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Ho ho ho… już za chwilę Gwiazdka. Jak co roku
o tej porze przedstawiamy Wam nasze propozycje na prezenty, nie tylko dla Was, ale też dla najbliższych. Myślę, że w tym roku Święty Mikołaj
będzie musiał mieć gruby portfel, bo coś czuję, że
u wielu z Was pojawi się najnowszy iPhone X.
Alternatywą na pewno będą inne produkty
Apple. Zawsze dobrymi prezentami są te związane z muzyką. Liczymy, że nasze zestawienie
będzie dla Was interesujące. W tym roku na IFA
widać było, że wreszcie nastał czas inteligentnego
domu, a jak o tym już mówimy, to zapraszam do
wydania specjalnego iMag IoT, które wydaliśmy
kilka dni wcześniej. W tym numerze mamy dla
Was coś w tej samej tematyce – wybór najnowszych akcesoriów działających z HomeKit, które
zaprezentowało FIBARO. To nie wszystkie propozycje, jakie znajdziecie w świątecznym iMagazine.
Zachęcam do lektury, aby znaleźć inspirację, ale
też jak zwykle, aby poczytać o wielu innych, ciekawych rzeczach.
Wszystkiego najlepszego na święta i miłej
lektury!

					

twitter.com/imagazinepl

facebook.com/iMagazinePL

Dominik Łada

Przenośny głośnik Multi-room Wi-Fi oraz Bluetooth,
działający z asystentem głosowym

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

Omni to przenośny, inteligentny głośnik Multi-room
obsługujący połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth, odporny
na zachlapania. Wbudowana łączność Wi-Fi pozwala
w prosty sposób i bez zakłóceń strumieniować muzykę za
pomocą Spotify Connect, a także innych internetowych
serwisów muzycznych. Obsługa asystenta głosowego
umożliwia łatwe korzystanie z Siri, a także Google Now
za pomocą połączenia Bluetooth.

łączność
przez Wi-Fi

łączność
Bluetooth

odporność
na zachlapania

do 8 godzin zasialania
z akumulatora

bezpośrednie strumieniowanie muzyki z internetowych serwisów muzycznych
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JUŻ PO PIERWSZEJ
TRANSMISJI
4K W POLSKIEJ
TELEWIZJI

Jesteśmy już po pierwszej w historii transmisji 4K w Polsce. To wydarzenie przełomowe, dające początek 4K w telewizji. Pada
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APPLE KUPIŁO STARTUP SPECJALIZUJĄCY SIĘ
W GOGLACH AR I VR

Jak donosi TechCrunch, Apple zakupiło start-up
Vrvana za 30 milionów dolarów. Apple dokonuje
w ciągu roku licznych przejęć, którymi się zbytnio
nie chwali. To wydaje się bardzo ciekawe, ponieważ Vrvana to pomysłodawcy gogli do wirtualnej,
a zarazem poszerzonej rzeczywistości.
Czytaj dalej...

też ostatni bastion przeciwników 4K, narzekających, że w tej rozdzielczości nic nie
ma. Nie wszystko jednak było, jest i będzie
dobrze – chociażby w praktykach platform
satelitarnych.
Czytaj dalej...

PROBLEMY TESLI W CIENIU PREMIERY ROADSTERA

Elon Musk na konferencji Tesli zaprezentował ciężarówkę. Wszyscy spodziewali się, że to

właśnie jej będzie poświęcona ta prezentacja. Jednak, gdy wszyscy spodziewali się końca
prezentacji, Elon Musk pokazał swoje „One more thing…”. Z naczepy autonomicznej, elektrycznej ciężarówki wyjechał Roadster 2.0, który swoimi osiągami spowodował opad szczęki
wszystkich osób, które oglądały konferencję. Jednak, gdy spojrzy się chłodnym okiem na
Teslę, to można odnieść wrażenie, że cała ta konferencja to próba ucieczki do przodu.
Czytaj dalej...
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PRACE NAD EKRANAMI
MICRO-LED OD APPLE TRWAJĄ

W kontrze do technologii OLED trwają prace nad technologią micro-LED. Nowe rozwiązanie miałoby zadebiutować w zegarkach Apple już w 2019, jednocześnie

najnowsze plotki mówią o redukcji działu R&D Apple pracującego nad micro-LED. Nowa technologia będzie kluczowa dla przyszłych wyświetlaczy, pozostaje czekać na
jej rynkowy debiut.

„SZYBKIE ŁADOWANIE”
INDUKCYJNE W IPHONE X

Czytaj dalej...

Apple odkryło, że istnieje coś takiego jak

ładowanie indukcyjne. Wszyscy posiadacze
iPhone 8 i X ochoczo podchwycili temat jako
jeden z tych przełomowych… dobra, koniec
złośliwości.
Czytaj dalej...

iMAC PRO Z PROCESOREM
A10 FUSION

Lada moment do sprzedaży ma trafić iMac Pro, najbardziej zaawansowany komputer All-in-One od
Apple, którego ceny zaczynać się będą od 4999 dolarów. Będzie to, też najprawdopodobniej, pierwszy
komputer wyposażony w procesor Apple z serii A.
Dodatkowy procesor wykorzystywany będzie do rozwiązań związanych z bezpieczeństwem oraz Siri.
Czytaj dalej...
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iMAGAZINE DOSTĘPNY M.IN. W HOTELACH
INTERCONTINENTAL I LUFTHANSIE!
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Was, że iMagazine od tego
miesiąca ma dodatkowe dwie bardzo prestiżowe formy dystrybucji.

Dzięki MediaBox jesteśmy już w ponad 200 lokalizacjach na całym świecie oraz 14 w Polsce.
Docelowo będziemy dostępni w ponad 1100 miejscach, w 40 krajach, na 5 kontynentach.
Oczywiście całkowicie za darmo.
W Polsce jesteśmy w tej chwili dostępni w hotelach z grupy InterContinental, Radisson Blu,
Hampton by Hilton, Vienna House oraz Business Lounge na lotnisku Kraków-Balice.
Drugim ogromnym obszarem naszej nowej dystrybucji jest rynek podróży lotniczych.
Z platformy eJournals korzysta cała grupa Lufthansa (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss,
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Eurowings) oraz kilka innych linii lotniczych
(m.in. Virgin Atlantic, AirBerlin, Oman Air)
– w sumie dając potencjał ponad 130 milionów
użytkowników rocznie.
Obie formy dystrybucji opierają się na wersjach PDF. Będąc klientem wyżej wymienionych
miejsc (gościem hotelowym lub pasażerem),
możecie pobierać nasze wydania na swoje urządzenia mobilne lub komputery, logując się do
dostępnej sieci Wi-Fi.
Zapraszamy do korzystania w podróży również z tej formy pobierania naszego magazynu.
Dajcie znać, gdzie nas widzieliście!
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AUDIO VIDEO SHOW 2017
UWAŻAM OFICJALNIE ZA
ZAKOŃCZONE!

Tytułowe stwierdzenie przyszło mi z wielkim żalem,
gdyż następna taka impreza dopiero za rok, a ja,
mimo fizycznego zmęczenia – przeszedłem na

Z WIZYTĄ W FABRYCE
FIBARO – DUŻO ZDJĘĆ!

wystawie ponad 12000 kroków – już tęsknię.
Czytaj dalej...

Wczoraj miałem przyjemność wraz z innymi
dziennikarzami zwiedzić fabrykę Fibaro, czyli
polskiej firmy produkującej elementy automatyki domowej, w tym tej zgodnej z Apple
HomeKit. Na pewno ich znacie, bo firma ma
już swoją renomę, choć może nie jest ona tak
wielka jak w niektórych krajach arabskich, gdzie
to synonim automatyki domowej – często pada
tam pytanie: „Jakiej firmy masz Fibaro”.
Czytaj dalej...

HOMEPOD OPÓŹNIONY

HomePod – głośnik od Apple z Siri nie pojawi się
w tym roku, urządzenie na sklepowe półki trafi
dopiero na początku 2018 roku. To spora wtopa
Apple, ale z drugiej strony podjęcie takiej decyzji
wymagało pewnej odwagi. Chciałbym, aby firma tak
zachowywała się również w przyszłości przy innych
urządzeniach, a przede wszystkim oprogramowaniu.
Czytaj dalej...
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APLIKACJA HBO GO NA
APPLE TV JUŻ DOSTĘPNA
– NA RAZIE W CZESKIM
APPSTORE

Zgodnie z zapowiedziami jest nowa aplikacja HBO
GO, która prezentuje się znacznie lepiej od swojej

AKTUALIZACJA IOS
11.1.2

Dość niespodziewanie użytkownicy iOS
w najnowszej wersji dostali właśnie update

poprzedniczki. Co ważne dostępna jest także na
Apple TV. Niestety jest jeden szkopuł, aplikacji nie
pobierzemy z polskiego AppStore. Jednak niecierpliwi mogą zacząć z niej korzystać już dziś.
Czytaj dalej...

do wersji iOS 11.1.2. Aktualizacja waży około
200 MB i niespodziewana jest też jej lista
zmian.
Czytaj dalej...

RAW POWER
– NARZĘDZIE DO
EDYCJI ZDJĘĆ RAW

W iOS 10 Apple dało możliwość wykonywania zdjęć w postaci surowej, bez
jakiejkolwiek obróbki komputerowej. Od
tamtego czasu powstało wiele aplikacji,
które pozwalały na ich edycję. Niedawno
pojawiła się kolejna.
Czytaj dalej...
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STARTUJE GYMKIT

GymKit zapowiedziany na wrześniowej konferencji
Apple właśnie zaczyna być wdrażany. Pierwsze urządzenia do ćwiczeń pojawiły się właśnie w Australii. Wkrótce
w siłowniach na całym świecie pojawi się sprzęt kompatybilny z Apple Watch.

AMAZON SIĘGA PO
„WŁADCĘ PIERŚCIENI”

Czytaj dalej...

Amazon już oficjalnie potwierdził, że nabył
prawa i pracuje nad serialem „Władca
pierścieni”. Trylogia Tolkiena po raz
kolejny zostanie przeniesiona na ekran.
Może to dziwić, w końcu filmowa adaptacja z początku wieku w reżyserii Petera
Jacksona spotkała się z bardzo ciepłym
przyjęciem. Filmy były po prostu hitami.
Czytaj dalej...

WEB SUMMIT 2017
– WRAŻENIA

W ubiegłym tygodniu poleciałem do
Lizbony, by relacjonować konferencję Web
Summit – wydarzenie, którego tematyka
łączy finanse, politykę i sprawy społeczne
ze światem nowych technologii oraz start-upów. W tym artykule zebrałem moje przemyślenia na temat konferencji i tego, co
zastałem na miejscu.
Czytaj dalej...
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MUZYKA BEZ OGRANICZEŃ
Zupełnie nowa seria głośników bezprzewodowych Bluetooth Denon Envaya dla
miłośników muzyki z urządzeń mobilnych, dostępnej w każdych warunkach

Denon ogłosił wprowadzenie na rynek nowej serii głośników Envaya Bluetooth©. Są to idealne głośniki dla pasjonatów muzyki z zamiłowaniem do jakości dźwięku w ruchu, w każdej
sytuacji, w każdych warunkach. W skład nowej serii wchodzą trzy modele: Envaya, Envaya
Mini i Envaya Pocket. Każdy głośnik jest certyfikowany jako wodoodporny i odporny na kurz
(stopień ochrony IP67), co oznacza, że będzie działał nawet po zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 metra, nawet przez 30 minut. Gama produktów Envaya charakteryzuje się dużą
żywotnością baterii i funkcjonalnością umożliwiającą korzystanie z Siri, dając natychmiastowy dostęp do „asystenta osobistego iPhone'a" po naciśnięciu jednego przycisku. Ponadto
wbudowany mikrofon wysokiej jakości umożliwia wykonywanie połączeń przy pomocy
urządzeń Apple i Android bez konieczności użycia rąk.
Grill obudowy wykończony został wysokiej jakości tkaniną, a kolekcja dostępna jest w stylowym szaro-czarnym wykończeniu w paski lub w klasycznej czerni.

Muzyka bez granic
Rodzina produktów Envaya została zaprojektowana z myślą o miłośnikach muzyki w podróży
- wytrzymała konstrukcja polimerowo materiałowa oznacza, że głośniki są w stanie przetrwać nawet najbardziej burzliwe podróże, gwarantując odporność na zadrapania i upadki.

20
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Odporność na zalanie wodą i pył to idealne połączenie, niezależnie czy używasz głośników
Envaya w domowej łazience czy na wakacjach przy basenie. Każdy głośnik charakteryzuje się
imponująco długim czasem użytkowania. W największym głośniku z tej serii, Envaya, żywotność akumulatora wynosi nawet do 13 godzin. Envaya Mini może działać nieprzerwanie nawet
przez 11 godzin, a kieszonkowej wielkości Envaya Pocket umożliwia cieszenie się muzyką przez
10 godzin, w zależności od poziomu głośności. Czas ładowania wynosi od 2,5 do 3,5 godziny.

Różnica polega na dźwięku
Prawdziwym testem każdego głośnika jest produkowany przez niego dźwięk. Envaya, Envaya
Mini i Envaya Pocket korzystają z ponad stu letniego doświadczenia w technologii Hi-Fi
Denona, pozwalając im przekraczać granice oczekiwań brzmienia z tak niewielkiej obudowy.
Wykorzystując innowacyjne techniki cyfrowego przetwarzania dźwięku, potężne wzmacniacze i wysokiej jakości obudowę głośnika, seria głośników Envaya jest w stanie stworzyć wciągającą przestrzeń dźwiękową, która z łatwością odwzorowuje najsubtelniejsze dźwięki wysokich
tonów, a jednocześnie zapewni głębokie tony niskie z pełną kontrolą i wyrazistością.
Chociaż wszystkie głośniki charakteryzują się nienaganną jakością dźwięku i imponującym
zestawem funkcji, każdy produkt serii ma swoje unikatowe cechy. Największy z gamy produktów, głośnik Envaya jest idealny do użytkowania w kuchni lub w salonie, zapewniając
wystarczającą moc do wypełnienia pomieszczenia, jednocześnie pozostając na tyle kompaktowym, aby zapewnić mobilność. Średni głośnik, Envaya Mini doskonale sprawdzi się
w łazience, bez problemu znosząc wszelkie poślizgi i upadki, gdy będziesz słuchał swoich
ulubionych utworów w wannie. Envaya Pocket jest przeznaczona do codziennych przy-
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gód, ze względu na niewielkie wymiary, pozwalające zabrać ją wszędzie. Zmieści się nawet
w kieszeni.

Łączność
Każdy przenośny głośnik powinien umożliwiać proste, ale wysokiej jakości połączenie między urządzeniami – rodzina produktów Envaya radzi sobie tutaj doskonale, oferując stabilną
łączność. Każdy głośnik korzysta z najnowszego standardu Bluetooth aptX™, umożliwiający
streaming ulubionych utworów z jakością dźwięku płyty CD.
Co więcej, aby zwiększyć i tak już imponującą scenę dźwiękową, można łatwo połączyć
dwa dowolne głośniki z gamy Envaya i połączyć je w parę stereo, umożliwiając jednoczesne
odtwarzanie muzyki w celu wypełnienia muzyką większych przestrzeni.
Funkcjonalność umożliwiająca korzystanie z Siri daje natychmiastowy dostęp do „asystenta
osobistego iPhone'a" po naciśnięciu jednego przycisku, a odbieranie i wykonywanie połączeń nigdy nie było łatwiejsze dzięki wbudowanemu mikrofonowi, który pozwala szybko
i prosto przełączać się między połączeniami i muzyką – nie potrzeba więc fizycznej ingerencji między dwoma urządzeniami.
Głośniki będą dostępne przed świąteczną gorączką zakupową w cenach: Envaya - 895 zł,
Envaya Mini – 645 zł oraz Envaya Pocket – 445 zł.
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POWSTANIE JESZCZE JEDNA
TRYLOGIA „STAR WARS”

TWEETBOT,
TWITTERRIFIC,
280 ZNAKÓW
NA TWITTERZE
I CHOWANIE
DŁUŻSZYCH TWEETÓW

To, że Disney nie poprzestanie na nowej trylogii

„Gwiezdnych wojen”, było pewne. „Star Wars” to marka
będąca maszynką do zarabiania pieniędzy. Przy czym
Disney jak na razie doskonale gra tym produktem, nie
zawodząc oczekiwań większości widzów. Właśnie zapowiedziano kolejne trzy filmy oraz serial.
Czytaj dalej...

Twitter dokonał największej zmiany

w swojej historii. Po przeprowadzeniu
intensywnych badań i po zebraniu ogromnej liczby opinii ekspertów zignorował to
wszystko całkowicie i po prostu podwoił
liczbę znaków – ze 140 do 280.
Czytaj dalej...

NOWY RAPORT
O RÓŻNORODNOŚCI
W APPLE

Apple wydało właśnie swój doroczny raport
na temat różnorodności. To zestawienie
mające pokazać tolerancyjność firmy i angażowanie osób różnych płci, religii, kultur. Tym
razem raport dopełnia filmik, ukazujący różnorodność w firmie.
Czytaj dalej...
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OKULARY OD APPLE
Z rOS MOGĄ POJAWIĆ SIĘ
W 2020 ROKU

Okulary AR od Apple? Jeszcze niedawno brzmiało to
jak science fiction. Teraz projekt zaczyna być bardzo
realny. Doniesienia mówią o premierze w 2020 roku.

APPLE CASH
DOSTĘPNE W BECIE
IOS 11.2

Urządzenie miałoby działać pod kontrolą rOS – zmodyfikowanej wersji iOS.
Czytaj dalej...

Wczoraj Apple postanowiło wreszcie udostępnić zapowiedzianą na WWDC 2017
usługę – Apple Pay Cash. Usługa pozwala
na przesyłanie pieniędzy między użytkownikami Apple za pomocą iMessage.
Czytaj dalej...

APPLE PARK VISITOR
CENTER OTWARTE OD
17 LISTOPADA
Od 17 listopada wizyta w Cupertino jest

ciekawsza. Od tego dnia działa Apple Park
Visitor Center, czyli przestrzeń otwarta dla
wszystkich, która umożliwia wygodne podziwianie nowego kampusu. Od teraz Apple
zacznie też sprzedawać kawę.
Czytaj dalej...
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TP-LINK TL-WR945N ORAZ TL-WR940N NIEDROGIE
ROUTERY W STANDARDZIE N
Operator dostarczający do naszego domu Internet często zapewnia nam również
router. Nie zawsze jednak urządzenia te spełniają nasze oczekiwania. Ich zasięg
bywa niewystarczający do pokrycia całego mieszkania siecią WiFi, a możliwości
konfiguracji ograniczone są do minimum. Dla wszystkich, którzy chcą czegoś
więcej, jednocześnie nie uszczuplając domowego portfela, TP-Link przygotował
dwa routery we wciąż popularnym standardzie N o prędkości do 450Mb/s.

TL-WR945N oraz TL-WR940N w nowej wersji sprzętowej to routery wyposażone
w 3 zewnętrzne anteny, które zwiększają siłę i stabilność połączenia. Routery osiągają prędkość transmisji do 450Mb/s w standardzie N i ograniczają straty sygnału powstałe na skutek
dużych odległości lub przeszkód. Większa prędkość połączeń w standardzie N pozwala na
streamowanie wideo HD, komunikację VoIP oraz płynne działanie gier online. TL-WR945N
został zamknięty w eleganckiej metalowej obudowie. Jego nowoczesny design sprawia,
że będzie on pasował do każdego wnętrza. TL-WR940N V3 to nie tylko szybsza transmisja
w porównaniu do poprzednich wersji urządzenia, ale i nowa czarna obudowa. Oba urzą-
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dzenia posiadają przycisk WPS umożliwiający proste zestawienie połączenia szyfrowanego.
Z tyłu obudowy znajdziemy również 4-portowy switch pozwalający na podłączenie urządzeń za pomocą kabla Ethernet. TL-WR940N może pracować nie tylko jako router - urządzenie może zostać wykorzystane w naszej sieci jako wzmacniacz sygnału lub Access Point.
Interfejs urządzeń jest przejrzysty, a kreator konfiguracji pozwala na szybkie stworzenie
połączenia z siecią i udostępnienie WiFi w całym domu. Dodatkowo routerami możemy
zarządzać za pomocą aplikacji TP-Link Tether, która dostępna jest na urządzenia mobilne.
Oprogramowanie obu urządzeń pozwala między innymi na kontrolę dostępu, zarządzanie
siecią lokalną, zdalne zarządzanie siecią i kontrolę rodzicielską.
Więcej informacji na temat routera TL-WR945N oraz TL-WR940N dostępne jest na stronie.
Routery są dostępne w sprzedaży w cenie ok. TL-WR945N - 115 zł brutto, TL-WR940N 92 zł brutto. Produkty objęte zostały 36-miesięczną gwarancją.
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iPHONE X NA CZELE
RANKINGU DXOMARK

DxOMark, specjalizujący się w testach fotograficznych,
ocenił już aparat w iPhonie X. Pod względem robienia
zdjęć wyprzedza on wszystkie urządzenia mobilne do

APPLE WŚRÓD
FIRM UWIKŁANYCH
W PARADISE PAPERS

Apple znów musi zmierzyć się z zarzutami

tej pory ujęte w rankingu. Według recenzentów wypada
on jednak gorzej w kwestiach fotograficznych. Finalnie
znalazł się więc na drugiej pozycji rankingu tuż za
Google Pixel 2.
Czytaj dalej...

o uchylaniu się od płacenia podatków.
Według danych, które wyciekły w aferze
Paradise Papers, firma po Irlandii zdecydowała się na stworzenie specjalnej struktury
spółek, tak aby znaleźć się w raju podatkowym, jakim jest wyspa Jersey. Apple
zaprzecza jednak tym doniesieniom.
Czytaj dalej...

KOLEJNE REKORDY
APPLE W FISKALNYM
Q3 2017 ROKU

Wyniki Apple za trzeci kalendarzowy kwartał
2017 roku należy uznać za imponujące. Firma
odbudowuje pozycję iPada, tworzy silną
drugą nogę w postaci usług i umacnia swoją
pozycję lidera na rynku urządzeń noszonych.
Przy czym pamiętajmy, że rok temu nie było
tak różowo.
Czytaj dalej...
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ŻARÓWKI IKEA WRESZCIE ZE
WSPARCIEM DLA HOMEKIT

IKEA TRADFRI jest wreszcie kompatybilna z Apple
HomeKit, a przy okazji również z Amazon Alexa.

Tym samym to najtańsze akcesoria zgodne z system
HomeKit – zestaw startowy zaczyna się od 240 zł,
każda kolejna żarówka to wydatek od 49,99 złotych
w górę. Może to być więc świetny start w świat inteligentnego domu.
Czytaj dalej...

MACIE JUŻ JAK ZABEZPIECZYĆ
SWOJEGO NOWEGO
IPHONE’A X?

Globalna, sklepowa premiera iPhone’a X tym razem

odbyła się również w Polsce. Podobno wszystkie telefony, które były dostępne, skończyły się po 15 minutach
od otwarcia sklepów. Zainteresowanie było ogromne.
Jedno, co zauważyłem, zaglądając do kilku salonów
w Warszawie, to brak akcesoriów do X-a.
Czytaj dalej...
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JBL BAR STUDIO
JBL Bar Studio to nowy dwukanałowy soundbar z technologią Bluetooth z nowej
serii JBL Bar. To nieporównywalnie lepsza jakość dźwięku z telewizora.
Kompaktowy soundbar JBL Bar Studio zapewnia doskonały dźwięk podczas oglądania ulubionych seriali telewizyjnych, filmów i programów muzycznych. Jest smukły, doskonale
wykonany i wyjątkowo łatwy w obsłudze. Dzięki złączu HDMI (ARC) wystarczy podłączenie jednego przewodu HDMI pomiędzy soundbarem a telewizorem. Dźwięk przestrzenny
JBL i dwa porty basu przekształcają dźwięk z telewizora w prawdziwe kinowe brzmienie.
Przestrzenny dźwięk JBL ożywia filmy bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów lub głośników. Soundbar JBL Bar Studio jest wyposażony w technologię Bluetooth
umożliwiającą bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie ulubionej muzyki do głośnika.
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Jest łatwy w konfiguracji. Wystarczy połączyć
soundbar i telewizor jednym przewodem HDMI.
Soundbarem można sterować za pomocą pilota
do telewizora (jest on kompatybilny z większością
najpopularniejszych pilotów do telewizorów).
To świetne rozwiązanie dla tych, którzy cenią
wierne, najwyższej jakości brzmienie i komfort
podłączenia bez zbędnych przewodów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Całkowita moc maksymalna: 30 W
Rozmiar przetworników soundbara: 2 x głośnik
niskotonowy 2", 2 x głośnik wysokotonowy 1,5" mm
Maksymalne ciśnienie akustyczne: 90 dB
Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 20 kHz
Wyjście HDMI ze zwrotnym kanałem audio (ARC): 1
Wersja HDMI HDCP: 1.4
Wejścia audio: 1 analogowe, 1 optyczne,
Bluetooth, USB
Wersja Bluetooth: 4.2
Wymiary soundbara (szer. x wys. x gł.): 614 x 58 x
86 (mm) \ 24,2" x 2,3" x 3,4"
Masa soundbara: 1,4 kg \ 3,1 lbs
Sugerowana cena detaliczna: 769 zł

WiFi
jak malowane
Domowy system WiFi
z wbudowanym antywirusem

Deco M5

System
Automatyczna
bezpieczeństwa optymalizacja
Homecare
sieci

Intuicyjna
konfiguracja
przez aplikację

Antywirus

w w w.tp -l i n k .co m .p l
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APPLE – PORADNIK ZAKUPOWY
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPHONE X
„Damy i dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach”, jeśli się więc do nich zaliczacie, to
koniecznie rozważcie kupno Ten iPhone. Jeden dobry powód to tłumaczenie innym,
dlaczego jego nazwę wymawia się „iPhone Dziesięć”, a nie „Iks”, przy okazji wspominając o historii rzymskich cyfr. Jeśli potrzebujecie drugiego powodu, to będę zmuszony parafrazować: „To przyszłość, dostępna już dzisiaj”. Znakomity aparat z dwoma
obiektywami, niewielkie wymiary i spory ekran nie są najważniejsze. Prawdziwą innowacją jest płynność, z jaką można poruszać się po całym telefonie za pomocą Face ID,
który nas weryfikuje na bieżąco w razie potrzeby – wystarczy spojrzeć na telefon.
Cena: od 4979 PLN

iPHONE 8 I 8 PLUS
Jeśli akurat potrzebujecie nowy telefon
lub chcecie potrzebującemu takowy
sprezentować, a nie uważacie, aby
iPhone X był wart swojej ceny i nie
chcecie zmieniać przyzwyczajeń do
gestów, to iPhone 8 w obu rozmiarach
jest kolejnym ulepszeniem sprawdzonego przepisu, istniejącego na rynku
od czasu iPhone’a 6 – to zdecydowanie
Porsche 911 wśród iPhone’ów.
Cena: od 3479 PLN
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IPHONE 7 I 7 PLUS
Nowego iPhone’a 8 wyposażono w ładowanie magnetyczne Qi oraz dodano True Tone do ekranu. Ma też
jeszcze lepszy aparat i parę innych nowości, w tym
najszybszy procesor na rynku. Jeśli jednak zadowolicie
się poprzednikiem, który nadal jest jednym z najlepszych dostępnych iPhone’ów, to warto go rozważyć
– jeśli będziecie żałowali tej decyzji, to prawdopodobnie tylko ze względu na design iPhone’a X.
Cena: od 2729 PLN

IPHONE 6S I 6S PLUS
Te dwa modele nadal są w ofercie firmy i nie dziwi mnie
to – to świetna furtka do ekosystemu Apple bez rozstawania się z małą fortuną. Jeśli znacie mniej wymagającego użytkownika (np. siebie), który szuka nowego
telefonu, to polecam zainteresowanie się 6S.
Cena: od 2229 PLN

IPAD PRO 10,5" I 12,9"
iPady przeszły spore modyfikacje przy okazji debiutu
ich nowej generacji. Oba modele Pro wyposażono
teraz w ProMotion (odświeżanie ekranu przy częstotliwości 120 Hz) oraz True Tone. Różnią się jedynie
wymiarami – mniejszy spisuje się znakomicie w roli
modelu 9,7" jako tablet do wszystkiego (szczególnie
w biegu), a większy zdecydowanie preferuje pozostać
w domu. Niezależnie od rozmiaru, lepszego tabletu nie
znajdziecie.
Cena: od 3199 PLN
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SKÓRZANE ETUI FOLIO DO
IPHONE’A X
Pierwsze folio od Apple przeznaczone
dla nowego iPhone X jest oczywiście
skórzane i pioruńsko drogie, ale być
może nie będziecie musieli już kupować portfela (szczególnie jeśli w końcu
doczekamy się w Polsce Apple Pay).
Cena: 479 PLN

AIRPODS
Tanie nie są, ale jeśli lubicie dołączane do iPhone’a EarPods, to będziecie zachwyceni AirPods.
To produkt idealnie demonstrujący innowacyjne
podejście Apple do technologii – jak raz ich spróbujecie, to nie będziecie chcieli używać innych
słuchawek.
Cena: 799 PLN

BEATS STUDIO3 WIRELESS
Jeśli AirPods to za mało i szukacie czegoś bardziej imponującego, to warto
zainteresować się nowymi Beatsami
– wyposażono je w ten sam procesor
W1 co AirPods (który ułatwia życie), ale
w bonusie otrzymujemy ANC i zdecydowanie lepszy dźwięk.
Cena: 1499 PLN
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ZASILACZ USB O MOCY 12 W
Ten zasilacz jest dostarczany w komplecie z iPadami. Pozwala on skrócić czas
ładowania o prawie połowę we wszystkich iPhone’ach, począwszy od modelu
6S. To najtańsza oficjalna droga dla
„szybkiego ładowania” iPhone’a.
Cena: 99 PLN

ZASILACZ USB-C O MOCY 29 W
Jeśli zależy Wam na jeszcze szybszym ładowaniu Waszego iPhone’a (dotyczy modeli
iPhone 8, 8 Plus i X), to warto wyposażyć się w nową ładowarkę USB-C o mocy
29 W (to ta sama, która jest w komplecie
z MacBookiem 12") – wykona tę czynność
o mniej więcej kwadrans szybciej niż 12
W ładowarka od iPada. Nie zapomnijcie
dokupić oryginalnego kabla!
Cena: 249 PLN (ładowarka) i 129 PLN
(przewód USB-C na Lightning)

ZASILACZ USB-C O MOCY 61 W
Zasilacz od MacBooka Pro 13" pozwoli
zaoszczędzić dodatkowe kilka minut
względem modelu 29 W z MacBooka 12".
Czy warto dla tych paru minut? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami.
Cena: 349 PLN (ładowarka) i 129 PLN
(przewód USB-C na Lightning)

35

/ PORADNIKI PREZENTOWE / Apple – poradnik zakupowy

ZASILACZ USB-C O MOCY 87 W
Dla najbardziej wymagających pozostaje zasilacz
przeznaczony dla MacBooka Pro 15", który wtłoczy
elektrony do akumulatora iPhone’a 8, Plus i X jeszcze o kilka kolejnych minut szybciej. „Prędkość jest
droga. Jak szybko zamierza Pan jechać?”.
Cena: 399 PLN (ładowarka) i 129 PLN (przewód
USB-C na Lightning)

APPLE WATCH SERIES 3
Diametralnie szybszy dzięki nowemu Apple S3,
wyposażony w GPS, niestety nie jest jeszcze
dostępny w wersji z modemem LTE, umożliwiającym dzwonienie i SMS-owanie bez noszenia
iPhone’a przy sobie. Powyższe nowości wraz
z wydłużonym czasem pracy na baterii mogą jednak przypaść do gustu.
Cena: od 1599 PLN

OPASKA SPORTOWA DO APPLE
WATCHA
Lekka i oddychająca opaska, przeznaczona m.in. do
sportu, pozwala płynnie zaciągnąć opaskę dokładnie
tak mocno, jak potrzebujecie, dzięki rzepom na całej
jej długości.
Cena: 249 PLN
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SKÓRZANY FUTERAŁ NA
MACBOOKA 12"
Skórzany z zewnątrz, wyłożony mikrofibrą wewnątrz – zadba o MacBooka
i niewątpliwie wywoła zazdrosne
spojrzenia. Bo jest piękny. Drogi? Tak.
Ale piękny.
Cena: 749 PLN

SKÓRZANY FUTERAŁ NA IPADA PRO 10,5"
Pierwszy futerał od Apple, który pozwala nie tylko chronić iPada w podróży, ale również zgrabnie chowa Apple Pencil na czas transportu. Punkty za styl obowiązkowe,
ponieważ skóra, z której go wykonano, jest dostępna w pięciu kolorach.
Cena: 649 PLN

SKÓRZANE ETUI NA APPLE PENCIL
Jeśli jednak nie chcecie nosić iPada w pokrowcu razem z Pencil, to Apple ma dla was
rozwiązanie – chrońcie sam „ołówek”.
Cena: 149 PLN
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APPLE TV 4K
Nawet jeśli nie macie telewizora wyposażonego w HDR i nawet jeśli nie ma on rozdzielczości 4K, to warto rozważyć nowe Apple TV – jest teraz szybsze (na pokładzie
ma Apple A10X z iPada Pro) i wspiera zmianę częstotliwości odświeżania ekranu
(pod warunkiem, że telewizor również ją wspiera) na inną niż 60 Hz, w tym 24 Hz.
Cena: od 849 PLN

MACBOOK 12"
Jeden z ciekawszych ultramobilnych komputerów na rynku. Wyposażony w jeden
port USB-C i w procesor niewymagający
wiatraka zawsze będzie cichym towarzyszem, niezależnie od wykonywanego zadania. Dostępny w czterech kolorach i dwóch
wersjach, waży zawsze 920 gramów. Nie
licząc przejściówek oczywiście.
Cena: od 6499 PLN

MACBOOK PRO 15"
(MID 2015)
Apple nadal ma w ofercie model MacBooka Pro
15" z 2015 roku, który ma niepsującą się klawiaturę,
nie rozprasza Touch Barem. Niestety kosztuje
niewiele mniej od późniejszych wersji i jest wolniejszy oraz ma gorszy ekran, który nie wspiera
przestrzeni barwnej P3.
Cena: od 9499 PLN
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AUDIO 2017
SŁUCHAWKI

NORBERT CAŁA

BANG & OLUFSEN BEOPLAY E8
Bang & Olufsen BEOPLAY E8 Dokanałowe słuchawki Beoplay E8 są całkowicie bezprzewodowe. To dwie małe słuchawki, które mieszą
się w uchu prawie całkowicie i po włożeniu
przypominają aparat słuchowy. Jak każdy produkt Bang & Olufsen są perfekcyjnie zaprojektowane i wykonane z doskonałych materiałów.
W czasie zakupu możemy wybrać kolor czarny
lub piaskowy. Konstrukcja słuchawek sprawia, że są one odporne na zachlapanie i kurz.
Dźwięk jak zawsze w przypadku tej firmy idealny i bardzo uniwersalny.
Cena: 1299 PLN

AUDEZE EL8
Absolutnie czysta, wolna od udogodnień konstrukcja zamknięta, która ma tylko jedno zadanie. Dostarczyć nam dźwięk najwyższej jakości,
który będzie najbliższy temu, co nagrał artysta.
Słuchawki zostały opracowane i są produkowane
ręcznie w fabryce Audeze w Kalifornii. Przełomowe
wzornictwo tego modelu to efekt współpracy
z Designworks, oddziałem grupy BMW. Łącząc
nowoczesny wygląd z autorską technologią planarną, Audeze stworzyło jedyne w swoim rodzaju
słuchawki, które zapewniają niezwykle precyzyjne
brzmienie i które pozwalają wyróżnić się z tłumu.
Cena: 2499 PLN
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MASTER & DYNAMIC MW50
Bezprzewodowe słuchawki nauszne MW50 to
najnowocześniejsza konstrukcja, która pomaga
skupić się na tym, co najważniejsze – jakości
i pięknie dźwięku. Najwyższą jakość produktu
podkreśla luksusowe wykończenie pałąka
nagłownego skórą bydlęcą i miękką skórą
jagnięcą. Ta druga została również wykorzystana do wykończenia muszli nausznych – pod
nią znajduje się pianka z funkcją pamięci.
Ocieplone częstotliwości dźwięku sprawdzają
się w wielu gatunkach i tym sposobem te słuchawki dają więcej czystej radości z odsłuchu.
Uniwersalność tej konstrukcji to duża zaleta.
Cena: 1999 PLN

BANG & OLUFSEN BEOPLAY H4
Nacisk w tych słuchawkach był położony na dobór
materiałów, nowoczesny design oraz surowe
brzmienie, Beoplay H4 oferuje przede wszystkim
najwyższą jakość wykonania. W konstrukcji zastosowano owczą skórę w połączeniu z wysokiej
jakości tekstyliami i aluminium, zachowując minimalistyczną formę. W słuchawkach zastosowane
również odnowioną technologię Bang & Olufsen
Signature Sound, która zapewnia potężne i autentyczne doznania dźwiękowe do tej pory niespotykane w tej cenie.
Cena: 1299 PLN
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BOWERS & WILKINS PX
Słuchawki Bowers&Wilkins PX opierają się
na doskonałej podstawie – przetwornikach
z topowego modelu P9. Model PX to jednak zupełnie nowa konstrukcja, wyposażona w czujniki śledzące ruch słuchawek.
Wykrywają one określone ruchy i odpowiednio na nie reagują. Całość łączy wysokiej
jakości obudowa, wykonana z luksusowych
i trwałych materiałów. Nauszniki wykonano
z miękkiej skóry, a wypełniono pianką zapamiętującą kształt. Dzięki temu słuchawki pozostaną wygodne przez bardzo długi czas. Obie
słuchawki można złożyć na płasko, żeby łatwiej
schować je do torby lub bezproblemowo nosić
je na szyi.
Cena: 1799 PLN

GŁOŚNIKI
JBL PULSE 3
JBL Pulse 3 to nie tylko głośnik – to cały system rozrywkowy. Jest to już trzecia generacja tego głośnika i jak dwie
poprzednie skupia się na świetlnych wodotryskach. Głośnik
jest oczywiście w pełni bezprzewodowy, dzięki wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 6000 mAh, a dźwięk
rozchodzi się w 360°. Na koniec ciekawostka – Pulse 3 jest
wodoodporny. I nie chodzi mi tu o zachlapanie letnim deszczem. Z nim możemy wejść do basenu i grać spod wody.
W głośniku zaimplementowano kilka różnych pokazów
świetlnych, które zmieniają się w zależności od muzyki.
Cena: 1099 PLN
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MONSTER BLASTER
Monster Blaster to nowoczesny i odporny na zachlapania Boom Box. Jest oczywiście przenośny i posiada
wbudowany Bluetooth. Sprawdzi się zarówno na otwartym terenie, jak i w zamkniętym pomieszczeniu, co
wynika z zastosowania w nim kilku trybów
dźwięku. Za dźwięk odpowiedzialne są
pełnozakresowe głośniki V-Sound i dodatkowy subwoofer. Monster Blaster posiada
wbudowany akumulator, dzięki któremu
używamy go nawet do 12 godzin, bez podłączenia do ładowania oraz wyjścia do ładowania urządzeń zewnętrznych.
Cena: 1299 PLN

HARMAN KARDON AURA
STUDIO 2
Ten głośnik to prawdziwa legenda
i to związana z Apple. Ma urzekający,
nowoczesny styl, jeśli dodamy do tego
wewnętrzne podświetlenie, które
przebłyskuje zza radiatora głośnika
i sprawia, że głośnik żyje, oraz pierścień świecących na biało diod LED, to
uzyskujemy małe dzieło sztuki nowoczesnej. Głośnik jest bezprzewodowy
z łącznością Bluetooth. Jeśli dodamy to
tego świetny dźwięk z przejmującym
basem, robi nam się bardzo ciekawy
produkt.
Cena: 1399 PLN
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BEOPLAY P2
To najmniejszy głośnik w ofercie Bang & Olufsen. Beoplay P2 to przepiękny kawałek
duńskiego designu, wielki pokaz niezwykłego rzemiosła i zbieranie owoców 90 lat
pracy nad akustyką i jakością dźwięku. Beoplay P2 waży tylko 275 g, a jego obudowa jest niewiele większa od paczki papierosów i wykonana z miękkiego tworzywa
sztucznego, od góry pokrytego aluminiową siatką
maskującą, pod którą mamy przetworniki
muzyczne. Możemy wybrać jeden
z trzech kolorów: czarny, piaskowy,
granatowy.
Cena: 749 PLN

VIFA OSLO
To nieduży głośnik, z łatwością można ustawić go
w dowolnym miejscu w domu. Niewielka waga
w połączeniu z wygodnym, praktycznym uchwytem ułatwiają przenoszenie, a specjalne materiałowe pokrycie w różnych kolorach pozwala
Oslo wtopić się w każde domowe otoczenie. Oslo
jest oczywiście bezprzewodowy, ma łączność
Bluetooth i wbudowaną baterię. Pod wyjątkowej urody materiałowym pokryciem urządzenia znajdziemy niezwykle rozbudowany moduł
nagłośnienia wysokiej klasy: dwa przetworniki szerokopasmowe, dwa niskotonowe i dwa
pasywne radiatory.
Cena: 1699 PLN
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GADŻETY FITNESS
PAWEŁ HAĆ

Okres świąteczno-prezentowy, tak bliski początkowi roku i wysypowi postanowień,
jest idealnym momentem na podarowanie komuś gadżetu pozwalającego zyskać lub
poprawić formę. Poniżej zebrałem najlepsze produkty, które pojawiły się w tym roku
bądź też miałem je okazję testować i uważam za szczególnie godne uwagi.

FITBIT FLEX 2
Flex 2 to najprostszy z monitorów aktywności Fitbita, ale też jedyny, z którym można
pływać. Jego niewielkie wymiary sprawiają, że zagościł na moim prawym nadgarstku
na stałe. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, potrafi bowiem bardzo dużo: od liczenia kroków i spalonych kalorii, przez automatyczne wykrywanie aktywności (robi
to bardzo celnie!) i monitorowanie snu, po budzenie i powiadamianie za pomocą
wibracji. Dodatkowo w świetnej aplikacji można dodawać informacje o posiłkach
i wypitej wodzie (dzięki integracji z MyFitnessPal jest to trochę prostsze), brać udział
w wyzwaniach i rywalizować ze znajomymi. Bateria Flexa 2 wystarcza na około pięć
dni – w sam raz, by wyjeżdżając na weekend, nie zaprzątać sobie głowy ładowarką.
Urządzenie składa się z plastikowej pastylki z diodami oraz opaski, bransoletki lub
wisiorka, do którego jest wkładana, każdego dnia może więc wyglądać inaczej.
Cena: około 280 PLN
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SAMSUNG GEAR S3
Samsung stawia duży nacisk na stosowanie własnego
systemu Tizen. Pojawia się on również w smartwatchach,
czyniąc je mocno odmiennymi od pozornie podobnych
urządzeń, działających na Android Wear. Gear S3 w wersji
Classic oraz Frontier różnią się jedynie wyglądem, łączy
je natomiast wiele funkcji, również tych fitnessowych.
Zegarki te pokazują pełnię swoich możliwości dopiero
w połączeniu ze smarfonem Samsunga, ale są też kompatybilne z iOS. Na iPhonie skorzystamy ze wszystkich
funkcji treningowych, takich jak pomiar aktywności w ciągu dnia oraz podczas biegu czy jazdy
rowerem. Dane trafiają do Samsung Health i są synchronizowane z chmurą (brakuje jednak
integracji z innymi serwisami czy też z Apple'owym Zdrowiem). Gear S3 wyróżnia się wodoodpornością oraz wbudowanym GPS-em (na trening nie trzeba więc zabierać telefonu), największe wrażenie robi jednak okrągły ekran i obrotowy bezel, który służy do nawigacji w systemie.
Jest bardzo wygodny i idealnie sprawdza się w codziennej obsłudze. Zarówno Frontier, jak
i Classic wyglądają bardzo codziennie, o ile więc nie szukacie małego smartwatcha, jeden
z nich powinien Wam odpowiadać.
Cena: około 1 500 PLN

GARMIN FORERUNNER 935
Portfolio Garmina doczekało się w tym roku olbrzymich
zmian – wzornictwo zegarków zostało ujednolicone,
a flagowa seria fēnix została podzielona na trzy modele
różniące się nieco rozmiarami i funkcjami. To jednak nie
one, a nowy Forerunner najbardziej do mnie przemawia. FR935, czyli następca modelu 920XT, ma niemal
wszystkie funkcje oferowane przez fēnixy 5, jest przy tym
mniejszy i lżejszy (waży niespełna 50 gramów). Oprócz
standardowego pakietu funkcji i trybów treningu dla
praktycznie każdej dyscypliny (wliczając w to triathlon)
oraz rozbudowanych statystyk oferuje też ocenę wydajności aktywności, asystenta odpoczynku
czy pomiar tętna z nadgarstka. Ponadto ma Wi-Fi, a na jednym ładowaniu działa nawet dwa tygodnie. Dane treningów trafiają bezpośrednio do Garmin Connect, czyli platformy pozwalającej na
analizę osiągnięć, planowanie treningów i dzielenie się wynikami z innymi.
Cena: około 2 350 PLN
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BMW CRUISE E-BIKE
Zwykły rower daje masę frajdy, może służyć zarówno jako narzędzie treningu, jak
i środek lokomocji. Gdy dodamy do niego silnik elektryczny, staje się jeszcze lepszy.
Cruise E-Bike od BMW to rower z wysokiej półki, zarówno pod względem osprzętu,
jak i ceny. Napęd Boscha wspomaga rozpędzanie się do prędkości 25 km/h, nie tylko
powodując mniejsze zmęczenie przy wolniejszej jeździe, ale też błyskawiczne osiąganie dużej prędkości, dzięki czemu szybciej docieramy do momentu, w którym jazda
wymaga od nas dużego wysiłku. Wystarczy przejechać nim kilka metrów, by zrozumieć, jak wiele daje napęd i jak niezauważalnie działa – podczas jazdy miałem wrażenie, jakby ktoś go popychał, sprawiając, że pedałowanie było tylko formalnością.
Duży zasięg na jednym ładowaniu (bo przekraczający zazwyczaj 100 km, w zależności
od stopnia wspomagania) czyni go dobrym sposobem na dojazd do pracy i pozwala
wybrać się w weekend w dłuższą trasę, i to nawet nie będąc w najlepszej kondycji.
Cena: około 15 000 PLN
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MIO SLICE
Opaski fitness od lat za podstawowy wyznacznik naszej
aktywności mają liczbę kroków, jaką dziennie robimy. Mio
postanowiło podejść do tematu zupełnie inaczej i do analizy wykorzystało oprócz odległości także tętno, tworząc
PAI. Wskaźnik ten jest niewrażliwy na czynności wymagające niewielkiego wysiłku i dostosowuje się do kondycji
noszącej go osoby (właśnie na podstawie pomiaru tętna
spoczynkowego). Dzięki temu osiągnięcie wyniku 100 PAI
w ciągu tygodnia (optymalnego dla zachowania kondycji)
jest takim samym osiągnięciem dla zawodowego sportowca, jak i dla osoby siedzącej cały dzień przy biurku.
Slice, czyli opaska, która mierzy aktywność, monitoruje
sen, pokazuje też powiadomienia i wibruje, gdy dzwoni
telefon, może też służyć za zgrabny, odporny na wodę
zegarek.
Cena: około 500 PLN

FITBIT IONIC
Przejęcie Pebble przez Fitbita zaowocowało nie tylko zniknięciem z rynku smartwatchów tej pierwszej firmy, ale
i pojawieniem się Ionic. Choć uważany jest za bezpośredniego następcę modelu Surge, to zarówno interfejsem, jak
i wyglądem bliżej mu do ubiegłorocznego Blaze. Ionic ma
GPS i optyczny czujnik tętna, mierzy absolutnie wszystko: od
liczby kroków, przez pokonane piętra, po sen, sam też rozpoznaje aktywność. Da się na niego również wrzucić muzykę,
by towarzyszyła nam podczas biegu. Dane trafiają oczywiście
do aplikacji na smartfonie i synchronizowane są z chmurą, by
można je było podejrzeć również z przeglądarki. Niedługo
smartwatch otrzyma swój sklep z aplikacjami, co powinno
znacznie zwiększyć jego możliwości. W niektórych krajach
będzie można nim zapłacić zbliżeniowo, jak do tej pory nie
ma jednak planów co do wprowadzenia tej funkcji w Polsce.
Cena: około 1 600 PLN
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SAMSUNG GEAR FIT2
Nie każdy potrafi odłożyć do szuflady ulubiony, klasyczny
zegarek i przesiąść się na jego wersję smart. Dzięki bardziej zaawansowanym opaskom fitness nie trzeba jednak
rezygnować z udogodnień oferowanych przez „nosidła”. Gear Fit2 to monitor aktywności, który łączy stosunkowo niewielkie rozmiary z ogromną liczbą funkcji.
Urządzenie pokazuje godzinę i powiadomienia, pozwala
też na korzystanie z wielu aplikacji dostępnych w sklepie
Samsunga. Głównym zadaniem Gear Fit2 jest monitorowanie aktywności, opaska radzi sobie z tym doskonale
– widżety wyświetlane na tarczy zegara motywują do
poprawiania swoich wyników i rywalizowania z innymi,
ponadto aktywności takie jak bieg czy marsz rozpoznawane są automatycznie. Opaska ma też GPS, więc nie
trzeba ze sobą zabierać na trening telefonu.
Cena: około 650 PLN

DENON AH-C160W
Trening bez muzyki bywa nudny, zwłaszcza gdy nie gustujemy w tym, co zazwyczaj puszczane jest na siłowni.
Słuchawki Denona są wręcz stworzone do używania właśnie w zamkniętych pomieszczeniach, w których chcemy
odizolować się od dźwięków z zewnątrz. Konstrukcja otaczająca ucho zapewnia bardzo dobre trzymanie się słuchawek podczas dynamicznych ruchów, natomiast komplet
kilku gumowych nakładek i pianki Comply pozwalają idealnie dopasować je do ucha. Bateria wystarcza tylko na pięć
godzin, ale słuchawki wynagradzają to świetnym brzmieniem, z wyraźnym, soczystym basem i zrównoważonymi
pozostałymi tonami. W zestawie dostajemy wygodne etui
z karabińczykiem, przydatne zwłaszcza po treningu.
Cena: około 500 PLN
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URZĄDZENIA HOMEKIT OD

FIBARO

NORBERT CAŁA

Polska firma FIBARO to producent, który ma w tej chwili w swojej ofercie najwięcej
urządzeń zgodnych z HomeKit. Tak się przedstawia całe portfolio, które pozwala
zbudować smart dom w oparciu o HomeKit.

FLOOD SENSOR
To bezprzewodowy czujnik,
który poinformuje nas o możliwym zalaniu mieszkania.
Działa oczywiście na baterie,
które powinny wystarczyć
na dwa lata. Jest płaski i dość
mały, dzięki czemu łatwo go
umieścimy np. pod szafkami
w łazience. Flood Sensor może
działać samodzielnie, uruchamiając intensywny dźwięk alarmowy po wykryciu wody lub
jako element Apple HomeKit.
Po dodaniu do naszego
„domu” pojawiają się nam
dwa kafelki – jeden to czujnik
zalania, drugi to wskazanie
temperatury.
Sugerowana cena: 299 PLN
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MOTION SENSOR
Czujnik ruchu FIBARO przypomina
gałkę oczną i jest mniej więcej tej samej
wielkości. Jest zasilany bateryjnie i powinien wytrzymać dwa lata bez wymiany
baterii. Po dodaniu do HomeKit pojawią się nam trzy różne kafelki. Czujnik
ruchu, który może być wyzwolony
lub nie, czujka temperatury oraz czujnik oświetlenia, który podaje bieżącą
jasność w luksach. Motion Sensor
posiada też wbudowany akcelerometr,
który wykryje zmianę położenia lub
próby otwarcia obudowy.
Sugerowana cena: 299 PLN

DOOR/WINDOW SENSOR
To najmniejszy i podobno najlepiej
zaprojektowany czujnik otwarcia
i temperatury dostępny na rynku.
Składa się z dwóch elementów
– jeden mocujemy na części ruchomej drzwi lub okna, drugi np. na
ościeżnicy. Po dodaniu do HomeKit
pojawią się nam dwa kafelki – jeden
to informacja o stanie sensora
(zamknięty lub otwarty), drugi to
temperatura. FIBARO Door/Window
Sensor ma też funkcję własnej
ochrony i natychmiast poinformuje
nas o próbach zdemontowania lub
otwarcia obudowy czujnika.
Sugerowana cena: 259 PLN
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CO SENSOR
CO Sensor jest urządzeniem chroniącym życie.
Jest przy tym urządzeniem autonomicznym.
Nie musimy go wcale dodawać do HomeKit,
żeby działał poprawnie. Wbudowano w niego
bardzo mocną syrenę, która zaalarmuje nas
o wykryciu czadu. Czujnik w HomeKit podaje
informacje, czy wykryto CO oraz podaje bieżący
i szczytowy ich poziom w jednostkach ppm. Tak
jak wszystkie inne czujniki FIBARO także
i ten ma wbudowany pomiar
temperatury. Bateria w nim
wytrzyma dwa lata.
Sugerowana cena: 399 PLN

SINGLE SWITCH
FIBARO Single Switch umieszczony
w gniazdku lub pod włącznikiem
naściennym jest w stanie włączyć
i monitorować podłączone każde
urządzenie elektryczne – to kluczowy
element zarządzania domem. Dzięki
miniaturowym rozmiarom pasuje do
większości standardowych puszek
podtynkowych i gniazd włączników.
Dzięki niemu możemy też monitorować zużycie energii urządzeń do
niego podłączonych. Sprawdźcie
przed zakupem, czy Wasza instalacja
elektryczna posiada kabel neutralny.
Sugerowana cena: 279 PLN
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WALL PLUG
To najmniejsze i najładniejsze urządzenie tego
typu dostępne na rynku. Oczywiście jak wszystkie inne urządzenia tego typu wpinamy go
w nasze gniazdko, a do niego wpinamy odbiornik prądu. Można bez problemu wpiąć dwa
obok siebie w podwójne gniazdko. Oprócz
tego, że Wall Plug jest mały i dzięki temu bardzo
wygodny, jest jeszcze bardzo ładny. Patrząc od
przodu, widzimy tylko okrągłe gniazdo.
Jest ono otoczone przez pierścień
LED, który zmienia swój kolor
w zależności od mocy pobieranej
przez podłączone urządzenie.
Sugerowana cena: 299 PLN

THE HEAT CONTROLLER
To inteligentna głowica termostatyczna, która kontroluje temperaturę
w pomieszczeniu, wykorzystując
wbudowany lub dodatkowy czujnik
i automatycznie regulując poziom ciepła, adekwatnie do indywidualnych
preferencji użytkownika. Oblicza czas
– na podstawie kubatury pomieszczenia – potrzebny do osiągnięcia
żądanej temperatury. Wartość temperatury można odczytać za pomocą
kolorów, na jakie świecą diody
dookoła głowicy. Bateria wystarczy na
rok, a naładujemy ją z powerbanka.
dostępny wkrótce
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THE BUTTON
Ten przycisk manualnie włącza i wyłącza dowolne urządzenia oraz sceny w obrębie systemu HomeKit. To wielkie udogodnienie dla seniorów, osób chorych,
dzieci i osób niezaznajomionych z technologią. Możemy pod przycisk podpiąć
do 6 akcji. Jednym kliknięciem wyłącz światło, dwoma uruchom wentylację,
przytrzymaj, by uruchomić scenę itd. The Button produkowany jest w kilku kolorach i można go umieścić w dowolnym miejscu, gdyż jest zasilany bateryjne.
dostępny wkrótce

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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TELEWIZOR I PRALKA LAST MINUTE

ŚWIĄTECZNE ZAKUPY SPRZĘTU RTV I AGD

PAWEŁ OKOPIEŃ

Rodzina za chwilę przyjeżdża, a nasz telewizor odmawia posłuszeństwa, pralka strzela
fochy, a lodówka nie mieści wszystkich potraw. Trzeba zakupić jakiś sprzęt, ale jaki?
Przed Wami poradnik świąteczny, ale aktualny zapewne jeszcze przez kilka miesięcy.

SAMSUNG MU7002
Czuję się ambasadorem tego modelu, uważam go za następcę KS7000. To telewizor
w dobrej cenie i z dobrymi parametrami. Warty uwagi, zarówno w wersji 55 cali, jak
i w 65, 75 oraz 82 calach. Nawet w tej największej wersji jest to rozsądny wybór, tańszy od modelu powyżej. Za 6400 złotych możemy mieć wersję 65-calową i taką właśnie polecam najbardziej. W zamian otrzymujemy telewizor ze świetnym pilotem,
szybkim i intuicyjnym Smart TV, dobrym wyglądem i ponadprzeciętnym obrazem
w tej klasie.
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PANASONIC EZ1000
W numerze specjalnym iMagazine mogliście doczytać, że to według mnie najlepszy
tegoroczny telewizor. Zdecydowanie podtrzymuję to zdanie – ekran OLED, soundbar
Technicsa i współpraca japońskich inżynierów z ekspertami od obrazu z Hollywood
przynosi genialny sprzęt pod względem jakości, także wykonania. W dodatku cena
65-calowego modelu to już nie 30 tysięcy jak w kwietniu, a 21 tysięcy. O cenę wersji
77-calowej nie pytajcie. Minusem jest przestarzały interfejs i ubogi Smart TV – alternatywą jest ekstrawagancki i kosztowny Bang&Olufsen Eclipse, Samsung The Frame,
QLED Q9, ewentualnie Sony A1 i LG W7.
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SAMSUNG RF23M809SG
Żałuję, że tej lodówki jeszcze pół
roku temu nie było w sklepach,
choć bez bicia przyznam się, że
dla mnie jej cena jest nieco absurdalna. W dodatku w ofercie koreańskiego producenta na nasz rynek
wciąż nie ma jeszcze lodówek
FamilyHub z potężnym wyświetlaczem. Świąteczna lodówka musi
być duża, dlatego wybór padł na
taką typu FrenchDoor. Taki wariant
jest naprawdę praktyczny i to dużo
bardziej od lodówek side-by-side.
Zamrażalnik na dole, u góry chłodziarka, sprawdza się to wyśmienicie w codziennym użyciu. Tak samo,
jak kostkarka do lodu i dozownik
wody. W tym modelu dodatkowo
w środku znajdziemy pojemnik na
prawie 1,5 litra zawsze schłodzonej wody. Koniec z zakupem wody
mineralnej, jedynie trzeba zadbać
o doprowadzenie przyłącza do
lodówki oraz wymianę filtrów co
kilka miesięcy. Prawdziwa rodzinna
lodówka – cena 13 tysięcy złotych.
Alternatywa to również Samsung
RFG23UERS1 za 5900 złotych, z którego sam prywatnie korzystam
i rekomenduję.
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BOSCH HBG656ES6
Piekarnik w wersji smart dzięki integracji z system HomeConnect w połączeniu z automatycznymi ustawieniami
PerfectChef gwarantuje Wam, że Wasze
potrawy nigdy nie wyjdą tak dobrze.
Prawdziwy kucharz poradzi sobie co
prawda nawet na kuchence turystycznej,
ale warto wybierać takie sprzęty, które
rzeczywiście pomagają nam w przygotowaniu potraw. Tutaj znalazła się nawet termosonda, która sprawdzi, czy pieczeń jest
wypieczona. Świąteczne ciasta też powinny
nam się udać. Cena 3999 złotych.

SIEMENS IQ800 WM14Y8H0PL
Ta pralka również posiada system Home
Connect, dzięki czemu z naszego iPhone’a będziemy mogli mieć nad nią pełną
kontrolę, również zdalnie. Cicha praca,
A+++ to podstawowe zalety. Wygodnym
rozwiązaniem jest i-DOS, czyli zbiornik
z płynem do płukania, który uzupełniamy
raz na 20–25 prań, co również podnosi komfort pracy. Cena to 4499 złotych, jeśli nie
zależy Wam na wersji smart, to polecam
model iQ700 WM12W790PL z technologią
SensoFresh, pozwalającą na odświeżenie ubrań za pomocą powietrza, posiadającą świetny tryb higieny do prania
pościeli czy opcję usunięcia kurzu i bakterii
z pluszowych zabawek dzieciaków. Cena
2999 złotych.
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PORADNIK ŚWIĄTECZNY DOMINIKA
DOMINIK ŁADA

UE BOOM 2
Logitech ponownie wprowadza na rynek polski swoje wyjątkowe głośniki Ultimate
Ears. Po trzech latach aktualizacji doczekały się wszystkie modele, w tym mój faworyt
– UE Boom 2. Pisaliśmy o jego pierwszej wersji zaraz po premierze. Wersja druga
jest jeszcze ciekawsza. Mocniej, głośniej i przede wszystkim dłużej gra, a do tego jest
w pełni wodoodporna, co potwierdza spełniona norma iPX7. Przetestowałem to w…
basenie, turlając głośnik po jego dnie. Wykonanie świetne. Fajny dźwięk i dobra aplikacja umożliwiająca podłączenie do… 150 innych UE Boom 2 razem. UE Boom 2 kosztuje w chwili, gdy to piszę (jest promocja) 130 euro, a normalnie 199 euro.
Gdzie kupić
Cena: około 280 PLN
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KALENDARZ PAWŁA JOŃCY
NA 2018
Pawła znacie z genialnych rysunków
w każdym numerze iMagazine. Okiem
Pejota to obowiązkowy początek
comiesięcznej podróży przez iMagazine. Paweł, jak co roku, przygotował
kalendarz ze swoimi pracami i, jak co
roku, jest to limitowana edycja, tylko
100 sztuk. Kalendarz jest w formacie
A3, drukowany na matowym papierze
200 g. Jest ręcznie wykonany i kosztuje
150 złotych.
Gdzie kupić

KALENDARZ TOMKA
SZYKULSKIEGO NA
2018 ROK
Jeśli szukacie „innego” kalendarza
na 2018 rok do powieszenia na ścianie, to zainteresujcie się propozycją Tomka, naszego redakcyjnego
podróżnika… Kalendarz jest w formacie 43,5 × 30,5 cm, drukowany
jest na papierze satynowym (250
g) i jak się można spodziewać, ma
12 stron. Cena wynosi 60 złotych,
a dostawa kolejne 15 złotych.
Gdzie kupić
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PATCHWORKS LUMINA DLA IPHONE X
Jeśli zamówiliście u Świętego Mikołaja iPhone X,
to koniecznie musicie do niego też zamówić jakąś
obudowę. Polecam tę, której używam na co dzień
– Patchworks Lumina. Jest całkowicie przeźroczysta, ma
certyfikat wojskowy (MIL-STD-810G), dotyczący poziomu
zabezpieczenia przy upadku. Jednocześnie zabezpiecza
cały telefon, włącznie ze złączem Lightning (ma specjalny
„korek” zatykający złącze). Kosztuje 89 złotych.
Gdzie kupić

NOKIA BODY CARDIO
Wszelkie gadżety związane ze zdrowiem i fitnessem są chyba najlepszymi prezentami pod choinkę.
Może waga? Tym bardziej się przyda po świątecznej
wyżerce. Nokia Body Cardio to pierwsza i jedyna na
świecie waga Wi-Fi, która za pomocą pomiaru prędkości fali tętna (potwierdzone medycznie) pozwala
ocenić stan zdrowia układu sercowo-naczyniowego.
Ta ultracienka waga bada również skład masy ciała
(wagę, tkankę tłuszczową, mięśnie, masę kostną i wodę)
i synchronizuje zebrane dane ze smartfonem, ukazując je w postaci łatwych do odczytania linii trendów,
co pomaga w szybszym osiąganiu założonych celów.
Dostępna jest w białym i czarnym kolorze. Kosztuje
799 złotych.
Gdzie kupić
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PLAKATY Z TORAMI F1
Plakat, a tym bardziej piękny plakat, to zawsze
dobry prezent gwiazdkowy. Teraz wszyscy
czekamy na powrót Roberta Kubicy do ścigania w królowej sportów motorowych, dlatego
polecam wrzucić sobie na ścianę w salonie
któryś z torów. Mamy do wyboru 18 różnych
lokalizacji. Plakaty są czarne lub białe, w dwóch
rozmiarach – 50 × 70 lub 70 × 100 cm. Cena
zaczyna się od 65 dolarów, ale teraz, przed
świętami, są promocje. Warto popatrzeć.
Gdzie kupić

ASTROFIZYKA DLA ZABIEGANYCH
Genialna, obowiązkowa lektura dla wszystkich
zabieganych, ciekawych świata, a przede wszystkim wszechświata. Neil deGrasse Tyson napisał
zwięzły podręcznik, wyjaśniający nam wszystko,
czego potrzebujemy, by się obeznać z kosmosem.
Zwięzła forma książki daje nam niepowtarzalną
możliwość poszerzania swojej wiedzy w każdym
momencie, czy to delektując się filiżanką porannej kawy, czy czekając na autobus. Książkę kupicie
za 29 złotych w wersji drukowanej lub za 19,99 złotych w iBookstore.
Link do iBookstore
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BLUELOUNGE CABLEBOX
Lubisz minimalizm? Nie lubisz bałaganu?
Nie cierpisz widocznego kłębowiska kabli,
które psuje perspektywę? Idealnym prezentem dla Ciebie będzie w takim razie
specjalne pudełko na kable. Ja proponuję
CableBox od jednej z moich ulubionych
firm dizajnerskich – Bluelounge. Pudełko
jest dość spore, spokojnie mieści duże przedłużacze-rozgałęziacze, nawet takie 6-cio
gniazdkowe. Dostępne jest w kilku kolorach, m.in. białym i oliwkowym. Kosztuje
129 złotych.
Gdzie kupić

LAMPA BIURKOWA AUKEY
15W Z ŁADOWARKĄ USB 2A
Dobre oświetlenie do pracy to podstawa.
Może warto zastanowić się nad fajną lampą
biurkową, która dodatkowo naładuje nam
telefon lub tablet? Lampa AUKEY posiada
dotykowy panel sterujący, który umożliwia
wybór trybu oświetlenia w zależności od
pory dnia oraz wykonywanej czynności.
Każdy z trybów ma dodatkowo 5 poziomów
jasności. Maksymalna wartość oświetlenia
wynosi aż 1350 luxów, co pozwala cieszyć
się wyjątkowym strumieniem światła i maksymalną wielkością pokrycia powierzchni
roboczej dzięki aż 15W mocy. Lampa kosztuje 269 PLN.
Gdzie kupić
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LIFESTYL'OWE PREZENTY
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

PRZYTULALKI
Dzieciństwo rządzi się swoimi prawami. Nikomu nie wyda się dziwna
przyjaźń ze szmacianą lalką, a wręcz
przeciwnie – wygląda to bardzo rozczulająco. Tego samego zdania jest
Pani Kasia, mama dwóch cudownych córeczek, dla których postanowiła własnoręcznie uszyć Przytulalki.
Włożyła w nie dużo serca i pracy
i z perspektywy czasu z pewnością
wie, że się opłacało, ponieważ lalki
dzieci tak się spodobały, że hobby
zamieniło się w biznes. Dziś na stronie
internetowej przytulaki.pl wybierać
możemy spośród wielu gotowych
modeli, ale Pani Kasia z wielką przyjemnością wykorzysta pomysły zamawiającego. I przygotuje dowolną
lalkę, również spersonalizowaną.
Staranność, z jaką są wykonane laki,
zachwyca, z pewnością nasze pociechy cieszyły się będą nimi przez wiele
lat. Przytulalki uszyte są z bezpiecznych materiałów, posiadających stosowny certyfikat. Czas potrzebny na
uszycie lalki to od 3 do 5 dni.
Cena 250,00 PLN
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HYGGE PO POLSKU
Jeszcze niedawno słowo hygge było w naszym kraju zupełnie obce, na początek
dzięki Marie Tourell Søderberg poznaliśmy hygge w duńskim wydaniu, poznając
drobne przyjemności Duńczyków. Iza Wojnowska, zainspirowana duńskim wydaniem „Hygge”, postanowiła poszukać drobnych przyjemności w codziennym życiu
nas, Polaków. W książce odnajdziemy mnóstwo ciepłych historii, uświadamiających
nam, co wokół nas jest ważne, niektóre z nich pokażą, kiedy warto się zatrzymać
i zastanowić, dzięki kolejnym nauczymy się dostrzegać chwile, uczucia przepełnione hygge. Iza Wojnowska w piękny i wyszukany sposób udowadnia, że hyggowanie to nie tylko duńska tradycja, to sposób życia, który może być realizowany
niezależnie od tego, w jakiej części globu się znajdujemy. Hygge to zawsze spontaniczne zachowanie, nie da się tego wymusić ani zaplanować, trzeba się go nauczyć
dostrzegać i cieszyć się z hyggowania.
Cena 39,99 PLN
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TOREBKI OBAG POCKET
Marki Obag nikomu nie trzeba chyba przedstawiać. Na każdym kroku dostrzec
możemy przeróżne kombinacje. O tej porze roku popularne są te przyodziane w sweterki czy futerka. Najczęściej kojarzone są z formą koszyka, a ostatnio w ofercie tej
firmy pojawiły się Obag pocket, torby na ramię. Oparte są na tej samej zasadzie personalizacji. Na początek z kolekcji 15 kolorów należy wybrać tak zwaną podstawę,
wykonaną z tego samego materiału, co model główny, czyli innowacyjnego tworzywa EVA, które jest lekkie, wytrzymałe i wodoodporne, a przy tym wszystkim miłe
w dotyku. Do podstawy dopasować należy pasek oraz klapkę. Dzięki temu na bazie
jednej podstawy możemy stworzyć zarówno torebkę wieczorową, imprezową, jak
i codzienną. Wybór klapek jest naprawdę imponujący, a wśród pasków znajdziemy
łańcuszki, skórzane, mieszane czy płócienne. Z takim zestawem każda z nas stworzy
torbę na miarę swoich potrzeb.
Cena ok. 350 PLN
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ZEGAREK LEATHERMAN TREAD TEMPO
Leatherman Tread Tempo to połączenie precyzyjnego szwajcarskiego zegarka
z nowatorskim, unikatowym multitoolem w formie wielofunkcyjnej, znanej już
wcześniej bransolety. Bransoleta składa się aż z 30 narzędzi, które możesz dowolnie
wybrać i potem mieć świetne narzędzie ze sobą zawsze i wszędzie, nawet na pokładzie samolotu! Wśród narzędzi znajdziemy wszystko, co może być przydatne – przecinak do pasów, otwieracz do kapsli, zbijak do szyb, różne śrubokręty itp. Bransoleta
wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej 17-4 i ma gwarancję 25 lat. Zegarek
zaś posiada szwajcarski mechanizm kwarcowy Ronda 715 i jest wodoodporny do
200 m. Przykrywa go szafirowe szkło odporne na zarysowania. Na wskazówkach
i indeksach naniesiono farbę fluorescencyjną, co pozwala na odczytanie godziny
w słabych warunkach oświetleniowych.
Cena 1999 PLN
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TESLA POWERBANK
Jeśli nie stać Was na Teslę, ale jednocześnie lubicie tę firmę, to możecie nabyć jeden
z ich firmowych gadżetów. Jest tego naprawdę dużo. Od czapeczek, przez koszulki,
torby, kubki, aż po ostatnią nowość, która może się Wam spodobać. To powerbank,
który jest inspirowany obeliskiem superchargera,
stojącym przy Tesla Design Studio. Powerbank jest
bardzo mały (108 × 30,5 × 23,3 mm) i ma baterię
o pojemności 3350 mAh – czyli typowego smartfona
naładujemy do pełna. Jest bardzo praktyczny, bo na
stałe wyposażony w kabelki, zarówno ten do ładowania powerbanka, jak i dwa do ładowania urządzeń
zewnętrznych – czyli Lightning do iPhone'a oraz
micro USB do całej reszty. Szkoda, że nie ma coraz
bardziej popularnego UBC-C.
Cena około 200 PLN

BROWAR INNE BECZKI
Craftowe piwa to żywy temat w Polsce. Powstało sporo browarów kontraktowych,
czyli takich, które warzą własne piwo w innych browarach. Jednym z takich i ostatnio
moim ulubionym jest browar Inne Beczki. Założycielami są ludzie, którzy otworzyli
pierwszy multitap w Warszawie Cuda na Kiju. Znani są głównie w Warszawie i okolicach, a to dlatego, że tu mają swoje dwa lokale, jeden na Oleandrów, a drugi w nowej
hali Gwardii. Zaś na różnych imprezach plenerowych możecie spotkać ich charakterystycznego starego Citroena z kranami z piwem. W ofercie browaru znajdziecie większość typowych gatunków piwa. Moje ulubione to ZISSOU APA American Pale Ale oraz
JUNGLE IPA India Pale Ale. Inne Beczki mają szansę stać się prawdziwym browarem,
bo udało się im uzbierać 400 000 złotych w 11 dni w tzw. crowdfundingu udziałowym
z przeznaczeniem na budowę swojego browaru.
Ceny od 7 PLN
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Thermo

Najbardziej zaawansowany termometr na świecie
• technologia HotSpot Sensor – 16 czujników dokonuje 4000 pomiarów w ciągu 2 sekund
• obsługa do 8 użytkowników
• aplikacja Thermo przechowuje historię pomiarów, wysyła przypomnienia oraz umożliwia
wprowadzenie notatek np. o podanych lekarstwach i objawach
• produkt z certyfikatem medycznym
• kompatybilność z iOS i Android
Dystrybutor produktów Nokia Health w Polsce: Alstor Sp. J., ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, www.alstor.pl, www.icorner.pl
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DIMITRIJ GŁUCHOWSKI - TEKST

KINGA OCHENDOWSKA

Kiedy dostałam przedpremierową wersję najnowszej książki Dimitrija Głuchowskiego
z adnotacją, że to „thriller z iPhone’em w roli głównej”, spodziewałam się czegoś
zupełnie innego.
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Wielbiciele twórczości Dimitrija Głuchowskiego będą zachwyceni. Od samego
początku autor wytacza swoje najcięższe działo, czyli niezwykle barwny i obrazowy sposób konstruowania opisów. Przenosimy się w zimową, rosyjską scenerię
– zamazane świerki, śnieg, karłowate domki z awitaminozą i słupy telegraficzne
migoczące jak rozsynchronizowane kadry czarno-białego filmu. Poznajemy też Ilję
zachwycającego się pięknem i potęgą tego krajobrazu: młodego człowieka podążającego do domu – do matki, do kapuśniaku i do odsmażanych ziemniaków. Ilja
zakończył właśnie odsiadywanie siedmioletniego wyroku (nic tu nie zdradzam,
dowiecie się tego na samym początku książki), dziwi się wszystkim zmianom, jakie
zaszły w moskiewskim krajobrazie i wspomina wydarzenia z więzienia – w szczególności cenę, jaką miała w nim komórka i możliwość skorzystania z internetu po
to, by móc choć na moment zajrzeć, co dzieje się u bliskich i znajomych. Zmian,
zwłaszcza w zakresie technologii, zaszło w czasie nieobecności Ilji bardzo wiele. Po
pierwsze smartfony stały się bardzo powszechne. Po drugie – zawiera się w nich
całe nasze życie – kontakty, maile, wiadomości, zdjęcia, filmy i komunikatory. Nijak
to się ma do „czasu na telefonie” wykupywanego w więzieniu za papierosy przysyłane przez matkę. Piękne, smukłe, cienkie i nowoczesne smartfony – obiekt pożądania, symbol statusu. Dzięki nim możemy być wszędzie, możemy kontaktować się
z rodziną, możemy przechowywać wspomnienia w postaci zdjęć i filmów – dużo
lepiej oddające rzeczywistość niż czarno-białe fotografie.
Właśnie owa symbioza, intymna relacja pomiędzy człowiekiem a smartfonem
będzie głównym tematem książki Dimitrija Głuchowskiego „Tekst”.
Zostawmy więc na razie Ilję, którego właśnie na moskiewskich rogatkach zatrzymuje dwóch ponurych milicjantów i przejdźmy do samej książki, o której wiele
jest do powiedzenia.
Przede wszystkim czytelnicy młodsi niż lat 40 odbiorą powieść w zupełnie inny
sposób niż ci, którzy pamiętają jeszcze czasy polskiego socjalizmu. Przed tymi
drugimi, poza sensacyjnym wątkiem opowieści, otworzy się furtka, przez którą
wartkim strumieniem popłyną wspomnienia o rzeczywistości, której już nie ma.
Akcja powieści bowiem mogłaby spokojnie rozgrywać się w Polsce sprzed 30 lat
– nieco futurystycznej, okraszonej nowoczesną technologią, ale karykaturalnie
znajomej – pełnej bezprawnego prawa, władzy organów, odsmażanych ziemniaków i taniej wódki. Trudno mi ubrać w słowa klimat tej opowieści, ale starsi
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czytelnicy wyczują go bez dodatkowych opisów. Raz na jakiś czas zazgrzyta między zębami iPhone z rozpoznawaniem odcisku palca, ale poza tym – końcówka
socjalizmu, kiedy pojawiły się już modne kluby i zachodnie trendy, a jednak w rzeczywistości królowała przede wszystkim wolna amerykanka i pęd do miasta, do
cywilizacji, do posiadania symboli statusu i władzy.
Młodsi czytelnicy zamerykanizują zapewne malowane przez autora obrazy,
ponieważ zabraknie im empatycznego punktu odniesienia. Niemniej jednak
powinni ją przeczytać, ponieważ w barwny sposób ukazuje ona, jak wygląda państwo rządzone przez centralną partię, w jaki sposób funkcjonują uprzywilejowane
grupy i kto kogo trzyma w kieszeni. Do tej pory u pamiętających tamte czasy
wspomnienia wywołują dreszcz na plecach, który nie ma nic wspólnego z zabawnymi obrazkami z PRL na Facebooku. Znany z politycznych wtrętów Dimitrij
Głuchowski nie na tym koncentruje się jednak w swojej najnowszej powieści.
Tym razem wątek jest typowo sensacyjny, chociaż thrillerem bym go raczej nie
nazwała. W pewnym sensie wyczerpuje on zasady gatunku, ale dużo większą rolę
odgrywa w nim psychologiczna, miejscami surrealistyczna perspektywa głównego bohatera. Psychodeliczne przemyślenia i monologi Ilji przeplatają się ze
zwykłym, rzeczowym planowaniem. Za oknem pada śnieg, kapuśniak grzeje się
na kuchence, gdy nagle rozlega się dźwięk przychodzącej wiadomości. Bohater
wyjmuje telefon z kieszeni i tępo wpatruje się w ekran. Następnie odblokowuje
telefon i zaczyna wstukiwać odpowiedź.
Zastanawialiście się kiedyś, czym jest dla nas telefon i czy na co dzień zdajemy sobie
sprawę z tego, jakie dane się w nim znajdują? Czego dowiedzielibyście się o mnie,
mogąc zajrzeć do wnętrza mojego iPhone’a? Jak często kasuję zdjęcia? Czy usuwam
wiadomości? Z jakich komunikatorów korzystam? Do czego moglibyście użyć tych
wszystkich informacji? Dimitrij Głuchowski postanowił się nad tym zastanowić i po
raz pierwszy w historii literatury (a przynajmniej tak mi się wydaje) mamy dwóch
głównych bohaterów – człowieka i telefon, Ilję i iPhone’a. Ich relacja będzie pierwszoplanowym wątkiem tej sensacyjnej, psychodelicznej powieści, rozgrywającej się
na ulicach Moskwy, w nocnych klubach, kanałach ściekowych i w internecie.
Możecie spodziewać się tego, co zazwyczaj dostarcza czytelnikom Głuchowski
– barwnych opisów, perfekcyjnie przemyślanej i dopracowanej fabuły, mistycznego realizmu i drugoplanowego wątku filozoficznego, który zostawia czytel-
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nika z wieloma pytaniami, ale bez żadnych odpowiedzi. Jako mistrz prowadzenia
intrygi, rosyjski Stephen King i Dan Brown w jednym, autor nie kończy powieści
wraz z kropką na końcu zdania. Powieść będzie żyła w umysłach czytelników,
zmuszając zarówno do dyskusji, jak i do prywatnego remanentu – cenna rzecz
w czasach, kiedy sprzedaje się literatura prosta i łatwa.
Po książkę mogą sięgnąć wszyscy – zarówno starsi, jak i młodsi, wielbiciele filozofii i sensacji, historycy i fantaści. Czytając powieść, każdy znajdzie coś dla siebie, bo wielopłaszczyznowy wątek sprawia, że nikt nie odejdzie od stołu głodny.
Rosyjska gościnność przede wszystkim.
Na zakończenie dodam, że trudno napisać na temat „Tekstu” więcej, bo książka
składa się z samej treści i jak w mistycznej układance każdy element ma swoje
znaczenie i przedwczesne ujawnianie go zabiera czytelnikowi należną mu radość
z dopasowywania fragmentów. Książka składa się z tysiąca zaskoczeń i każde
z nich jest małym, prywatnym objawieniem. Zresztą zobaczycie sami, bo nie wątpię, że sięgniecie po tę książkę w dniu premiery. Na waszym miejscu nie wahałabym się ani chwili.
Gdybym miała określić „Tekst” jednym zdaniem, napisałabym, że: „Tekst” to thriller psychologiczny, osobista apokalipsa i traktat filozoficzny w jednym, w którym
człowiek i urządzenie przekraczają granice tego, co rzeczywiste, by w rezultacie
szeroko zamkniętymi oczami chłonąć esencję istnienia.
I to by się zgadzało. Mniej lub bardziej.
Książkę „Tekst” Dimitrija Głuchowskiego przygotowało dla Was wydawnictwo Insignis.
Patronem wydania jest iMagazine.
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HELLO RUBY
PO RAZ DRUGI

MACIEJ SKRZYPCZAK

Ruby – dziewczynka o niezwykłej wyobraźni – wraca i tym razem przeżyje przygodę
wewnątrz komputera.
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O Ruby pisałem już na łamach iMaga w lipcu ubiegłego roku. Wtedy sympatyczna dziewczynka wprowadzała czytelników w świat programowania. Pomagali
jej w tym napotkani przyjaciele: Pingwiny, Śnieżna Pantera, Roboty, Lisy oraz
chłopiec o imieniu Django i jego towarzysz – wąż Python. Książka ta spotkała się
z pozytywnym odzewem – najpierw na portalu Kickstarter, gdzie w ciągu pierwszych trzech godzin zdobyła docelowe 10 000 dolarów, by ostatecznie skończyć
na nieco ponad 380 000 dolarów. Ostatecznie książka została przetłumaczona na
ponad dwadzieścia języków.
Teraz Ruby wraca z nowymi przygodami. A wszystko zaczęło się tak niewinnie…
Znudzona dziewczynka czeka na powrót z pracy swojego taty. Obiecał jej, że jak
już wróci, to pobawią się razem komputerem. Zniecierpliwiona Ruby postanawia
w pewnym momencie, że nie będzie czekać i sama rozpocznie zabawę. Dzieje
się jednak coś niespodziewanego. Na ekranie nigdzie nie widać kursora (a raczej
Kursora). Pojawia się natomiast biała myszka, która poszukuje swojego zagubionego przyjaciela. Razem z Ruby postanawiają go odnaleźć.
W ten sposób Ruby, niczym Kevin Flynn z kultowego „Tronu”, dostaje się do
wnętrza komputera i przemierza jego zakamarki w poszukiwaniu zaginionego
Kursora. Po drodze spotyka różne ciekawe postaci – Bity, Bramki logiczne, Śnieżną
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Panterę, Procesor, Pamięć RAM i inne. Czy wspólnymi siłami uda im się znaleźć
zaginiony Kursor? Pewnie domyślacie się, że tak, ale szczegółów i tak nie zdradzę.
Książka „Hello Ruby. Poznaj wnętrze komputera”, podobnie jak pierwsze opowiadanie, składa się z dwóch części – historii i ćwiczeń. Tę pierwszą nakreśliłem przed
chwilą – poznajemy tam różne postaci, które są poszczególnymi elementami wnętrza komputera – zarówno ze sfery sprzętu, jak i oprogramowania. Poprzez historię czytelnik zaznajamia się z podstawami ich działania. Bogaty w tę wiedzę może
następnie przystąpić do ćwiczeń. A te są nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim
rozwijające – zarówno pod względem logicznego myślenia, jak i kreatywności.
Pierwszym z zadań jest jednak stworzenie swojego „komputera”. W książce
umieszczono szablon oraz naklejki, które w tym pomogą. Wśród tych elementów
znajdziemy obudowę komputera, jego podzespoły, okno aplikacji, ikony, a nawet
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znaczki trzech systemów operacyjnych (macOS, Windows i Linux) do przyklejenia
na swój komputer.
Dalej rozpoczyna się właściwa zabawa, a jednocześnie nauka. Na przykład
dziecko będzie miało wskazać, co należy do hardware’u, a co do software’u; czy
dany przedmiot jest komputerem, czy nie. Oprócz tego dziecko jest zachęcane do
twórczego myślenia – jak choćby, żeby wymyślić nowe czujniki do komputera lub
nawet zaprojektować własny system operacyjny. Są również ćwiczenia z bramkami logicznymi, a nawet takie, które pokazują budowę kodu maszynowego.
Niektóre z zadań przeznaczone są również do wykonania z dorosłymi. Oznaczone
sekcją „Porozmawiajmy” zachęcają na przykład do dyskusji o tym, jak komputery
wyglądały kiedyś albo na jakiej zasadzie są wykonywane jakieś czynności, jak
choćby włączenie się alarmu przeciwpożarowego.
W ten sposób książka „Hello Ruby” po raz kolejny przedstawia nie tak łatwe pojęcia w sposób bardzo przystępny. Podejrzewam, że nawet wielu dorosłych może
wynieść z tej książki sporo wiedzy o świecie komputerowym.
Technologia to dziś nieodłączny element życia wielu ludzi. Dlatego warto ją
poznawać, warto wiedzieć, na jakiej zasadzie coś działa. I właśnie w tym celu
powstała książka „Hello Ruby. Poznaj wnętrze komputera”. Jeśli macie dzieci, to
myślę, że pozycję tę należałoby umieścić w kategorii must have.
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PRZELOTEM W LIZBONIE
TOMASZ SZYKULSKI

Na początku listopada wybrałem się do Lizbony, by po raz drugi relacjonować konferencję
technologiczną Web Summit. Samo wydarzenie opisywałem w artykułach publikowanych na
naszej stronie internetowej, dlatego tym razem skupię się na czymś innym – moich wrażeniach
z wizyty w stolicy Portugalii, które pomimo ograniczeń czasowych oceniam niezwykle pozytywnie.
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Lizbona to jedno z kilku miast, o których wielokrotnie słyszałem niemal wyłącznie pochlebne
opinie, a których nie było mi dane wcześniej
odwiedzić. Patrząc tymi kategoriami, mogę być
bardzo zadowolony z 2017 roku, gdyż spośród
podobnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy
„nadrobiłem” także Lwów, Berlin i Liverpool,
a w grudniu czeka mnie wizyta w wychwalanym
przez znajomych Tel Awiwie. Moje oczekiwania w stosunku do stolicy Portugalii były z tego
powodu naprawdę wysokie; studziła je jednak
perspektywa, iż w samym mieście (poza centrum
konferencyjnym goszczącym Web Summit) spędzę stosunkowo niewiele czasu. Mimo to w ciągu
trzech wieczorów i poranków przekonałem się, że
Lizbona to miasto, do którego z pewnością wrócę
na dłużej. Co miało na to wpływ?
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Po pierwsze – architektura i klimat. Z punktu
widzenia fotografa uwielbiam miasta, które łączą
zabytkowy charakter z rolą tętniącego życiem
ośrodka, gdyż stwarza to niezwykle dogodne
warunki do chwytania ciekawych kadrów. Te kryteria z całą pewnością spełnia położona u ujścia
rzeki Tag do Atlantyku Lizbona; na każdym kroku
czuć tam niezwykły klimat setek lat historii i licznych architektonicznych epok, które łączą się
w unikatowy całokształt. Aby jak najlepiej wykorzystać mój krótki pobyt, postanowiłem wynająć
pokój w hotelu położonym nieopodal stacji metra
Restauradores, a więc zaledwie kilka kroków od
historycznego centrum metropolii. Już samo
wyjście z budynku wiązało się z wkroczeniem
w gąszcz wąskich uliczek, a także minięciem jednego z charakterystycznych „ukośnych” tramwajów, które ułatwiają poruszanie się po stromych
wzgórzach portugalskiej stolicy. Chociaż aglome-
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racja Lizbony (wraz z otaczającymi ją terenami) liczy ponad 2,8 mln mieszkańców,
to samo centrum jest stosunkowo niewielkie – zatrzymując się w dobrze zlokalizowanym hotelu lub mieszkaniu, dojście do najważniejszych atrakcji będzie wiązało się z co najwyżej kilkunastominutowym spacerem.
Zostając na moment przy architekturze Lizbony, bardzo charakterystycznym
i widocznym z niemal każdego punktu miasta elementem jest most 25 Kwietnia,
który łączy miasto z położoną po drugiej stronie rzeki Tag gminą Almada.
Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że zbudowana w latach 1962–1966
i licząca 2277 metrów długości konstrukcja dla nieprawnego widza jest niemal
kopią kultowego mostu Golden Gate na obrzeżach San Francisco, który… miałem
okazję ponownie sfotografować zaledwie tydzień przed wylotem do Portugalii.
Muszę przyznać, że podobieństwo w wyglądzie i lokalizacji obu obiektów zrobiło
na mnie naprawdę duże wrażenie.
Niezwykły urok ciasnych i często stromych ulic Lizbony kształtuje nie tylko architektura, ale również to, co skrywają w sobie budynki. W ciągu dnia natrafimy
tam na liczne klimatyczne kawiarenki i cukiernie, serwujące słodkie wypieki,
w tym kultowe Pastel de Nata (ciastko robione z wykorzystaniem przede wszystkim ciasta francuskiego i budyniu), wieczorem – klimatyczne restauracje serwujące przysmaki południowej kuchni oraz miejsca wprost stworzone do wypicia
lampki lokalnego wina wraz z serwowanymi za darmo w niemal każdym miejscu
drobnymi przekąskami. Jeżeli natomiast od urokliwych knajpek wolimy tętniące
życiem miejsca oferujące większy wybór jedzenia i napojów – na uwagę z całą
pewnością zasługuje położony blisko wybrzeża Time Out Market, czyli hala przypominająca stylem warszawskie Koszyki. W rozległej, otwartej przestrzeni ustawiono rzędy długich stołów mogące pomieścić tysiące gości, które otaczają bary
i stoiska ze specjałami różnorodnych kuchni. Popularnym widokiem na ulicach
Lizbony są także sprzedawcy pieczonych kasztanów – ta przekąska nie przypadła
mi jednak zbytnio do gustu (cena za dużą garść kasztanów podawanych w papierze to około 2–2,5 euro).
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Miłym i dosyć niespodziewanym zaskoczeniem w Lizbonie były… ceny. Przyznam
szczerze, że bez wcześniejszego researchu pod tym kątem liczyłem się ze stawkami zbliżonymi do większości europejskich stolic, jak choćby Londynu czy
Dublina. Tymczasem na miejscu okazało się, że stolica Portugalii jest tylko nieco
droższa od Warszawy. Przykładowo lampka wina w popularnych miejscach kosztowała 3–3,5 euro, kawa i dwa ciastka w kawiarni – łącznie niecałe 4 euro, jednorazowy przejazd metrem – 1,45 euro, butelka wody w sklepie – poniżej 1 euro.
Poruszając się po mieście, kilkakrotnie korzystałem z przejazdów uberem, których
ceny również były atrakcyjne – nocny dojazd z lotniska do centrum wiązał się
z wydaniem niecałych 8 euro (w ciągu dnia najlepszą opcją będzie metro, które
dojeżdża wprost do terminala).
Odnoszę wrażenie, że dopiero napisanie powyższych słów uświadomiło mi, jak
wielki niedosyt pozostawiła we mnie tak krótka wizyta w Lizbonie. Za sprawą
mieszanki niezwykłej architektury, unikatowego klimatu, znakomitej pogody
(temperatura w ciągu dnia oscylowała w granicach 20–22 stopni) i przystępnych
cen portugalska stolica z miejsca trafiła na listę moich ulubionych miast świata
– zaraz obok San Francisco, Londynu, Rzymu, Tokio czy australijskich metropolii.
Jednocześnie trafiła ona także na znacznie ważniejszą listę – a mianowicie wąską
grupę miejsc, które chciałbym jak najszybciej odwiedzić ponownie.
Partnerem wyjazdu na Web Summit 2017 w Lizbonie był ING Bank Śląski.

t_szykulski

t_szykulski

82

/ PODRÓŻE / Atrakcje wybrzeża Costa del Sol: Malaga

ATRAKCJE WYBRZEŻA COSTA DEL SOL:

MALAGA

PATRYCJA RUDNICKA
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W Polsce temperatura teraz oscyluje między 0 a 7 stopni Celsjusza, a w Hiszpanii
nie spada w dzień poniżej 15 stopni. Może
więc warto zimę spędzić na słonecznym
wybrzeżu? Malaga – piękne portowe
miasto położone w południowej części Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym
(Costa del Sol), u podnóża Gór Betyckich
skrywa wiele atrakcji. Niestety w Maladze
spędziłam w te wakacje tylko jeden dzień,
zatem wszystkich zabytków i atrakcji
turystycznych nie udało mi się zobaczyć.
Postaram się Wam jednak przybliżyć miejsca, do których udało mi się dotrzeć.
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Mirador Princess
Idąc od przystanku kolejki w kierunku
portu, po drodze miniemy wysokie na
70 metrów koło widokowe (tzw. ferris
wheel) Mirador Princess. Widoki podziwiamy z zamkniętego, klimatyzowanego wagoniku, tak więc atrakcja ta jest
bezpieczna nawet dla małych dzieci.
Moja czteroletnia córka była zachwycona. Z koła widać całe miasto, góry wraz
z zamkiem Gibralfaro oraz port. Polecam,
szczególnie jeśli nie zamierzacie wchodzić
na zamkową górę.

Puerto de Malaga
Port w Maladze jest najstarszym cały czas
czynnym portem w Hiszpanii. Przybijają
do niego największe na świecie statki
wycieczkowe. Zlokalizowane tu jest też
muzeum marynarki wojennej, lecz niestety na nie zabrakło mi czasu. Do portu
prowadzi przepiękna, zacieniona promenada, a dookoła portu znajduje się
pasaż handlowy z kawiarniami i restauracjami. Między promenadą a pasażem
zobaczymy dziwny, wielki, przezroczysty
i kolorowy twór zwany po prostu The
Cube. To Centro Pompidou de Malaga,
czyli centrum kultury. Sześcian zaprojektowali Javier Pérez de la Fuente i Juan
Antonio Marin Malave i pełni funkcję
świetlika.
Obok portu znajduje się także plaża miejska wraz z promenadą. W dzień można
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sobie pospacerować, wykąpać się w morzu i poopalać się, a wieczorem wypić
drinka i potańczyć.

Castillo de Gibralfaro
Zamek Gibralfaro został wzniesiony przez Jusufa I, muzułmańskiego władcę
Grenady w pierwszej połowie XIV wieku. Nazwa góry wywodzi się od arabskiego Jabal – góra i greckiego Pharos – latarnia. Prawie na samej górze znajduje się mały taras widokowy, z którego rozpościera się przepiękny widok na
miasto i port. Przy dobrej widoczności można zobaczyć nawet Gibraltar i góry
Atlas. Oczywiście na szczyt góry można wjechać autobusem, ale cały fun
polega właśnie na wspinaczce i podziwianiu widoków po drodze. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą butelki z wodą. Oraz jeśli wchodzicie na górę z małym
dzieckiem w wózku, nastawcie się na to, że małą część drogi będziecie musieli
nieść wózek po schodach.

Museo Interactivo de la Musica
Atrakcja nie tylko dla rodzin z dziećmi, chociaż nie będę ukrywała, że dzieci
będą tu miały największą frajdę. Interaktywne Muzeum Muzyki zostało utworzone w 2002 roku. Mieści się w Palacio del Conde de las Navas przy Calle
Beatas. W swojej kolekcji ma ponad 1000 eksponatów i instrumentów muzycznych z różnych epok, krajów i kultur. Wszystko jest ładnie podzielone według
kategorii i epok. Poznamy tu całą historię muzyki, od jej początków (okres pale-
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olitu, neolitu i starożytności), aż do dziś. To, co wyróżnia muzeum na tle innych,
to tzw. czerwone pokoje. W pomieszczeniach tych można wszystkiego dotykać i grać na instrumentach z danej kategorii. W ten sposób możemy zagrać
na współczesnym pianinie, gitarze, elektronicznej perkusji i skrzypcach, ale
także na średniowiecznych cymbałkach czy instrumentach pochodzących
z Afryki. Bardzo polecam wizytę w tym muzeum, jest to naprawdę ciekawe
doświadczenie.
Mimo iż mój pobyt w Maladze był bardzo krótki, to uważam, że jest to przepiękne miasto z mnóstwem atrakcji i na pewno jeszcze tu wrócę na dłużej.

iPatrycjaR
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DALEKA PÓŁNOC
PODSUMOWANIE

RAFAL NEBELSKI

To już mój trzeci felieton na łamach iMagazine. Jako że jest to ostatni tegoroczny numer,
pomyślałem, żeby zabrać Was, drodzy Czytelnicy, w jakieś ciepłe miejsce. Po zastanowieniu
jednak uznałem, że na ciepłe miejsce musicie poczekać do stycznia. Zdecydowałem się
zakończyć rok 2017 ostatnim artykułem podsumowującym moją wyprawę na Svalbard. Poniżej
znajdziecie garść porad, przemyśleń, zasłyszanych opowieści i anegdot z najdalej wysuniętego
na północ archipelagu zamieszkanego przez człowieka.

/ PODRÓŻE / Daleka północ – podsumowanie

W poprzednich miesiącach pisałem ogólnie o organizacji wyprawy, kosztach pobytu,
spaniu, poruszaniu się z bronią – zainteresowanych odsyłam do numerów archiwalnych. Natomiast kiedy już decyzja o wyjeździe zapadła, termin wybrany, bilety kupione
– dobrze byłoby wiedzieć, co robić, od czego zacząć, żeby nie ganiać po omacku i nie
tracić cennego czasu.

Kiedy jechać
Oczywiście wiele zależy od pory roku, którą wybraliście, żeby odwiedzić Svalbard.
Miesiące zimowe i panująca noc polarna nie pozwolą zobaczyć osad typu Piramida,
Barentsburg, czy Ny-Ålesund. Zapewne nie zdecydujecie się również na wielogodzinne
i wielokilometrowe trekingi przy -40°C i w całkowitej ciemności. Ale możecie w tym
okresie cieszyć się obserwowaniem zorzy polarnej przez 24 godziny na dobę (przy
sprzyjających warunkach pogodowych oczywiście). Możecie wypożyczyć skuter śnieżny,
który jest najlepszym środkiem lokomocji na archipelagu czy przejechać się psim
zaprzęgiem. W małym Longyearbyen, które jest stolicą Svalbardu i jednocześnie siedzibą władz z gubernatorem, zwanym tu Sysselmannem, na czele, znajdziecie muzeum
arktyczne, sporo pubów, koncertów, galerii itp. Są tu również organizowane festiwale
muzyczne, np. Polarjazz czy Sun Festival Week, odbywający się w marcu, na powitanie
pierwszych promieni słonecznych budzącego się dnia polarnego. Sporą ciekawostką
była dla mnie informacja, że zima jest dla tutejszych mieszkańców bardziej atrakcyjna niż
dzień polarny. Pytałem o to kilka osób i wszystkie to potwierdzały. Zapytacie: dlaczego?
Przecież combo złożone z ciemności, zimna i wiatru przez 24 godziny na dobę nie może
być przyjemne na dłuższą metę! Odpowiedź była dosyć prosta – chodzi o możliwość
poruszania się po archipelagu. Zalegający wszędzie śnieg daje nieograniczoną wolność
dla przemieszczających się skuterami śnieżnymi. W miesiącach letnich cały Svalbard oferuje tylko 40 km dróg! Sama liczebność skuterów śnieżnych – około 10 tys. sztuk, przy
populacji dwóch tysięcy ludzi o czymś świadczy. A panująca ciemność? Cóż, wszyscy
doświetlają się specjalnymi lampami.
Zima jest niewątpliwie atrakcyjna, ale osobiście ciekawsze, a na pewno bardziej różnorodne, wydają mi się inne pory roku. Wspomniane już powitanie dnia polarnego
przypada na początku marca i jest to, przynajmniej z punktu widzenia fotografa krajobrazu, fenomenalna pora. Wyobraźcie sobie słońce, które jeszcze nie wschodzi, ale jego
promienie powoli zaczynają oświetlać szczyty fiordów, dając niesamowitą, niebieską
poświatę i podświetlone na różowo szczyty! Dla mnie bajka!
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Kolejny ciekawy czas to maj i czerwiec, kiedy zima powoli odpuszcza (bardzo powoli), ale
jeszcze można dosyć swobodnie poruszać się skuterem. To świetny czas na obserwację
dzikiej przyrody – niedźwiedzie na krach, gniazdujące ptaki, foki itp. To również ostatni
moment na zwiedzanie jaskiń lodowych. Od marca do połowy października można skorzystać z rejsów do Barentsburga czy Piramidy – poradzieckich osad górniczych. Szczególnie
atrakcyjna jest Piramida zwana Czarnobylem Arktyki. Niekoniecznie ze względu na awarię reaktora, bo takiego tu na szczęście nie było, ale z powodu gwałtownego opuszczenia
tego osiedla przez mieszkańców. Obecnie mieszka tam osiem osób, a sama osada tworzy postapokaliptyczny obraz, nad którym góruje ogromny lodowiec Nordenskiöld oraz
popiersie towarzysza Lenina.
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Przy okazji Piramidy napiszę jeszcze, że dobrze
umówić się z armatorem albo nawet bezpośrednio z kapitanem statku, żeby nie wracać do
Longyearbyen tego samego dnia. Ekipa Rosjan
z Piramidy to fajne chłopaki – dysponują własnym browarem i można się u nich przespać
kilka dni. Daje to możliwość poznania samej
osady oraz okolicznych terenów, które są dziksze niż przestrzenie bliżej stolicy. Nie wiedziałem wcześniej o tej możliwości i nie zabrałem
ze sobą broni (nie mówiąc o ładowarce do aparatu i szczotce do zębów). Kręcąc się po zabudowaniach z Aleksym, moim przewodnikiem
po Piramidzie, dostałem wyraźny zakaz oddalania się od niego poza linię wzroku. Na pytanie
o powód takiego ograniczenia wolności, odparł,
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że nie mam ze sobą karabinu, a wczoraj kręcił się tutaj niedźwiedź polarny.
Dodam, że to nie był żart dla przestraszenia turysty. Na dowód pokazywał mi
zdjęcia z telefonu. Specjalnie spojrzałem na datę ich wykonania – wszystko się
zgadzało.
Miesiące od lipca do października to kolejny termin wart rozważenia. Śniegu
już raczej nie ma, co nie oznacza, że nie potrafi sypnąć, ale poruszamy się już na
własnych nogach. Co daje z kolei możliwość zwiedzania z namiotem i plecakiem
– ale nigdy samemu i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności! To oczywiście dla chętnych. Dla mniej wprawionych lub tych z gorszą kondycją pozostają liczne, choć drogie atrakcje w postaci rejsów, wypraw z przewodnikiem na
okoliczne fiordy, lodowce, zwiedzanie kopalni, pływanie kajakami morskimi itp.
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Zalety wcześniejszego kontaktu
Mój tegoroczny wyjazd zaplanowałem na drugą połowę sierpnia. Fotograficznie
bardziej atrakcyjny byłby prawdopodobnie inny termin, ale był to mój „pierwszy raz” na Svalbardzie i chciałem to miejsce możliwie łatwo poznać i zbadać. Jak
już wspominałem we wcześniejszych artykułach, przy organizowaniu podobnych wyjazdów kluczem jest wcześniejsze planowanie i dotarcie do osób, które
mieszkają w miejscu będącym celem naszej podróży. Uwielbiam poznawać ludzi
w takich okolicznościach, bo dysponują wiedzą, której nie wyczytam w przewodnikach i na stronach www. Poza tym zawsze mają do opowiedzenia swoje historie, które mnie inspirują i napędzają. Tak było również tym razem.
Jeszcze przygotowując się do wyjazdu, nawiązałem kontakt z Piotrem, który
jest tam przewodnikiem. Niestety w momencie przyjazdu okazało się, że wypadło mu szkolenie lodowcowe i nie mogliśmy się spotkać. Tak się tym przejął, że
zorganizował wśród znajomych ekipę, która natychmiast (tzn. w ciągu 10 minut
od telefonu) zaopiekowała się mną oraz moim towarzyszem Jackiem. Na piwie
zaproponowano nam działania na najbliższą przyszłość. Już w kolejnym dniu
mieliśmy okazję wziąć udział w inicjatywie objętej patronatem Sysselmana.
Popłynęliśmy motorowymi pontonami morskimi – co samo w sobie stanowiło
niezłe przeżycie, a jeszcze przepływaliśmy obok stada białuch arktycznych!
Naszym celem były okolice fiordu Hiorthamn – miejsce normalnie niedostępne dla turystów. Zadanie, jakie stało przed nami, to sprzątanie plaż tego
fiordu. A właściwie segregacja odpadów wyrzucanych na arktyczne wybrzeża.
Posortowane przez naszą grupę odpadki docelowo trafią do Norwegii kontynentalnej, gdzie będą badane i na tej podstawie naukowcy oszacują pochodzenie tych śmieci. Co z kolei pomoże powstrzymać zanieczyszczenia napływające
zewsząd na Spitsbergen.
Być może nie brzmi to szczególnie zachęcająco. Ale po pierwsze, przebywanie wśród ludzi totalnie pozytywnie zakręconych, pochodzących ze wszystkich
stron świata, w różnym wieku – od dzieciaków, po osoby starsze – daje niesamowitego kopa! Po drugie, daje świadomość, ile my – ludzie produkujemy
zanieczyszczeń i jak to wpływa na naturę. Każdy to wie, ale ta wiedza w zaciszu domowym nie pokazuje tak dobitnie, jak niszczymy nasz dom. Odwijanie
martwego ptaka zaplątanego w żyłkę, świadomość, że do tej śmierci przyczynił się nasz gatunek, naprawdę zmienia perspektywę. Podczas akcji sprzątania

93

/ PODRÓŻE / Daleka północ – podsumowanie

było nas 80 osób. Wszyscy uśmiechnięci i pomocni. Organizacja na najwyższym
poziomie – bezpieczeństwo to priorytet – przed niedźwiedziami polarnymi
strzegli nas strażnicy z karabinami i psami. W ciągu kilku godzin zebraliśmy
około tony odpadków! Niewyobrażalne! Inicjatywa ta ma charakter cykliczny.
Stronę projektu można obejrzeć tutaj. Ogólnie przeżycie kapitalne i fantastyczne doświadczenie, które nie byłoby możliwe bez wcześniejszego kontaktu
ze wspomnianym już Piotrem.

Kiara
Z postacią Piotrka wiąże się jeszcze jedna zabawna sytuacja, jaka się nam przydarzyła. Otóż wędrując w kierunku Adventdalen, natknęliśmy się na samotną psiarnię – żadnych ludzi, tylko psy. Nie byłbym sobą, gdybym nie wyjął aparatu i nie
wykonał kilku zdjęć. Jedno z nich trafiło na mój profil instagramowy i wzbudziło
dosyć spore zainteresowanie. Odezwał się do mnie wspomniany Piotr z pytaniem,
gdzie spotkałem Kiarę – bo tak nazywał się sfotografowany piesek. Okazało się,
że przez przypadek trafiłem do jego chwilowo pustego domu i zrobiłem zdjęcie
jego ulubionej suki. Co zresztą skomentował w ten sposób: „No ładnie, ładnie!
Zakradać się do mojego domu, fotografować moje psy!”.
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Tak w wielkim skrócie wyglądają moje doświadczenia i odczucia względem
Svalbardu. Mógłbym o tym opowiadać jeszcze długo, ale łamy gazety rządzą się
swoimi prawami. Czas podsumować więc ten spitsbergeński cykl.
Pamiętajcie – na Svalbardzie nie znajdziecie szlaków turystycznych. To znaczy
są wyznaczone route’y na mapach, ale to wszystko. W terenie nie ma żadnych
oznaczeń. Planując tam pobyt, róbcie to z wyprzedzeniem. Po wylądowaniu
w Longyearbyen i stojąc twarzą na wprost fiordu w kierunku północno-wschodnim, na prawo rozciąga się dolina Adventdalen i według mnie to ciekawszy kierunek wycieczek. Można dotrzeć do stacji badawczej EISCAT i oglądać
zapierające dech w piersiach widoki. Można to zrobić piechotą, rowerem, psim
zaprzęgiem albo… taksówką. Na lewo z kolei znajdziecie dolinę Bjørndalen.
Idąc tam, mijacie słynny bank nasion, lotnisko, a potem dolina i… piękne Nic.
Czyli przyroda w najpiękniejszym wydaniu i możliwość spotkania lisa polarnego. Z kolei na południe od Longearbyen, za Nybyen, zaczyna się lodowiec
Longyearbreen i znajduje się tam m.in. kapitalny punkt widokowy Trollsteinen.
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Nie czas umierać!
A na zakończenie ciekawostka – czy wiecie, że na Svalbardzie nie można
umierać? Nie można także legalnie się urodzić! Oczywiście śmierć w wyniku
wypadku to przypadek losowy. Ale jeżeli rezydent zapadnie na ciężką, nieuleczalną chorobę, jest ustawowo zobligowany do opuszczenia wyspy. Przepis, być
może nieco szokujący, jest podyktowany względami praktycznymi. Na terenach
tych występuje tzw. wieczna zmarzlina. Z tego powodu nie można tam grzebać
zmarłych. Natomiast mimo tego, że w Longyear jest szpital, jego wyposażenie
nie jest przystosowywane do obsługi poważniejszych przypadków. Dlatego,
gdy ciąża jest zagrożona, szpital nie jest w stanie pomóc ani matce, ani dziecku.
W konsekwencji kobiety najpóźniej w siódmym miesiącu ciąży muszą opuścić
Svalbard na czas porodu.
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Mówię Wam! Naprawdę warto tam pojechać i przywieźć tonę własnych przeżyć,
wrażeń i pięknych wspomnień.
PS W momencie, gdy pisałem powyższy felieton, dostałem bardzo miłą wiadomość. Otóż jedno ze zdjęć wykonanych przeze mnie na Svalbardzie zdobyło
pierwsze miejsce w prestiżowym, międzynarodowym konkursie fotograficznym
Neutral Density Photography Awards w kategorii Landscape/Nature. Link do
galerii pokonkursowej znajdziecie tutaj.

Uwagi
Felieton przedstawia punkt widzenia i doświadczenia Autora – można się z nimi nie
zgadzać. Nie jest moim celem przekonywanie kogokolwiek do czegokolwiek.
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18 DNI Z IPHONE X
NIE KUPUJCIE TEGO MODELU
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Dzisiaj mija 18 dni, odkąd nabyłem iPhone X i do wydania tego iMagazine zostały już tylko dwa
dni, a to oznacza, że korekta mnie zabije (miejmy nadzieję, że po sprawdzeniu tych słów).
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Do pełnego miesiąca jeszcze trochę brakuje, ale wyrobiłem sobie już pewne zdanie na
temat iPhone’a i poniżej znajdziecie kilka subiektywnych słów prawdy – pamiętajcie,
aby zastosować je do własnych wymagań i oczekiwań.

Kolor i konstrukcja
To, jak wykonano iPhone’a X, jest niesamowite. Pod koniec mojej przygody z iPhone’em 3GS miałem już dosyć jego chromowanej, błyszczącej ramki – nie bez powodu nie
mam żadnego chromu na swoim samochodzie – i miałem początkowo problem ze
zdecydowaniem się na kolor. Srebrny, czyli biały czy czarny, czyli Gwiezdna Szarość?
Zwyciężył srebrny – jego polerowana ramka, wykonana ze stali nierdzewnej, przypomina mi kopertę mojego ukochanego zegarka. Ta ramka powoduje, że wygląda on
(iPhone, nie zegarek) – w moich oczach – ekskluzywnie, jak droga męska biżuteria
(czyli wspomniane zegarki).
Szary też jest piękny, ale nie powoduje u mnie tego efektu „wow” – szkoda, że nie zdecydowali się na polerowaną czerń, jak na Apple Watchu w wersji stalowej Space Black.

Rozmiar
W końcu! Jak część z Was wie, miałem już dosyć rozmiaru 5,5" i chciałem wrócić do 4,7",
kupując iPhone’a 8 (64 GB) lub iPhone’a 7 (128 GB). Potem jednak zdałem sobie sprawę
z tego, że będę żałował braku aparatu o dłuższej ogniskowej – korzystam z niego bardzo często i to on był głównym powodem, dla którego zdecydowałem się na Plusa.
Wymiary X-a (powinienem pisać „X-tki”, od iPhone Dziesięć, ale ten „iks” nie chce mi
wypaść z głowy, pomimo że OS Dziesięć wymawiam prawidłowo) są nieznacznie
większe od modeli 4,7" i to bardzo sobie cenię – powrót do mniejszego ekranu jest
błogosławieństwem dla kieszeni. Nie używa się go tak łatwo w jednej ręce niestety
– tutaj wygrywają modele z 3,5" ekranami – ale dzięki Reachability potrafię to robić.
Najważniejsze jest jednak to, że w końcu telefon nie wypycha mi kieszeni w jeansach,
pomimo że jest ciut grubszy.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że iPhone X w poziomie wyświetla zdecydowanie
mniej treści (foto lub wideo w szczególności) niż iPhone z ekranem 5,5". Jeśli to jest dla
Was istotne, to koniecznie poczekajcie do przyszłego roku, bo prawdopodobnie pojawi
się iPhone X Plus, z ekranem 6,68".
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To właśnie z powodu dwóch obiektywów w aparacie
wyruszyłem na polowanie X-a w cenie „specjalnej”…

Cena
Telefon zaczyna się od prawie pięciu tysięcy złotych i uważam to za zdecydowanie zbyt wysoką
cenę jak za to, co otrzymujemy. Tak, jest to
przyszłość w naszych rękach, ale co z tego.
Uważam po prostu, że jest za drogi, nawet
jeśli wydanie kwoty pięciu tysięcy jest dla
kogoś odpowiednikiem kupienia kawy.
Dlatego właśnie nie polecam kupna
tego modelu. Powtórzę.

Nie. Polecam. Kupna.
iPhone’a. X.
Sam za niego zapłaciłem znacznie, znacznie (znacznie!) mniej
i gdyby nie życzliwa mi osoba,
to korzystałbym nadal z 7
Plusa. Osobiście nie uważam, aby był wart więcej
niż cztery tysiące i mam
nadzieję, że za rok lub
dwa Apple pójdzie po
rozum do głowy (czyli
ceny komponentów
spadną), a cena
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wróci do poziomu akceptowalnego, podobnego do obecnych cen iPhone’ów 8 i 8
Plus.

Face ID
Zakochałem się w nowym sposobie autoryzacji – jest po prostu lepszy pod każdym
względem niż Touch ID, nawet jeśli są sytuacje, w których jest wolniejszy. Szczególnie
odczuwam to teraz, kiedy noszę już rękawiczki i nie muszę ich ściągać. Okulary czy
czapka również nie przeszkadzają, chociaż maska antysmogowa już tak. Face ID
działa mi w ciemności, w słońcu (takim, jakie jest – ponoć w ostrym są problemy),
rano, gdy się budzę i jeszcze mam na wpół przymknięte oczy… Działa też w samochodzie, gdy telefon jest dalej od twarzy, niż być powinien i nie jest skierowany
wprost na mnie – tutaj czasami muszę się lekko wychylić (polecam uchwyt, który
można korygować na lewo i prawo), bo Kenu AirFrame, z którego obecnie korzystam,
nie ma żadnej regulacji.
Face ID ponadto pozwala na coś, co nazwałem „ciągłą autoryzacją”. Przy Touch ID,
jeśli ktoś dostanie się do naszego telefonu, to ma dostęp do haseł zapisanych w Safari
– po odblokowaniu telefonu one również się odblokowują i można je automatycznie
wpisywać w odpowiednich formularzach. Face ID dodaje tutaj jeden poziom bezpieczeństwa – przy każdym wypełnieniu formularza sprawdza, czy to nadal my trzymamy telefon w ręce, a jeśli nas nie rozpozna, to nie wypełnia pól naszymi danymi.
To właśnie Face ID najbardziej obawiałem się w nowym iPhonie X i dzisiaj już wiem,
że zupełnie niepotrzebnie – działa znacznie lepiej, niż mogłem się tego spodziewać,
pomimo że wierzyłem, że Apple poradzi sobie z jego implementacją. Oczywiście nie
jest idealnie, ale przyjaźniej na niego patrzę niż na Touch ID drugiej generacji, który
przy spoconych lub wilgotnych dłoniach w ogóle nie działał.

Nowe gesty
Bardzo szybko się przestawiłem na nowe gesty i już wiem, że można je sprawniej
wykonywać, niż Apple pokazało na scenie, podczas premiery telefonu. Wkrótce rozwinę ten temat szerzej. Jednocześnie nie mam żadnego problemu z korzystaniem
z Touch ID, gdy wracam do iPada. Nie próbuję też wykonywać gestów z iPhone’a na
nim – wiem, że niektórzy mają ten problem.
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Podsumowanie
Pełną moją recenzję opublikuję w ciągu najbliższych paru dni lub tygodni, ale już dzisiaj
z bólem serca muszę napisać, że nie warto kupować tego telefonu. Nie za pięć tysięcy (64
GB) lub prawie sześć tysięcy (256 GB). Rozważyłbym jeszcze to szaleństwo, gdybym skakał
z modelu 5S, 6 lub SE, ale z 6S, 7 i 8 bym tego nie zrobił.

Szkoda, bo to bezwzględnie najlepszy iPhone, jaki powstał.
Te słowa, bez słowa „bezwzględnie”, pisałem już kilkakrotnie, jak Apple „odświeżał” iPhone’a we wcześniejszy latach, ale skok w tym wypadku jest zdecydowanie większy. Na tyle,
że na iPhone’a 8 patrzę jak na produkt z poprzedniej epoki.

morid1n
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X ZALET iPHONE X

I TRZY WADY

DOMINIK ŁADA

Miałem go nie mieć. Nie była mi potrzebna zmiana. Obejrzałem go w dniu premiery
i serio, zdroworozsądkowo nawet go nie chciałem, ale brak czasu u Norberta oraz
kategoryczna postawa Wojtka wpłynęła na moją decyzję. Ktoś musiał pisać na bieżąco
w iMagazine o iPhonie X. Rzeczywistość okazała się jednak inna – u Norberta pojawił się
czas, Wojtek jak zwykle złamał się, a ja zostałem z iPhone'em X. Czy żałuję? Oczywiście,
że nie! No, może trochę krwawicy…

104

/ iPHONE X / X zalet iPhone X i trzy wady

iPhone X jest przełomowym telefonem. Wypuszczony w 10. rocznicę wprowadzenia iPhone'a na rynek musiał być spektakularny i taki jest. Zmienia kompletnie filozofię używania telefonu. Jego wygląd jest inny. Funkcjonowanie odbiega od tego, do czego byliśmy
przyzwyczajeni.
Cieszę się, że Apple wreszcie się ruszyło i wprowadziło zmiany. Bardzo tego brakowało. Miałem
wrażenie, że już tak zostanie i że będą tylko liczyć słupki w Excelu, nie zważając na rynek
i potrzeby użytkowników. Nie zawiodłem się. Oto moja lista X zalet iPhone'a X oraz trzech jego
wad.

I. Wykonanie/wygląd
iPhone X jest obłędny. Fantastycznie wykonany. Absolutne premium. Świetnie gra ze sobą
szkoło i stal. Cieszę się, że wrócili do tego dizajnu. Wprawdzie szkło lubi się „palcować”, ale
w białej wersji, to znaczy srebrnej, tego jakoś specjalnie nie widać. iPhone X jest też wyraźnie
cięższy od poprzedników. Podoba mi się to. Nie lubię zbyt lekkich telefonów, bo od razu sprawiają one wrażenie tandetnych. W przypadku X nie ma takiej opcji.
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II. Rozmiar
Z początku bałem się mniejszego rozmiaru po ponad trzech latach obcowania z Plusem. X jednak bardzo mi przypasował. Nie ma co się oszukiwać, mniejszy telefon łatwiej się obsługuje
jedną ręką. Choć po tylu latach byłem przyzwyczajony do używania drugiej ręki, to jest to miła
odmiana. Mniejszy rozmiar ułatwia też stosowanie gestów, którymi żyje X, ale o tym za chwilę.

III. Ekran
Ekran jest świetny. OLED i jego czernie robią dobrą robotę. Aplikacje z czarnym tłem stanowią zupełnie nową jakość. Ekran na całą powierzchnię telefonu to jest genialne rozwiązanie.
Oczywiście nie dajmy się oszukać – iPhone X nie jest bezramkowy. Ramki są chyba nawet ciut
szersze niż boczne ramki w iPhone 7/8, ale to nie przeszkadza. Nie przeszkadza też wyśmiewany przez konkurencję notch, czyli górna belka, w której mieszczą się czujniki i kamera
przednia. Po kilku dniach z X kompletnie już na to nie zwraca się uwagi. iPhone X ma 5,8", ale
realnie jest to ekran z iPhone 6/6S/7/8 rozciągnięty o dodatkowy rząd ikon. Uwielbiam zaokrąglone rogi ekranu.
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IV. Aparat
Wreszcie w „małym” iPhonie mamy aparat z większego, tego „lepszego” modelu. A tak naprawdę
dwa aparaty. Jest tryb portretowy, który według
mnie zdecydowanie lepiej działa niż w 7 Plus, abstrahując od nowych specjalnych trybów X i 8 Plus.

V. Bateria
Jest zaskakująco dobra. Jednym z głównych argumentów za Plusem była dla mnie bateria. W podstawowym iPhonie – 6, 6S, 7 – zawsze bateria była
piętą achillesową. Wszyscy narzekali na jej wytrzymałość, na to, że w połowie dnia trzeba było ją
ładować itp. W Plusach ten problem nie istniał.
W iPhonie X też go nie ma. Spokojnie, porównywalnie do 7 Plus, mam cały dzień intensywnego
użytkowania telefonu, a nawet na koniec dnia
mam więcej procent baterii.

VI. Gesty
Skasowanie przez Apple przycisku Home wymusiło
zastosowanie nowych gestów. Pierwsze wrażenie
było dość dziwne. Człowiek przyzwyczaja się, tym
bardziej przez 10 lat do jedynego słusznego rozwiązania, a tu zmiana. Dosłownie jednak po kilku
godzinach gesty są tak naturalne, że gdy biorę
inne urządzenia do ręki (czy to starsze iPhone'y,
iPada, czy nawet Androida) automatycznie chcę
ich używać. Nie przypuszczałem, że tak szybko się
przestawię. Nie podoba mi się tylko przeniesienie
gestu odpowiedzialnego za uruchomienie centrum sterowania z dołu w górny prawy róg.

VII. Ładowanie indukcyjne
To jest dla mnie killer feature. Jest to jedna z rzeczy, na którą bardzo czekałem i to już od dawna.
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Możliwość odkładania telefonu bez potrzeby podłączania kabla to jest super sprawa. Oczywiście
ładowanie indukcyjne nie jest tak szybkie, jak
z kabla i jeszcze pewnie długo nie będzie, ale
wygoda z korzystania jest nieporównywalna.
Od przesiadki na iPhone'a X i kupienia ładowarki
indukcyjnej nie podłączałem kabla Lightning
w domu ani w biurze. Jeszcze niestety muszę to
robić w samochodzie, ale już zamówiłem stosowną
ładowarkę indukcyjną.

VIII. Szybkość
iPhone X jest szybki. Zdecydowanie widać różnicę
względem poprzedników – mam porównanie z 7
Plus. Może w podstawowych czynnościach szybkość nie jest aż tak bardzo odczuwalna, ale już przy
aparacie, wideo, generalnie aplikacjach wymagających większej mocy obliczeniowej, oczywiście przy
grach, widać różnicę.

IX. FaceID
Następca TouchID to chyba największa zmiana
w iPhone X. Rozpoznawanie twarzy działa nad
wyraz dobrze. Nie jest mu straszne założenie czapki, okularów przeciwsłonecznych czy ogolenie się, jasne słońce czy noc (choć w tym pierwszym przypadku, przy bardzo jaskrawym słońcu
niektórzy raportują przypadki problemów). FaceID idealnie sprawdza się… na mrozie. Gdy jest
zimno i jesteśmy w rękawiczkach, to nie musimy ich zdejmować, aby odblokować telefon, jak to
było przy TouchID. Świetna sprawa, w szczególności teraz, gdy nastała u nas zima.

X. Efekt zmiany
Na koniec zostawiłem punkt, który roboczo nazwałem efektem zmiany, ewentualnie efektem „wow”. iPhone X to coś zupełnie nowego. Mamy wrażenie, że korzystamy z całkowicie
innego urządzenia. Zdecydowany powiew świeżości. Po latach, nie ukrywajmy tego, nudy,
Apple dostarcza nam nowych wrażeń, na które zapewne wielu z nas czekało. Niedługo pewnie minie ten efekt, ale póki co każdorazowe wzięcie do ręki iPhone'a X wywołuje przyjemne
wrażenie „inności”.
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A teraz wady:

1. FaceID
Wspomniałem wcześniej w zaletach FaceID. Niestety to też jest jeden z problematycznych
„ficzerów”. Niby działa wyśmienicie, jak pisałem wcześniej, ale z drugiej strony nasz brat bliźniak
bez problemu odblokuje naszego iPhone'a X. W wypadku TouchID nie było to takie oczywiste,
choć niby wg Apple znalezienie osoby do nas podobnej to szansa 1/1000000, a osoby z podobnymi liniami papilarnymi to tylko 1/50000. Problematyczne jest też odblokowywanie telefonu
podczas jazdy samochodem lub gdy leży płasko na stole – w każdym przypadku trzeba się nienaturalnie nachylać lub podnosić telefon przed siebie. Ja to odbieram jako niewygodę.

2. Rozmiar ekranu
W zaletach wymieniałem, że X ma dobry rozmiar. Tak, to prawda, ale z drugiej strony po przesiadce z Plusa ewidentnie czujemy, że mamy mniej miejsca na ekranie na szerokość. X to przeskok taki, jak między 4S a 5 – czyli na długość w pionie. Nie na szerokość. Plus może ma krótszy
ekran, ale za to szerszy, co w przypadku www jest przydatne.

3. CENA…
Ten punkt pozostawię bez komentarza…

dominiklada
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JAK URZEKŁ MNIE IPHONE X

MOJA RECENZJA „PRODUKTYWNOŚCIOWA”
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Jak co roku, „musiałem” zmienić iPhone’a na nowego. Ale tym razem wstrzymałem się
z zakupem iPhone’a 8 Plus, bo czekałem na iPhone’a X i się doczekałem. Mam go już od kilku
tygodni i nieustannie mnie zachwyca… a w tym artykule opowiem, dlaczego i jak nowy
iPhone sprawia, że jestem bardziej produktywny.
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FaceID działa magicznie – dużo lepiej niż TouchID
Kiedy Apple ogłosiło FaceID, miałem – jak każdy – pewne obawy i wątpliwości, teraz jednak, po kilku tygodniach użytkowania, mogę śmiało powiedzieć, że działa znacznie lepiej
niż TouchID.
Po pierwsze, działa „w tle”, nie muszę na nic czekać, nic specjalnie robić, po prostu robię
gest „do góry” i telefon magicznie się odblokowuje. Czasami mignie mi napis FaceID, ale
w większości przypadków nawet tego nie widzę. Po prostu mam wrażenie, jakby mój telefon nie był w ogóle zabezpieczony. Tak łatwo się z tego korzysta!
Korzystanie z aplikacji takich jak 1Password, mBank czy innych, zabezpieczonych do tej
pory Touch ID, jest jeszcze wygodniejsze – po prostu je uruchamiam i od razu jestem zalogowany, bez dodatkowych ruchów z mojej strony.
Najlepiej FaceID sprawdza się, gdy mam mokre ręce, na przykład po wyjściu spod prysznica. TouchID nigdy w takich wypadkach nie działało, moja mokra buzia natomiast zupełnie nie przeszkadza FaceID. Podobne problemy z TouchID pojawiają się, kiedy mam bardzo
przesuszoną skórę, co jesienią się często zdarza… a FaceID nie ma problemu z moją skórą
twarzy.

Mniejsze wymiary telefonu to krok do przodu!
Od trzech lat używałem iPhone’a w rozmiarze Plus, przyzwyczaiłem się więc już do dużych
telefonów. Co więcej, w niektórych spodniach specjalnie powiększałem sobie kieszenie, aby zmieścił się w nich telefon. Teraz iPhone jest znacznie mniejszy. Dzięki temu jego
„mobilność” jest lepsza i pasuje do praktycznie każdej męskiej kieszeni… a dzięki tak
dużemu ekranowi, nie mam wrażenia, że tracę coś, co miałem w Plusie.

Telefon, gdzie z przodu jest tylko ekran, to jest to!
Wreszcie mamy to, do czego ludzie z Apple pewnie od zawsze dążyli: z przodu telefonu
jest tylko ekran i małe wgłębienie „notch” u góry. Nic więcej. Żadnego przycisku. Nic! Ekran
jest dłuższy, ale węższy niż w Plusie, czasami odnoszę więc wrażenie, że jest tam mniej
miejsca, ale czasami nie. Na przykład w Nozbe na iPhonie X widzę 11 pełnych zadań i kawałek 12, a na iPhonie 7 Plus widzę jedno zadanie mniej, zatem w pionie (czyli tak jak w większości przypadków używamy telefonu) jest lepiej! Tak samo, gdy czytam artykuły zapisane
w Pocket: zajmują one po prostu cały ekran… Wow!
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Ekran OLED robi swoje – czarne jest… czarne!
Wiele osób pisało, że OLED-owy ekran jest faktycznie lepszy i „czarniejszy”, ale trudno
mi było w to uwierzyć, dopóki nie odpakowałem iPhone'a X! Szczególnie fajnie to działa,
kiedy ustawisz Black Dark Mode w aplikacji Reeder. Zmieniłem także domyślną templatkę
w iThoughts na tę z czarnym tłem oraz ustawiłem domyślne czarne tło na Home Screen. Ta
głęboka czerń jest wygodna, piękna i mniej męczy oczy.
W Nozbe pracujemy już nad „Black-Dark Mode” dla naszej aplikacji, ponieważ korzystając
z niej, też chciałbym móc cieszyć się tą czernią. Na szczęście mój designer też ma iPho-
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ne'a X i już się przekonał do tematu. Niedługo, mam nadzieję, wyjdzie aktualizacja i będzie
możliwość zmiany sposobu wyświetlania zadań z prawdziwie czarnym tłem!

„Notch” to nie problem. W ogóle.
Wiele osób uważa, że designerzy Apple powinni byli zamiast tego „wgłębienia”, zwanego
„notch”, po prostu zostawić u góry mniej ekranu i wbudować czarny pasek. Nie zgadzam się
z tym. Dzięki temu, że po obu stronach „notch” są dodatkowe informacje, jak zegarek i typ
łącza, reszta ekranu pod „notch” może być w pełni wykorzystana na treść z aplikacji. Jak dla
mnie: bomba! Co więcej, „notch” daje iPhone’owi wyjątkowy charakter, a mnie w normalnym
użytkowaniu nie przeszkadza. Cieszę się natomiast, że na dole nie ma już żadnych elementów i ekran ciągnie się do samego dołu. To jest dla mnie znacznie ważniejsze!

Brak przycisku Home? Nie tęsknię za nim.
W iPhonie 7 Plus wkurzało mnie trochę, że przycisk Home wcale nie jest przyciskiem, ale
takim sztucznym wgłębieniem, reagującym wibracją. Teraz, gdy go w ogóle nie ma, jest
znacznie lepiej. W pierwszych dniach było dosyć dziwnie, ale już zdążyłem się przyzwyczaić do gestu „w górę” i przychodzi mi to całkiem naturalnie. Do tego stopnia, że czasami
próbuję go wykonać na iPadzie i dziwię się, że nie działa. Cóż, pozostaje tylko czekać na
nowego iPada Pro bez przycisku Home. No to kiedy, Apple?

Gesty w iPhonie X to super sprawa!
Łatwo poszło mi także z przyzwyczajeniem się do pozostałych gestów w nowym iPhonie. Szczególnie tego do zmiany aplikacji – fajne używa się dolnego wskaźnika: wystarczy
go „smyrgnąć” w prawą stronę i pojawia się poprzednia aplikacja. W ten sposób można
bez problemu wracać do wcześniej używanych aplikacji. Myślę, że tutaj też ważną rolę
odgrywa nowy procesor A11 – wszystko działa szybko i płynnie.
Dodatkowa wskazówka: aby zobaczyć wszystkie otwarte aplikacje, wystarczy zrobić taki
gest: lekko w górę i od razu w prawo. Jest on znacznie szybszy od tego, który oficjalnie
opisuje Apple, czyli mocno w górę i przytrzymaj. Polecam to sprawdzić!

Inne iPhone’y wydają się nagle jakieś przestarzałe…
Wiem, dziwnie to brzmi, ale teraz, kiedy patrzę na iPhone’a 6S Plus mojej żony, to wydaje
mi się on taki „oldschoolowy”. To chyba snobistyczne podejście, ale niestety firma Apple
znowu to zrobiła – udało im się zaprojektować coś radykalnie lepszego i nowocześniejszego od poprzednich produktów.
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Nie obejdzie się jednak bez pokrowca…
Mojego „starego” iPhone’a 7 Plus używałem przez większość czasu bez żadnego
pokrowca. Złapał przy tym kilka zadrapań, ale przeżył i ciągle jest śliczny. Teraz jednak boję
się, że szkło iPhone'a X z tyłu w łatwy sposób może pęknąć, nawet przy małym upadku lub
przypadkowym „stanowczym” odłożeniu telefonu na marmurowy blat kuchenny. Kupiłem
więc supercienki „kondom”, czyli silikonowy pokrowiec. Na pocieszenie włożyłem z tyłu
prawo jazdy i jeden banknot, znowu więc mam cały portfel w telefonie.

Ładowanie bezprzewodowe jako bonus
Androidowcy mieli rację. Ładowanie indukcyjne lub bezprzewodowe jest bardzo wygodne,
a ładowarki tego typu wcale nie są drogie. Mam już w domu dwie i fajnie jest po prostu móc
odłożyć telefon w obudowie i wiedzieć, że nie leży bezczynnie, tylko przy okazji się ładuje.
Co więcej, nie muszę czekać na AirPower ani kupować ładowarek renomowanych firm
typu Belkin czy Mophie, bo na Amazonie można znaleźć sporo ładnych indukcyjnych ładowarek za mniej niż 20 euro.

Drogi iPhonie, bo trzeba potwierdzić, że iPhone X jest drogi
Jako przedsiębiorca doskonale rozumiem, że z biznesowego punktu widzenia Apple chce
celowo inaczej pozycjonować iPhone’a X i iPhone’a 8 i dzięki temu zabiegowi mają teraz
już iPhone’y prawie na każdej półce cenowej. Szkoda, że wiele osób nie będzie w stanie
sobie na taki zakup pozwolić.
Dla mnie iPhone X, jak każdy poprzedni iPhone, to jedno z głównych narzędzi pracy. Moim
głównym komputerem jest iPad Pro (na którym piszę te słowa), a zaraz potem jest iPhone.
Dlatego przez rok pracy telefon od Apple spokojnie mi się zwróci. Może nawet kilkakrotnie. A za rok bez problemu sprzedam go po całkiem jeszcze dobrej cenie. Dlatego warto
się zastanowić, jak bardzo tylko „chcesz” ten drogi telefon, a jak bardzo go faktycznie
potrzebujesz do pracy.

Podsumowując: najlepszy jak dotąd iPhone
Jeśli nie w ogóle najlepszy smartphone na świecie! Korzystanie z niego sprawia radość,
a dzięki lepszemu ekranowi, rewelacyjnie działającemu FaceID, mniejszym rozmiarom
i oczywiście szybszemu procesorowi nie mam wątpliwości, że będzie to najbardzej „produktywny” iPhone, jakiego dotychczas używałem. Praca na nim to czysta przyjemność!

MSliwinski
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BEOPLAY E8

PRAWIE IDEALNE SŁUCHAWKI CODZIENNE

NORBERT CAŁA

Bezprzewodowe słuchawki znamy od dawna, bezprzewodowe douszne to też nie
nowość. Zazwyczaj jednak obie słuchawki połączone są kablem. Od kiedy pojawiły się
AirPodsy od Apple, rzeczywistość się zmieniła.
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Żeby nie było, AirPodsy wcale nie były pierwszymi słuchawkami o takiej konstrukcji. Inni producenci pokazali je odrobinę wcześniej, ale, jak to z Apple bywa, każda premiera ich produktu jest
na tyle głośna, że zmienia branżę. Na tegorocznej wystawie IFA do producentów z naprawdę
bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi dołączył Bang & Olufsen z modelem Beoplay E8.

Wrzucając na Instagram zdjęcie,
na którym są właśnie AirPodsy
oraz Beoplay E8, sam się prosiłem
o pytanie – które lepsze. Muszę
Was już na początku zawieść.
Oprócz teoretycznie podobnej
konstrukcji te słuchawki więcej
dzieli niż łączy.

Wrzucając na Instagram zdjęcie, na którym są
właśnie AirPodsy oraz Beoplay E8, sam się prosiłem o pytanie – które lepsze. Muszę Was już na
początku zawieść. Oprócz teoretycznie podobnej konstrukcji te słuchawki więcej dzieli niż łączy.
Chcąc odpowiedzieć, które z nich są lepsze, miałbym taki sam problem, jak z pytaniem, kto jest
lepszym graczem Rafael Nadal (TOP 1 tenisa) czy
Gregory Gaultier (TOP 1 squasha). Niby dyscypliny
podobne, a jednak zupełnie inne. Dokładnie tak
samo jest z AirPods i Beoplay E8. Porównań jednak
nie da się uniknąć.
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Na początek o tym, co je łączy. Jedne i drugie są
całkowicie bezprzewodowe, czyli oprócz tego, że
łączą się ze źródłem dźwięku bezprzewodowo,
to jeszcze obie słuchawki nie są ze sobą fizycznie powiązane. Jedne i drugie dostarczane są też
z etui, które jest powerbankiem. Chyba więcej
podobieństw nie ma.
Jeśli chodzi o różnice, to pierwszą i zdecydowanie
zasadniczą jest konstrukcja akustyczna słuchawek. AirPodsy to słuchawki douszne, a Beoplay
E8 to słuchawki dokanałowe. Co to oznacza
w praktyce? Beoplay E8 zdecydowanie mocniej
izolują nas od otoczenia, a jednocześnie są w stanie emitować dźwięk wyższej jakości. To jednak
wymaga dokładnego umieszczenia ich w kanale
słuchowym. Dla mnie konstrukcje douszne są
zdecydowanie wygodniejsze i mogę ich słuchać
bardzo długo, zaś konstrukcje dokanałowe szybciej mnie męczą. Drugą wielką różnicą jest brak
chipu W1 do szybkiego parowania słuchawek
z iPhone’em. Beoplay E8 starają się to nadrabiać
Bluetoothem 4.2, który pozwala np. na połączenie z dwoma urządzeniami naraz.
Słuchawki różnią się też wyglądem. AirPodsy
mają, jak wiecie, charakterystyczną fajkę wystającą z ucha. Beoplay E8 zaś mieszczą się w uchu
prawie całkowicie, po włożeniu przypominając aparat słuchowy lub słuchawkę do łączności
z bazą. Jak każdy produkt Bang & Olufsen są perfekcyjnie zaprojektowane i wykonane z doskonałych materiałów. W czasie zakupu możemy
wybrać kolor czarny lub piaskowy. Konstrukcja
słuchawek sprawia, że są one odporne na zachlapanie i kurz. Za projekt odpowiedzialny był Jacob
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Wagner, który zaprojektował większość aktualnie

Po właściwym umieszczeniu
w uchu praktycznie nie ma
możliwości, żeby przez przypadek
wypadły one podczas jakiegoś
ruchu. Problemu wypadania nie
doświadczyłem też w AirPods,
ale w przypadku E8 jest jeszcze
zdecydowanie pewniej.

dostępnych słuchawek B&O – H2, H3, E4, H5, H6,
H7, H8 i H9. Materiały, z których je wykonano, to
aluminium oraz gumowany plastik. Część, którą
umieszczamy w uchu, jest właśnie gumowana.
Dzięki temu słuchawki leżą w uchu bardzo pewnie.
Dodatkową stabilność zapewniają wkładki, które
umieszczamy w kanale słuchowym. Ze słuchawkami dostajemy pięć różnych rodzajów wkładek,
w tym te wykonane z pianki, która dostosowuje
się do naszego ucha. Po właściwym umieszczeniu w uchu praktycznie nie ma możliwości, żeby
przez przypadek wypadły podczas jakiegoś ruchu.
Problemu wypadania nie doświadczyłem też
w AirPods, ale w przypadku E8 jest jeszcze zdecydowanie pewniej.
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Na słuchawkach nie znajdziemy żadnego fizycznego przycisku. Elementami sterującymi
są dotykowe przyciski ukryte pod logo B&O, na dekielku prawej i lewej słuchawki. Interfejs
ten jest dość rozbudowany i pozwala na sterowanie odtwarzaniem muzyki, ściszanie i zgłaśnianie, zmienianie utworów, odbieranie połączeń telefonicznych, sterowanie trybem
Transparency Mode oraz wydawanie komend głosowych. Sterowanie to wymaga zapamiętania, co robi dane puknięcie w słuchawkę, ale jest to bardzo wygodne, działa perfekcyjnie
i pozwala na pełną obsługę odtwarzania bez dotykania telefonu.
Słuchawki Beoplay E8 zapewniają nam do czterech godzin muzyki po pojedynczym ładowaniu. Podobnie jak AirPodsy dostajemy je wraz z etui-powerbankiem. W przypadku E8 etui jest
wykończone materiałem przypominającym skórę i pozwala na dwukrotne naładowanie słuchawek do pełna. Samo etui jest bardzo dobrze wykonane. Słuchawki mają wbudowany niewielki
magnes, dzięki czemu bardzo łatwo je umieścić w odpowiedni sposób. Po włożeniu do etui
automatycznie się wyłączają. Niestety, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie sprawdzić stanu
naładowania etui. Po przesiadce z AirPodsów najbardziej będzie właśnie brakowało tych smaczków z wiązanych z chipem W1. Nie sprawdzimy stanu naładowania etui, parowanie jest trudniejsze oraz widać trochę problemów z softem, które pewnie będą rozwiązane. Słuchawki na
przykład rozpoznają wyjęcie z ucha, ale, nie wiedzieć czemu, nie stopują muzyki.

W Beoplay E8 zastosowano technologię przejrzystości dźwiękowej
określanej jako Transparency Mode, która umożliwia regulację
stopnia, w jakim dźwięki z otoczenia docierają do naszych uszu.
W słuchawkach dokanałowych najbardziej przeszkadza mi izolacja od otoczenia. Nawet nie
mając funkcjonalności redukcji szumów, włożone ciasno w kanał słuchowy odcinają nas od
otoczenia. Przez to nie lubiłem korzystać z takich konstrukcji choćby na siłowni lub na ulicy,
gdzie wolę słyszeć ludzi czy nadjeżdżające samochody. W Beoplay E8 zastosowano technologię przejrzystości dźwiękowej określanej jako Transparency Mode, która umożliwia regulację stopnia, w jakim dźwięki z otoczenia docierają do naszych uszu. Wystarczy wybrać jeden
spośród czterech poziomów w aplikacji Beoplay App i włączyć tryb Transparency Mode,
lekko stukając jeden raz w lewą słuchawkę. Słuchawki w takim trybie słuchają otoczenia
i przekazują te dźwięki do naszych uszu. Jest to dość dziwne na początku, ale spełnia doskonale swoją funkcję.
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Będąc na wycieczce w fabryce Bang & Olufsen, widziałem, jak dużo uwagi przykładane jest
tam do dźwięku. Inżynierowie akustycy to najważniejsze osoby w firmie. W tak małej konstrukcji, jaką są Beoplay E8, zapewnienie dobrej sceny dźwiękowej to nie lada zadanie. Każda
słuchawka została wyposażona w dynamiczny głośnik 5,7 mm, niewielki przetwornik elektromagnetyczny, technologię NFMI oraz chip Bluetooth 4.2 z funkcją cyfrowego przetwarzania
dźwięku. Tak jak i w innych produktach Beoplay mamy dostępny rozbudowany, ale i bardzo
intuicyjny equalizer, dzięki któremu możemy dostosować dźwięk do naszych oczekiwań.
Robimy to, przesuwając kropkę w jednej z czterech barw dźwięku. Zmiany, choć subtelne, są
od razu słyszalne.
Beoplay E8 to świetne słuchawki, doskonale wykonane i zaprojektowane – ale to było
w sumie jasne przed testem. W końcu to Bang & Olufsen, a im ekstremalnie rzadko zdarzają
się wpadki. Długo się wstrzymywałem jednak z zachwytami, ale to ten moment, w którym muszę to zrobić. Dźwięk w E8 to po prostu bajka. Nie wiem, jak to się stało, ale scena
muzyczna jest tak duża, jak w dużo większych konstrukcjach. Wszystkie aspekty dźwięku
są na najwyższym poziomie. Każda partia jest niemal perfekcyjna. Dźwięk jest rewelacyjnie czysty, dynamiczny. Bas jest idealnie ciepły, środek czytelny i dynamiczny, a tony wysokie miłe dla ucha. Czasem brakowało mi jedynie większej mocy. Niestety bardzo głośno
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nie zagramy i czasem maksymalny poziom oferowany przez te słuchawki to było dla mnie
minimalnie za mało. Co bardzo ważne, słuchawki doskonale sprawdzą się także do prowadzenia rozmów telefonicznych. Słyszymy naszego rozmówcę bardzo dobrze i podobnie jest
w drugą stronę. Choć przydałoby się lepsze zabezpieczenie przed zbieraniem dźwięków
wiatru. Przy wietrznej pogodnie rozmowa jest utrudniona.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi słuchawkami. Ja naprawdę nie przepadam za
konstrukcjami dokanałowymi. Męczą one moje uszy dość szybko. W tym przypadku udało
mi się bardzo szybko dobrać dobre wkładki, a słuchawki okazały się bardzo komfortowe,
choć nie tak bardzo, jak AirPods. Zachwyciłem się też dźwiękiem, którego raczej spodziewałbym się po dużo większych konstrukcjach oraz ich wszechstronnością. Sprawdzą się
w każdej muzyce, w każdej sytuacji, niezależnie, czy słuchacie muzyki w samolocie, czy
prowadzicie przez nie rozmowy telefoniczne. Jedyne, czego brakuje, to udogodnień, jakie
wnosi chip W1. Pod tym względem AirPodsy mnie rozpieściły i tego komfortu będzie mi brakowało we wszystkich słuchawkach bez W1.

Beoplay E8 		
Dane techniczne:
• typ: słuchawki douszne typu wireless
• wymiary słuchawek: 23 mm
× 20 mm × 25 mm
• wymiary etui: 			
73 mm × 47 mm × 33 mm
• waga: lewa – 7 g, prawa – 6 g,
ładowarka 45 g
• dotykowy panel umożliwiający
sterowanie
• czas ładowania: w przybliżeniu
2 godziny
• czas pracy: do 4 godzin - Bluetooth 4.2
• typ przetwornika: dynamiczny 5.7 mm
• impedancja: 16 Ohm
• pasmo przenoszenia: 20–20000 Hz
Cena: 1299 PLN
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BOWERS & WILKINS PX
JAROSŁAW CAŁA
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Bowers & Wilkins długo kazał czekać swoim wiernym fanom na słuchawki, które będą miały wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania dostępne
teraz na rynku. Kiedy inni producenci ścigali się
w coraz bardziej wymyślnych systemach, B&W był
jak nieśmiały chłopak podpierający ścianę na
imprezie. Patrzył, analizował i cierpliwie czekał na
odpowiedni moment. Kiedy w końcu odważył się
pokazać, co potrafi, to okazało się, że ten „parkiet” należy do niego. Brzmi znajomo, prawda? Od
razu na myśl przychodzi nam pewna marka, dzięki
której powstał iMagazine. Bowers & Wilkins, podpatrując innych, zebrał wszystkie najlepsze rozwiązania i wykonał je po swojemu, a finał jest taki, że
wszystko działa perfekcyjnie.
B&W zawsze wykonuje swoje produkty w taki
sposób, że zanim zaczniemy z nich korzystać,
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mija sporo czasu na zachwycaniu się dizajnem. Model nazwany PX jest otwarciem nowej
linii słuchawek brytyjskiego producenta. Na pierwszy rzut oka widać wiele podobieństw do
wcześniejszej serii „P”, po dokładniejszym przyjrzeniu się szybko jednak stwierdziłem, że to
całkowicie nowa konstrukcja. Jak zwykle zachwycają detale, a tych jest jeszcze więcej niż
u poprzedników. Ten nieco surowy i zimny styl B&W, gdzie królowała stal, aluminium i skóra,
teraz nabrał sporo ciepła. Wszystko za sprawą prostego zabiegu, czyli dodania materiałowych
wstawek z ciekawym wzorem. Słuchawki, które otrzymałem na testy, są w niezwykle pięknej
kolorystyce. Połączenie złota z granatem robi robotę i ustawia model PX na samej górze mojej
prywatnej listy najładniejszych słuchawek.

Najpiękniejsze są wspomniane wcześniej detale, wszystkie ruchome elementy działają z efektem hipnotyzującym. Brytyjski producent osiągnął mistrzostwo świata w ergonomii. Choć PX
są dużą konstrukcją, wykonano je tak, że po złożeniu zajmują naprawdę niedużo miejsca i po
włożeniu w cudowny, pikowany pokrowiec mogą pojechać z nami wszędzie. Świetnie wygląda
wpleciony w aluminium przewód łączący ze sobą przetworniki. Bez kalkulatora nie jestem
w stanie policzyć, ile razy kręciłem nausznikami i składałem pałąk tych słuchawek. Użyję tu
mojego ulubionego słowa, które idealnie określa pracę, jaką wykonali twórcy – majstersztyk.
Obawiam się, że w tym teście mógłbym to słowo kopiować i wklejać wielokrotnie. Na każdym kroku przekonuję się o tym, że wszystko zostało dopracowane i model PX nie ma słabych stron. Skóra, od której coraz częściej odchodzi się, została użyta tylko w tych miejscach,
w których jest naprawdę potrzebna. Pokryte są nią skórzane oprawki nauszników, ściągane
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za pomocą magnesu, oraz dolna część pałąka. Sterowanie zostało klasycznie umieszczone na
prawym nauszniku i w tym miejscu nie żadnych kombinacji, ma być praktycznie i właśnie tak
jest. Nie będę się o tym nawet rozpisywał, bo jest wiele ciekawszych aspektów.
Kiedy już bardzo dokładnie przeanalizowałem absolutnie każdy fragment konstrukcji, przyszedł czas na przymierzenie. Pierwsze wrażenie jest trochę sztywne, wydaje się, że model PX
jest mało przyjemny. Zdecydowanie bardziej przypomina sportowe kubełki niż miękką kanapę
obszytą skórą, którą kojarzyć możemy z amerykańskich krążowników. Po jakimś czasie jednak
ten obraz całkowicie odwraca się na korzyść „kubełków”. Okazują się bardziej wygodne oraz
praktyczne, a ta sztywna konstrukcja idealnie przy-

Świetnie wygląda wpleciony
w aluminium przewód łączący ze
sobą przetworniki. Bez kalkulatora
nie jestem w stanie policzyć, ile razy
kręciłem nausznikami i składałem
pałąk tych słuchawek.

stosowuje się do naszej czaski i leży perfekcyjnie.
Przede wszystkim nie ma mowy o żadnym poceniu się, a to chyba najważniejsza cecha dużych
konstrukcji słuchawkowych. Kiedy już myślałem, że
będę miał do czego się przyczepić, to B&W mnie
wykiwał, bo model PX jest bardzo wygodny.
Obejrzane, przymierzone, teraz czas na prawdziwą zabawę, a jest się czym pobawić. Zaczynam
od ściągnięcia aplikacji, która w fajny, obrazowy
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i prosty sposób pozwala skonfigurować słuchawki
z iPhone’em. Dopiero po zainstalowaniu aplikacji zdajemy sobie sprawę, jak wysoce zaawansowane są słuchawki PX. Nad wszystkim mamy
pełną kontrolę i to od nas zależy, jak chcemy
z nich korzystać. Mogą nam służyć do odsłuchu
z analogu, bo po wyłączeniu wszystkich dodatkowych funkcji i po podłączeniu za pomocą przewodu grają bardzo naturalnie. Dzięki temu hasło
B&W – „Najlepszy głośnik to nie ten, który daje
z siebie najwięcej, ale ten, który zabiera najmniej”
– jest nadal aktualne. Wspomniana aplikacja jest
jak kapsuła czasu, która potrafi ten produkt przenieść do przyszłości i za jej sprawą zamienić te
słuchawki w cyfrowego potwora. Najnowszy
Bluetooth 4.1 z kodekiem aptX HD, hybrydowa
redukcja szumów oraz czujniki ruchu to druga
twarz tego modelu. W tym miejscu warto wrócić
do początku tekstu, gdzie pisałem o tym, jak długo
producent kazał nam czekać na tak zaawansowaną
konstrukcję. Rzeczy, które wymieniłem wcześniej,
konkurencja miała już dawno, ale co z tego, skoro
nie wszystko działało perfekcyjnie. W tym przypadku nie ma miejsca na pomyłki i niedopracowania. Bluetooth nie tylko ma ogromny zasięg,
ale jest również inteligentny. Po podłączeniu do
MacBooka oraz iPhone’a zachowuje się w każdej
sytuacji tak, jak trzeba. Słucham muzyki z komputera i ktoś do mnie dzwoni, więc słuchawki wstrzymują muzykę i same przełączają się na telefon, po
zakończonej rozmowie wznawiają odtwarzacz na
komputerze. Perfekcja.
Kontrola nad tym, co chcemy wyciąć z zewnątrz,
jest bardzo rozbudowana. B&W daje nam trzy
tryby wyciszenia (biurowy, miejski, samolotowy),
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dodatkowo każdy z nich możemy korygować. Tym sposobem konfigurujemy również dźwięk
i charakter, w jakim słuchawki mają zagrać, a to wszystko dodatkowo dostosowane do miejsca. Można przy tym spędzić wiele godzin i rezultaty są w stanie mile zaskoczyć. Czasami
wydaje mi się, że najlepiej grają z wyłączonym systemem, ale chwilę później, w innym miejscu i na innym utworze, wolę włączyć któryś z dostępnych trybów. Znowu zaznaczę tę wielką
uniwersalność modelu PX. Kolejnym skokiem do przyszłości jest niewiarygodnie cudowny
i dopracowany system czujników. Wielokrotnie testowałem już podobne rozwiązania, ale
najczęściej kończyło się to rozdrażnieniem mojej osoby. W tym przypadku jednak zostałem
oczarowany, wszystko dlatego, że w PX to po prostu działa dobrze. Kiedy na chwilę osuniemy
słuchawki na naszą szyję, to od razu i za każdym razem muzyka się pauzuje. Po założeniu
nauszników na uszy – analogicznie, równie szybko odtwarzanie jest wznawiane. Jeszcze ciekawszą funkcją jest odłożenie słuchawek na dłuższą chwilę. Gdy ściągniemy PX z głowy i odłożymy, automatycznie uruchamia się tryb czuwania, w którym bateria jest oszczędzana. Sama
bateria pozwala na około 20 godzin odsłuchu. Nawet po długiej przerwie włożenie słuchawek na głowę powoduje wyjście z tego trybu i słuchawki kilkoma dźwiękami informują nas
o ponownej aktywacji, a muzyka zaczyna grać od miejsca, w którym zakończyliśmy słuchanie.
Najfajniejsza w tym wszystkim jest bezawaryjność tych systemów.
Przydałoby się napisać o tym, jak ten model gra, ale to trudna sprawa. Najprościej napisać, że
tak, jak tego sobie życzymy. B&W użył dobrze sprawdzonych we wcześniejszym modelu P9
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40-milimetrowych przetworników, które teraz zyskały więcej możliwości. Chodzi o obróbkę
cyfrową za pomocą wyciszenia szumów, która ma spory wpływ na charakterystykę dźwięku.
W aplikacji nie znajdziemy żadnego equalizera, a ustawienia ograniczają się do dostosowania
tego, co chcemy usłyszeć z zewnątrz. Okazuje się, że to całkiem sporo. Najczystszą i najbardziej naturalną barwę uzyskamy, wyłączając system. Wtedy średnie pasmo jest na pierwszym
planie i wokale brzmią szalenie szczegółowo. Również pod względem dynamiki to najlepsze
ustawienie. Jeśli chcemy więcej ciepła i większych wrażeń w niskich częstotliwościach, to im
bardziej odseparujemy dźwięki z zewnątrz, tym wynik będzie mocniejszy. Dużo zależy również
od miejsca, gdzie aktualnie się znajdujemy, wtedy warto poświęcić chwilę dla jak najlepszego
rezultatu. Wszystko, co napisałem o modelu PX, świadczy wyłącznie o jednym. Mianowicie
o tym, jak bardzo uniwersalne są to słuchawki. Bowers & Wilkins poczekał na to, co pokaże
konkurencja i gdy już wydawało się, że wszystkie karty zostały rozdane, to oni wyciągnęli ze
swojej kieszeni asa, którego nazwali PX. Jeśli szukamy najbardziej kompletnych słuchawek, to
właśnie je znaleźliśmy.

calamuzyka
Bowers & Wilkins PX
Dane techniczne:
• Typ: Nauszne
• Impedancja (Ω): 22
• Pasmo przenoszenia (Hz): 10–20.000
• Zniekształcenia (%):
< 0,3% (1 kHz/10 mW)
• Czułość (dB/V): 111 dB/V przy 1 kHz
• Długość przewodu (m): 1,2
• Konstrukcja: Zamknięta
• Złącze: 3,5 mm (mini Jack), USB
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LOGITECH MX SOUND

MAŁE GŁOŚNIKI, WIELKA SCENA

PAWEŁ HAĆ

Przy biurku spędzam mnóstwo czasu, niemal codziennie. Dobre audio pomaga
utrzymać koncentrację, a gdy jest odpowiedniej jakości, zapewnia znacznie więcej niż
tylko tło do pracy.

131

/ SPRZĘT / Logitech MX Sound – małe głośniki, wielka scena

Od głośników do komputera nie wymagałem nigdy, by brzmiały niesamowicie. Traktuję
je w kategorii akcesorium, dodatku, który pozwoli mi słuchać muzyki w tle, podczas gdy
będę koncentrował się na czymś innym. Założenia te nie wykluczają jednak tego, by były
więcej niż przeciętne. Logitech zaprezentował w tym roku głośniki z serii MX, które nie
tylko brzmią zaskakująco dobrze, ale też przykuwają wzrok niebanalnym wzornictwem.
MX Sound składa się z dwóch satelitów, nie znajdziemy tu subwoofera. Prawy głośnik
łączy się przewodowo z lewym, to zresztą właśnie w nim dodatkowo znajdują się wszystkie złącza, ma też dotykowy panel sterujący. Obudowa, zrobiona z grafitowego, gładkiego
plastiku, jest bardzo solidna, głośniki są zresztą całkiem ciężkie. Każdy z nich składa się
z dwóch walców, większy schodzi się ku podstawie, dając wrażenie lekkości i oszczędzając
jednocześnie przestrzeń na blacie. Membrany przykryto cienką warstwą materiału oraz
plastikową osłoną, dzięki czemu nie sposób ich uszkodzić. Jakość materiałów idzie w parze
z ceną, wykonanie można porównać z pozostałymi produktami z serii MX, a plastik obudowy przypomina mi najbardziej ten, którego użyto do wykonania części obudowy klawiatury Craft.
Choć głośniki są przeznaczone do pracy przy biurku, łączą się z komputerem nie tylko przez
mini Jack (mają aż dwa takie gniazda), ale i przez Bluetooth. Dzięki temu równie wygodnie
można pracować z zadokowanym MacBookiem i kablem audio podpiętym na stałe do stacji,
jak i z iPadem oraz smartfonem. Podobnie jak w innych produktach, tak i tu Logitech pozwala
na jednoczesne sparowanie z dwoma urządzeniami Bluetooth. Przełączanie odbywa się automatycznie, wystarczy wstrzymać odtwarzanie na jednym i włączyć na drugim – prościej się
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nie da. W prawym głośniku dodano też port wyjściowy mini Jack, przydający się szczególnie
w sytuacji, gdy podłączone do komputera głośniki zajmują jedyne gniazdo audio. Sterowanie
dźwiękiem za pomocą dotykowych przycisków sprawdza się nieźle, o ile tylko głośnik stoi
w zasięgu dłoni – przyciski podświetlają się już po zbliżeniu dłoni na odległość kilku centymetrów i po kilku sekundach gasną. Podczas słuchania muzyki z iPhone'a leżącego niedaleko
biurka odczułem brak przycisku pauzy i wznawiania muzyki – zazwyczaj źródłem muzyki był
jednak komputer i podejrzewam, że nie tylko w moim przypadku tak będzie.

Moje oczekiwania co do jakości brzmienia nie były
zbyt wysokie. Znam produkty Logitech, niemniej
jednak ciężko wycisnąć z dwóch małych satelitów wybitne brzmienie. MX Sound potrafią jednak ogromnie dużo i to zarówno w odwzorowaniu
dźwięków, jak i przestrzeni. Szczególnie dobrze jest
w środkowych pasmach, które nie tylko są najgłośniejsze, ale i najbardziej szczegółowe. Słychać tu

Logitech pozwala na
jednoczesne sparowanie
z dwoma urządzeniami
Bluetooth.
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detale, których nie uświadczymy nie tylko na wbudowanych w MacBooka (poniekąd całkiem
dobrych) głośnikach, ale też na prostszych modelach słuchawek nausznych. Górze również
nie brakuje szczegółowości, ale jest (względem środka) cichsza, co może i odrobinę przeszkadza przy cichym słuchaniu, ale pozwala za to na zwiększenie głośności bez jednoczesnego powstawania irytującego trzeszczenia. Głośnikom brakuje natomiast tonów niskich,
wybrzmiewają mało mięsiście, krótko i twardo. Na pochwałę zasługuje natomiast świetna
separacja instrumentów i szeroka (jak na tak małe głośniki) scena.
Tam, gdzie muzyka ma być tłem do pracy, a przestrzeń jest ograniczona, niewielkie głośniki
sprawdzą się idealnie. MX Sound zostały zaprojektowane właśnie do takich miejsc – mają
być niezauważalne i uniwersalne. Dzięki łączności Bluetooth podepniemy je właściwie do
wszystkiego, natomiast gniazdo mini Jack pozwoli je podpiąć na stałe do monitora lub docka.
Brzmienie również wypada świetnie, o ile tylko porównywać je będziemy do urządzeń o podobnym zastosowaniu – trudno znaleźć głośniki o podobnych rozmiarach i równie
dobrej jakości dźwięku. Do tego są ładne,
a biorąc pod uwagę to, że stoją w miejscu,

Logitech MX Sound

w którym spędzam kilka godzin dziennie,

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• ompaktowe rozmiary
• gniazdo mini Jack i Bluetooth
łączący się z dwoma urządzeniami
• szeroka scena
Minusy:
• kiepskie niskie tony
Cena: około 400 PLN

to również solidny argument za tym, by
właśnie je wybrać.

pawelhac

wyimek
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MOBILNE STUDIO
NAGRAŃ
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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Mobilność nie jest dziś utożsamiana tylko z używaniem telefonu komórkowego, smartfona czy rozmaitych aplikacji. Mobilność to dziś styl życia i pracy.
Nie wiem nawet, kiedy to się stało, ale żyjemy
w czasach, w których lwią część zawodów możemy
wykonywać zdalnie, za pomocą naszych słuchawek.
Te zaś już dawno przestały służyć jedynie do komunikacji, a stały się pełnoprawnymi komputerami.
Najnowszy iPhone X ma moc obliczeniową większą
od topowych modeli MacBooków Pro. O iPadzie Pro
tutaj nawet nie wspominam, ponieważ poświęciłem mu sporo wierszy w felietonie, który znajdziesz
także w tym numerze iMagazine, między innymi
dlatego, że to właśnie on jest obecnie moim przenośnym komputerem.
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Pamiętam, jak ponad dekadę temu zaczynałem
swoją przygodę z podcastingiem. Wówczas topowi
liderzy tego raczkującego nad Wisłą rynku opisywali parametry rozmaitych dyktafonów, które umożliwiały nagrywanie odcinków w terenie. Do tego
ich dostępność na polskim rynku wcale nie była
tak powszechna, a zakres zastosowania typowy.
Dyktafon może służyć dziennikarzowi, detektywowi,
psychiatrze i podcasterowi właśnie. Wydawanie więc
kilku tysięcy złotych nie miało w przypadku większości twórców solidnego uzasadnienia. Co zmieniło się
przez tę dekadę?
Pojawił się iPhone. Potem iPad, a potem cały rynek
twórców treści zmienił całkowicie metody działań
i podejście do szeroko rozumianego dziennikarstwa.
iPad zaczął zastępować drukowane kwestie w scenariuszach programów telewizyjnych nadawanych
na żywo, iPhone stał się najpopularniejszym mobilnym dyktafonem w historii świata. Dziś przeprowadzenie wywiadu z wykorzystaniem systemowego
rejestratora dźwięku iOS nie jest żadną ujmą, a raczej
standardem i świadczy o tym, że potrafisz poradzić
sobie w każdej sytuacji. Podcasty? Marek Jankowski
(„Mała Wielka Firma”) w swoim nowym kursie podkreśla wielokrotnie, że aby zacząć nagrywać podcast,
twórcy mają absolutnie wszystko, czego potrzebują.
I to w kieszeni spodni. Trudno się z tym nie zgodzić. Podobnie Krzysztof Gonciarz czy Casey Neistat
mówią o kwestii vlogowania z udziałem wyłącznie
smartfona. Przy rozdzielczościach 4K w 60 Hz, które
oferują tegoroczne słuchawki od Apple – wydaje się
to wręcz jedynym opłacalnym rozwiązaniem.
W momencie, kiedy rynek i nowoczesne technologie
uwolniły twórców vlogów, podcastów, fotografii czy
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innych form dziennikarstwa – odbiorcy tych treści zaczęli wymagać więcej niż kiedyś. Zaczęli
wymagać jakości. Nietuzinkowego montażu, a przede wszystkim – szacunku – który za tą jakością stoi. Szacunku dla ograniczonego czasu w dobie, w której prędkość informacji w tunelu
komunikacyjnym jest wręcz niewyobrażalna. Naprzeciw takim oczekiwaniom i wielkim ambicjom mobilnych twórców treści wychodzi dziś firma Sennheiser.

Sennheiser Handmic Digital
Kiedy zobaczyłem Apple Watcha na opakowaniu dwóch mikrofonów, dostarczonych na testy od
marki Sennheiser, wiedziałem, że będę miał do czynienia albo z przerostem formy nad treścią,
gdzie zapomniano o jakości, albo z produktem absurdalnie obłędnym. O tym, które przewidywanie okazało się prawdziwe, za moment. Sennheiser Handmic Digital, bo od niego zacznę, to
dynamiczny, pełnowymiarowy mikrofon przeznaczony do pracy z urządzeniami z Cupertino:
iPhone'ami, iPadami i Macami. Producent deklaruje także współpracę z komputerami
z Windows. Android nie jest wspierany. Nalepki „Made for” widoczne są zresztą chyba z księżyca. W pudełku znajdziemy: mikrofon, cienką i wyprofilowaną podstawkę wykonaną z ciężkiej
stali, co nieco rozmija się z deklaracją na opakowaniu, która mówi o ultralekkości. Dalej mamy:
uchwyt mikrofonowy, który mocujemy we wspomnianej podstawce, bardzo ładnie wykonane,
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syntetyczne etui, przewody transmisyjne o długości 2 metrów, o których więcej za moment, oraz
kompletną dokumentację.
Żaden z testowanych mikrofonów nie jest bezprzewodowy i bardzo dobrze, że doświadczony
producent nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Mogę się założyć, że straty na jakości oraz
problemy z reconnection połączenia Bluetooth uczyniłyby oba urządzenia drogimi, mało
użytecznymi zabawkami. Na szczęście wybór padł na komunikację z wykorzystaniem portu
Lighting. I w zestawie znajdziemy przewód zakończony z jednej strony tym właśnie złączem,
a z drugiej wtyczką micro USB, która dodatkowo jest otoczona kołnierzem w rozmiarze wtyczki
klasycznego złącza mikrofonowego XLR. To szokuje i biorąc pod uwagę fakt, że kołnierz ten nie
jest na stałe zespolony z wtyczką Lighting, istnieje ryzyko złamania albo jej samej, albo wyłamania portu micro USB ukrytego na spodzie mikrofonu, oczywiście przy nieumiejętnym i siłowym
wpychaniu przewodu. Choć więc samo rozwiązanie jest efektowne, mogłoby być lepiej przemyślane. Drugi z dostarczonych w komplecie przewodów ma taki sam mechanizm, ale zakończony
jest złączem USB-A, co umożliwia podpięcie mikrofonu do Maca.
Waga samego mikrofonu jest wyższa niż przeciętnego modelu
tej klasy, na przykład mojego Samsona. To naturalne, ponieważ
wewnątrz obudowy znalazło się z pewnością sporo elektroniki

A skoro już
wspomniałem o mediach
społecznościowych, to
– tak! Oba urządzenia
mogą służyć po prostu
za zewnętrzne mikrofony,
dzięki czemu nasze
urządzenia z iOS stają
się de facto niemal
profesjonalnym studiem
dla transmisji na żywo.

i zasilacz. Mikrofon podłączamy do urządzenia za pomocą portu
Lighting, ale do jego działania wymagana jest minimum jedna
aplikacja o nazwie Apogee MetaRecorder, którą pobieramy
z App Store. Marka Apogee nie jest przypadkowa, bo to właśnie
we współpracy z amerykańskim producentem interfejsów i konwerterów audio Sennheiser postanowił stworzyć mobilne produkty dla profesjonalistów. Sama aplikacja pozwala dokładnie
na tyle, ile oczekuje się od marki Apogee. Mamy więc możliwość
tworzenia tzw. scen, w ramach których możemy wykonać kilka
osobnych nagrać. Każda scena pozwala określić ogólne parametry, jak częstotliwość nagrania – tutaj Handmic Digital oferuje
zakres od 22,05 do 96 kHz, głębię na poziomie 16 lub 24 bitów,
format zapisu audio: CAF (Core Audio Format) opracowany przez
Apple, który pozwala na zapis nagrania o dowolnej wielkości
– do momentu wyczerpania pojemności pamięci urządzenia lub
WAVE, który jednak pozwala (podobnie jak AIFF) na zapis tylko
do 2 GB. Imponuje decyzja umożliwienia wyboru CAF. Brawo!
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Dalej konfigurujemy kanały. W darmowej wersji aplikacji możliwe jest tylko nagrywanie w Mono
na lewy kanał. Do Stereo i Dual Mono należy wykupić wersję premium aplikacji za 47,99 złotych
(In-App Purchase). Karta samego rejestratora jest niezwykle prosta. Trzy przyciski: Play, Record
i Marker (do pozostawiania znaczników na ścieżce), powyżej skala decybeli, którą możemy
ograniczyć suwakiem, eliminując przesterowania, linia czasu, zegar. Nic więcej nie powinno się
tam znaleźć i dobrze, że się nie znalazło. Dalej mamy kartę Link, gdzie, wykorzystując technologię Agpogee, możemy podpiąć się do zdalnego serwera nagrań, ale ta funkcja zasługiwałaby
na osobny materiał, więc ją pominę. Pozostaje karta ustawień – tu między innymi włączymy
monitorowanie wejścia, ustawimy domyślne dodawanie znacznika na początku nagrania, włączymy chwilowe zatrzymanie nagrania po dłuższym przytrzymaniu przycisku Pauzy, włączymy
ochronę przed zablokowaniem ekranu urządzenia w trakcie nagrywania czy połączymy aplikację z naszym kontem Dropbox, aby można było zapisywać wyeksportowane do pliku nagrania bezpośrednio w chmurze. Można to także robić na iCloud Drive (wybierając zasoby Files).
Eksport i synchronizacja działają bezbłędnie. Kolejne brawa dla twórców aplikacji.
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Drugą z aplikacji, które zaleca zainstalować producent, jest Apogee Maestro. To konfigurator samych
mikrofonów, w którym możemy zarejestrować produkt w bazie producenta oraz ustawić symulowanie
ich działania, wybierając pomiędzy trzema konfiguracjami: zbieranie pojedynczego mówcy, duet i kwartet mówców. Dodatkowo aplikacja ta przydaje się
wówczas, gdy chcemy nagrywać nasz głos z wykorzystaniem np. systemowego rejestratora dźwięku
lub korzystać z mikrofonu podczas robienia relacji
na Instagramie lub Facebooku. Wówczas to właśnie

Pojawił się iPhone. Potem
iPad, a potem cały rynek
twórców treści zmienił
całkowicie metody
działań i podejście do
szeroko rozumianego
dziennikarstwa.

w Apogee Maestro ustawiamy poziomy mikrofonu
i inne parametry.
A skoro już wspomniałem o mediach społecznościowych, to – tak! Oba urządzenia mogą służyć
po prostu za zewnętrzne mikrofony, dzięki czemu nasze urządzenia z iOS stają się de facto niemal profesjonalnym studiem dla transmisji na żywo. Z dowolnego miejsca na świecie i z zachowaniem jakości na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Handmic Digital, to oferuje on naprawdę
dobry poziom jakości, jak na urządzenie w cenie poniżej 1000 złotych i o takich parametrach.
Najważniejsze przy tym jest to, że jednocześnie mówimy o korzystaniu z tego urządzenia tylko
za pomocą iPhone'a lub iPada, a nie wysublimowanego miksera. Audiofilem nie jestem, ale
jakość nagrań względem mojego prywatnego zestawu podcasterskiego z mikrofonem marki
Samson jest niemal identyczna. Drugi z testowanych mikrofonów zapewnia równie wysoką
jakość, a przy tym mieści się w tej tajemniczej, maleńkiej kieszonce każdych jeansów!

Sennheiser MKE 2 Digital
Można powiedzieć, że Sennheiser MKE 2 Digital zauroczył mnie od pierwszego nagrania. To niesamowite połączenie minimalizmu i jakości. Połączenie, za które przyjdzie nam słono zapłacić,
bo mikrofon przeznaczony wyłącznie do urządzeń z iOS kosztuje około 2000 złotych. Dużo, ale
krótko powiem za co.
Sam proces obsługi i konfiguracji jest identyczny, jak w przypadku większego brata Handmic
Digital. Te same aplikacje, te same możliwości ustawień. Dodatkowo mamy do dyspozycji aplikację na Apple Watcha, która umożliwia start, pauzowanie i zakończenie nagrywania. Ponownie:
działa i robi to, co ma robić. Nic więcej. W przypadki pchełki od Sennheiser i Apogee mamy do
czynienia z głębią na poziomie 96 kHz przy 24 bit, co jak na mikrofon mobilny jest ewenemen-
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tem. I to słychać! W zestawie znajdziemy odpowiednie klipsy umożliwiające zaczepienie MKE
2 Digital do koszuli, marynarki, krawatu czy T-shirtu oraz gąbkę. Sam przewód jest bardzo elastyczny, dzięki czemu nie denerwuje użytkownika, gdy przeprowadzimy go bezpośrednio pod
ubraniem. Minus? Prostokątny przetwornik umieszczony przy końcu (na szczęście) przewodu,
zaraz przed złączem Lighting. Jest ciężki, ale też zdaję sobie sprawę, jak wiele skomplikowanej
elektroniki musi w sobie zawierać.
MKE 2 Digital przetestowałem w warunkach bojowych. Jako mówca publiczny Toastmasters
International używałem tego urządzenia podczas przygotowywania mów oraz samych wystąpień. Werdykt? Urządzenie niemal doskonałe. Niemal, bo czar pryska, gdy spojrzymy na cenę.
Rozumiejąc opłaty licencyjne, jakie producent musi ponosić wobec Apogee i samego Apple,
wydaje się ona uzasadniona, ale to nie zmienia faktu, że niestety będzie stanowiła barierę zakupową dla wielu, mogę się założyć, znakomitych twórców, którzy byliby w stanie wykorzystać
jego potencjał. Dobrze jednak, że tej jakości sprzęt pojawił się na rynku. Przedsięwzięcia takie,
jak chociażby krajowe OnetRano pokazują, że mobilne dziennikarstwo nie jest przyszłością,
a teraźniejszością.
Przyznam szczerze, że jestem pełen podziwu dla marki Sennheiser, ponieważ eksperyment
z produkcją mikrofonów przeznaczonych do zastosowań mobilnych udał się, bez cienia wątpliwości. Pozostaje czekać na pozostałych producentów.

kolaczkrzysztof

Sennheiser Handmic Digital
Parametry techniczne:
• Złącze: Lighting Mfi certified
Connector oraz USB-A
• Wymiary: ø 48 mm, 180 mm
• Częstotliwość pracy:
40–16,000Hz
• Akustyka: min. gain: 134
dB; max. gain: 99 dB

Sennheiser MKE 2 Digital
• Złącze: Lighting Mfi
certified Connector
• Częstotliwość pracy:
20–20,000 Hz
• Akustyka: min. gain: 130
dB; max. gain: 95 dB
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CZARNY KONTRA BIAŁY

TEST INTELIGENTNYCH SZCZOTECZEK
DOMINIK ŁADA

Zbliżają się święta. Czas prezentów. W tym roku postanowiłem sobie zrobić prezent
w postaci nowej… szczoteczki elektrycznej.
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Po 15 latach używania szczoteczki elektrycznej Oral-B
nadszedł czas na zmianę na coś nowego. Chciałem
coś inteligentnego, coś, co wpisuje się w modną
koncepcję IoT. Przeszukałem internet, podpytałem ludzi na Twitterze i wytypowałem trzy modele.
Przeważająca większość osób proponowała mi szczoteczki Philips Sonicare, ale nie byłbym sobą, gdybym
nie chciał spróbować najnowszego Oral-B, przecież
z niego przez tyle lat korzystałem. Z trzeciej strony
jestem też fanem Xiaomi.
Nie mogąc podjąć decyzji na podstawie rekomendacji, udałem się do Media Markt i kupiłem dwie
– Oral-B Genius Pro 9000 oraz Philips Sonicare
DiamondClean Smart. Mam to szczęście, że moja
mama też potrzebuje nowej szczoteczki, także jedna
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z nich będzie jej – cóż, zapewne przeczyta ten tekst przed Gwiazdką i będzie wiedziała, co
dostanie…
Jak wspomniałem wcześniej, rozważałem jeszcze Xiaomi. Znacie mnie i wiecie, że jestem fanem
tej marki, ale po zobaczeniu ich szczoteczki u znajomego, choć cena bardzo kusiła, to nie zdecydowałem się, bo wygląd i jakość zdecydowanie odbiegała od standardów, jakie przyjąłem. To
tyle i aż tyle na jej temat. Wracając do meritum…
Przejrzałem ofertę szczoteczek elektrycznych i biorąc pod uwagę kryteria, jakie przyjąłem, wytypowałem dwa modele – Oral-B oraz Philips Sonicare, w obu przypadkach modele z aplikacją.
Trudno mówić o konkurencji, bo są to dwa kompletnie różne produkty, oparte o dwie zupełnie
różne technologie. Oczywiście łączy je zastosowanie i bycie smart, reszta to już zupełnie inna
historia. Różnice są jak między białym i czarnym.
Pierwszy model to Oral-B Genius Pro 9000 – biały. Drugi to Philips Sonicare DiamondClean
Smart, wybrałem czarny, to znaczy prawie czarny, bo tak naprawdę ciemnogranatowy.
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Testuję w boju
Z badań programu Monitorowania Zdrowia Jamy
Ustnej Populacji Polskiej wynika, że prawie 70%
dorosłych osób deklaruje szczotkowanie zębów
przynajmniej dwa razy dziennie, a 23% – raz dziennie. Jeśli to prawda, prawdopodobnie za zły stan
zębów Polaków odpowiada w dużym stopniu nie
brak, ale nieprawidłowa technika mycia zębów
i pomijanie higieny całej jamy ustnej. Zapominamy
o czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych, nie
czyścimy języka, zbyt mocno szorujemy zęby, niepotrzebnie przyciskając szczoteczkę, myjemy zęby
za krótko, pomijamy niektóre obszary itd. Moje
smartszczoteczki mają mi pomóc w tym, abym nie
popełniał błędów.
Szczoteczka Philips Sonicare dzięki technologii
sonicznej opartej na falach dźwiękowych wykonuje do 62 tysięcy ruchów szczotkujących na
minutę, wytwarzając mikrobąbelki, które dynamicznie docierają do trudno dostępnych miejsc.
Mikrobąbelki uderzają w płytkę nazębną, rozbijając ją i uwalniając zęby od bakterii. Mikrobąbelki
czyszczą nie tylko same zęby, ale dostają się
także w trudno dostępne miejsca między
zębami, na tylne powierzchnie zębów i wzdłuż
linii dziąseł.
Nigdy wcześniej nie miałem okazji używać szczoteczki sonicznej. Włączyłem i… szok. Najpierw się
przestraszyłem. Potem miałem dziwne wrażenie,
którego nie potrafiłem porównać z niczym innym.
W końcu – wow! Wrażenie ze szczotkowania zupełnie inne od dotychczas. Już po pierwszym szczotkowaniu miałem unikalne uczucie czystości, zbliżone
trochę do odczucia po piaskowaniu zębów.
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Oral-B w odróżnieniu od Philipsa stosuje końcówki
oscylacyjno-rotacyjne. Oznacza to po prostu, że
przez tych 15 lat… nic się nie zmieniło. Końcówki
szczoteczki po prostu kręcą się w kółko. Co więcej,
dźwięk i prędkość działania też się nie zmieniły,
szczoteczka brzmi jak makabryczne wspomnienie z podstawówki – wolnoobrotowa maszyna do
borowania.
Obie szczoteczki są bardzo dobrze wykonane
i wygodnie leżą w ręku. Osobiście bardziej pasuje
mi smuklejsza i matowa w dotyku szczoteczka
Philipsa. Oral-B jest od spodu gumowany, a wierzch
ma błyszczący. Co ciekawe, przy podnoszeniu szczoteczka Philipsa wybudza podświetlenie dzięki czujnikom i pokazuje, jaki program jest w tym momencie
wybrany, jego siłę oraz stan baterii. W Oral-B możemy
to podejrzeć, dopiero gdy ją uruchomimy przyciskiem.
À propos programów: obie szczoteczki mają ich kilka
– dokładnie po pięć. Pod tym względem są podobne
do siebie. Diabeł jednak tkwi w szczegółach.
W wypadku Oral-B muszę wiedzieć dokładnie, jaką
końcówkę do jakiego zastosowania zakładam i ustawić odpowiedni program. W Philipsie szczoteczka
sama rozpoznaje, która końcówka jest założona
i sama dopasowuje program i intensywność szczotkowania. Nie ukrywam, że jest to bardzo wygodne, bo
ani Oral-B, ani Philips nie mają na końcówkach napisane, do czego są. W obu przypadkach opis znajduje
się w instrukcji, a który mężczyzna czyta instrukcje?
Jak rozpoznać, że trzeba wymienić końcówkę?
W Oral-B musimy obserwować zmianę koloru włosia
szczoteczki – znowu, jak od 15 lat. Philips dzięki wbu-
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dowanym w końcówkę czujnikom i połączeniu z naszym telefonem sam nas informuje w odpowiednim momencie o potrzebie zmiany.
Obie szczoteczki mają sygnalizator nacisku szczoteczki podczas użycia. Jest on widoczny
zarówno w aplikacji, jak i dzięki odpowiedniemu podświetleniu na szczoteczce. Przyznam się
szczerze, że dopiero jak sprawdzałem, czy to w ogóle działa, to się zaświeciło – w jednym i drugim przypadku. Nie wiem, z jaką siłą ludzie muszą szczotkować zęby?!
Jak jesteśmy przy szczotkowaniu, to trzeba zaznaczyć, że Oral-B przyjął kompletnie inną koncepcję kształtu końcówki od Philipsowego. Jest to oczywiście podyktowane zastosowaną technologią silnika. Odnoszę wrażenie, że smukła główka Philipsa w kształcie klina lepiej dosięga do
trudniej dostępnych zębów z tyłu.
Wspominałem, że Philips Sonicare wybudza się podczas podnoszenia. To jest kwestia zastosowanych sensorów. Dzięki nim szczoteczka bardzo dobrze sama wie, gdzie i jak szczotkujemy
i które partie pominęliśmy lub gorzej wyczyściliśmy. W Oral-B mamy zastosowany inny pomysł
– wie to za nas nasz smartfon. Musimy, uwaga, przyssać do lustra przy umywalce specjalny
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zaczep do telefonu (który jest w zestawie), wyrazić zgodę na używanie kamery i stać nieruchomo
naprzeciwko, gapiąc się w telefon. Trochę to
„creepy". Wolę trochę swobody w łazience podczas porannej toalety. Sam zaczep do lustra bardzo
dobry – jestem pewien, że wiele osób będzie go
używać w samochodzie.

Ładowanie
Szczoteczki testuję od ponad trzech tygodni. Są
w równoległym użyciu. Pomaga mi w testach syn.
Zmieniamy się szczoteczkami raz dziennie, czyli
szczotkuję codziennie zarówno Philips Sonicare, jak
i Oral-B. Jednocześnie obie szczoteczki mają dwa
użycia, tak jak w normalnym użytkowaniu. O ile
ładowanie samej szczoteczki to nie jest problem, bo
ładujemy ją przez noc, to już czas pracy na jednym
ładowaniu jest kompletnie różny. Oral B wytrzymuje
10–12 dni pracy (2 razy dziennie). W czasie testów
ładowałem ją już dwa razy. Philips Sonicare zasygnalizował potrzebę ładowania równo po trzech
tygodniach. To bardzo dobry wynik i spokojnie przy
takiej baterii możemy wyjechać na dwutygodniowy
urlop bez stresu i ładowarki.

Aplikacja
Tutaj wszystko zależy od preferencji użytkownika.
Aplikacje mają podobne funkcje, z tą różnicą, że
w Oral-B związane jest to z używaniem kamery,
o czym wcześniej pisałem. Obie kontrolują czas
i zachęcają do mycia. Prezentują podsumowania i statystyki i zachęcają do grywalizacji. Po kilkudniowym użyciu to jednak aplikacja Philipsa
bardziej przypadła mi do gustu. Jest prostsza,
bardziej minimalistyczna, czystsza. A przekonało
mnie to, że jest intuicyjna.
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Co w zestawie?
W zestawie Oral-B Genius Pro 9000 jest szczoteczka z czterema końcówkami Cross Action (do
dokładnego czyszczenia), Floss Action (do lepszego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych),
3D White (do polerowania i wybielania) oraz
Sensitive (do delikatnego mycia zębów i dziąseł). Oczywiście jest ładowarka do ustawienia
w łazience z zamykanym pojemnikiem na końcówki. Jest też wspomniany hit – przyssawka do
lustra, w którą wpinamy iPhone'a, jeśli chcemy
mieć lepszą kontrolę szczotkowania. Ostatnim
elementem jest etui podróżne. Wygląda bardzo
ładnie, ale ma podstawowy mankament – to
specjalna ładowarka. Wprawdzie jest w niej też
wyjście USB, ale tylko do połączenia na przykład
naszego iPhone'a i ładowania go przez ładowarkę szczoteczki. Dziwny pomysł w dzisiejszych
czasach, aby pominąć najpopularniejsze rozwiązanie, czyli ładowanie przez USB, tym bardziej
w podróży.
Philips Sonicare DiamondClean Smart ma w zestawie ładowarkę łazienkową, którą dodatkowo
wyposażono w szklany kubeczek do płukania ust.
Szczoteczkę wstawiamy po prostu do kubeczka,
tak jak to robimy ze zwykłymi szczoteczkami
w łazience. Ładowanie indukcyjne działa poprzez
szkło. W zestawie Philipsa dostajemy podobnie
cztery końcówki – Premium Plaque Control (usuwa płytkę nazębną nawet w trudno dostępnych miejscach), Premium Gum Care (została zaprojektowana tak, by docierać w głąb jamy
ustnej aż po zęby trzonowe i dbać o zdrowie dziąseł), Premium White (eliminuje przebarwienia, wybiela i poleruje zęby) oraz TongueCare+ (do czyszczenia języka). Oczywiście w zestawie jest pojemnik na końcówki oraz etui podróżne. W tym przypadku możemy je ładować
z dowolnej ładowarki od telefonu, tabletu czy bezpośrednio z komputera, bo ma wbudowany kabel USB.
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Cena
Oral-B Genius Pro 9000 kosztuje w Media Markt
798 złotych. Philips Sonicare DiamondClean Smart
kosztuje 1392 złotych. Oba zestawy są drogie, nie
ukrywam tego. Philips Sonicare nawet prawie dwa
razy droższy od Oral-B, ale po testach muszę przyznać, że jest tego wart. System sonicznego czyszczenia versus tradycyjna elektryczna szczoteczka
to przepaść technologiczna. Jeśli chodzi o koszty
eksploatacji, czyli nowych końcówek, to do Oral-B
koszt waha się od 50 złotych za dwie końcówki
do 150 złotych za osiem sztuk. Oral-B sugeruje
wymianę co trzy miesiące. W przypadku Philipsa
za cztery sztuki w zależności od typu zapłacimy
90–150 złotych, a producent zaleca wymianę
główki podobnie, też co trzy miesiące.

Podsumowanie
Przez ostatni miesiąc, testując obie szczoteczki,
doprowadziłem do tego, że… chyba nigdy wcześniej nie miałem tak czystych zębów. Jedno jest
pewne – przekonałem się zdecydowanie do rozwiązania Philipsa. Soniczna szczoteczka Philips
Sonicare czyści lepiej niż tradycyjna, mechaniczna.
Systemy wspomagające czyszczenie nauczyły
mnie lepszej techniki szczotkowania, dzięki czemu
mam ewidentnie bielsze zęby. Mieliście rację, polecając mi Philips Sonicare. Przekonałem się, wprawdzie dopiero po testach na żywym organizmie,
ale faktycznie różnica jest kolosalna. Wybieram
ciemną stronę mocy i zostaję ze szczoteczką
Philips Sonicare. Wam też polecam.

dominiklada
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HONOR 9

NIE ZAWSZE POTRZEBUJEMY REWOLUCJI

PAWEŁ HAĆ

Nie powstał jeszcze (i mam nadzieję, że nigdy nie powstanie) smartfon idealny. Wielu jednak
wciąż próbuje stworzyć takie urządzenie, podążając za wszystkimi konkurentami.
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Wykorzystywanie stosunkowo nowych, ale już sprawdzonych rozwiązań wydaje się receptą
na opracowanie przynajmniej bardzo dobrego produktu, który zagwarantuje określony
przychód. Takie urządzenie nie zapisze się raczej niczym szczególnym w historii, a wszyscy
zapomną o nim w momencie, w którym zostanie pokazany jego następca (to akurat zdarza
się też innowatorom, którzy nie dają rady wprowadzać owych innowacji co roku). Huawei,
tworząc Honora 9, poszedł ścieżką przetartą przez model 8, dorzucając do niego funkcje
znane z innych nowych smartfonów. Kilka tygodni z tym smartfonem pozwoliło mi stwierdzić, że to wcale nie taka zła ścieżka, jak mogłoby się początkowo wydawać.

Marka Honor była długo uznawana za lepszą wersję smartfonów Huawei, w tym roku role
się jednak odwróciły i przynajmniej marketingowo wyżej pozycjonowane są właśnie urządzenia tej drugiej marki. Honor 9 swoją konstrukcją nawiązuje mocno do poprzednika, na
pierwszy rzut oka jest niemal identyczny. Obudowę zrobiono z dwóch tafli dość delikatnego
szkła i aluminiowej ramki. Kształty są delikatnie zaokrąglone, ale nie na tyle, by wyślizgiwać
się z dłoni, na szkle zostaje jednak mnóstwo odcisków palców. Wzornictwo, choć mogłoby
się wydawać wtórne (wszak bardzo podobną konstrukcją mógł pochwalić się już Samsung
Galaxy S6), bardzo mi odpowiada, ująłbym mu jedynie nieco połysku. Nie ma tu wystających z obudowy obiektywów, brak też szpecących tył wyraźnych napisów. Obiektywy są
umieszczone bezpośrednio za taflą szkła chroniącą tył – to bardzo eleganckie, ale ma jedną
wadę: obudowa może pęknąć bądź zarysować się właśnie na aparacie (szkło nie jest w tym
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miejscu wzmocnione). Front jest dość standardowy: ekran o przekątnej 5,15 cala ma standardowe proporcje 16:9, nad nim znalazł się głośnik, kamera i inne czujniki, pod nim natomiast
umieszczono dotykowy przycisk Home ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych oraz
dwa przyciski nawigacyjne po obu jego stronach. Powrót do przycisku pod ekranem zaskakuje, zwłaszcza że inni producenci starają się z niego rezygnować, a już nawet w Honorze
8 znajdował się on z tyłu obudowy. Smartfon dostał port USB-C, nie zabrakło też mini Jacka.
Urządzenie ma miejsce na dwie karty nano SIM, jedną z nich można zastąpić kartą pamięci
– to coraz popularniejsze rozwiązanie spotykane choćby w Samsungach. Osobiście bardzo
je cenię – w podróży mogę zrezygnować z dodatkowej pamięci i włożyć do telefonu kartę
lokalnego operatora. Telefon jest dość ciężki, co potęguje wrażenie solidności – jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie.
Telefon ma na pokładzie Androida 7.0
oraz nakładkę EMUI 5.1. Interfejs jest trochę iPhone'owy – domyślnie wyłączony
jest app drawer, wszystkie nowe aplikacje trafiają więc na pulpit. Podobne
jest też wyszukiwanie wywoływane
gestem czy też kolorystyka systemu.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by
włączyć raczej standardowy interfejs
z app drawerem (co więcej, uważam,
że sprawdza się on lepiej). Pod względem estetyki odstawały jedynie ikony
– wyglądały jak inspirowane mobilnymi systemami sprzed pięciu lat, co
ani nie pasowało do minimalistycznego
stylu pozostałych elementów, ani też
nawet nie było ładne. Na szczęście da
się je zmienić motywem. Oprócz tego
drobiazgu interfejs EMUI mi jednak się
podoba – dzięki temu, że nie stara się
ukryć czystego Androida, nie sposób
gdzieś się zgubić. Jest tu oczywiście
kilka autorskich rozwiązań, od bardzo
istotnego dla osób starszych trybu pro-

W żadnym innym urządzeniu
nie spotkałem równie szybkiego
i dokładnego skanera.
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stego, przez ocieplanie temperatury barwowej ekranu po zmroku, tryb obsługi jedną ręką
czy uruchamianie dwóch instancji tej samej aplikacji jednocześnie, po otwieranie aplikacji
przez kreślenie symboli… knykciem (telefon rozróżnia powierzchnię palca, która dotyka
ekranu). Warto wspomnieć też o funkcji pilota, Honor 9 ma bowiem port podczerwieni.
Działa całkiem nieźle, baza kompatybilnych urządzeń jest olbrzymia, ale nie każde z nich jest
poprawnie obsługiwane (mój kilkuletni telewizor Sharpa z nim współpracował, ale nie dało
się doprogramować brakujących przycisków).
Huawei zastosował w Honorze 9 bardzo mocne podzespoły: 8-rdzeniowy Kirin 960 z czterema wolniejszymi (1,8 GHz) i czterema szybszymi (2,4 GHz) rdzeniami i 4 GB pamięci RAM
pozwalają na płynne działanie i szybkie uruchamianie aplikacji i (nieco wolniejsze) gier. Choć
korzystam w ciągu dnia z wielu programów, przywrócenie zamkniętej kilka godzin wcześniej aplikacji nie skutkowało zazwyczaj jej ponownym uruchomieniem. Równie istotne dla
wygodnej pracy jest to, jak często muszę doładowywać telefon. Okazuje się, że nie tylko nie
szukałem ładowarki w ciągu dnia, ale też udawało się mi nawet przepracować niemal dwa dni
(od 7 rano pierwszego dnia do około 19 dnia następnego). Ten wynik robi wrażenie, zwłaszcza że bateria nie ma wyjątkowo dużej pojemności (3200 mAh). Ponadto smartfon obsługuje
szybkie ładowanie, od zera do pełna akumulator zapełnia się w około półtorej godziny.
Najsłabszym elementem sprzętowym okazał się… wyświetlacz. Owszem, jest spory i ma
bardzo dobrą ostrość (rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli daje 428 ppi), ale odwzorowanie
kolorów budzi moje zastrzeżenia – barwy są przesunięte w stronę niebieskiego, niezależnie
od ustawień wyświetlacza. Ponadto ekran jest kompletnie nieczytelny, jeśli obserwujemy go
przez okulary polaryzacyjne. Dopiero po obróceniu do poziomu obraz staje się widoczny,
przez większość czasu używamy jednak telefonu w pionie. Charakteryzuje się za to niezłą
jasnością i świetną reakcją na dotyk. Honor 9 ma może i nie najlepszy ekran, ale za to doskonały skaner odcisku palca. Jest aktywny, nie trzeba więc wybudzać ekranu, by zadziałał,
a jego skuteczność zaskakuje – działa po prostu zawsze (o ile mamy suchy palec), dotykany
pod każdym kątem. W żadnym innym urządzeniu nie spotkałem równie szybkiego i dokładnego skanera. Smartfon reklamowany hasłem „LightCatcher” powinien radzić sobie dobrze
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ze zdjęciami przy kiepskim oświetleniu. Dzięki zastosowaniu podwójnego aparatu faktycznie jest to możliwe. Pierwszy z nich ma matrycę o rozdzielczości 12 megapikseli, drugi natomiast jest monochromatyczny, ale ma już 20 megapikseli. Jego zadaniem jest poprawianie
szczegółowości zdjęć, pozwala też na dwukrotny zoom optyczny. Zdjęcia robione w świetle
dziennym wychodzą idealnie ostre, o ile tylko w miarę stabilnie trzymamy urządzenie (brakuje tu optycznej stabilizacji obrazu), przy mniejszej ilości światła pojawiają się natomiast
szumy, choć w porównaniu ze zdjęciami z iPhone'a 7 jest ich zauważalnie mniej. Aplikacja
aparatu oferuje tryb manualny, z możliwością zmiany czasu naświetlania, balansu bieli, ISO
i ekspozycji, a także tryby do konkretnych zastosowań, w tym panoramę, tryb mono, skanowanie czy portret. Dwa obiektywy pozwalają na uzyskanie efektu głębi, ale sposób, w jaki
smartfon wyodrębnia pierwszy plan, pozostawia trochę do życzenia. Nie tylko nie zawsze
radzi sobie z krawędziami, ale też zdarza się mu niepotrzebnie wyostrzyć część tła.
W Honorze 9 nie ma niczego wyjątkowego. To bardzo dobry telefon z funkcjami, których
spodziewam się po flagowcu, ale pozbawiony jakiegokolwiek nowatorskiego rozwiązania.
Nie po każdym urządzeniu oczekuję rewolucji – najważniejsze zawsze jest to, by niezależnie
od dodatków dobrze spełniał swoją funkcję. Honor 9 nie zawiódł mnie ani razu. Zawsze działał płynnie, bateria trzymała niezwykle długo, a aparat radził sobie nawet
w przeciętnych warunkach. Gdybym
miał znaleźć unikalną cechę tego smartfona, to byłaby to przewidywalność.

pawelhac

Honor 9
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• zaskakująco dobra bateria
• perfekcyjny skaner odcisku palca
• niezawodność
Minusy:
• delikatna obudowa
• niebieskie zabarwienie ekranu
Cena: około 1800 PLN
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KANEX GOPLAY SIDEKICK
WYŻSZY POZIOM GRY

PAWEŁ HAĆ

Smartfony przejęły niemal całkowicie rynek przenośnych odtwarzaczy muzyki,
spowodowały też znaczne skurczenie się rynku aparatów kompaktowych. Konsole
przenośne też ucierpiały, bo w tej roli noszony w kieszeni telefon sprawdza się
zaskakująco dobrze.
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Wiadomo, że gry na smartfonach czy tabletach swoją złożonością nie dogonią raczej tytułów na dowolną konsolę Nintendo lub nawet PS Vita (nie liczę tu portów gier z innych
platform). Ograniczeniem jest przede wszystkim brak fizycznych przycisków – te pozwalają wykorzystać jednocześnie więcej palców, nie wymagają też zerkania na nie, by w nie
trafiać. Dotykowy ekran doskonale sprawdza się w określonych typach gier bazujących na
gestach (takich jak nieśmiertelne Fruit Ninja) oraz we wszelkich karciankach i planszówkach. Przy szybszej akcji staje się jednak ograniczeniem. Już w iOS 7 Apple wprowadziło
wsparcie kontrolerów gier, a iPhone oraz iPad zaczęły współpracować z padami o układzie zbliżonym do tego, który znany jest z PlayStation oraz Xboxa. Firma nie zdecydowała
się jednak na opracowanie własnego kontrolera, nie chwaliła się też specjalnie tym, że jej
sprzęt działa z takimi akcesoriami. Z tego też powodu przez cztery lata na rynku pojawiło
się zaledwie kilka padów kompatybilnych z iOS. GoPlay Sidekick jest jednym z najmniejszych i najbardziej mobilnych z nich.

Pad pozwala wzbogacić rozgrywkę, choć nie każdy tytuł na
tym zyskuje.
Pad opracowany przez Kanex przypomina bardzo Steelseries Stratus, zarówno pod względem rozmiarów, jak i rozmieszczenia przycisków. Choć całe urządzenie mieści się na dłoni,
jest wyjątkowo wygodne do grania. Do dyspozycji mamy dwie gałki analogowe, czterokierunkowy krzyżak (niestety, z połączonymi strzałkami), cztery przyciski akcji pod prawym kciukiem i cztery przyciski w miejscu spustów. Jest też przycisk menu na środku oraz
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wyłącznik na prawej krawędzi. Stan baterii i połączenia wskazuje diodowy wskaźnik, do
parowania służy natomiast przycisk z tyłu. Jedynym, czego brakuje względem pełnowymiarowych padów, są spusty pod R2 oraz L2, ale w niewielu grach na iOS znalazłyby one
zastosowanie. Pad jest kompatybilny również z Apple TV, choć do grania na tym urządzeniu zdecydowanie lepiej kupić większy kontroler z uwagi na ergonomię. GoPlay Sidekick
jest niezwykle lekki, zrobiono go bowiem w całości z plastiku (jedynie analogi pokryto
gumą). Materiały są niezłe, ale dźwięki wydawane przez przyciski przy ich wciskaniu psują
wrażenie porządnego sprzętu. Ich skok nie budzi zastrzeżeń, jest wyraźny, a do wciśnięcia potrzeba odrobiny siły. Przyciski akcji (te pod prawym kciukiem) robią się też z czasem
dość śliskie, utrudniając granie – gdyby były bardziej płaskie, najprawdopodobniej problem by nie występował.
Aby korzystać z pada wystarczy go
włączyć i powiązać z urządzeniem
przez Bluetooth. Niestety, jednocześnie można sparować go tylko
z jednym sprzętem, nie da się więc
płynnie przechodzić pomiędzy iPadem i Apple TV (zakładam, że taka
konfiguracja byłaby najpopularniejsza). GoPlay Sidekick łączy się
za to bez problemów, parowanie
nie zajmuje więc przynajmniej zbyt
wiele czasu. Urządzenie ładowane
jest przez Lightning – to spora
zaleta, bo w podróży tym samym
kablem ładuję tablet oraz telefon.
Micro USB tylko by wszystko utrudniło, zwłaszcza że pad jest przeznaczony wyłącznie do urządzeń
Apple. W zestawie otrzymujemy
twardy futerał o matowej, gumowanej powierzchni i magnetycznym
zamknięciu, który oprócz ochrony
pada w bagażu, pełni też rolę podstawki pod iPhone'a. Jako ów stojak
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sprawdza się tak sobie, bo wystarczy lekkie szturchnięcie, by telefon się w nim wywrócił. Jest za to niezwykle dobrze wykonany, sprawia wrażenie wręcz niezniszczalnego
(choć jest podatny na rysy). Otwiera się go bardzo trudno, brakuje mi jakiegoś wgłębienia, które pozwoliłoby podważyć wieczko. Nie wyobrażam sobie, by w komplecie
nie było etui – dzięki niemu wrzucam pada do torby, bez obaw, że uszkodzę analogi
czy go porysuję.

Urządzenie ładowane jest przez Lightning – to spora zaleta, bo
w podróży tym samym kablem ładuję tablet oraz telefon.
Zazwyczaj gry na iOS tworzone są z myślą o ekranie dotykowym. Sterowanie jest na
tyle uproszczone, by dotyk i gesty wystarczyły do wygodnej gry. Pomimo tych ograniczeń tytuły na iOS potrafią być bardzo złożone, nie oznacza to jednak, że gra się w nie
dobrze. Za przykład mogą posłużyć wszelkie konwersje z innych konsol (prym wiedzie tu Rockstar z serią GTA na czele), które oferowały określony schemat sterowania.
Równie trudno bywa we wszelkich FPS-ach, gdzie oprócz ruchu i rozglądania się w tym
samym czasie trzeba jeszcze wciskać przyciski akcji. Deweloperzy opracowują różne
uproszczenia pokroju automatycznego strzelania czy wciskania gazu w grach wyścigowych, zbytnie zautomatyzowanie rozgrywki sprawia jednak, że ta zaczyna się bardzo
szybko nudzić (jak choćby w Modern Combat Versus, gdzie nie trzeba już nawet wciskać spustu). Pad pozwala wzbogacić rozgrywkę, choć nie każdy tytuł na tym zyskuje.
GoPlay Sidekick sprawdza się świetnie w GTA i innych konwersjach – niemal idealnie
odwzorowuje układ przycisków z PlayStation oraz Xboxa. Bardzo przyjemnie gra się
nim też w Asphalta 8 czy starsze odsłony Modern Combat (w najnowszej nie ma jeszcze
obsługi pada). Doskonale bawiłem się też w Oceanhorn, platformówce nieco przypominającej nieco Zeldę – kupiłem tę grę z myślą o przetestowaniu pada i nie zawiodłem
się. Problem zaczął się, gdy odpaliłem Space Marshals – owszem, gra działa z padem, jej
unikalny system strzelania za pomocą gestów wykonywanych prawym kciukiem dawał
mi jednak o wiele więcej frajdy niż manipulowanie analogiem i dodatkowe wciskanie
spustu, by strzelić. W Assassin's Creed Identity jedyne, co mogłem robić za pomocą
pada, to się poruszać; o wykonaniu jakiejkolwiek akcji nie było mowy. W niektórych
grach brakuje też możliwości ustawienia czułości analogów, co z kolei ma ogromne
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znaczenie dla całej rozgrywki (za przykład może posłużyć Reckless Getaway 2, gdzie sterowanie jest bardzo czułe). Nie zauważyłem, bym dzięki padowi zyskał jakąkolwiek przewagę
w grach sieciowych, może z czasem nabrałbym wprawy i faktycznie zaburzyłbym tym
samym balans rozgrywki, po kilku godzinach w Modern Combat moje osiągnięcia były
jednak równie mało spektakularne, co przy grze na ekranie dotykowym. Pomimo dość
długich sesji, trwających ponad godzinę, nie odczułem zmęczenia wynikającego z ułożenia dłoni na kontrolerze. Przyciski może i są blisko siebie, ale rozmieszczono je tak, by ręce
były w możliwie najmniej męczącej pozycji.
Nie gram szczególnie dużo na iOS, ale jeśli jakiś tytuł mnie wciągnie, poświęcam mu równie dużo uwagi, co grze na „dużą” konsolę. GoPlay Sidekick nie sprawi, że będę grał więcej,
ale z tytułów, które mają dobrze zaimplementowaną obsługę pada, będę czerpał o wiele
więcej przyjemności. Doświadczenia z gry na iPadzie oraz Sidekicku są zdecydowanie
odmienne od tych, które towarzyszą mi grze na PlayStation podpiętym do TV, choć różnica nie
wynika z jakości tytułów, a z komfortu. Włączenie gry na PlayStation
trwa dłuższą chwilę, bo choć konsola uruchamia się szybko, to tytuł
zazwyczaj ładuje się jeszcze przynajmniej minutę. W przypadku
iPada czas ten jest znacznie krótszy, a i nie jestem uzależniony od

Kanex GoPlay 				
Sidekick
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 4,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5,5/6

tego, czy żona nie chce akurat cze-

Plusy:

goś obejrzeć. Niech Was nie zmylą

• zaskakująco wygodny

niewielkie rozmiary – Sidekick jest

• kompaktowe rozmiary i waga

świetnym kontrolerem – innym, bo
do urządzeń mobilnych, ale bardzo

• układ przycisków odpowiadający
padom innych konsol

wygodnym i czyniącym wiele gier

Minusy:

lepszymi.

• trudne do otworzenia etui
• głośne przyciski akcji
Cena: 79 EUR

pawelhac
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TWELVE SOUTH INSPIRE
[MAC CANDLE N°2]

PAWEŁ HAĆ

Nowy sprzęt daje zazwyczaj dodatkową motywację do pracy. Trudno jednak każdy brak
weny leczyć nabywaniem nowego komputera – dużo łatwiej odtworzyć choć część tego
doświadczenia.
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Zapach nowego Maca jest wyjątkowy – nie wiem, jak dalece jest to faktyczna intencja Apple,
ale każdy ich komputer pachnie tak samo. Nie jest to w żadnym razie zapach, który przelałbym
do flakonu i używał na co dzień, niezaprzeczalnie ma jednak w sobie coś przyjemnego. Twelve
South już w ubiegłym roku postanowiło go odtworzyć, a jego nośnikiem stała się świeczka
Inspire. W tym roku firma wydała kolejną, również limitowaną wersję, która nie tylko wygląda
jeszcze bardziej ekskluzywnie, ale też (ponoć) jeszcze mocniej inspiruje do działania.
Wydawać by się mogło, że w przypadku czegoś tak banalnego, jak świeczka zapachowa ważne
jest jedynie to, jak pachnie. Tymczasem Inspire [mac candle N°2] to nie tylko oryginalny zapach,
ale i piękny przedmiot. Ceramiczne naczynie o białej matowej powierzchni na zewnątrz oraz
jasnoszarej błyszczącej w środku robi wrażenie produktu najwyższej jakości. Pokrywka daje
dodatkową funkcję zgaszenia płomienia bez dmuchania. Na

Pokrywka daje dodatkową
funkcję zgaszenia
płomienia bez dmuchania.

zewnętrzną ścianę trafiły jedynie nazwa i logo producenta,
choć to i tak więcej niż w przypadku większości dostępnych
na rynku świeczek. Wrażenie solidności potęguje spory ciężar
całości, zmniejsza on jednak mobilność. Świeczka do odpalenia wymaga jedynie zapałek bądź zapalniczki (w komplecie ich
niestety nie znajdziemy). Oprócz zapachu Inspire zapewnia też
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światło. Jest go niewiele, ale biorąc pod uwagę to, że jest to jedynie dodatkowa funkcja, trudno
uznać to za wadę.
Zapach względem poprzedniej edycji zmienił się, i to znacząco. Tym razem nie odtwarza on
tak wiernie woni dopiero co rozpakowanego Maca, projektanci postawili natomiast na bardziej
rześkie nuty. Wyraźnie czuć cytrynę i bergamotkę, choć przebija też piżmo. Nieszczególnie
mocno czuć natomiast estragon. Zapach jest całkiem intensywny, ale nie robi wrażenia sztucznego. Ku mojemu zdziwieniu i wbrew ocenie producenta odpalenie świeczki i praca w pokoju
przepełnionym jej aromatem nie spowodowało, że udało się mi wykrzesać z siebie niesamowite pokłady kreatywności. Być może sposób, w jaki ją odpaliłem, był nieprawidłowy.
Jaki produkt, taka recenzja. Inspire [mac candle N°2] trudno opisywać z pełną powagą, zwłaszcza że nijak nie jest przedmiotem praktycznym, a jej odbiór jest sprawą wyjątkowo subiektywną. Niezaprzeczalnie to oryginalny prezent dla fana Apple, zwłaszcza że w sprzedaży będzie
najprawdopodobniej tylko przez kilka miesięcy. Gdyby Apple robiło świeczki, to najprawdopodobniej wyglądałyby właśnie tak. Jedyną różnicą mogłoby być to, że byłyby jeszcze droższe.

pawelhac

Twelve South 		
Inspire
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• piękne wzornictwo
• rześki zapach
• po wypaleniu może służyć
za kubek na ołówki
Minusy:
• nie każdego inspiruje tak
samo skutecznie
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FIBARO WALL PLUG

– NAJLEPSZY, NAJMNIEJSZY, Z POLSKI

NORBERT CAŁA

Swoją przygodę z prostą automatyką domową zaczynałem jakieś sześć lub siedem
lat temu od gniazdek sterowanych za pomocą telefonu. W sumie to nie gniazdek,
tylko wielkich urządzeń instalowanych w gniazdkach, którymi można było sterować za
pomocą aplikacji. Urządzenia te zajmowały bardzo dużo miejsca, zasłaniały gniazdka
obok i były po prostu brzydkie. Co ciekawe, działają do dziś – co na to zwolennicy
teorii planowanego postarzania produktu? Ale historia zatacza koło i dziś znów testuję
podobne rozwiązania, a jakże inne!
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Fibaro Wall Plug – właśnie do sklepów i do moich
testów trafiła wersja zgodna z HomeKit. Tu się
na chwilę zatrzymam, bo pytacie o to często.
Urządzenia HomeKit nie wymagają do działania
żadnej centrali, wystarczy je dodać do naszego
Domu i już można nimi sterować z iPhone’a.
Jednocześnie do zdalnego (spoza sieci domowej)
sterowania akcesoriami HomeKit potrzebujemy
na stałe w domu jedno z tych urządzeń: Apple TV
4K, Apple TV (4. generacji), Apple TV (3. generacji)
lub iPada zalogowanych na nasze konto iCloud.
Polecam poczytać więcej na temat HomeKit na
bardzo dobrze opisującej temat stronie Apple.
Wróćmy jednak do Wall Pluga, to najmniejsze
i moim zdaniem najładniejsze urządzenie tego
typu dostępne na rynku. Oczywiście, jak wszystkie inne urządzenia tego typu, wpinamy je
w nasze gniazdko, a do niego wpinamy odbiornik prądu. Zaskoczeniem jest wielkość urządzenia. Widziałem wiele podobnych urządzeń,
ale żadne nie było nawet bliskie przejścia testu
gniazdka podwójnego. Czyli żadne nie było na
tyle małe, żeby można było wpiąć dwa obok siebie w podwójne gniazdko. Wall Plug od Fibaro
na styk, ale przechodzi ten test. Co więcej, nie
dzieje się to wcale kosztem wysokości urządzenia,
bo także pod tym względem jest to najmniejsza
znana mi konstrukcja tego typu na rynku. Swoją
wielkością nie przekracza wielkości typowej
wtyczki do gniazdka. Na obudowie mamy tylko
jeden mały przycisk, służy on do ręcznego sterownia działaniem gniazdka oraz do resetu ustawień. Serio, nie wiem, jak oni ukryli tam wszystkie
potrzebne do działania elementy – znaczy wiem,
bo widziałem, jak się produkuje takie urządzenie.
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Oprócz tego, że Wall Plug jest bardzo mały i dzięki temu bardzo wygodny, jest jeszcze
bardzo ładny. W sumie to jego uroda bierze się z tego, że jest mało widoczny. Patrząc
od przodu, widzimy tylko okrągłe gniazdo. Jest ono otoczone przez pierścień LED, który
zmienia swój kolor w zależności mocy pobieranej przez podłączone urządzenie. Czyli ten
świetlny ring zmienia swój kolor od zielonego po fioletowy, w zależności od tego, ile dane
urządzenia pobiera prądu. Zakres pomiaru i działania Wall Pluga zawiera się w od 0 do 2300
W. Jest przy tym bardzo precyzyjny. Możemy bez problemu zmierzyć, ile pobiera ładowarka
do iPhone'a 7, jak i lampka nocna 20 W, czajnik elektryczny 1500 W lub żelazko ponad 2000
W. Tu dochodzi kolejna ważna cecha, czyli właśnie możliwość przekazania dużej mocy. Inne
podobne konstrukcje nie dawały rady np. z moim żelazkiem, z którym Wall Plug nie ma żadnego problemu. Oczywiście, jeśli przeszkadza Wam świecący ring, to możecie go wyłączyć
zupełnie lub ustawić dowolny kolor w aplikacji Fibaro.
Jeśli już jesteśmy przy aplikacji. Testowana wer-

Urządzenia HomeKit nie wymagają do
działania żadnej centrali, wystarczy je
dodać do naszego Domu i już można
nimi sterować z iPhone'a.

sja Wall Pluga jest zgodna z HomeKit. Czyli, aby
ją dodać, wystarczy podać w aplikacji Dom kod
umieszczony na urządzeniu… wróć, Fibaro ten
kod podaje w instrukcji użytkowania. To mało
wygodne i nieintuicyjne w świecie HomeKit, ale
obiecali mi, że coś z tym zrobią. Po takiej czynności gniazdko automatycznie łączy się z naszą
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siecią Wi-Fi i dodaje je do naszej sieci domowej.
Nie musimy podawać żadnych haseł Wi-Fi ani
nic innego. Wall Plug wyposażony jest zarówno
w Bluetooth, jak i Wi-Fi. Przy czym Wi-Fi służy
do komunikacji, a BT do konfiguracji. Dzięki
zastosowaniu Wi-Fi do komunikacji nie mamy
problemu z dostępem zdalnym. O ile Wall Plug
jest w zasięgu domowego Wi-Fi, a my mamy
też w tej samej sieci Apple TV, to już mamy
dostęp. Produkty konkurencji często mają tylko
Bluetooth, co mocno ogranicza widzialność urządzeń w większych domach.
Niestety samo dodanie do Domu nie daje nam
pełni możliwości tego gniazdka. Natywna aplikacja do obsługi HomeKit jest bowiem ułomna
i pozwala nam jedynie na sterowanie włącz/
wyłącz. Dopiero z aplikacją Fibaro, która może
się podobać lub nie – zdania są różne – uzyskujemy dostęp do pełni możliwości tego urządzenia. Po pierwsze możemy sterować włącz/wyłącz,
możemy zdecydować, jak działa świetlny ring,
możemy zobaczyć dokładnie, ile mocy w danej
chwili pobiera podpięte urządzenie, wreszcie
możemy włączyć zabezpieczenie przeciwobciążeniowe oraz powiadomienia o zmianie poboru
mocy. To ostatnie pozwoli nam kontrolować
poprawność działania danego urządzenia. Nagły
spadek lub wzrost poboru mocy zazwyczaj

Oprócz tego, że Wall Plug jest
bardzo mały i przez to bardzo
wygodny, jest jeszcze bardzo ładny.
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świadczy o awarii podpiętego urządzenia. Wall Plug jest tak zaprojektowany, że po zaniku
prądu uruchomi się w stanie sprzed tego zdarzenia. Czyli jeśli był włączony, to po pojawianiu się prądu włączy się ponownie. Co pozwala go wykorzystać do monitoringu stanu
sieci energetycznej. A jako że jest urządzeniem zgodnym z HomeKit, możemy je wykorzystać w różnych automatyzacjach opartych o działanie czujników zmierzchu, ruchu lub
geofencingu.
Przez cały okres testów nie napotkałem żadnego problemu z urządzeniem. Działało zawsze
pewnie i sprawnie. Dzięki temu, że ma Wi-Fi, a nie BT do komunikacji, to jego reakcja na
polecenie z aplikacji jest natychmiastowa. Na koniec trzeba wspomnieć, że Wall Plug, jak
każde inne urządzenie Fibaro, ma na spodzie napis „Made in Poland”. Daleki jestem od
nacjonalizmów, ale to miłe, że najlepsze, wyjątkowe urządzenie w swojej klasie wykonane
jest od początku do końca w Polsce. Przy tym jest konkurencyjne cenowo (269 złotych)
w stosunku do chińskich produktów.
Ocena iMagazine

norbertcala
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ELEPHANT DOOR

PIERWSZY SMART ALARM
MACIEJ NOWAKOWSKI

Czy wiecie, że aż 15% spośród wszystkich popełnianych przestępstw w Polsce to kradzieże
z włamaniem? Mimo że z roku na rok te liczby spadają, to wciąż każdego dnia w naszym kraju
jest zgłaszanych ponad dwieście takich incydentów.
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Historia Elephant Door zaczyna się od nieprzyjemnego wydarzenia. Otóż w 2014 roku wskutek
włamania mieszkanie pewnej dziewczyny zostało
doszczętnie okradzione. To przykre zdarzenie zainspirowało jej znajomych do stworzenia małego
urządzenia alarmowego, które miało być proste
w instalacji, a także relatywnie tanie w porównaniu
z konwencjonalnymi systemami alarmowymi. Tak
zrodził się pomysł na Elephant Door.
Elephant Door ma formę niedużego spodka, który
przykleja się wewnątrz mieszkania do drzwi wejściowych taśmą dwustronną. Zatem cały proces
instalacji jest szybki i prosty.
Znajdujący się w urządzeniu żyroskop i akcelerometr pozwalają na wykrycie prób wtargnięcia do
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mieszkania. Wówczas na trzy minuty uruchamiana jest syrena o głośności 110 decybeli, co
można porównać z głośnością syreny karetki
pogotowia. Ma to na celu odstraszenie włamywacza. Oprócz tego alarm łączy się z naszą domową
siecią Wi-Fi i za pośrednictwem internetu wysyła
powiadomienie do naszego smartfona o próbie włamania. Jeśli dojdzie do otwarcia drzwi, to
wysłane zostanie kolejne powiadomienie.
Wbudowany w urządzenie akumulator umożliwia mu pracę przez około 40 dni. W przypadku
rozładowania otrzymujemy powiadomienie na
naszego smartfona. Należy wtedy urządzenie
zdjąć z drzwi i podłączyć do ładowania przez
dołączony do zestawu przewód micro USB.
W celu naładowania urządzenia nie trzeba każdorazowo odklejać go od drzwi, albowiem samo
urządzenie przymocowane jest za pomocą silnego magnesu, a przyklejona na taśmę jest jedynie jego metalowa podstawka.

172

/ SPRZĘT / Elephant Door – pierwszy smart alarm

Elephant Door łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth, a steruje się nim za pomocą
dedykowanej aplikacji. Aplikację można zainstalować na maksymalnie 10 urządzeniach.
Połączenie Wi-Fi jest używane jedynie do wysyłania powiadomień w momencie włamania.
Niestety, nie ma jeszcze możliwości sterowania urządzeniem zdalnie z odległości większej
niż zasięg Bluetootha.
Automatyczne rozbrajanie alarmu na podstawie geolokalizacji, gdy nasz smartfon pojawi
się w jego zasięgu albo chociażby możliwość określenia harmonogramu pracy, byłyby bardzo
przydatnymi funkcjami. Możliwość jedynie ręcznego sterowania poprzez aplikację sprawia, że
na co dzień zapominam o jego uzbrajaniu. Wkrótce ma się pojawić w sprzedaży dodatkowy
pilot, którym będzie można sterować urządzeniem, pomijając jego aplikację. Jednak najbardziej chciałbym zobaczyć wsparcie dla HomeKit najlepiej poprzez Apple TV, które od czwartej
generacji może być również takim mostkiem do internetu dla urządzeń Bluetooth.
Elephant Door to bardzo fajny, minimalistyczny produkt, który doskonale spełni swoją
główną funkcję. O ile w obecnej formie codzienne korzystanie z niego może być trochę niewygodne, to z pewnością znakomicie sprawdzi się podczas dłuższych urlopowych czy świątecznych wyjazdów, kiedy to najczęściej okradane są mieszkania. Elephant Door kosztuje 799 zł.

macnow
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AMAZON ECHO DOT

GŁOSOWI ASYSTENCI TO
PODSTAWA INTELIGENTNEGO DOMU

PAWEŁ OKOPIEŃ

Moje nastawienie do głosowych asystentów było bardzo negatywne – Siri w naszym
kraju niestety nie oferuje zbyt wiele. Wkrótce ma zadebiutować Apple HomePod. Na
razie jednak kupiłem sobie Amazon Echo Dot i jestem pewien, że to jest przyszłość.
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Alexę od razu zaprowadziłem do sypialni, żona się na nią wścieka, ale ją polubiliśmy i zostanie z nami na jakiś czas. Przynajmniej do czasu, gdy Siri nie nauczy się mówić po polsku.
Wtedy z sypialni z pewnością wyeliminujemy Alexę i zapewne pozbędziemy też się Bose
SoundTouch 20, który jest genialnym radiem i odbiornikiem AirPlay, szkoda, że kolejne generacje tego sprzętu nie wspierają już protokołu Apple.
Powróćmy jednak do Echo Dot. Samo urządzenie ma naprawdę niewielkie rozmiary, a jednocześnie jest wystarczająco głośne, by na co dzień dostarczać świeże wiadomości i wszelkie
inne komunikaty głosowe. Z drugiej strony do tego samego powinna wystarczać Siri z iPhone’a. Niestety Siri ma problemy z integracjami, a na tym zależało mi najbardziej. Nabycie
Echo Dot jest u mnie ściśle związane z korzystaniem z Fibaro, HomeConnect oraz IKEA
Tradfri. Dzięki umiejętnościom (ang. Skills) Alexa obsługuje rolety w oknach, światło w salonie, a także ekspres do kawy. Rano wystarczy
wydać jej prostą komendę, a rolety się podniosą,
a ekspres zacznie się uruchamiać.
Niestety nadal mówimy o komendach wypowiadanych w języku angielskim. Rozpoznawanie mojego
koślawego akcentu wychodzi Aleksie dużo lepiej
niż Siri. Alexa w naszym kraju jest jednak podobnie
mocno ograniczona. Do tego stopnia, że nie jest
w stanie przedstawić lokalnej prognozy pogody.
Dopóki te systemy nie będą funkcjonowały
w Polsce w pełni, to będą nieużywalne przez prze-
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ciętnego użytkownika. Potrzebny jest też ekosystem wokół – jak chociażby wygodna możliwość
robienia zakupów, także tych pierwszej potrzeby.
Czekam, aż przez Amazon będę mógł swobodnie
zamawiać whisky, colę i papier toaletowy. Wtedy
to wszystko nabierze sensu, dziś jest to gadżet.
Echo Dot jednak już teraz daje mi obraz tego, jak
dużą rewolucją są głosowi asystenci w ramach
inteligentnego domu. W rzeczywistości to jedyny
rozsądny interfejs do codziennego sterowania
tym sprzętem obok automatyzacji. Wchodząc
wieczorem do sypialni, proszę Alexę, aby zgasiła
lampę w salonie, podłączoną do Fibaro Wall-plug.
Po sekundzie operacja jest skończona, a ja w tym
czasie mogę zdjąć narzutę z łóżka. Korzystając
z telefonu, musiałbym go odblokować, wejść do
aplikacji Fibaro, odnaleźć urządzenie i je zgasić.
Komendy głosowe zdecydowanie to ułatwiają.
Gdyby Alexa komunikowała się po polsku i oferowała ten sam zakres usług, co w USA, to dziś
bym miał nie jedno Echo Dot, ale przynajmniej
trzy – także w kuchni i salonie, a pomyślałbym też
o jednym przy wyjściu.
IoT, wirtualni asystenci i domowe roboty to obecnie rzeczywistość. Połączenie tego wszystkiego
sprawia, że nasze życie będzie wygodniejsze,
efektywniejsze. Niestety, w naszych warunkach
dzisiaj jest to jeszcze mocno ograniczone. Stąd
to uporczywe dopytywanie o wsparcie dla Siri
w języku polskim. Jeśli Apple chce walczyć na
rynku asystentów, musi też pozwolić Siri na więcej
i to na każdej z platform.

paweloko
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DE’LONGHI PRIMADONNA ELITE

KAWA NA WYCIĄGNIĘCIE SMARTFONA
JAN URBANOWICZ

Pamiętam czasy, gdy w Polsce piło się przede wszystkim dwa rodzaje kawy – rozpuszczalną
albo „zalewajkę”. Te czasy już minęły (mam nadzieje, że bezpowrotnie) i teraz mamy o wiele
więcej wiedzy na temat kawy oraz możliwości przygotowywania tego napoju.
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Picie kawy w ostatnich latach stało się niezwykle
modne. Kawiarnie mamy niemal na każdym rogu,
w każdej wiele rodzajów napojów do kupienia,
różnorodność palonych ziaren i sposobów ich
przygotowania. Jednak wiele osób wciąż zaczyna
dzień od gorącej kawy jeszcze we własnych czterech ścianach i na szczęście może pić coś, co nie
będzie gorsze od tego, co przygotowują najlepsi
bariści. Metod na przygotowanie tego napoju
bogów jest wiele i na pewno każdy znajdzie coś
dla siebie, najpopularniejszą jednak jest chyba
parzenie w ekspresie ciśnieniowym. Jeszcze kilkanaście lat temu posiadanie takiego urządzenia
w domu było nie byle jaką ekstrawagancją, a dziś
to niemal powszechne zjawisko. Sam, jako fan
espresso, poszukiwałem w zeszłym roku sprzętu,
który zapewni mi dobrą poranną kawę. Niestety,
byłem mocno ograniczony budżetem i nie
mogłem sobie pozwolić na coś, czego naprawdę
bym chciał. Teraz miałem jednak okazję sprawdzić,
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jak sprawuje się sprzęt, który brałbym mocno pod
uwagę, gdyby te ograniczenia nie występowały.
De'Longhi PrimaDonna Elite, a konkretnie model
ECAM 650.55, to ekspres nie tylko dla miłośnika dobrej kawy, ale również dla fana nowych
technologii i gadżeciarza. Jego najciekawszą
funkcją jest bowiem możliwość sterowania za
pomocną aplikacji w naszym smartfonie. Dzięki
temu możemy przyrządzić nasz ulubiony napój
bez podnoszenia się z fotela. Później potrzebujemy jeszcze kogoś, kto nam go przyniesie,
bo w innym wypadku niestety w końcu wstać
będziemy musieli – nic w życiu nie jest idealne.
W każdym razie wspomniana aplikacja pozwala
nam naprawdę dokładnie wybrać i spersonalizować kawę, którą mamy zamiar wypić. Obcowanie
z nią jest bardzo proste i przyjemniejsze, niż bym
się tego spodziewał. W telefonie możemy sobie
wybrać rodzaj napoju, czy ma być z mlekiem,
czy bez mleka, jaka ma być jego moc, temperatura oraz ile dokładnie samej kawy chcemy.
Przygotujemy tu zarówno napoje na bazie
samego espresso, jak i kawy mleczne, a także
będziemy mogli zaparzyć sobie herbatę, dzięki
dozowaniu gorącej wody. Możemy skorzystać
z wielu gotowych przepisów, a także stworzyć
kilka własnych – jeśli lubimy pić niestandardową
poranną kawę, system ją dla nas zapamięta i od
teraz codziennie będzie wszystko tak, jak chcemy.
Aplikacja łączy się z telefonem poprzez Bluetooth,
a cała konfiguracja jest naprawdę prosta i szybka.
Jeżeli nie chcemy korzystać z aplikacji, to możemy
ekspres obsłużyć tradycyjnie, czyli za pomocą
dotykowego panelu na przodzie urządzenia.
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Podobnie jak w przypadku poprzedniego sposobu tu również wszystko jest proste. Przy
kolorowym ekranie znajdziemy kilka najpopularniejszych rodzajów napojów, które są
domyślnie zaprogramowane, ale możemy też stworzyć własne. Ekspres pozwala nam na
stworzenie sześciu profili użytkowników, a także jednego profilu gościa. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli z urządzenia będzie korzystać regularnie kilku domowników. Jedną z wielu
zalet – której sam szukałem, planując zakup dla siebie – jest to, iż mamy tu oczywiście
pojemnik na kawę ziarnistą, którą młynek nam zmieli, ale możemy również wsypać kawę
zmieloną wcześniej do odpowiedniego pojemnika.

Nie będę się rozpisywał o tym, jaki mamy pojemnik na wodę, szufladę na fusy czy z jakich
materiałów jest wykonany ekspres. Pojemnik jest, fusy się też opróżnia, a materiały są wysokiej jakości. Na chwilę skupię się na tym, co jeszcze przypadło mi do gustu, a mianowicie na
spieniaczu mleka. Ekspres posiada własny system LatteCrema – to oczywiście marketingowa
nazwa, która zapewne niewiele nam mówi, oprócz tego, że spienia mleko i dzięki temu
możemy się cieszyć pysznym latte lub cappuccino. System pozwala nam na regulację pianki
(trójstopniową), ale nie to jest jego największą zaletą. Otóż jest nią funkcja automatycznego
czyszczenia. Po zrobieniu kawki przekręcamy pokrętło i wszystko nam się płucze i przeczyszcza. Doceniam to po doświadczeniach z własnym ekspresem, w którym spieniacz często się
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zapycha i doczyszczenie go (zwłaszcza latem) nie należy do najłatwiejszych. Jeśli jesteśmy
przy czyszczeniu, to sam ekspres łatwo i szybko się demontuje w celu umycia, więc nie jest
to czynność, która sama w sobie byłaby zniechęcająca.
Czy ekspres ten ma jakieś wady? Dla mnie byłaby to cena, która wynosi około 5000 złotych.
To sporo i mam wrażenie, że płacimy tu przede wszystkim za możliwość obsługi sprzętu
za pomocą aplikacji mobilnej. Możliwość ta jest naprawdę świetna, ale czy konieczna?
Uważam, że cena do 4000 złotych byłaby rozsądniejsza i dla wielu osób bardziej przystępna.
Poza tym kilka plastikowych elementów mogłoby być lepszej jakości, a sam ekspres mógłby
być nieco cichszy. Nie są to jednak rzeczy, których nie byłbym w stanie wybaczyć. Kawa jest
bardzo smaczna, mamy wiele możliwości tworzenia napojów, dzięki czemu każdy znajdzie
coś dla siebie. Poszperałem w sieci i nie znalazłem informacji, jakoby był to sprzęt bardzo
awaryjny, co na pewno jest plusem, bo przecież mamy się skupiać na kawie, a nie serwisie.
Podsumowując, jeśli macie w rodzinie kawosza gadżeciarza, to będzie to dla niego idealny
prezent na święta. No dobrze, jeszcze jeden warunek: wolne kilka tysięcy złotych. Ale czego
się nie robi dla dobrej małej czarnej.

yasiek_

De’Longhi 		
			
PrimaDonna Elite
Plusy:
• obsługa za pomocą aplikacji mobilnej
• wiele rodzajów kawy do wyboru
• możliwość zaprogramowania
własnych napojów
• automatyczny system czyszczenia
spieniacza do mleka
Minusy:

wyimek

• cena
• głośna praca
Link do aplikacji
Link do sklepu

calamuzyka

Cena: około 5000 PLN
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ŠKODA 4×4 CHALLENGE

W EKSTREMALNYCH WARUNKACH
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Škoda zaprosiła mnie, abym wypróbował ich czteronapędowe modele Octavii, Karoqa
i Kodiaka w warunkach ekstremalnych. Nie mogłem odmówić.
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Celem naszej podróży była Laponia – kraina
mitycznego Świętego Mikołaja, reniferów, psów
rasy husky oraz dużych ilości śniegu i niskich temperatur. Po wylądowaniu w Rovaniemi, rejonie
kraju, gdzie wiele koncernów motoryzacyjnych
testuje swoje samochody pod kątem zimowym,
pojechaliśmy na północ do Levi, gdzie spadło
dobre pół metra śniegu w ciągu ostatnich dni.
Podróż była długa i wyczerpująca, ale byłem
ciekaw, co będzie w stanie pokazać ich system
w tych warunkach. W poprzednich latach miałem okazję tutaj testować inne rodzaje napędów
na cztery koła, którymi też jeździłem w „normalnych” warunkach, ale nigdy jeszcze nie trafił mi
się system oparty o Haldexa…
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Na wstępie jeszcze podpowiem, że jestem
ogromny zwolennikiem mechanicznych systemów bezpieczeństwa w samochodach, a szczególnie systemów napędu na wszystkie koła. Nie
przepadam za wszechobecną w dzisiejszych
czasach elektroniką, ale staram się zawsze mieć
otwarty umysł, zdając sobie sprawę, że te systemy w wielu sytuacjach jednak ratują ludziom
życie (albo przed wysokimi rachunkami u blacharza). W szczególności lubię Torsena, które stosuje
między innymi Audi, ale miałem też prywatnie
Haldexa (znacznie starszej generacji niż obecne),
którego doceniałem za kilka kwestii.
Napęd na cztery koła w aucie osobowym nadal
jest rzadkością na naszych drogach – zdecydowana większość aut jest przednio lub tylnonapędowa. Przewaga w przekazywaniu momentu
obrotowego na cztery opony powinna być oczywista, ale wiele osób nadal tego nie docenia.
Zazwyczaj do momentu, w którym się takim
samochodem przejadą. Przeważnie wystarcza im
jedna sytuacja w życiu – nagły opad śniegu, niespodziewany poślizg w deszczu, albo niechciana
wycieczka w błotnisty teren – aby zrozumieli,
jak dalece 4×4 zwiększa stabilność samochodu,
szczególnie w „podbramkowych” sytuacjach.
Szczerze przyznam, że odkąd siedzę za kierownicą, czyli od przeszło 20 lat, miałem dwie sytuacje, w których napęd na cztery koła mi pomógł,
a zrobiłem czteronapędowymi samochodami
ponad 400 tysięcy kilometrów. Raz uratował mi
życie, a raz uchronił przed stłuczką. To z pozoru
niewiele, bo prawdziwie przydał się na zaledwie
0,00025% pokonanej odległości, ale gdyby tego
nie zrobił – naprawdę nie koloryzuję – to nie pisałbym dzisiaj tych słów.
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Škoda w swoich samochodach montuje system konstrukcyjnie oparty o Haldexa. Nie
będę wchodził w szczegóły techniczne tego rozwiązania, bo nie chcę Was zanudzić, ale
w dużym skrócie samochód głównie korzysta z kół przednich, płynnie przekazując moc na
koła tylne wtedy, gdy jest to konieczne – może być przekazane od 96% na oś przednią, do
90% na oś tylną (oraz w wyjątkowych sytuacjach do 85% na pojedyncze koło). Obecnie ten
napęd można znaleźć w modelach Octavia (i Combi), Octavia Scout, Octavia RS (również
Combi), Superb (też w Combi), Kodiaq i Karoq (z wybranymi silnikami i skrzyniami biegów).
Prywatnie, gdybym decydował się na którykolwiek z tych samochodów, zawsze wybierałbym 4×4 – to auta uniwersalne, którymi przemieszczamy się na co dzień i raczej nie odstawiamy ich do garażu na zimę, warto więc mieć dodatkowy zapas bezpieczeństwa.

Do naszej dyspozycji otrzymaliśmy podniesioną Octavię Scout, Karoqa oraz Kodiaka (z jednym wyjątkiem wyposażone w skrzynie DSG, które lubię). Do ich przetestowania wyznaczono nam slalom, test łosia oraz tor, po którym można było trochę poszaleć. Wszystkie auta
ponadto wyposażono w opony Nokian WR SUV lub Continental ContiWinterContact – przypominam, że bez dobrych opon żaden napęd nam za wiele nie pomoże. Dodam jeszcze, że
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jeździłem z wyłączonym ESP, aby móc samochody wprowadzać w poślizgi (mniej lub bardziej kontrolowane) oraz po to, aby cały tor pokonać driftem (dla czystej przyjemności).
Sprzęgło wielopłytkowe (Haldex), z którego korzysta Škoda, reaguje skrajnie inaczej niż np.
taki Torsen w Audi A4 i wyższych modelach. Ten ostatni jest wolniejszy w reakcji, ale płynniejszy i dzięki temu bardziej przewidywalny. Za jego pomocą potrafiłem taki tor pokonać
z większą gracją, bez nerwowego dociskania pedału gazu, aby samochód wysunął pupę
w odpowiednim kierunku. System montowany w Škodzie jednak reaguje znacznie szybciej
– czuć, jak błyskawicznie moc i moment są przenoszone między kołami i o ile nie wymaga
to od nas więcej pracy za kierownicą (bez ESP), to trzeba się do tego przyzwyczaić. W normalnych warunkach drogowych, czyli nie na terenie zamkniętym, kiedy jedziemy z włączonym ESP i nie staramy się o jak największy kąt wychylenia tyłu auta, zaryzykuję twierdzenie,
że zdecydowana większość kierowców nie zauważy różnicy – postęp przez ostatnią dekadę
w Haldexie był dla mnie natychmiast wyczuwalny i z ogromnym zaskoczeniem odebrałem
przyczepność Škód nowej generacji.
Ciekawostką dla niektórych może być fakt, że to Octavia Scout zachowywała się najbardziej neutralnie ze wszystkich wystawionych modeli – to ją najtrudniej było wyprowadzić
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z równowagi, podczas gdy wyższy środek ciężkości Kodiaka i Karoqa ułatwiał „zamiatanie
tyłkiem” na zakrętach. Jednocześnie, z bliżej niezrozumiałych dla mnie powodów, ludzie
preferują jeździć SUV-ami. Już kilka miesięcy temu mieliśmy w redakcji Kodiaka (w pełni
wyposażonego we wszystkie bajery, za kwotę, która mogła u niektórych wywołać zawał)
i powiem Wam, że jeśli nie macie ciśnienia na znaczek premium, to Škody przerosły moje
największe oczekiwania. Brakuje jej tylko jednego – pneumatycznego zawieszenie z regulacją prześwitu (chociaż dla chcącego nic trudnego).
Jak już przekonacie się do przesiadki na auto czteronapędowe, aby zapewnić sobie i swojej
rodzinie większą dozę bezpieczeństwa, to pamiętajcie tylko o jednym – o ile przyspieszenie w warunkach trudnych, na przykład na mokrej lub pokrytej śniegiem nawierzchni, jest
bardzo zbliżone do przyspieszania na suchym, to hamowanie jest niezależne od rodzaju
napędu. Pomogą Wam jedynie opony i same hamulce.

morid1n
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

ARBUS
Uwielbiam aplikacje wykorzystujące AR
(augmented reality – poszerzoną rzeczywistość)
w codziennym życiu. Ta, mimo że mocno
ograniczona terytorialnie do Trójmiasta, jest
tego znakomitym przykładem. Aplikacja
ARbus po uruchomieniu jest natychmiast
gotowa do wyświetlenia najbliższych
przejazdów autobusów w Gdańsku. Rozkład
jazdy wyświetla się w aplikacji właśnie dzięki
zastosowaniu technologii rzeczywistości
rozszerzonej. Wystarczy, że skierujemy nasz
telefon na przystanek autobusowy. Obraz
w AR wyglądem przypomina te obecne
na dużych trójmiejskich przystankach, jest
więc intuicyjny i czytelny. Oprócz modułu
AR – wyświetlającego trójwymiarową tablicę
– można wyszukać przystanek, nie będąc
na nim, dodać go do ulubionych i sprawdzić
najbliższe przejazdy uwzględniające
ewentualne opóźnienia również w czasie
rzeczywistym.
Cena: 0,00 PLN			

Pobierz
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LOKALIZATOR RODZINY – LIFE360
Jeśli działacie w ekosystemie Apple, pewnie znacie aplikację Find My
Friends. Pozwala ona lokalizować rodzinę i znajomych. Ale co, jeśli
niektórzy z nich mają niestety telefon z Androidem? Wtedy z pomocą
przychodzi miedzyplatformowa Life360. Aplikacja daje możliwość
tworzenia grup z rodziną i przyjaciółmi, by później, dzięki technologii
śledzenia GPS, móc ich szybko zlokalizować na prywatnej mapie.
Life360 pozwoli nam sprawdzić, czy wszyscy członkowie naszej
rodziny są bezpieczni, a w razie kradzieży lub zgubienia telefonu
będziemy mogli go śledzić. Life360 pozwala śledzić maksymalnie
pięciu użytkowników jednocześnie. Mamy też funkcję Panic, która
automatycznie wyśle telefon, e-mail, wiadomość tekstową oraz
wskaże współrzędne z GPS Tracking wszystkim z listy kontaktów.
Cena: 0,00 PLN							 Pobierz

TAXIFY
To nie do końca sama aplikacja, a cały system bardzo podobny do
Ubera. Taxify to bowiem pochodząca z Estonii platforma łącząca
pasażerów oraz kierowców. Tak samo jak w Uberze płatność za
przejazdy odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, a usługa
działa w 22 krajach. W Polsce również, ale tylko w Warszawie. Sama
aplikacja jest bardzo podobna do Ubera, również widzimy na
mapie samochody, również potwierdzamy nasze miejsce odbioru
i zamawiamy przewóz. Ceny są trochę niższe od Ubera, ale na
kierowcę musimy poczekać trochę dłużej, bo jest ich mniej. Taxify
płaci jednak kierowcom więcej, bo zabiera tylko 15%, a nie 25%, jak
Uber. Dzięki temu możemy liczyć na lepszą jakość obsługi.
Cena: 0,00 PLN						
norbertcala

Pobierz
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ROCKET LEAGUE
MACIEJ SKRZYPCZAK

Jaki związek ma piłka nożna z samochodami?

/ GRY / Rocket League

Radziecki? Nieee… Jeśli oglądaliście kiedyś najbardziej znaną motoryzacyjną serię „Top
Gear”, to być może pamiętacie, że w kilku odcinkach organizowane były specyficzne mecze
piłki nożnej, w których gracze zasiadali za kierownicą samochodów. Rocket League to również piłka „kopana” przez samochody, choć w nieco bardziej odrealniony sposób.
Dlatego na początku warto przejść samouczek, gdyż w tej grze nie poruszamy się tylko
jak zwykłe samochody, ale możemy wykonywać nimi różne akrobacje, jak skoki, przewroty, używanie dopalaczy, a nawet wykonywanie pewnego rodzaju lotów. Oczywiście do
tego wszystkiego dochodzi najważniejsze, czyli uderzenie piłki. Tutaj przydają się treningi.
Podstawowe z nich dotyczą trzech elementów gry: oddawania strzałów, bronienia oraz
strzelania z wykorzystaniem lotu. Każdy z nich podzielony jest na kilka poziomów trudności.
Ponadto gracze również mają możliwość tworzenia i udostępniania swoich treningów.
Kiedy już opanujemy podstawy, możemy przejść do rozgrywki. Do wyboru mamy głównie
dwa tryby – lokalny lub sieciowy. W tym pierwszym możemy wziąć udział w trybie sezonu
dla jednego gracza, gdzie wybierzemy drużynę, liczbę zawodników (od jednego do czterech,
przy czym domyślnie jest po trzech), długość rozgrywek oraz to, ile drużyn kwalifikuje się do
play-off. Ostatnim elementem konfiguracji jest wybór trudności – Rookie, Pro lub All-Star.
Na początek wybrałem najłatwiejszy poziom, a i tak miałem trochę problemów. Bo oprócz
przeciwników starających się odebrać piłkę, gracz musi też walczyć z bezwładem. Dzieje
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się tak na przykład, gdy rozpędzeni skoczymy w górę, ale nie trafimy w piłkę, gdy
przeciwnik lub nawet nasz zawodnik sterowany komputerem wpadnie na nas, gdy
na początku rozgrywki każdy chce dopaść
piłkę pierwszy, a dopadają ją wszyscy i w ten
sposób odbijają się od niej. Wtedy odlatujemy w jakimś kierunku i jeśli nie mamy
dopalaczy, musimy czekać, aż spadniemy,
tracąc cenny czas. Oczywiście jest to równocześnie słabość, którą można wykorzystać przeciw nam, ale my również możemy
wybić w ten sposób przeciwnika. Bezwład
będziemy też wykorzystywać do tego, żeby
odpowiednio ustawić w powietrzu nasz
pojazd, by oddać strzał. W momencie wybicia się od ziemi klawisze odpowiedzialne
za sterowanie (domyślnie WSAD) automatycznie przełączają się w funkcję przechyłu
samochodu w dół lub górę oraz w lewo
czy prawo. Dodatkowo można korzystać
z przechyłu wokół własnej osi (klawisze Q
i E). Opanowanie tego będzie niezbędne,
żeby oddać dobry strzał lub odpowiednio
wylądować.
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze
korzystanie z dopalacza. Oprócz oczywistego przyspieszenia pojazdu pozwala
również na wykonywanie krótkich lotów.
Doładowanie przyspieszenia zdobywa się
poprzez najechanie na odpowiednie pola
na boisku. Większość z nich daje tylko trochę doładowania, z kolei kilka uzupełnia je
do stu procent. Po uruchomieniu dopalacza
zaczniemy przyspieszać. Warto to brać pod
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uwagę, gdy chcemy przechwycić piłkę, bo w pewnej fazie przyspieszenia włącza się turbo,
przez co bardzo łatwo jest wyprzedzić piłkę i się z nią minąć. Przy okazji, przy tej prędkości (turbo), gdy wjedziemy w jakiegoś przeciwnika, to go wyeliminujemy z gry na chwilę
poprzez rozwalenie mu pojazdu, który zostanie przywrócony na połowie jego boiska.
Mecze trwają domyślnie pięć minut i zwycięża oczywiście ta drużyna, która zdobędzie najwięcej goli. W przypadku, gdyby jednak do końca utrzymywał się remis, tuż po ostatnim
gwizdku rozpoczyna się Overtime, czyli dogrywka na zasadzie „złotej piłki” – kto pierwszy
strzeli, ten wygrywa. Warto zaznaczyć, że dogrywka nie jest ograniczona czasowo, więc czasem może być tak zacięta, że będzie trwała dłużej niż sam mecz!

Tyle już napisałem o rozgrywce, a tymczasem jeszcze nic o pojazdach, jakimi przyjdzie
nam kierować. Na początku naszej przygody będziemy mieli do wyboru kilka z podstawowych modeli. Nie są to jakieś auta licencjonowane, a po prostu w zasadzie różnią się od
siebie tylko budową. Jedne wyglądają jak SUV-y, inne jak wyścigówki. Ale w grze zachowują się podobnie. Każdy z pojazdów można dostosować wyglądem do własnych upodo-
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bań. W przypadku kolorów ogranicza nas podstawowy, bo ogólnie są zawsze dwie drużyny
(w trybie sieciowym) – niebieska i pomarańczowa. Z kolei kolor dodatkowy może być
dowolny. Ten drugi kolor jest wykorzystywany, gdy wybierzemy wzory malowania. Oprócz
kolorystyki wozu możemy mu dodać też elementy dekoracyjne – jak czapeczki i/lub antenki
zwieńczone jakimś przedmiotem. Do tego dochodzi też animacja dopalacza czy kolor
wybuchu po zdobytym golu, a także dźwięk silnika. Wszystkie te przedmioty nie są od razu
dostępne i zdobywamy je, po prostu grając mecze. Nieważne, czy wygramy, czy przegramy.
Prócz wspomnianych podstawowych pojazdów możemy również nabyć specjalne w postaci
płatnych DLC. Znajdziemy tam na przykład DeLoreana z „Powrotu do przyszłości II” albo
kilka samochodów z serii filmów „Szybcy i wściekli”. Jeśli ktoś lubi takie smaczki lub też chce
się wyróżnić, to zawsze może je nabyć.
Wróćmy jednak znowu do trybów rozgrywek lokalnych. Oprócz wspomnianego trybu dla
pojedynczego gracza możemy zagrać z przyjaciółmi w sieci lokalnej. Do wyboru mamy kilka
trybów. Jest oczywiście podstawowy, gdzie gramy tak samo, jak w głównej grze, ale są też
ciekawe wariacje. Na przykład pseudokoszykówka, gdzie bramki są ustawione równolegle
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do boiska i piłką trzeba trafić do „kosza”. Albo pseudohokej, w którym zamiast piłki mamy
krążek sunący po boisku. Jest też tryb, w którym trafiamy na futurystyczne boisko z dwiema
strefami. Dotknięcie piłką miejsca na którejś z nich oznacza sześciokątne pola, a jeśli zaznaczymy ich kilka obok siebie, to stworzy się bramka w podłodze. Jest też wreszcie tryb
rozgrywki niby-normalnej, ale w której do dyspozycji mamy różne power-upy, jak wystrzeliwująca w piłkę rękawica bokserska, zamrażacz czy kolce, na które piłkę możemy nabić i wjechać z nią do bramki przeciwnika. Trybów jest tyle, że gra nie będzie się tak szybko nudzić.
Najważniejszym chyba jednak trybem jest ten sieciowy. To w nim stajemy w szranki z prawdziwymi graczami i możemy walczyć nie tylko o samo zwycięstwo, choć to jest możliwe
w meczach bez rangi, co o pięcie się w dywizjach. Na początku jednak trzeba rozegrać dziesięć kontrolnych meczów, na podstawie których zostaniemy przyporządkowani do danej
dywizji. Aby przejść wyżej, musimy wygrać określoną liczbę meczów w grupie, w której
jesteśmy aktualnie.
Granie online z losowymi ludźmi mogę określić jednym słowem – chaos. O ile w grze
z botami widzi się jakieś powtarzające schematy, o tyle z żywymi przeciwnikami jest zgoła
inaczej. Co prawda w grze jest dostępny czat, ale kto ma czas pisać w czasie meczu. Gra stara
się dobierać zawodników z podobnymi umiejętnościami, ale bez zgrania i tak każdy stara się
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pierwszy dostać do piłki i wpakować ją do bramki
przeciwnika. Nie jest to w żadnym wypadku wada,

Rocket League
• Grafika: 6/6
• Grywalność: 6/6
• Dźwięk: 5/6
• Wydajność: 5/6
Cena: 71,99 PLN
Gdzie kupić: Steam
Platforma: Windows, macOS

ot taki urok grania z losowymi graczami. Zapewne
zupełnie inaczej jest w przypadku, gdy gra się
ze znajomymi, ale jeszcze nie dane mi było tego
wypróbować. Na razie jestem w najniższej lidze
i w każdym meczu staram się grać jak najlepiej,
choć jeszcze nie zawsze mi to wychodzi. Ale nic to,
radochy i tak mam co niemiara.
Najlepsze jest to, że w Rocket League można
zagrać praktycznie zawsze w wolnej chwili.
Mecze są krótkie, a przy tym bardzo dynamiczne.
Czasem napięcie w nich jest takie, że po zdobyciu
gola unosiłem ręce w górę i krzyczałem „Gooool!”.
Rocket League nie jest grą nową, ale jeśli lubicie

mcskrzypczak

grać zarówno w piłkę nożną, jak i w wyścigi samochodowe, to szczerze polecam tę pozycję.
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LEO’S FORTUNE

PATRYCJA RUDNICKA

Pamiętacie pierwszą część serii Uncharted i Nathana Drake’a? To poznajcie Leo. Zieloną,
włochatą kulkę z wąsami.

/ GRY / Leo’s Fortune

Co Leo ma wspólnego z Nathanem? Poza podobnym tytułem (Drake’s Fortune vs. Leo’s
Fortune) przeżywają podobne przygody. Labirynty, pułapki, tajemnice. Trzeba skakać, wspinać się, unikać niebezpieczeństw. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przygodowa
platformówka produkcji 1337 & Senri LLC to właśnie takie Uncharted dla dzieci, ale im dłużej
się gra, tym bardziej wciąga także dorosłych.
Tytułowy Leo wyrusza w podróż, by znaleźć złodzieja, który ukradł jego złoto. Podróżuje
po lesie, pustyni, pirackich miastach i ośnieżonych górach. Po drodze zbiera monety, które
upuścił tajemniczy złodziej i próbuje nie zginąć. Na każdym kroku czyhają na niego różne
pułapki i zagadki, które musi rozwiązać, by przejść dalej. Wąsaty Leo skacze więc po platformach, przeciska się przez różne szczeliny, nurkuje i fruwa napuszony między kolczastymi
przeszkodami. Gra składa się z 24 poziomów i czterech bonusowych rund. Każdy poziom
poprzedza animacja przedstawiająca wycinek z życia Leo. Aby przejść do bonusowych rund,
musimy uzbierać odpowiednią liczbę gwiazdek. Na każdym poziomie można dostać trzy:
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za zebranie wszystkich monet, za niezginięcie
oraz za ukończenie poziomu w określonym czasie. O ile na początkowych levelach jest to proste do wykonania, o tyle na dalszych musimy się
nieźle natrudzić, by przejść grę w określonym
czasie z zachowaniem życia. Sterowanie głównym bohaterem jest banalnie proste: poruszamy
się w prawo lub lewo, skaczemy i nurkujemy. Na
smartfonie/tablecie wszystkie ruchy wykonujemy
za pomocą dotyku (sterowanie po prawej stronie
ekranu, skoki po lewej), a na Playstation sterujemy strzałkami lub lewą gałką, skaczemy X-em,
a nurkujemy kwadratem. I tu właśnie ciekawostka:
gra początkowo wyszła na smartfony, ale w tym
roku doczekała się też swojej wersji na konsolę
Playstation 4. Pod względem grafiki obie wersje praktycznie się nie różnią. A trzeba przyznać,
że deweloperzy zadbali o każdy szczegół. Każda
z plansz zaskakuje liczbą detali, fotorealistyczną
grafiką i płynnością.
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Po przejściu całej gry odblokowujemy Hardcore
Mode, który polega na ponownym przejściu
wszystkich poziomów bez zginięcia. Jeśli nam
się to uda, to na końcu czeka na nas specjalna
nagroda. Nie jest to łatwe, mnie się to jeszcze nie
udało, ciągle jeszcze próbuję i pomaga mi w tym
czteroletnia córka.
Gra praktycznie nie ma wad. Może jedynie poza
tym, że strasznie wciąga i zabiera nam cenny czas.
Koszt zagrania na iOS to 23,99 złotych, nie jest
to może mało, ale za to nie ma w grze żadnych
mikropłatności ani reklam. Na Playstation 4 zapłacimy 27,50 złotych. Przygodówkę można pobrać tu:
iOS 		

Playstation 4
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PRZEGLĄDANIE HISTORII ZAKUPIONYCH
APLIKACJI NA IURZĄDZENIU
MACIEJ SKRZYPCZAK

Do tej pory, gdy chcieliśmy podejrzeć szczegóły zakupów w App Store, musieliśmy korzystać
z iTunes na komputerze. Ostatnio jednak Apple podjęło kroki, żebyśmy mogli to osiągnąć
z poziomu iPhone'a lub iPada.

Aby podejrzeć historię zakupów na iUrządzeniu, musimy uruchomić ustawienia
i przejść do informacji o naszym koncie.

Następnie przechodzimy do iTunes
Store i App Store.
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Teraz dotykamy naszego Apple ID.

Z menu wybieramy Pokaż Apple ID.

Być może będziemy musieli użyć Touch
lub Face ID do zalogowania się. Na
następnym ekranie zjeżdżamy w dół
i odszukujemy Historię zakupów.
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Pojawi się nam zestawienie wszystkich
zakupów z ostatnich 90 dni.

Oczywiście możemy podejrzeć zakupy
z późniejszych okresów – aż do
początku korzystania z danego Apple ID.
Wystarczy, że dotkniemy Ostatnich 90
dni, a pojawi się nam lista, podzielona na
lata z liczbą zakupów w każdym roku.

Potem możemy wskazać jakiś konkretny
miesiąc lub zobaczyć wszystkie zakupy
z danego roku. A tak wygląda szczegółowy opis zakupu.

mcskrzypczak

/ PORADY / Jak adresować kartki świąteczne

208

JAK ADRESOWAĆ KARTKI ŚWIĄTECZNE
KINGA OCHENDOWSKA

Z roku na rok wysyłamy coraz więcej kartek elektronicznych. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak
powinniśmy je adresować.

Kiedyś, gdy główną metodą komunikacji były ręcznie pisane listy, funkcjonowały jasno
określone reguły, dotyczące kompozycji i struktury tekstu. Sposób adresowania odbiorcy
i żegnania się z nim świadczył o stopniu poufałości i zażyłości oraz szacunku, jakim go
darzymy. Dzisiejsza korespondencja, przynajmniej w teorii, powinna kierować się tymi
samymi zasadami, trudno jednak w elektronicznych listach stosować formy archaiczne i nie
narazić się na śmieszność. Powstało wiele kontrowersji odnośnie do popularnych nagłówków, które mają przeciwników i zwolenników, zarówno wśród młodszych, jak i starszych
użytkowników internetu. Jako że nadchodzi czas wzmożonej, świątecznej korespondencji
elektronicznej, spróbuję przypomnieć najważniejsze zasady.

1. Rezygnujemy z osobistych powitań
Bez względu na to, czy zwracamy się do znanego nam odbiorcy, instytucji, czy rodziny starajmy się nie zaczynać wiadomości od „Witam”, „Dzień dobry” czy „Cześć”. Pomimo tego,
że sama czasem używam tych zwrotów w korespondencji nieformalnej, większość ekspertów językowych jest zdania, że żadna z nich nie jest poprawna. Przyjęły się w internetowym
piśmie potocznym, puryści językowi będą jednak kręcić nosem na wszelkie zwroty zawierające odniesienia do czasu (nie można mieć pewności, kiedy odbiorca przeczyta list) oraz
takie, które kojarzą się z funkcją gospodarza witającego gościa w swoim domu.

2. Formułę dobieramy do adresata i stopnia naszej z nim
zażyłości
Najbezpieczniej poruszać się w granicach wyznaczanych przez tradycyjne listy, zwłaszcza
że kultura słowa pisanego wraca do łask po tym, jak nastąpiło zmęczenie zamerykanizowanym „tykaniem” każdego, bez względu na wiek, status i pozycję. Zatem jeśli wysyłamy kartki
świąteczne, kierujemy je do konkretnego adresata:
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• „Szanowni Państwo” – jeśli wysyłamy ogólną kartkę do firmy i nie wiemy, kto będzie jej odbiorcą;
• „Szanowna Pani, Szanowny Panie” – jeśli wiemy, kim jest nasz odbiorca, np. dzięki stosownemu zapisowi w bazie danych lub gdy osoba, do której wysyłamy kartkę, jest nam
znana w stopniu, który nie pozwala na większą poufałość;
• „Drodzy koledzy, Drogie koleżanki” – gdy nie jest wymagany wysoki poziom oficjalności;
• „Drogi/Droga (imię)” – gdy piszemy do konkretnej osoby, z którą łączą nas bliskie stosunki. Ta wersja formy powitalnej może mieć różne wariacje; np. „Kochana Asiu!”, „Droga rodzinko!” „Kochany Tato!”. Jeśli używamy imienia adresata, powinniśmy użyć wołacza jako
prawidłowej formy. W środku nie używamy przecinka. Jeśli nie używamy wykrzyknika,
przecinek wstawiamy na końcu formy.

3. Zakończenie listu powinno współgrać ze zwrotem
powitalnym.
Jeśli list rozpoczęliśmy formalnie, tak samo powinniśmy go zakończyć. Powszechnie stosowane zwroty to: „Z poważaniem”, „Pozostaję z szacunkiem”, „Z wyrazami (szacunku, poważania)”. W przypadku korespondencji świątecznej i mniej formalnej możemy list zakończyć
zdaniem neutralnym, na przykład:
„Do przeczytania w przyszłym roku!
Zespół iMagazine”
„Dziękuję za dotychczasową współpracę i pozostaję z nadzieją na równie owocną kooperację w przyszłym roku,
Jan Nowak”
Ważne, by nie zapominać, że w naszej kulturze szczególny szacunek należny jest osobom
starszym, o wysokiej pozycji, pracodawcy, klientom oraz osobom, wobec których pozostajemy w stosunku zależności. Dlatego też, o ile Wasza relacja nie jest wyjątkiem, pamiętajmy,
że piszemy:
„Szanowny Panie Profesorze,”
„Szanowny Panie Dyrektorze,”
„Drogi Kliencie/Szanowny Kliencie,”
Powodzenia w tworzeniu świątecznych kartek!
Wasza felietonistka
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AGONIA WIEDZY
KINGA OCHENDOWSKA

T

Przeczytałam ostatnio artykuł tak dobry, że aż skręciło mnie z zazdrości, że to nie ja go napisałam.

Trochę się zastanawiałam przed napisaniem tego felietonu. W dzisiejszych czasach trzy razy trzeba pomyśleć, zanim się kogoś zacytuje. Trzeba też sprawdzić,
po której stronie politycznej barykady stoi autor i wydawca, bo jak wiadomo, nie
ten mądry, kto mądry, ale ten, kto z matką się zgadza w sprawie religii, a z ojcem
w kwestii polityki. Umówmy się jednak, że tym razem pominiemy wszelkie uwarunkowania, bo tekst „Agonia wiedzy. Koniec ekspertów. Śmierć elit” autorstwa
Toma Nicholsa jest tego wart. Sprawił, że skręciło mnie z zazdrości, że nie ja go
napisałam, chociaż od długiego czasu zastanawiają mnie omówione w nim zjawiska. Starałam się je wytłumaczyć na różne sposoby, ale nie udało mi się ująć
kwestii tak trafnie, jak potrafił to uczynić Tom Nichols. Pod wpływem lektury zrozumiałam, dlaczego moje starania były skazane na niepowodzenie. Otóż zgubiła
mnie polityczna poprawność, która nakazuje, by nie powoływać się na wiedzę,
edukację i doświadczenie, aby nie urazić tych, którzy walorów owych nie posiadają. Artykuł co prawda dotyczy sceny politycznej, ale można go z łatwością przetransponować na grunt związany z dowolną dziedziną wiedzy. Ponieważ sam
tekst jest dość długi, spróbuję streścić ogólne założenia w kilku punktach dla
tych, którzy do oryginału nie zajrzą.

Źle rozumiana demokracja i równouprawnienie
Stwierdzenie „Mamy demokrację!” bardzo często spełnia funkcję serwetki do
wycierania ust. Słyszymy je w różnych sytuacjach: kiedy nasz adwersarz pragnie
podkreślić, że ma prawo do własnego zdania czy opinii, kiedy próbujemy umotywować nasze własne prawo do niezgadzania się z jakąś opinią czy nawet wtedy,
gdy w ferworze dyskusji o najnowszym wystrzałowym aucie kumpel rzuci od
niechcenia, że nie podoba mu się kolor tapicerki. Tymczasem, jak słusznie przy-
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pomina Tom Nichols, demokracja to ustrój polityczny (z greckiego demos – lud
i krateo – władza), a nie stan faktycznej równości. Posiadanie równych praw nie
świadczy o tym, że mamy taką samą wiedzę i umiejętności, a co za tym idzie,
nasza opinia na jakiś temat ma różną wartość merytoryczną w różnych dziedzinach. I trudno się z tym faktem nie zgodzić – ja mam mgliste pojęcie o wyższej
matematyce, astrofizyce czy biologii molekularnej. W związku z tym, gdy na ten
temat będzie wypowiadał się specjalista, to będę grzecznie słuchać i starać się
przynajmniej zrozumieć, o czym mowa. Coraz częściej jednak odbieramy specjalistom i ekspertom prawo do tego, by w ich zdanie miało większą wartość niż
nasze. A jeśli już mamy wiedzę i wykształcenie kierunkowe, to nie wolno o tym
mówić głośno – kojarzy się to bowiem z zamachem stanu na wolność słowa i opinii oraz, oczywiście, demokrację.

Uniwersytet Google nie wystarczy
Jak pisze Nichols: „Google, Wikipedia, blogi – wszystko to sprzyja zanikowi jakiejkolwiek granicy pomiędzy profesjonalistami a laikami, uczniami a nauczycielami,
znawcami a poszukującymi, czyli, innymi słowy, między tymi, którzy coś osiągnęli
na danym polu, a tymi, którzy tego nie dokonali”. Po raz kolejny prostota tego
stwierdzenia intelektualnie powala na kolana. Internet to medium, które pozwala
nam wszystkim na wyrażanie opinii – mądrej lub głupiej, ważnej lub nieważnej. I robimy to z upodobaniem, tworząc quasi-naukowe teksty, nafaszerowane
mądrymi sformułowaniami, których znaczenia nie do końca pojmujemy. W takim
gąszczu informacji trudno jest się poruszać laikom i wartościować, która opinia
ma więcej wspólnego z prawdziwym stanem rzeczy. Możemy spokojnie przyjąć
(bo nie jest to wydumana opinia, tylko uzasadniony fakt), że opinia osoby, która
nigdy nie miała styczności z tematem, będzie mniej wartościowa niż ta należąca
do kogoś, kto spędził pięć lat na studiowaniu danej dziedziny. I przyznać musimy
również, że opinia kogoś, kto spędził pięć lat na studiowaniu oraz zdobył kolejnych pięć lat doświadczenia w temacie, będzie jeszcze bardziej wartościowa.
Tak wygląda stopniowanie użyteczności opinii: brak wiedzy, wiedza teoretyczna
i wiedza teoretyczna wzbogacona doświadczeniem praktycznym. Uniwersytet
Google nie wystarczy – owszem, można wyrobić sobie prywatną opinię, posiadając umiejętność analizy i interpretacji faktów, nawet jeśli ta umiejętność została
zdobyta w innej dziedzinie naukowej. Nie zastąpi to jednak połączenia wiedzy
i praktyki oraz nie sprawi, że nasza opinia stanie się nagle równa opinii eksperta.
To, że: „Mamy demokrację!” naprawdę nie oznacza, że waga naszych przekonań
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jest taka sama. Oznacza to tylko, że mamy równe prawa, opieranie się zaś na opiniach laików to czysta głupota i wygodnictwo. Trudno się nam przyznać, że nie
mamy bladego pojęcia, jak rozwiązać postawione problemy. W naszych umysłach
słowo pisane jest prawdą, zostało bowiem opublikowane. A przy okazji, w druku
wszystko wygląda nobliwie, powagi dodają szpalty, śródtytuły i akapity.
Prawda, Panie, święta prawda, tak czytałem.

Kompetencja w życiu publicznym
Posiadanie wiedzy i doświadczenia zwykło się określać mianem „kompetencji”. Nichols twierdzi, że „żaden z przejawów ignorancji nie przeszkadza ludziom
toczyć sporów, jakby byli naukowcami”. Każdy obywatel czuje się wystarczająco kompetentny, by spierać się z innymi na temat emigracji, uchodźców, religii,
wojny w Afryce i pomocy humanitarnej, wyrażając przy tym stwierdzenia wyczytane w internecie tak, jakby sam osobiście przeprowadził badania na ten temat,
opracował wyniki i przedstawił je audytorium. Gdy ekspert nie zgadza się z opinią
obywatela, obywatel zaczyna żądać coraz większej liczby argumentów, chociaż
nie jest w stanie rozstrzygnąć, czy są one prawdziwe, czy nie. Jak celnie zauważa
Nichols: „Posługiwanie się dowodami jest wyspecjalizowaną dziedziną wiedzy, której trzeba się długo uczyć, (…) odbiera to wszelką nadzieję na dyskusję,
bowiem ciągłe cofanie się do podstaw (…) jest wyczerpujące”.

Skąd drażliwość na temat wiedzy?
Wspomniałam już o tym, że w internecie może publikować każdy. Kiedyś nawet
list do gazety przedrukowywany był pod czujnym okiem redaktorów. Dzisiaj brakuje najprostszych mechanizmów walidacji „drukowanych” informacji – zwłaszcza pod względem merytorycznym. Drugą kwestią jest populizm – nie to jest
prawdą, co ma oparcie w rzeczywistości, tylko to, co podoba się czytelnikom.
Czytelnik nie musi być ekspertem w danej dziedzinie, wystarczy, że emocjonalnie
traktuje temat. Prawdziwość przekazywanej informacji ma drugoplanowe znaczenie – najważniejsze jest wzbudzenie odpowiedniej reakcji, którą mierzy się
najskuteczniej w „klikalności” tekstu. Nichols wskazuje jeszcze na czynnik ludzki,
pozwalający na utrzymanie bezzasadnie wysokiego poczucia własnej wartości:
„efekt, który głosi, najprościej mówiąc, że im bardziej jesteś idiotą, tym bardziej
wierzysz w to, że nim nie jesteś”. Bardzo podobało mi się sformułowanie zawarte
w artykule: maniakalna reinterpretacja demokracji, w której każdy musi mieć
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swoje zdanie i nie może być lekceważony. Nieważne stają się osiągnięcia i wiedza,
istotny jest tylko szacunek i równouprawnienie, często bezzasadne, politycznie
poprawne i naciągane. Bo nie wolno nikomu powiedzieć, że się po prostu nie
zna. To obraża oponenta do żywego i może sprawić, że będzie musiał skorzystać z pomocy psychiatry. To również nękanie, odmawianie podstawowych praw
i poniżanie rozmówcy tylko dlatego, że nie uzyskał dyplomu magistra na renomowanym uniwersytecie.

Strzał między oczy
Czytając artykuł „Agonia wiedzy”, pomyślałam, że to piękne, że ktoś jeszcze nie
boi się napisać prawdy, a przy tym – nie boi się obrazić czytelnika insynuacją, że
ten nie ma kompetencji. Dziwne to czasy nastały, że w dyskusji nie wolno podpierać się zdobytą wiedzą, jakby studiowanie było czymś niewymownie wstydliwym. Przypominają mi się czasy PRL, kiedy ówczesna milicja chętniej zamykała
studentów niż chuliganów a „magystry” traktowani byli jak dziwadła, z okularami naprawianymi taśmą klejącą, bełkoczące w sobie tylko znanym języku.
Jak w tym starym dowcipie: „Co robisz? Kontempluję! Jak cię zaraz strzelę, to
będziesz prosto pluł!”.
Bardzo chciałabym, żeby zamiast bezkrytycznego uwielbienia powróciły czasy,
kiedy na ludzi posiadających wiedzę patrzyło się z pokorą. Powolne zabijanie
autorytetów prowadzi jedynie do powstania kultury bylejakości, która cofa nas
w rozwoju intelektualnym i społecznym o lata świetlne za każdym razem, kiedy
szara masa laików staje na podium wyżej niż doświadczony ekspert.
Jako autor tekstów zdaję sobie sprawę, że strzelanie między oczy nie jest popularnym zajęciem. Strzelanie w populizm – tak, w prawdę – niekoniecznie. Mam
nadzieję, że ten trend da się jeszcze odwrócić i zaczniemy chodzić po ziemi,
zamiast kluczyć wokół faktów, które strach nazywać po imieniu. Oczywistości,
o których mówić zabrania polityczna i kulturowa poprawność.
Tekst Toma Nicholsa ukazał się w wydaniu 7. kwartalnika „Nowe media”.
Możecie go znaleźć pod tym linkiem.
Polecam!
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WYMARZONY DUET
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Te słowa piszę na najwygodniejszej klawiaturze, jaką, w mojej ocenie, kiedykolwiek w historii
elektroniki użytkowej stworzono. Wygodnie siedząc na kanapie, delektując się smakiem świeżo
zmielonej kawy. Nie męcząc przy tym oczu, jak gdybym pisał odręcznie na kartce papieru.
Zresztą coś w tym jest, bo pisać odręcznie również tu – na ekranie Retina – mogę.
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Wielu z Was może na ten tekst zareagować agresją, zarzucić mi stronniczość,
nieuczciwość, kumoterstwo i inne krajowe przywary wyrażania własnego zdania. Czujcie się zatem swobodnie, bo chcę Wam opowiedzieć co nieco o zmianach, których dokonałem w tym roku. Zmianach czysto technologicznych, bo
dotyczących mojego prywatnego setupu sprzętowego. Zatem udanej, nadgryzionej lektury!

Czerwiec
W tym roku nic nie planowałem wymieniać. Planowałem tylko kupić iPada.
Takie było założenie w grudniu, przy ustalaniu budżetu na ten rok. Wysłużony
MacBook Air działał, bo nic więcej nie mogłem o jego pracy powiedzieć. Było
miejscami bardzo wolno, plażowa piłeczka pojawiała się wcale nie tak rzadko,
ale zdążyła już stać się czymś w rodzaju martwego pola. Nie zauważałem jej.
Dlaczego nie kupiłem nowych MacBooków Pro lub MacBooka, którym zauroczony jestem po dziś dzień? Ponieważ w końcówce 2016 roku te sprzęty były
już na starcie przestarzałe. To były produkty beta. Problemy z czasem pracy na
baterii, z klawiaturami (nadal niektóre występują), a nade wszystko brak procesorów Kaby Lake pod maską. Dla mnie decyzja była jasna: strata pieniędzy, bo
niebawem zobaczymy nową generację.
Nie myliłem się. W tym roku wszystko już do siebie pasowało. Kaby Lake zawitał
do wszystkich komputerów przenośnych z Cupertino, a MacBook stał się de facto
całkowicie nową maszyną, na której (gdy wybierzemy najwyższą z możliwych
konfiguracji, bo mamy taki kaprys i pieniądze) można już spokojnie montować
i renderować w Final Cut, oczywiście mając do tego zewnętrzny ekran. Nowe
życie otrzymał także iMac. Ekran ze wsparciem P3, Kaby Lake i najważniejsze:
porty Thunderbolt 3 z gniazdami USB-C przy jednoczesnym pozostawieniu czterech portów USB-A. Bosko! O tym szerzej potem.
WWDC przyniosło jeszcze jedną nowość: iPada Pro 10,5 cala. I tu wszystko się
zmieniło. Dosłownie wszystko.

Marzenie, kompromisy i decyzja
Byłem użytkownikiem deski do krojenia, czyli 12-calowego iPada Pro pierwszej
generacji przez całe dwa tygodnie. Sprzedałem cały zestaw, ponieważ sprzęt był
absurdalnie duży. Nie dało się na nim konsumować treści, leżąc czy podróżując,
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stosunek jakości do ceny przy uwzględnieniu moich potrzeb, był więc zawsze
ujemny. 10,5 cala było tym, o czym marzyłem od lat.
Decyzję o zakupie podjąłem kilka dni po tym, jak sprzęt zawitał do dystrybutorów, a ja po raz pierwszy pracowałem na nim dłuższą chwilę. Nastąpiło całkowite przedefiniowanie sposobu korzystania z komputera mobilnego. Do tego
stopnia, że MacBook przestał być dla mnie sexy. iPad Pro w połączeniu z klawiaturą Smart Keyboard, która teraz ma pełny rozmiar klawiszy, Apple Pencil oraz
genialnym ekranem, który po prostu nie ma sobie na rynku równych – zawitał
pod moją strzechę w połowie lipca. W wersji 256 GB z modemem LTE. Uważam,
że tylko taka wersja jest opłacalna. Po pierwsze, więcej pamięci przy obecnym
wzroście możliwości iOS, AR oraz pracy z 4K to podstawa. Po drugie, kupowanie iPadów bez modułów LTE mija się z celem. Dopłacenie kilkuset złotych za
bezpieczeństwo (nie korzystam z publicznych punktów dostępu) i wolność
(międzynarodową wolność) względem dostępu do sieci jest bezcenne. Kolor?
Oczywiście Silver!
Wiecie, miałem już kilka podejść do #iPadOnly w swoim życiu. Siłą rzeczy to
się musiało wydarzyć, jako że jestem wielkim orędownikiem GTD w wykonaniu Nozbe. De facto za każdym razem czegoś brakowało. Coś trwało jednak za
długo. Do czasu iOS 11 [...] Powiem szczerze, że obcowanie z nowym iPadem
Pro z iOS 11 na pokładzie (od pierwszej bety) jest dla mnie do dziś momentem
definiującym. Takim samym jak kupno pierwszego MacBooka Pro ponad 11 lat
temu. Zmieniło się wszystko. Problemy i niedociągnięcia (jak np. brak obsługi
Drag&Drop, Docka czy rozbudowanego multitaskingu) zniknęły. Ot, po prostu.
Stało się dla mnie jasne, że iPad zastąpi w 100% MacBooka, dla którego nie ma
już miejsca w moim setupie. Dlaczego? Po
pierwsze, wygoda. iPad Pro 10,5 w podróży
sprawdza się tak dobrze, jak żaden komputer osobisty w historii. Klawiatura zapewnia
maksymalną stabilność na kolanach. Nigdy
(nawet w samolotach wiadomej floty) nie
brakuje miejsca na to, aby wygodnie pisać
i pracować. Samo urządzenie jest absurdalnie lekkie. Po drugie, czas pracy na baterii
ponad dwa dni przy normalnym użytkowa-

Przy zmianie pozbywajcie się
absolutnie wszystkiego, co
zbędne: starych akcesoriów,
peryferiów, futerałów,
nieużywanych dysków itd.

/ FELIETONY / Wymarzony duet

niu i konsumpcji treści. Po trzecie, kreacja. iPad Pro to urządzenie idealne dla kreatorów. Jako grafik-pasjonat nie byłem przekonany, czy szumnie zapowiadany
Affinity Photo dla iPada da radę. Dał. I to przeszedł najśmielsze oczekiwania! To
prawdziwy kombajn na miarę Photoshopa i na pewno bardziej rozbudowany niż
Pixelmator, który w połączeniu z Apple Pencilem pozwala na niemal nieograniczoną pracę twórczą. Nie dziwię się, że materiały promocyjne „Stranger Things”
tworzy się właśnie na tych urządzeniach. Czułość nowego ekranu z odświeżaniem na poziomie 120 Hz przeniosła pisanie Apple Pencilem na zupełnie nowy
poziom. Obecnie jest ono tak naturalne, że aż dziwi. Ktoś powie: no dobrze, ale
na pewno nie da się wszystkiego zrobić na iPadzie. Oczywiście, że się nie da! Dla
moich potrzeb prywatnych i zawodowych mogę jednak powiedzieć, że tak – da
się. Jestem w stanie robić dokładnie to, co na MacBooku (łącznie z tworzeniem
skomplikowanych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych), a niektóre rzeczy robię
po prostu 1,5 razy szybciej (mierzyłem). To najbardziej intymny i osobisty komputer, jaki kiedykolwiek stworzono. Do tego piekielnie mocny.
Przejdźmy do Maców. Komputery stacjonarne czy

Byłem użytkownikiem
deski do krojenia, czyli
12-calowego iPada Pro
pierwszej generacji
przez całe dwa tygodnie.
Sprzedałem cały zestaw,
ponieważ sprzęt był
absurdalnie duży.

dawniej MacBooki zmieniam co około cztery–pięć
lat. Staram się kupować mocną, ale niewykraczającą ponad moje potrzeby konfigurację, aby
wystarczyła na długo. Z wyjątkiem Aira, który był
najbardziej nieprzemyślanym zakupem w całej
mojej karierze z Apple. W połowie tegorocznych
wakacji okazało się, że jeśli chcę utrzymać trend
odsprzedania poprzedniego sprzętu za 75% pierwotnie zapłaconej kwoty, muszę to zrobić „na
wczoraj”. Zacząłem więc szukać kupca, bez żadnych nerwów, ponieważ wiedziałem, że z iPadem
mogę spokojnie żyć i pracować nawet do końca
roku. Na szczęście odpowiedni kupiec na Aira się
znalazł. Powstało pytanie: co dalej, skoro kompu-

terem mobilnym jest obecnie i pozostanie iPad Pro? Zastanawiałem się długo.
Ponad miesiąc. Analizowałem wszelkie możliwe konfiguracje, wszystkich dostępnych aktualnie komputerów Apple. Założenie było proste – mogę wydać maksymalnie 10 000 złotych na sprzęt, którego przeznaczeniem będzie praca z grafiką,
audio-wideo i tylko stacjonarnie. Potrzebuję też dobrej jakości ekran minimum
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4K. Całość ma służyć płynnie przez cztery–pięć lat. Po analizie kosztów wybór
mógł być tylko jeden – spełniam marzenie sprzed pięciu lat – iMac.
Odświeżone w tym roku modele posiadają niesamowitej jasności ekrany ze
wsparciem dla P3, procesory Kaby Lake, porty Thunderbolt 3 oraz możliwość
rozbudowy pamięci RAM bez konieczności wylutowywania jej z płyt głównych.
Zarówno model 4K, jak i 5K. W przypadku mniejszego konieczna jest wizyta
w serwisie. W przypadku modelu 27-calowego można to zrobić w dwie minuty
samemu, dzięki szufladce, którą Apple zastosowało na tyle obudowy. Korzyści?
O tym za chwilę.

Stacjonarne piękno i mobilna moc
Wybierając model 4K z procesorem Intel Core i5 Kaby Lake o taktowaniu 3.4 GHz,
16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB i co najważniejsze – 4 GB
kartą Radeon – możecie być pewni, że zmieścicie się w założonej kwocie, a sprzęt
z powodzeniem posłuży trzy–cztery lata. Jeśli weźmiecie do tego Apple Care, to
spokojnie przy okazji wymiany matrycy, o ile ta się w ogóle Wam zakurzy, ponieważ
obecnie to znikome przypadki, możecie w dowolnym serwisie poprosić o wymianę
kości pamięci i przynieść swoje. Oczywiście kompatybilne z iMakiem, które na
Allegro dostaniecie w cenie o około 1000 zł niższej niż u Apple. Powiększona do 32
GB pamięć pozwoli takiej maszynie na płynną pracę przez kolejne lata.

Powiem szczerze, że obcowanie z nowym iPadem Pro z iOS 11 na
pokładzie (od pierwszej bety) jest dla mnie do dziś momentem
definiującym. Takim samym jak kupno pierwszego MacBooka Pro
ponad 11 lat temu. Zmieniło się wszystko.
Jeśli zaś wybierzecie model 5K, również z podstawowym procesorem Intel Core i5
Kaby Lake 3.4 GHz, kartą Radeon 4 GB, dyskiem SSD 512 GB i – uwaga – 8 GB RAM,
a dodatkowo dorzucie nową klawiaturę Magic Keyboard 2 z polem numerycznym i gładzik Magic Trackpad 2, również zmieścicie się w budżecie. Co dalej? Dalej
zamawiacie ze sklepu za rogiem dodatkowe 16 GB RAM-u w dwóch kościach po
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8 GB i macie za dodatkowe 600 złotych iMaca z 24 (lub 32) GB RAM. U Apple taka
konfiguracja kosztuje ponad 12 000 złotych. Polecam. No i najważniejsze: kupujecie u lokalnych dystrybutorów i czekacie. Długo czekacie. Ja na swoją konfigurację czekałem trzy tygodnie. Dlaczego? A no dlatego, że w kieszeni zostaje około
1500 złotych względem cen w Apple Online Store. Da się? Da.
iMac w połączeniu z iPadem Pro to dla mnie setup idealny. Jeśli chciałbym kupić
komputer do domu, o podobnych parametrach i osobno ekran, o zbliżonych do
matrycy z iMaca cechach, musiałbym wydać minimum 15 000 złotych. Byłoby do
tego sporo zabawy z przewodami, estetyką i tym wszystkim, co wiąże się z zestawem MacBook Pro + monitor. Tutaj? Mam jeden przewód. Tyle. Podobnie iPad:
jedna ładowarka, którą naładuję także iPhone'a. Urządzenie, które zmieszczę
w najbardziej kompaktowej aktówce, jaką można znaleźć na rynku i które waży
tyle, co nic, a pracuje równie wydajnie, co MacBook.
Na koniec, bo pewno zapytacie: nie, nie zmieniłem iPhone 6S 128 GB na X. Nie
zmieniłem doskonale pracującego Apple Watch Series 2 Nike+ na Series 3. Nie
widzę takiej potrzeby. Nowy iPhone zapewne pojawi się u mnie w pierwszym
kwartale 2018 jak zawsze i od lat – na spokojnie. Chciałbym Wam polecić jedną
praktykę, która szalenie przydaje się przy planowaniu wydatków na komputery i inne gadżety. Przede wszystkim kupujcie to, co spełnia Wasze potrzeby
i nic ponad nie. Określajcie przy tym czas, przez który nie będziecie sobie mogli
pozwolić na kolejną wymianę sprzętu (oczywiście kupując bez kredytu lub
w ratach maksymalnie dziesięciomiesięcznych, przy realnym 0%). Możecie także
skorzystać ze zniżek edukacyjnych. Sporo APR-ów je oferuje. Podobnie jak Apple
Online Store, ale nie są one tam już tak atrakcyjne. Najważniejsze jest więc systematyczne odkładanie kapitału na taki upgrade. Co miesiąc. Tyle, ile możecie.
I na koniec, przy zmianie pozbywajcie się absolutnie wszystkiego, co zbędne: starych akcesoriów, peryferiów, futerałów, nieużywanych dysków itd. Takie porządki
w gadżetach nie tylko sfinansują w pewnej części nowy sprzęt, ale także oczyszczą roboczą przestrzeń. Polecam!

kolaczkrzysztof
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#PROTIP & #LIFEHACK

ADALBERT FREEMAN

Jest 3 w nocy. Nie mogę spać, bolą mnie wszystkie mięśnie. Garmin pokazuje, że jestem skrajnie
zmęczony. W sobotę przebiegłem 18 kilometrów jako ostatni trening przed półmaratonem. Nie
zajmę w nim pierwszego miejsca, nie będę nawet w czołówce, ale go wygram. Wygram ten bieg.
Bo każdy, kto próbuje, wygrywa. Nie zawsze dobiega się do mety, ale zawsze takie doświadczenie
procentuje. Kilka miesięcy temu nawet bym sobie tego nie wyobraził. Byłem gruby, określenie
„miałem nadwagę” to takie poprawnie polityczne. Nie, ja byłem gruby.
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Taki bieg jest jak życie. Wokoło pełno trenerów i doradców. Pełno #protip
#porad #lifehack. Czytamy i łapiemy wszystko. Szukamy testów i recenzji. Nawet
ja, choć wcześniej pisałem o minimalizmie. Nie powinienem się wymądrzać,
mieszkając w ciepłym, schludnym mieszkaniu. Każdy chce swojej przystani, chce
akceptacji i chce być kochany. Minimalizm w tym jest niewskazany. Minimalizm
w życiu? To, jakiego wybierzemy iPhone’a – 8 czy X. Minimalizm, bo wybierzemy
jednego z nich.
#lifehack, #protip to jak czytać o butach do biegania i wybrać je bez przymierzania i ruszyć na trasę ultramaratonu. Czasami trafisz. Jednak masz małe
szanse. Najlepsze buty to te nasze, przez nas wydeptane. Przemoczone w kałużach i błocie, wysuszone w słońcu lata i wtedy możesz być pewien, że Cię nie
zawiodą. Nie będą obcierały. Dotrzesz w nich do mety, choć może nie są najpiękniejsze. Są jednak twoje i wiesz, że możesz na nich polegać.
Życie jest po to, by go doświadczać. Samemu. Dotknąć dna i się odbić. Nic
potem tak nie smakuje, jak spojrzenie za siebie. Popełnić błąd i do niego się
przyznać, a nawet jeśli nie, to i tak mieć jego świadomość. Śnić swoje sny, nie
marzenia trenerów. Iść i czuć zapach świata, wyjść z kokonu bezpieczeństwa.
Czy czytając mój tekst o porcie i smrodzie rybnym, czujecie go? Nie. To tylko
drogowskaz, by iść tam, gdzie śmierdzi, bo tam, gdzie smród, nie zawsze są
śmieci, ale często są najciekawsi ludzie. Bez #lifehack, zarabiający na życie swoje
i swoich rodzin. Ciężko, zginając kark pod ciężarem swojej pracy.
Zapominamy o uczuciach, boimy się je pokazywać. Każdy jest twardzielem.
Kobiety chcą być twardsze od mężczyzn. Sami tworzymy matrix. Tylko nikt nam
nie proponuje czerwonej i niebieskiej kapsułki. By tak żyć, potrzebujemy psychologów, doradców, a i tak jesteśmy sami. Przyjaźnie na Facebooku, Twitterze
są fajne, ale czy możesz tam powiedzieć o tym, co jest w Tobie? Czy możesz tam
pokazać słabość? Taką ludzką słabość, która chyba każdego kiedyś dotyka. Ile
hejtu wtedy doświadczysz?
Każde doświadczenie w życiu to taki trening o 5 rano. Jest zimno i siąpi deszcz.
Nikt tego nie pragnie, ale wiesz, że bez tego trudno przekroczyć potem metę.
Mnie nie nakręca meta, ale właśnie to doświadczenie. Może jest jeszcze ktoś taki
jak ja, kto uważa, że im trudniej, tym lepiej. Gdy kiedyś siedziałem bezdomny
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na ławce, nie myślałem o MacBooku, o tym, czy ma 4, 8, czy 16 GB pamięci.
Myślałem, gdzie będę spał. To było prawdziwe życie, a nie „Azja Express” z operatorem kamery i sztabem pomocników w Indiach.
Przez większość swojego życia zastanawiałem się, co powiem swoim synom,
jak dorosną? Co osiągnąłem? Czy wystarczy powiedzieć, że skończyłem studia?
Zależy, jak je skończyliśmy. Czy jechaliśmy na #protip, czy mając dzieci, rodzinę
i opuszczać weekendy z nimi? Siedzieliśmy na wykładach, notując i zaliczając
wszystkie egzaminy, by im pokazać, że pochodzenie z biednej rodziny nie jest
wytłumaczeniem. Może opowiedzieć, jak krok po kroku szedłem przez Saharę,
odlatując z gorąca. Może opowiedzieć, jak żyje się w slumsach? Tylko po co
mam im to zabierać? Niech sami wezmą plecak i poznają świat za dolara dziennie. Niech sami skończą studia. Moim zadaniem jest tylko dać im ogólne pojęcie
o świecie.
Jak można zaufać trenerom? To jak w reklamie portalu do szukania nowej pracy,
gdzie trener w drogiej furze ma opowiadać o tym, jak być szczęśliwy bez pieniędzy. Kim jest osoba udzielająca nam porad, że warto jej słuchać. Może wszystko
wyczytała z podręcznika? Ludzie doświadczeni często zachowują to dla siebie. Ja sam często rezygnuję z opisania czegoś, co przeżyłem, bo nie potrafię
oddać tego w pełnym spektrum. Jak dokładnie opowiedzieć na kilku stronach
o krajach, które np. tak jak Iran istniały od tak dawna, a ja byłem tam nawet nie
ułamek sekundy. Gdybym jednak chciał, to jak przekazać zapach, słońce, które
wszędzie, gdzie jestem, inaczej ogrzewa i inaczej wygląda. Nie mówiąc o wietrze, dźwiękach. Jak opowiedzieć o Saharze i temperaturze ponad 52˚ C w cieniu? Może uda mi się w książce.
Poradniki niech pomagają nam gotować, naprawiać samochód, ale nie mogą
pomagać nam żyć. Dlaczego mam to robić w sposób, jaki autor poradnika mi
mówi? Czy ktokolwiek z Was ma moje doświadczenia? Widział na ulicach głodujących ludzi? To jak macie doświadczyć minimalizmu tak jak ja? Myślcie!
Wszystkie filozofie ktoś wymyślił. Ktoś taki jak Wy. Dlaczego ma być lepszy od
Was? Nie jest. Wy macie największą siłę zmieniania siebie. To Wy musicie pierwszy raz… wróć, nie musicie.

FreemanAdalbert
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KOBIETA W DELEGACJI
ZMIANA
ANNA GABRYŚ

Stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna dzieli jakieś 5 minut pociągiem. Niewiele
się zwykle po tych minutach spodziewam: zbieram szybko manatki, zakładam kurtkę, rzucam
do widzenia współpasażerom i przeciskam się do wyjścia. Tym razem jednak wdałam się w tę
rozmowę, wiecie, w jedną z tych, które zapadają w pamięć, choć trwała jedynie parę minut. To
była ta rozmowa o zmianach – życia, zawodu, wszystkiego.

Ciekawa jestem, kim chcieliście zostać, jak będziecie dorośli. Ja chciałam być archeologiem. Potem zmieniłam plany i postanowiłam być filologiem gaelickim. Życie zweryfikowało moje marzenia. W ciągu paru lat nabrałam praktyki zawodowej w księgarstwie,
uzyskałam dyplom zawodowy muzyka-flecistki oraz ukończyłam studia historyczne
ze specjalizacją wydawca i archiwista. Tak oto mając niespełna 25 lat, miałam już trzy
zawody i we wszystkich trzech pracowałam równocześnie. Rano w bibliotekach, jako
historyczka badałam dziewiętnastowieczne źródła, po południu redagowałam książki
i prowadziłam projekty wydawnicze, a wieczorami (hmm, raczej nocami) grałam na flecie w krakowskich piwnicach. Wszystko to było mało. Szukałam zmiany.
By długą opowieść skrócić, w ciągu kilkunastu następnych lat zdobyłam kolejny
zawód – zostałam muzealniczką i jeszcze następny – stałam się kierownikiem projektów informatycznych. Niezły misz-masz, powiecie, jak to, humanistka, która wdziera
się na pole dostępne jedynie zarośniętym facetom we flanelowych koszulach (tak,
to były te czasy). Mało istotne. Ciągle mi mało. Ciągle szukam zmiany. Ciągle zastanawiam się, kim zostanę w przyszłości. Właśnie tak zaczęła się pięciominutowa rozmowa
w pociągu.
Pani siedząca naprzeciwko mnie przez ponad dwie i pół godziny także nie wiedziała,
kim jeszcze zostanie! Na oko w moim wieku, czyli po (...)dziestce i przyznaje się, że
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też jeszcze nie wie! Cudownie spotkać bratnią duszę, fatalnie, że tylko na pięć minut.
Dzięki niej jednak powstał ten tekst. Tekst o zmianie.
Rozmyślania o zmianie zawdzięczam też kilku innym osobom. Ot, choćby taki XYZ.
Znacie go – ma wypełnione całe dnie, każdą godzinę porządnie rozplanowaną, harmonogram prac na kilka tygodni do przodu. A jednak coś go tłucze wewnętrznie.
Nie czuje się komfortowo tam, gdzie jest. Chciałby... więcej? A może mniej? Sam nie
wie, ale na pewno chciałby inaczej. Lub weźmy, dajmy na to, pewna para na krakowskim Kazimierzu. Ona w PR, on – reklama. Czyli życie jak na krakowskim Kazimierzu.
A tymczasem zaczęli robić humus i odkryli tajemnicę smaku życia. Albo znajoma
Szwajcarka, tuż pod sześćdziesiątkę, która postanowiła rzucić wszystko i nauczyć się
grać na wiolonczeli. I wreszcie absolwent liceum robiący sobie po szkole średniej rok
luzu na podróże i na... zdanie ponowne matury z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym, bo po klasie o profilu humanistycznym uznał, że jednak pójdzie na medycynę. I jeszcze jedna osoba, bardzo przeze mnie lubiana muzealniczka. W pierwszych
pięciu minutach spotkania dowiedziałam się, ile lat już w muzeum pracuje (ponad 30)
i ile jeszcze jej zostało do emerytury (sześć i pół).
Koleżanka z pracy w Paryżu natomiast lubi opowiadać o tym, jak to każda poprzednia
praca prowadziła ją do kolejnej. Inaczej mówiąc: to, czego nauczyła się w poprzedniej pracy, zaprocentowało zmianą. W każdym przypadku pozytywną zmianą. Nie
jestem w stanie powtórzyć tych wszystkich zależności, ale w swoim niewiele ponad
czterdziestoletnim życiu była już właścicielką arabskiej kafejki z sziszami, nauczycielką
w liceum, sprzedawcą oprogramowania, coachem... To kolejna osoba, która nie wie,
kim jeszcze zostanie, ale najważniejsze dla niej jest to, by nie ustawać w rozwoju.
To wszystko oni. Zapytajcie siebie: czy ja się zmieniam? Czy umiem się zmienić?
Może wystarcza mi już to, co mam i nawet nie pamiętam, że można by się zmienić?
Oni niech się zmieniają – on wedle potrzeb. Ona niech ma tyle zmian, ile potrzebuje.
Tak długo, aż to, co ich tłucze, przestanie ich tłuc. Późno w życiu, bo lepiej później
niż wcale. Ciągle, bo ciągle coś pcha do zmiany. Lub po prostu odważnie, na przekór
wcześniejszym wyborom. Ale ja? Nie, ja się nie zmienię, bo po co. Nie warto przesadzać starych drzew i drzew, których korzenie mają się dobrze. Warto jednak zastanowić się nad tym, kim jestem i kim chcę być – przynajmniej w jakimś określonym czasie
w przyszłości. Bo z tym kimś, kim zostanę przyszłości, będę musieć żyć. Chcę żyć ze
sobą dzisiejszym, niezmiennym?
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Jednocześnie zmiany są na nas dzisiaj wymuszane. Takie „zmianki”, takie małe zmiany,
nad którymi przechodzimy do porządku dziennego i nawet nie zauważamy już, że
sami się przez nie zmieniamy. Na przykład gadżety technologiczne. Ledwo Apple
przyzwyczaiło nas do TouchID, to już każe nam zmieniać przyzwyczajenia i używać
FaceID. Ledwo nauczyliśmy się gestów w Safari, a już nowy system operacyjny niesie nowe gesty. Wkurza mnie to, a Was nie? Przez jakieś trzy do pięciu minut i basta.
Adaptujemy się. Technologia nas zmieniła tak, że już jesteśmy kimś innym niż dziesięć
lat temu – wtedy człowiek funkcjonował bez smartfona i żeby trafić w nieznanej dzielnicy Paryża do hotelu, pytałam przechodniów, a nie, jak dzisiaj, szłam za wskazówką
na mapie ekranu w moich rękach.
No i wreszcie clue tego tekstu. Czy zmieniamy nasze życia, dążąc do jakiegoś sedna,
esencji życia, czy właśnie nie zmieniamy życia, bo wydaje nam się, że w stabilizacji
jest sens? Wiemy tyle o zmianie, że uznajemy ją za charakterystyczną cechę świata,
a jednocześnie dziwnie się przed nią bronimy. Rozkład jazdy pociągu zmienia się jak
krajobraz za oknem pendolino – niby ten sam na tej samej trasie, a jednak za każdym
razem innym i się wkurzamy, że pięć minut później odjeżdża nasz pociąg. Dlaczego
więc mielibyśmy zmieniać karierę, zawód, szukać nowego powołania, gdy samo nie
chce przyjść? Takie życiorysy profesjonalne jak znajomej muzealniczki są atrakcyjne,
prawda? Kusi... Kusi takie życie. Stabilne, oczywiste. Do czasu. Do czasu, gdy kolejny
Steve Jobs wypromuje kolejnego iPhone’a, który zmieni Twoje życie, pewny siebie
Czytelniku.
W ciągłej delegacji żyję w ciągłym stresie i pragnę odrobiny stabilizacji. Choć ciągle
nie wiem, kim zostanę w przyszłości, to w przyszłym roku chciałabym móc na pół
roku do przodu... wróć. Na kwartał do przodu móc zaplanować wyjazdy do Francji, by
zmieniać miejsce spania w sposób zaplanowany (pamiętacie tekst o planowaniu? tak,
właśnie o to chodzi). Nie stabilizacja jest naszym wrogiem, ale stagnacja.
Myślę, że to otaczający mnie świat skłonił mnie do zmiany, do odważenia się wejścia
w świat IT, wcześniej dla mnie – jak dla wielu humanistów niedostępny. Jestem tu
szczęśliwa: z jednej strony wnoszę w mikrokosmos hardware’u i software’u ów słynny
human touch. Z drugiej strony każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem, bo codziennie czegoś nowego się uczę. A wreszcie świat wszechobecnej technologii nie jest dla
mnie zagadką. Zmiana jest dobra. Zmieniajcie się!
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Koncept Layoutu
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Teksty (różne wersje)
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Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj

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

+
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Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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COCO – PIXAR NIE MA
SOBIE RÓWNYCH
JAN URBANOWICZ

Nie da się ukryć, że kiedy myślimy o filmach animowanych, najczęściej chodzi nam o filmy
Disneya. Nie ma co się dziwić, wszak to chyba najpopularniejsza i największa na świecie
firma, która zajmuje się produkcją animacji. Od wielu lat należy do nich również Pixar i to
właśnie od nich dostajemy zawsze animacje na najwyższym możliwym poziomie.

Pixar tworzy filmy już od ponad 20 lat. To oni zrobili pierwszy film, który powstał wyłącznie za pomocą grafiki komputerowej – było to „Toy Story” – a później powstały jeszcze
dwie jego części i kolejna jest w drodze. Przez ponad dwie dekady pokazali nam wspaniałe
światy, nauczyli bardzo wielu wartościowych rzeczy o nas samych oraz bawili i wzruszali.
Nie ma osoby, która nie miałaby choćby jednego ulubionego filmu Pixara – przynajmniej
ja takiej osoby nie znam. Nic więc dziwnego, że kiedy do kin ma wejść ich nowa produkcja,
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człowiek zaciera rączki i nie może się doczekać momentu, w którym zakupi bilet
i wejdzie na salę.
Przyznam, że coraz rzadziej oglądam zwiastuny filmów. Raz, że nie mam na to
tyle czasu, co niegdyś, a dwa, dzięki temu mam później większą niespodziankę
podczas oglądania filmu – powiedzmy sobie szczerze, że dziś zwiastuny są
montowane w sposób nierzadko zdradzający praktycznie całe fabuły filmów.
Z „Coco” było podobnie. Nie wiedziałem praktycznie nic o tym filmie, zanim
nie poszedłem do kina. Owszem, widziałem plakaty czy grafiki promocyjne, ale
chyba nawet nie przeczytałem żadnego opisu fabuły (w tym tego oficjalnego
od dystrybutora), dlatego też nie wiedziałem, co mnie czeka. Mimo wszystko to
Pixar – nie mogłem się więc go doczekać.
Akcja filmu ma miejsce w Meksyku, podczas trwania Dia de Muertos (Dnia Zmarłych). Młody chłopiec trafia do miejsca, gdzie wędrują wszyscy
po śmierci. Aby wrócić do świata żywych, musi
odnaleźć jednego ze swoich przodków. Skoro
ja nie wiedziałem za wiele przed seansem, to
sam również nie będę za wiele zdradzał odno-

Najnowszy film wytwórni
Pixar to film dla każdego.
Dla młodych, starszych
i najstarszych.
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śnie do samej fabuły. Wiedzcie jedynie, że jest naprawdę ciekawie i oryginalnie
– zresztą, jak to zazwyczaj bywa u Pixara.
Niestety, ostatnie ich filmy lekko mnie zawodziły, a tym razem, wyszedłem
z kina naprawdę zadowolony i od czasów „W głowie się nie mieści” nie zrobili
oni lepszego filmu.

„Coco” to wizualne widowisko i chyba najładniejszy film z wytwórni, jaki
powstał. Nie przypominam sobie nic innego, co byłoby tak wypełnione wspaniałymi kolorami i tak cieszyłoby oko. Jest to animacja perfekcyjna w każdym
calu i dałbym wiele, by móc ją sobie obejrzeć już w domu, najlepiej na odtwarzaczu 4K – gdybym go tylko miał (Drogi Święty Mikołaju…). Nie tylko oczy
będą tu zachwycone. Uszy również. Film bowiem jest bogaty w muzykę i piosenki. Nie jest to może tyle śpiewania, ile znajdujemy w filmach Disneya, ale jak
dla mnie to plus. Choć w tym wypadku piosenki są i tak bardzo dobrze zaśpiewane (mowa oczywiście o polskim dubbingu) i wpadają w ucho, a muzyka sprawia, że nóżka od czasu do czasu rusza się sama.
Skoro poruszyliśmy kwestię dubbingu, to tu jak zwykle mamy do czynienia z najwyższą półką aktorską. Głównym postaciom swoich głosów użyczyli
bowiem Maciej Stuhr, Bartosz Opania czy Agata Kulesza. Efekt? Piątka z plusem!
Najnowszy film wytwórni Pixar to film dla każdego. Dla młodych, starszych i najstarszych. Myślę, że każdy, kto pójdzie do kina, odnajdzie w tym filmie coś, co go
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wzruszy, rozśmieszy bądź zwyczajnie sprawi, że będzie czuł się lepiej. We wspaniały sposób opowiada nam o tym, że rodzina jest niezwykle ważna, że czasami
warto poświęcić coś swojego, by uszczęśliwić innych oraz żeby pamiętać, skąd
pochodzimy i kim byli nasi przodkowie. To również doskonała podróż do etnicznego świata jednego z najstarszych świąt na Ziemi. Poznajemy inną kulturę
i możemy sporo z meksykańskiego folkloru wynieść – jak dla mnie, to naprawdę
mocna strona tego filmu.
„Coco” już teraz jest niemal pewniakiem w nadchodzącym rozdaniu oscarowym.
Choć mam nadzieję, że w nominacjach, a później jako zwycięzca, pojawi się film
„Twój Vincent”, chyba że Akademia znowu postawi na coś z własnego podwórka.
Wiem jedno – wizualnie to jedna z lepszych rzeczy, jakie mi było dane w ostatnim
czasie oglądać, a przy tym doskonale zagrana i zaśpiewana. Oryginalna historia,
pokazana w niesamowicie kolorowy sposób. Uczy i bawi, a przede wszystkim
zmusza do myślenia. To naprawdę Pixar w najlepszym wydaniu.
Jedynym minusem była dla mnie krótkometrażówka przed głównym seansem. Pixar jest znany z tego, że przed ich filmami puszczają krótkie metraże
– nierzadko lepsze od wielu innych filmów. Tym razem poszli jednak na łatwiznę i zrobili film „Kraina lodu. Przygoda Olafa”, który nie dość, że jest na motywach Disneya, to jeszcze jest strasznie długi (trwa ponad 20 minut), nie jest ani
zabawny, ani ciekawy. To im się zdecydowanie nie udało.

yasiek_
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SERCE MIŁOŚCI
– BO MIŁOŚĆ JEST SZTUKĄ
JAN URBANOWICZ

Choć wiele w życiu dane mi było oglądać na kinowym ekranie, to raz na kilka lat pojawia
się film, który trudno mi porównać do czegokolwiek wcześniej. To rzadkość i cieszę się,
że tym razem mogę tak napisać o rodzimej produkcji.

Oficjalnie do kin film ten wejdzie dopiero za tydzień, miałem jednak okazję obejrzeć go
już wcześniej. „Serce miłości” jest czymś, z czym początkowo miałem spory problem, gdyż
pierwsze kilkanaście minut było dla mnie naprawdę dziwaczne i czułem, że chyba się tu nie
odnajdę. Przez myśli przychodziło mi nawet odpuszczenie sobie reszty filmu. Nie mam jednak tego w zwyczaju, dlatego postanowiłem kontynuować, choć byłem pewien obaw, czy
to aby na pewno dobra decyzja.
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Werdykt jest taki, że zdecydowanie nie jest to film dla każdego. Nie jest to przedstawiciel kina szybkiego, łatwego i przyjemnego, które da na przede wszystkim
rozrywkę. Jest jednak jedna rzecz, która od razu zachęciła mnie do seansu, a mianowicie nazwiska osób związanych z projektem. Za reżyserię odpowiedzialny
jest Łukasz Ronduda („Performer”), który co prawda nie jest jeszcze dobrze znanym twórcą, ale wiele wskazuje na to, że może się nim w niedalekiej przyszłości
stać. Drugim niezwykle ważnym nazwiskiem jest Robert Bolesto – scenarzysta,
który w ostatnich latach dał nam „Hardkor Disko”, „Córki dancingu” czy bardzo
głośną w zeszłym roku „Ostatnią rodzinę” o Beksińskich. Taka postać przy filmie
nie może źle rokować, a dodatkowo na ekranie możemy jeszcze zobaczyć Jacka
Poniedziałka i Justynę Wasilewską (niedawno oglądaliśmy ją między innymi
w „Sztuce kochania”). Wcielają się oni w postaci Wojtka Bąkowskiego i Zuzanny
Bartoszek. Szybko zauważamy, że nie jest to tradycyjna i prosta relacja.
Pierwszym, co rzuca się w oczy, jest to, jak bardzo to podobni do siebie ludzie
pod kątem fizycznym. Oboje ogoleni na łyso, chudzi, ubrani w niemal identycznym stylu. Po kilku minutach seansu mamy wrażenie, jakoby była to jedna i ta
sama osoba, tylko w dwóch wersjach, które mimo wszystko ciężko od siebie
odróżnić. Na pierwszym planie mamy tu sztukę. Nie chodzi jednak o efekt, ale
o sam proces tworzenia. Widać, że dla pary bohaterów to właśnie sztuka jest nierozerwalnie związana z emocjami i ona jest dla nich życiem – każda codzienna
czynność jest w jakimś stopniu częścią twórczego procesu – bo jak wytłumaczyć
np. ogień kominka wyświetlany na ekranie telewizora w kuchni, podczas jedzenia
śniadania?
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Choć relacja pomiędzy głównymi postaciami

Sztuka jest spoiwem
ich relacji i związku, ale
również i toksyną, która
zatruwa życie.

jest – dla każdego „normalnego” człowieka – dziwaczna i odstaje od przyjętych norm, to widzimy,
że poza swego rodzaju szaleństwem jest tu również pewna trudność we wspólnym funkcjonowaniu. Nieustanne obcowanie ze sztuką nie należy
do najprostszych, tym bardziej gdy mamy do czynienia z dwoma twórczymi jednostkami, żyjącymi
ze sobą. Sztuka jest spoiwem ich relacji i związku,

ale również i toksyną, która zatruwa życie. Mamy tu bowiem nieustającą rywalizację i zazdrość, ale widzimy też między nimi niesamowite oddanie, pasję, a także
namiętność. Gdy tak wpatrywałem się w to, co działo się na ekranie, początkowe
zdziwienie przerodziło się w swego rodzaju podziw. Niesamowite jest to, jak
dwoje tak podobnych (w swej inności) ludzi, którzy jednocześnie są ogromnymi
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indywidualistami, może darzyć się tak ogromnym uczuciem, będącym przezwyciężyć rozmaite przeciwności.
„Serce miłości” to prawdziwa uczta. Wizualnie mnie początkowo nie zachwycał, jednak kiedy obyłem się z jego stylistyką, to nie chciałem odrywać oczu od
ekranu. Przede wszystkim jednak zapamiętujemy tu doskonałe aktorstwo duetu
Wasilewska – Poniedziałek. Uczucie, jakie jest między bohaterami, jest dla nas niesamowicie autentyczne i nie sposób nie uwierzyć w to, co jest dane nam oglądać.
Związek tej dwójki to „coś pomiędzy symbiozą a ciągłą walką”, w której kibicujemy
zarówno jej, jak i jemu. Osobiście bardzo chciałem, by trwali, by ich uczucie wciąż
dawało im siły na podążanie w codzienności, która w ich życiu była prawdziwą
sztuką. Dawno nie miałem okazji obejrzenia takiego filmu, zwłaszcza polskiego.
Mam niestety obawy, że przejdzie on przez polskie kina (niestety chyba tylko studyjne) bez echa i nie trafi do szerszej publiczności. Byłaby to wielka szkoda, ponieważ podobnie jak postacie Bąkowskiego i Bartoszek obraz Rondudy ma w sobie
masę szaleństwa, ale też niezwykłą dawkę emocji. Niekiedy bardzo skrajnych, ale
czy to przypadkiem nie z takich właśnie składa się prawdziwa miłość?

yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

LIPIEC 2017

JAN URBANOWICZ

MROCZNA WIEŻA
Filmowa adaptacja sagi Stephena Kinga z gwiazdorską obsadą. Niestety, ani Matthew McConaughey,
ani Idris Elba nie ratują tego filmu od totalnej klapy.
Dziwne, bo książki, na podstawie których powstał,
mają ogromny potencjał do ekranizacji i zapowiadało się, że film będzie mógł stać się w przyszłości
pozycją kultową. Przez lata wiele się mówiło o tym
filmie, a tu przyszło coś takiego…

VALERIAN I MIASTO TYSIĄCA PLANET
Najnowszy film Luca Bessona. Reżyser „Leona
zawodowca” i „Piątego elementu” powraca. Obraz
zapowiadający się równie wspaniale, jak wiele lat
temu „Avatar” Jamesa Camerona nie jest może tak
przełomowy, ale na pewno nie można mu odmówić swoistej magii i bogactwa świata. Choć nie
jest bez wad, to może on nam dać zdecydowanie
przyjemny seans. Warto obejrzeć, zwłaszcza jeśli
jest się fanem innych filmów reżysera.
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DUNKIERKA
Christopher Nolan jest jednym z największych i najważniejszych współczesnych reżyserów. Nic więc
dziwnego, że każdy jego kolejny film to wielkie
wydarzenie w świecie kina. „Dunkierka” to dramat
wojenny, który przez wielu okrzyknięty został współczesnym „Szeregowcem Ryanem”. Dla mnie nie jest
to dobre porównanie, gdyż to dwa odmienne filmy,
ale na pewno opowieść Nolala jest bliska ideału.
Brawa, prawdopodobne Oscary należą się za stronę
wizualną, a przede wszystkim za zdjęcia i wykorzystanie wizualnych efektów.

GRA O TRON – SEASON 1–7
„Gry o tron” nie trzeba chyba nikomu
przedstawiać. Na światło dziennie wychodzi niebawem wydanie Blu-ray, zawierające wszystkie dotychczasowe sezony
serialu. Osobiście poczekam raczej do
zakończenia serii i kupię wtedy wszystkie
sezony w jednym boksie. Niestety, przyjdzie mi na to jeszcze chwilę poczekać,
gdyż ostatni sezon ma mieć swoją premierę dopiero w 2019 roku.
yasiek_
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

ARTUR ROJEK

KONCERT W NOSPR (2017)

Rzadko zdarza mi się pisać o albumach, które są zapisem
koncertu, ale jak zawsze od reguły są wyjątki. Takim wyjątkiem jest niezwykły zapis koncertu Artura Rojka, który
odbył się w
listopadzie 2015 roku w Katowicach. Warto napisać o takim
albumie z kilku powodów. Dzisiaj odchodzi się od tego
rodzaju wydawnictw, a Artur Rojek pokazał, że to duży
błąd. Koncert w NOSPR ma absolutnie wszystko, co zawierać powinien świetny
live. Idealne, bardzo klimatyczne miejsce, gdzie akustyka i oprawa techniczna
stoją na najwyższym światowym poziomie. Dodatkowo nowe aranżacje utworów
z przekroju całej kariery, zaśpiewane z dużą dawką emocji, na które żywiołowo
reaguje publiczność, to właśnie ta „truskawka na torcie”.
Tak dobrze znane wszystkim utwory zostały całkowicie przebudowane i zagrane
z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. „Długość dźwięku samotności” w takiej sali koncertowej brzmi kosmicznie, a wyjątkowym chórem jest sama
publiczność, co wywołuje tylko kolejne ciarki na całym ciele. Jeśli chociaż przez
chwilę pomyśleliście, że to jakiś rodzaj odgrzewanego kotleta i chęć zarobku, to
szybko wyrzućcie takie myśli z głowy. Każdy zawarty na tej płycie numer jest całkowicie nowym daniem przygotowanym przez maestro Artura Rojka. Wrażliwość
i ekspresja artysty przełożyła się na smak całego materiału, który chce się kosztować od nowa zaraz po ostatnim kęsie. Album wydaje się jednym z pewniaków
pod choinkę w wielu polskich domach, gdzie fanów Artura Rojka i legendarnego
Myslovitz nie brakuje. Dla tych, którzy uczestniczyli w tym niezwykłym wydarzeniu, będzie cudowną pamiątką, a dla tych, którzy nie mieli okazji usłyszeć nowych
wersji – wielkim wydarzeniem, które niesie za sobą wiele niespodzianek.
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STRANGER THINGS

ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA 2. SEZONU

W tym numerze wyjątkowo prezentuję płyty nietypowe.
Po wydaniu koncertowym Artura Rojka zmieniam klimat
o 90 stopni i drugą propozycją jest soundtrack. Dokładnie
tak jak w pierwszym przypadku okazja jest wyjątkowa
i nie mógłbym pominąć tego wydawnictwa. Twórcy tego
rozchwytywanego serialu zadbali o to, żeby przenieść
widza w magiczny świat lat 80. Oprócz nawiązań do kultowych filmów czy gier z tych niezapomnianych lat jednym
z najważniejszych elementów kapsuły czasu nazwanej
„Stranger Things” jest ścieżka dźwiękowa. Muzyka napisana przez duet SURVIVE,
czyli Kyle’a Dixona oraz Michaela Steina, jest jak pluton, którego potrzebował
DeLorean, aby przenieść się w czasie. Niezwykle specyficzne lata 80. słychać tu
na każdym kroku, a producenci postarali się, żebyśmy to poczuli i maksymalnie odlecieli do tamtych lat. Idąc śladem długiej, czyli serialowej formy, również
soundtrack jest potężną dawką wyselekcjonowanego materiału. Przygoda, bo tak
najlepiej nazwać to, co możemy usłyszeć, trwa grubo ponad godzinę i podzielona
jest na 30 części. Oprócz świetnie dobranych i zróżnicowanych utworów możemy
usłyszeć fragmenty tekstów, naszych ulubionych serialowych bohaterów. Duet
SURVIVE potrafi grać na naszych emocjach i utwory poukładał jak dobry mixtape,
gdzie nie ma sekundy na nudę, a wszystko klei się w jednolitą całość. Każdy
dobrze wie, jak tamta epoka zalana była kiczem, ale producenci wybrali wiele
perełek, których teraz brzmią fascynująco. Syntezatory, o których jeszcze dziesięć
lat temu wszyscy chcieli zapomnieć, teraz wracają na salony, a ta ścieżka idealnie pokazuje dlaczego. Przy każdym odsłuchu mam ochotę wsiąść do kabrioletu,
odpalić głośno ten album, zebrać paczkę znajomych i ruszyć z nimi przed siebie,
ku wielkiej przygodzie. Właśnie takie emocje wzbudza ścieżka dźwiękowa i obrazy
z serialu, które pozostały w głowie po drugim sezonie. Nie pozostaje nic innego,
jak czekać na następną odsłonę „Stranger Things” i na nieco lepszą pogodę, bo
w tym kabriolecie daleko byśmy nie zajechali.

calamuzyka
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PRzepis
Wigilijny kompot z suszonych owoców

WIGILIJNY KOMPOT
Z SUSZONYCH OWOCÓW
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MAŁGORZATA ŁADA
• po 10 dkg suszonych jabłek,
gruszek i moreli

PRzepis
Wigilijny kompot z suszonych owoców

Wszystkie owoce wsypać do odpowiedniej wielkości garnka, zalać
przegotowaną, letnią wodą, tak by sięgała 2–3 cm nad owoce
i odstawić na kilka godzin.

• 15–20 dkg suszonych, słodkich
śliwek

W tym czasie owoce napęcznieją i oddadzą część smaku do roz-

• laska cynamonu

tworu. Dodać laskę cynamonu, goździki i skórkę skrojoną z jednej

• kilka goździków;

cytryny.

• skórka z cytryny
• 2–3 plasterki pomarańczy ze
skórką

Gotować kompot ok. 30–40 min na bardzo wolnym ogniu, aż
owoce będą miękkie, ale nie rozpadające się.

• ok. szklanki cukru (w zależności od tego, jak słodkie są

Gdy kompot trochę przestygnie, posłodzić do smaku. Do całkiem

owoce) lub szklanka miodu

wystudzonego kompotu tuż przed podaniem dodać plasterki

• 1,5–2 l przegotowanej letniej

pomarańczy.

wody
Smacznego!
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