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Bezprzewodowe słuchawki PX łączą najlepszą w klasie jakość 

dźwięku z aktywną redukcją hałasu ANC, łącznością Bluetooth 

aptX-HD, sensorami inteligentnego sterowania i baterią zapew-

niającą aż 22 godziny pracy.

Uwolnij się od hałasu 
i przewodów

PX Miasto
Efektywnie redukuje dźwięk 

miejskiego zgiełku

Biuro
Tłumi nawet wysoki

poziom biurowego hałasu

Samolot
Skutecznie tłumi dźwięk silników 

i odgłosy z kabiny

Z aplikacją możesz więcej
Wybieraj tryby tłumienia i reguluj stopień

przepuszczania głosu

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-nauszne/bowers-wilkins-px.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=17
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Nie mogę w to uwierzyć – mija właśnie 

10 lat, tak, dobrze czytacie – DZIESIĘĆ 

LAT, odkąd wydajemy dla Was najlepszy 

i najpopularniejszy magazyn apple'owy 

w Polsce! Dokładnie 1 stycznia 2008 uka-

zał się pierwszy numer, jeszcze wtedy 

„Mojego Jabłuszka”. Zupełnie nowej jako-

ści i nowego pomysłu w Polsce. Nikt przed 

nami nie wydawał magazynu o Apple 

pisanego przez zapaleńców, zlokalizo-

wanego i w pełni dostosowanego do 

naszych realiów. Wiele się przez ten czas 

zmieniło. Dorośliśmy i stale się rozwi-

jamy. Mamy mnóstwo nowych pomysłów, 

które w związku z jubileuszem będziemy 

wprowadzać w nadchodzącym czasie. 

Dziękujemy, że jesteście z nami od tylu lat. 

Dziękujemy za wszystkie uwagi i komenta-

rze, dzięki którym możemy się poprawiać 

i przygotowywać dla Was coraz lepszy 

magazyn. Obserwujcie nas i trzymajcie 

kciuki – obiecuję, że w najbliższym czasie 

dużo będzie się działo.

Korzystając z okazji chciałem życzyć Wam 

wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 

roku i oczywiście zapraszam do noworocz-

nego numeru! 

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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ADIDAS PORZUCA 
SMARTWATCHE I STAWIA 
NA WSPÓŁPRACĘ Z FITBIT
Adidas wycofuje się z rynku wearables. Firma 

oferowała do niedawna własne zegarki, a także 

liczne sensory. Dodatkowo w 2015 roku kupiła 

Runastic, start-up odpowiedzialny za liczne spor-

towe aplikacje. Los inteligentnych piłek i innych 

gadżetów nie jest jeszcze znany, ale zegarków 

nie należy się spodziewać.

Czytaj dalej...

MAC PRO – APPLE PIERWSZY 
RAZ TAK OTWARCIE MÓWI 
O PRODUKCIE, KTÓREGO 
JESZCZE NIE MA
Przez ostatnie lata mogło się wydawać, że Apple odcho-

dzi od rynku profesjonalnego. Debiut iMac Pro kończy 

ten okres. Warto też zauważyć, że firma nigdy tak jasno 

nie deklarowała prac nad nowym urządzeniem jak to 

ma miejsce z Mac Pro. W przyszłym roku powinniśmy go 

zobaczyć, a wraz z nim ekran od Apple.

Czytaj dalej...

DISNEY KUPIŁ 21ST 
CENTURY FOX 
Oficjalnie Disney właśnie poinformował 

o zakupie wytwórni 21st Century Fox. Kwota 

transakcji to 52,4 miliarda dolarów. Filmowy 

gigant staje się jeszcze większy. Jeszcze nie-

dawno największym indywidualnym akcjo-

nariuszem Disneya była wdowa po Steve 

Jobsie – Lauren Powell-Jobs.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/12/19/adidas-porzuca-smartwatche-i-stawia-na-wspolprace-z-fitbit/
https://imagazine.pl/2017/12/15/mac-pro-apple-pierwszy-raz-tak-otwarcie-mowi-o-produkcie-ktorego-jeszcze-nie-ma/
https://imagazine.pl/2017/12/14/disney-kupil-21th-century-fox/
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POLSKIE ARTSTUDIO 
PRO DLA IOS I MAC JUŻ 
DOSTĘPNE!
Sylwester Łoś z polskiego, bazującego 

w Łodzi, trzyosobowego zespołu Lucky 

Clan, stojącymi m.in. za znanym Artstudio, 

świętuje – w to nie wątpię – bo jego 

team właśnie wypuścił całkowicie nowy 

Artstudio Pro dla iOS i macOS.

Czytaj dalej...

SYNAPTICS ROZPOCZYNA 
MASOWĄ PRODUKCJĘ CZYTNIKA 
LINII PAPILARNYCH W EKRANIE 
Firma Synaptics poinformowała o starcie masowej produkcji czytni-

ków linii papilarnych, które można zastosować pod ekranem OLED. 

Wykorzystanie Clear ID od Synaptics pozwoli tworzyć telefony 

wyglądające jak iPhone X, ale z wbudowanym Touch ID. Pytanie, czy 

doczekamy się tego rozwiązania w kolejnych sprzętach Apple’a.

Czytaj dalej...

SĄ JUŻ POLSKIE CENY  
iMAC PRO!
iMac Pro trafił do sprzedaży w Polsce i wiemy już ile 

będzie kosztował!

Podstawowy model, wyposażony w Intel Xeon W 3,2 GHz 

8-core, 32 GB RAM ECC 2666 MHz, 1 TB SSD, Radeonem 

Vega 56 z 8 GB RAM zaczyna się od 23 999 PLN. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/12/13/polski-artstudio-pro-dla-ios-i-mac-zadebiutowalo-dzisiaj/
https://imagazine.pl/2017/12/13/synaptics-rozpoczyna-masowa-produkcje-czytnika-linii-papilarnych-w-ekranie/
https://imagazine.pl/2017/12/14/sa-juz-polskie-ceny-imac-pro/
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Paweł Jońca ilustruje wszystkie wydania iMagazine od jego początku, w swoim kąciku pt. 

Okiem Pejota. Spośród wszystkich jego ilustracji (blisko 100!) wybraliśmy dla Was tuzin – po 

jednej na każdy miesiąc. Nie są też przypadkowe – ilustracja na styczeń była publikowana 

w styczniowym iMagazine, lutowa w lutym, itd.

Kalendarz wydany jest w formacie A3 („kreda błysk” 200 g). Dostępnych jest tylko 100 sztuk 

i nie będziemy robili dodruków ani korzystali z tej konfiguracji ilustracji w przyszłości.

Mamy dla Was małą niespodziankę na Nowy Rok! Już myśleliśmy, że nie zdążymy, 

ale się udało…

KALENDARZ IMAGAZINE NA 2018 ILUSTROWANY 
PRZEZ PAWŁA JOŃCĘ JUŻ DOSTĘPNY!
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Jego cena wynosi 99 PLN 

i można umówić się na dar-

mowy odbiór osobisty 

w redakcji po wcześniej-

szym ustaleniu terminu lub 

wysyłkę. W tym drugim 

przypadku koszt wynosi 15 

PLN, a kalendarz dojedzie 

do Was w tubie, bezpiecznie 

zapakowany.

Kalendarz iMagazine 2018 
ilustrowany przez Pawła 
Jońcę

99,00 zł brutto

Autorski kalendarz na 

2018 rok, wypełniony 

po brzegi przepięknymi 

ilustracjami do wydań 

iMagazine artysty Pawła 

Jońcy.

Format: A3 (297 × 420 mm)

Papier: Kreda błysk 200 g

Kup teraz

Zapraszamy gorąco!

https://imagazine.pl/produkt/kalendarz-imagazine-2018-ilustrowany-przez-pawla-jonce/
https://imagazine.pl/produkt/kalendarz-imagazine-2018-ilustrowany-przez-pawla-jonce/
https://imagazine.pl/produkt/kalendarz-imagazine-2018-ilustrowany-przez-pawla-jonce/
https://imagazine.pl/koszyk/?add-to-cart=100249
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PIERWSZE 100 FILMÓW 
W HDR10+ TRAFIA DO 
AMAZON VIDEO PRIME
Kolejna wojna formatów w świecie wideo miała być 

krótka i mało znacząca dla widza. Nabiera jednak 

tempa i przynajmniej do CES 2018 nie będzie zwy-

cięzcy. Właśnie Amazon udostępnił ponad 100 filmów 

w HDR10+. To sygnał, że bitwa Samsunga z Dolby trwa 

w najlepsze.

Czytaj dalej...

APPLE NIESPODZIEWANIE 
ZAKTUALIZOWAŁO 
AIRPORTY 
Zupełne zaskoczenie. Apple zaktualizowało opro-

gramowanie AirPortów, w tym oczywiście Time 

Capsule, które zabezpiecza je przed KRACKiem, 

czyli exploitem, za pomocą którego można złamać 

zabezpieczenia WPA2.

Czytaj dalej...

NOWE OPCJE DLA 
DEWELOPERÓW W APP 
STORE
Deweloperzy zyskali dwie nowe opcje 

zapowiadane jeszcze podczas czerwcowej 

konferencji WWDC. Od teraz mogą oni 

wprowadzać pre-order na aplikacje w App 

Store, a także oferować promocyjne 

subskrypcje dla nowych użytkowników 

aplikacji.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/12/13/pierwsze-100-filmow-w-hdr10-trafia-do-amazon-video-prime/
https://imagazine.pl/2017/12/12/apple-niespodziewanie-zaktualizowalo-airporty/
https://imagazine.pl/2017/12/12/nowe-opcje-dla-deweloperow-w-app-store/
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SHAZAM W RĘKACH 
APPLE
Rzadko kiedy Apple komentuje przejęcia 

innych przedsiębiorstw. Mamy jednak do 

czynienia z trzecim tak dużym przejęciem 

w historii firmy. Po Next i Beats przyszła pora 

na Shazam. Popularna aplikacja trafiła w ręce 

Apple, w transakcji jednak nie o aplikacje 

chodzi.

Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA FITBIT IONIC 
WPROWADZAJĄCA SKLEP 
Z APLIKACJAMI
Wylądowała właśnie pierwsza aktualizacja oprogra-

mowania dla Fitbit Ionic. Wprowadza m.in. sklep za 

aplikacjami – wreszcie. Dopiero teraz zaczynamy 

prawdziwe testy.

Czytaj dalej...

APPLE SPOWALNIA NIEKTÓRE 
STARSZE IPHONE’Y MAJĄCE 
PROBLEM Z BATERIĄ 
Wraz z premierą sprzętu od Apple ludzie zwykle żartują, że 

ich starsze modele zaczynają wolniej działać i miałoby to 

być celowe działanie, by wymusić kupno nowości. Co cie-

kawe, okazuje się, że w niektórych przypadkach Apple rze-

czywiście spowolniło urządzenia użytkowników.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/12/12/shazam-w-rekach-apple/
https://imagazine.pl/2017/12/11/aktualizacja-fitbit-ionic-wprowadzajaca-sklep-z-aplikacjami/
https://imagazine.pl/2017/12/11/apple-spowalnia-niektore-starsze-iphoney-majace-problem-z-bateria/
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Firma Audeze już od wielu lat oczarowuje najbardziej wymagających audiofilów pięknym, 

w pełni naturalnym i detalicznym dźwiękiem. Referencyjny poziom brzmienia słuchawki 

Audeze zawdzięczają przede wszystkim wyrafinowanej technice głośnikowej. Teraz ten 

amerykański producent wprowadza do swojej oferty nowe planarne słuchawki wokółuszne 

LCD-MX4. To wysokiej klasy konstrukcja, która powstała z myślą o dostarczaniu doskonałego 

dźwięku osobom, które wiele godzin poświęcają słuchaniu muzyki – zarówno zawodowo, 

np. w studiu nagraniowym, jak i hobbystycznie w domu. 

Głównym celem, do którego dążyli projektanci, było zapewnienie doskonałego brzmienia 

przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu masy słuchawek. Aby osiągnąć zamierzony 

Audeze prezentuje najnowsze planarne słuchawki wokółuszne z serii LCD, LCD-

MX4. Ta otwarta konstrukcja wykorzystuje autorskie rozwiązania Audeze, m.in. 

opatentowany układ magnetyczny Fluxor, i wyróżnia się nową, lekką konstrukcją, 

łączącą obudowy z magnezu i pasek nagłowny z włókna węglowego. 

AUDEZE LCD-MX4 – NOWA JAKOŚĆ WŚRÓD 
PLANARNYCH SŁUCHAWEK
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efekt, projektanci umieścili głośniki w niezwykle 

lekkiej konstrukcji. Obudowa LCD-MX4 wyko-

nana jest z magnezu, natomiast pałąk nagłowny 

z włókna węglowego. Dzięki temu udało się 

zachować lekkość konstrukcji bez ograniczania jej 

wytrzymałości. Całość dopełnia skórzane wykoń-

czenie klasy premium, które podkreśla luksusowy 

charakter słuchawek i zapewnia maksymalny 

komfort użytkowania. Tworząc swoje najnowsze 

słuchawki projektanci Audeze zadbali również 

o to, aby model ten mógł z łatwością współpra-

cować nie tylko ze stacjonarnymi urządzeniami 

audio, lecz także z mobilnymi źródłami dźwięku.

Duże, otwarte obudowy skrywają doskonale 

znaną i cenioną przez specjalistów technikę gło-

śnikową. Planarne przetworniki magnetyczne 

wyróżniają się doskonałą dynamiką i niezwy-

kle szerokim pasmem przenoszenia. LCD-MX4 

odtwarzają dźwięki z zakresu od 5 Hz do 50 

kHz, zachowując w całym zakresie częstotliwo-

ści poziom zniekształceń THD niższy niż 1 proc. 

106-milimetrowe głośniki wykorzystują duże, 

ultra-cienkie membrany Uniforce, które wpra-

wiane są w ruch za pomocą podwójnego układu 

magnetycznego Fluxor™ z neodymowymi 

magnesami. Dzięki tej zaawansowanej technice 

głośnikowej LCD-MX4 generują ciśnienie dźwięku 

przekraczające 130 dB i mogą obsługiwać maksy-

malnie do 15 W mocy (przez 200 ms). Optymalny 

poziom mocy mieści się w zakresie od 1 do 4 W. 

Impedancja słuchawek wynosi 20 Ω.

Audeze LCD-MX4 już są dostępne w sprzedaży. 

Poglądowa cena detaliczna słuchawek wynosi… 

13 999 zł.   
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BMW Z8 STEVA JOBSA 
SPRZEDANE NA AUKCJI
Na aukcji w RM Sotheby’s został sprzedany prze-

piękny BMW Z8, którego pierwszym właścicielem 

był Steve Jobs. O tym, że został wystawiony do 

sprzedaży pisaliśmy w październiku.

Czytaj dalej...ZNANA JEST 
SCENARZYSTKA 
WIEDŹMINA OD 
NETFLIXA
O tym, że Netflix zajmie się produkcją 

serialu bazującego na Wiedźminie wiemy 

już od maja. Większych szczegółów na 

ten temat jednak nie ma. Poznaliśmy za 

to producenta, a właściwie producentkę. 

Za historię odpowiadać będzie Lauren 

Schmidt Hissrich.

Czytaj dalej...

JONY IVE POWRACA DO 
SWOJEJ GŁÓWNEJ ROLI 
Mówiło się, że Jony Ive w niedalekiej przyszłości 

może całkowicie opuścić szeregi Apple. Na razie nic 

takiego się nie dzieje. Co więcej Jony Ive powraca do 

bezpośredniej kontroli nad zespołem projektantów. 

Oby to oznaczało pojawienie się kolejnych dobrze 

zaprojektowanych urządzeń w następnych latach.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/12/11/bmw-z8-steva-jobsa-sprzedane-na-aukcji/
https://imagazine.pl/2017/12/11/znana-jest-scenarzystka-wiedzmina-od-netflixa/
https://imagazine.pl/2017/12/11/jony-ive-powraca-do-swojej-glownej-roli/
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POLACY CHCĄ MIESZKAĆ W INTELIGENTNYCH DOMACH 
Janusz Piechociński, były wicepremier, znany jest z udostępniania ciekawych danych statystycznych na 

Twitterze. Niedawno podzielił się informacją, że trzech na czterech Polaków deklaruje chęć instalacji rozwią-

zań typu Smart Home. Dotarliśmy do tych danych i mamy więcej informacji o zainteresowaniu inteligent-

nym domem przez Polaków.

Czytaj dalej...

AMAZON ECHO ORAZ 
AMAZON MUSIC UNLIMITED 
W POLSCE
Piątek 8 grudnia był ważnym dniem dla Amazon ze 

względu na premierę drugiego sezonu The Grand Tour. 

Teraz Amazon jeszcze bardziej otworzył się na Polskę. 

Wreszcie bez kombinacji można zamawiać urządzenia 

z serii Amazon Echo. Ponadto udostępniono usługę 

Amazon Music Unlimited, będącą tańszym konkuren-

tem dla Apple Music i Spotify.

Czytaj dalej...

YOUTUBE 
PODSUMOWUJE 
ROK 2017
Grudzień to okres wszelkich podsumo-

wań mijającego roku. Przygotowując się 

do świąt i sylwestrowej zabawy wspomi-

namy to co wydarzyło się przez ostatnie 

miesiące. Od lat także YouTube stara się 

zebrać w jednym miejscu trendy z bieżą-

cego rok w ramach YouTube Rewind.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/12/07/polacy-chca-mieszkac-w-inteligentnych-domach/
https://imagazine.pl/2017/12/08/amazon-echo-oraz-amazon-music-unlimited-w-polsce/
https://imagazine.pl/2017/12/07/youtube-podsumowuje-rok-2017/
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Sposobów na rozbudowę sieci w domu czy firmie jest wiele. Jednym z nich jest zastosowanie 

transmiterów sieciowych, które wykorzystując sieć elektryczną, pozwalają doprowadzić Internet 

do pomieszczeń oddalonych od routera. Nowe energooszczędne transmitery od TP-Link zapew-

niają prędkość transmisji danych do 1300Mb/s i cechują się prostą instalacją Plug and Play.

Dzięki zastosowaniu transmiterów sieciowych możemy zwiększyć zasięg sieci bez koniecz-

ności użycia dodatkowego okablowania. Wystarczy włożyć transmiter do gniazdka elektrycz-

nego i podłączyć go do routera za pomocą kabla Ethernet. To samo należy zrobić z drugim 

transmiterem, przy czym podłączamy go do urządzenia, do którego chcemy doprowadzić 

Internet. Transmitery połączą się ze sobą automatycznie. Urządzenia TL-PA8010 posiadają 

gigabitowy port Ethernet, który pozwala na pełne wykorzystanie możliwości sieci przewo-

dowej. W łatwy sposób możemy udostępnić łącze domowym urządzeniom przewodowym 

- od komputerów i konsol do gier poprzez dekodery telewizyjne aż do serwerów NAS. Takie 

połączenie sprawdzi się m.in. przy strumieniowaniu plików wideo w wysokiej rozdzielczości, 

przesyłaniu dużych plików czy grach online. 

Transmitery sieciowe nowej generacji charakteryzuje mniejsze zapotrzebowanie na energię 

niż wcześniejsze modele. W czasie, gdy dane nie są transmitowane, urządzenie automatycznie 

przełącza się z trybu pracy w tryb oszczędzania energii, redukujący jej zużycie nawet o 85%.

Specyfikacja techniczna TL-PA8010 KIT dostępna jest na stronie. 

Transmitery sieciowe TP-Link TL-PA8010 KIT są dostępne w sprzedaży  w cenie ok. 239zł  

i objęte zostały 36-miesięczną gwarancją.

Transmitery sieciowe TP-Link TL-PA8010 KIT

NIEZAWODNY 
INTERNET 
Z GNIAZDKA 
ELEKTRYCZNEGO! 

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-18_TL-PA8010-KIT.html
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APPLE JEDNAK ZAPŁACI 
IRLANDII 13 MILIARDÓW EURO
Komisja Europejska wezwała rząd w Dublinie do odzyska-

nia od Apple 13 miliardów euro. Długo wydawało się, że 

Apple nigdy tych pieniędzy nie zapłaci, zresztą Irlandia 

nie była zbyt chętna na przystanie na warunki Unijnych 

władz. Wszystko jednak wskazuje na to, że Apple będzie 

spłacać tą kwotę.

Czytaj dalej...
AMAZON VIDEO PRIME 
WRESZCIE NA APPLE TV
Aplikacja zapowiedziana ponad pół roku 

temu podczas WWDC 2017 wreszcie poja-

wiła się w App Store dla Apple TV. Data 

premiery nie jest przypadkowa, bo już 

w piątek, tj. 8 gruzadebiutuje drugi sezon 

The Grand Tour. Motoryzacyjne show pro-

wadzone przez dawną ekipę Top Gear jest 

jedną z kluczowych produkcji Amazona.

Czytaj dalej...

IKEA ROZPOCZYNA 
WSPÓŁPRACĘ 
Z SONOSEM
IKEA nawiązała współpracę z firmą Sonos. 

Partnerstwo ma zaowocować powstaniem 

nowych produktów audio dla szwedzkiej marki. 

Urządzenia stworzone z Sonosem mają pojawić 

się w sklepach najwcześniej w 2019 roku.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/12/06/apple-jednak-zaplaci-irlandii-13-miliardow-euro-irla/
https://imagazine.pl/2017/12/06/amazon-video-prime-wreszcie-na-apple-tv/
https://imagazine.pl/2017/12/06/ikea-rozpoczyna-wspolprace-z-sonosem/
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IM SŁABSZĄ MASZ 
BATERIĘ W IPHONIE, 
TYM RZEKOMO WOLNIEJ 
BĘDZIE ON DZIAŁAŁ
Od paru dni w mediach trwa dyskusja na temat 

informacji pochodzącej z Reddita, że modele 

iPhone’a, które mają bardziej zużyte baterie, 

wykazują się niższą wydajnością niż modele 

ze świeżymi akumulatorami. John Poole 

z Geekbencha postanowił to sprawdzić na pod-

stawie danych z jego ogromnej bazy danych.

Czytaj dalej...

APPLE RZEKOMO PLANUJE 
WPROWADZIĆ APLIKACJE 
DZIAŁAJĄCE JEDNOCZEŚNIE 
NA IPHONE, IPAD I MAC
Mark Gurman donosi o dosyć wyjątkowej i waż-

nej informacji na temat przyszłości aplikacji na 

iOS i macOS…

Rzekomo Apple wprowadza projekt Marzipan, który 

pozwoli deweloperom tworzyć jedną aplikację na 

każdy format komputerów w ich portfolio – iPhone’a, 

iPada i Maca. Ta możliwość miałaby być wprowa-

dzona na jesieni przyszłego roku, podczas premiery 

nowych wersji systemów operacyjnych firmy.

Czytaj dalej...

STARY JAK MAC MINI 
Mac Mini z 2011 roku przeszedł właśnie do 

historii. Apple dodało go do listy sprzętów, 

które nie będą wspierane w oficjalnym serwi-

sie. To standardowe działanie Apple. Natomiast 

obecna polityka firmy rodzi poważne problemy 

dla zwykłych użytkowników, którzy chcieliby 

korzystać z sprzętu Apple. Niestety nie mogą 

tego zrobić, bo Apple po prostu nie ma w ofer-

cie sprzętu dla nich.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/12/20/im-slabsza-masz-baterie-w-iphonie-tym-rzekomo-wolniej-bedzie-on-dzialal/
https://imagazine.pl/2017/12/20/apple-rzekomo-planuje-wprowadzic-aplikacje-dzialajace-jednoczesnie-na-iphone-ipad-i-mac/
https://imagazine.pl/2017/12/06/stary-jak-mac-mini/


Harman Kardon Onyx Studio 4 to głośnik, który gwarantuje wyjątkową równowagę między wspa-

niałą jakością dźwięku, a stylowym designem i wykończeniem z najwyższej jakości materiałów. To 

brzmienie doskonale wypełniające pomieszczenie. Do Onyxa Studio 4 urządzenia źródłowe pod-

łączyć można bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth albo przewodowo za pomocą 

wejścia AUX, a głośnik zapewnia do 8 godzin odtwarzania muzyki. Dzięki funkcji Harman Kardon 

Connect+ głośnik umożliwia połączenie ponad 100 głośników wyposażonych w tę samą funkcję 

— a wszystko to jednym dotknięciem przycisku. Takie rozwiązanie pozwala wzmocnić dozna-

nia płynące z odtwarzania muzyki. Ciekawostką jest, że Harman Kardon Connect+ współpracuje 

z funkcjonalnością JBL Connect+. Dopełnieniem oferowanych przez głośnik Onyx Studio 4 funkcji 

jest wbudowany mikrofon wyposażony w technologię tłumienia zakłóceń i echa VoiceLogic, która 

zapewnia krystalicznie czyste połączenia głosowe.

Harman Kardon Onyx Studio 4 to bezprzewodowy głośnik przenośny o eleganckiej 

konstrukcji, oferujący wiele funkcji i nadzwyczajną jakość dźwięku

HARMAN KARDON ONYX STUDIO 4
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Urządzenie pozwala na bezprzewodowe strumieniowe 

przesyłanie muzyki w technologii Bluetooth. W tym 

samym czasie można z głośnikiem połączyć do 2 urzą-

dzeń źródłowych i odtwarzać muzykę na przemian. 

Jednym kliknięciem przycisku możliwy jest również 

dostęp do Siri lub Google Now z poziomu głośnika. 

Funkcję tę można łatwo skonfigurować za pomocą apli-

kacji Harman Kardon Connect.

Zwieńczeniem całości jest doskonałej jakości tkanina 

wykończeniowa, która w połączeniu ze stylowym 

wzornictwem będzie uzupełnieniem każdego wnętrza. 

Głośnik dostępny jest w trzech wersjach kolorystycz-

nych: czarnej, białej i niebieskiej, a kupić go można 

w sklepach sieci Media Markt, Saturn, Media Expert, 

iSpot oraz Cortland. To świetny wybór dla tych, którzy 

kładą tak samo duży nacisk na wrażenia estetyczne co 

akustyczne! 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wersja Bluetooth: 4.2

Obsługiwane profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6

Przetworniki: 

2 x 75 mm głośnik niskotonowy

2 x 20 mm głośnik wysokotonowy

Moc znamionowa: 

4 x 15 W (tryb zasilania sieciowego);

4 x 7,5 W (tryb akumulatora)

Pasmo przenoszenia: 50 Hz–20 kHz (-6 dB)

Stosunek sygnału do szumu: 80 dB (ważony charakterystyką A)

Zasilacz: 19 V/2 A

Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy 3,7 V/3000 mAh

Czas ładowania akumulatora: 5 godzin

Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin (w zależności od poziomu 

głośności i rodzaju plików)

Moc nadajnika Bluetooth: 0–9 dBm

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2402 MHz–2480 MHz

Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Masa: 2061 g

Sugerowana cena detaliczna: 999 zł



Wydania

ZAPR ASZAMY DO LEKTURY

SPECJALNE

https://imagazine.pl/2017/06/20/imag-audio-22017/
https://imagazine.pl/2017/10/28/imag-tv-32017/
https://imagazine.pl/2017/04/26/imag-fitness-12017/
https://imagazine.pl/2017/10/28/imag-tv-32017/


CZEGO NIE WIESZ? 
KSIĄŻKA O WSZYSTKIM, KSIĄŻKA O NICZYM?

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Kiedy dostałem od Insignis tę pozycję do recenzji, byłem do niej nastawiony tak, jak do 

większości książek poświęconych szeroko rozumianej nauce czy fizyce. Sceptycznie. 

Tego typu publikacje, choć szalenie potrzebne, znane są raczej ze skomplikowanego 

języka, który zrozumiały jest jedynie dla doktorów z akademickim katedr, a nie dla 

przeciętnego zjadacza chleba.
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„Nie mamy pojęcia” o ogromie zjawisk, które oddziałują na nas każdego dnia. 

Których jesteśmy częścią każdego dnia i które to wpływają na nas bardziej, niż 

nam się wydaje. To normalne, bo nawet Mistrz Yoda podkreślał, że nikt nie zdo-

łał jeszcze zbadać dogłębnie mocy, która nas otacza. Nikt jej też nie posiada 

na własność. Moc po prostu jest i przenika wszystko. Każdy byt. Każdą cząstkę 

wszystkiego.

Książka Jorge'a Chama i Daniel Whitesona jest właśnie książką o wszystkim. Czy 

to, jak w wielu przypadkach oznacza, że o niczym?

Wszystko w formie
Zacznijmy danych, które wydawca postanowił, zresztą słusznie, umieścić już na 

okładce. To, co wiemy i znamy, to jedynie 5% wszystkiego. Ciemna materia sta-

nowi 27%, ale najważniejsze jest to, że 68% stanowi to, o czym nie mamy pojęcia! 

68% wiedzy, zjawisk i pozostając przy temacie „Gwiezdnych wojen” – mocy – nie 

zostało jeszcze zbadane czy odkryte.

Z czego wszyscy się składamy? Czym jest materia i antymateria? Co to jest czas? 

W końcu czym był wielki wybuch? To tylko niektóre z wątków, jakie duet porusza 

w książce. Choć każdy co najmniej raz o każdym z tych pojęciach raczej słyszał, 

to już nie każdy potrafiłby na ich temat mówić, a tym bardziej pisać, zastana-

wiając się nad tym, co ma wspólnego ciemna energia z ciemną materią i ciemną 

czekoladą? O ilu wymiarach miałeś okazję uczyć się na lekcjach matematyki, o ile 

w ogóle miałeś okazję? Ile ich faktycznie jest?

Podobnie jak indukcja, dedukcja i pyszny lukier. Co je łączy i kto wpadł na pomyśl, 

aby pisać o tym w książce poświęconej fizyce? W sumie, wróć – poświęconej 

wszystkiemu, a więc mamy odpowiedź!
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Na kartach „Nie mamy pojęcia” spotkamy nie tylko smakołyki 
i dwuznaczne ilustracje, ale i Dartha Vadera czy Gwiazdę Śmierci lub 
innych bohaterów popkultury.

Czego nie wiesz? Książka o wszystkim, książka o niczym?



To książka o wszystkim. I choć nie brzmi to zachęcająco dla 90% przypadków, to 

w przypadku tej pozycji jest zachęcające w 100%.

Absorpcja
Największą zaletą najnowszej publikacji od Insignis Media jest to, że książka 

została bardzo estetycznie wydana, a jednocześnie zawiera masę genialnych 

rysunków! Dokładnie tak, jak „Grama to nie drama” Arleny Witt. Na kartach „Nie 

mamy pojęcia” spotkamy nie tylko smakołyki i dwuznaczne ilustracje, ale i Dartha 

Vadera czy Gwiazdę Śmierci lub innych bohaterów popkultury. Dzięki temu skom-

plikowane pojęcia stają się ciekawsze, a my chcemy kontynuować podróż przez tę 

istną galaktykę treści.

Jeśli ktoś chce sięgnąć po pozycję, która traktuje natomiast o tym, czego już się 

zdołaliśmy dowiedzieć i woli nieco bardziej klasyczny sposób przekazywania wie-

dzy, to polecam „Astrofizykę dla zabieganych” de Grasse Tysona Neila. Pozycja 

obowiązkowa. A więcej o wszechświecie znajdziecie też w najnowszym filmie 

Włodka Markowicza:
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https://www.youtube.com/watch?v=b56-ECsqnx4


ZLOTNICTWO
SZTUKA
    UZYTKOWA

“NA GALERYJCE”

K.L. Lada

BIŻUTERIA - UPOMINKI - ZEGARKI VINTAGE
Zapraszamy na nasze stoisko na Jarmarku Regionalnym na dziedzińcu kościoła Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68

Jesteśmy otwarci 1-23.12 oraz 27.12-6.01 codziennie w godzinach 11.00-20.00.

Możliwość płacenia kartą. +48 501 757 027    |    www.nagaleryjce.pl

„NA GALERYJCE” 



KALABRIA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Rokrocznie staramy się uciec w cieplejsze miejsca na świecie, aby uniknąć tak 

znienawidzonego przez nas ponurego klimatu w okresie zimowym. Tym razem nie udało się 

pojechać tak daleko na południe, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale te kilka dni na południu 

Włoch, w Kalabrii, były tego warte.
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Kalabria do niedawna była regionem praktycznie nierozwijanym pod względem turystycz-

nym. Legenda głosi, że lokalna mafia robiła wszystko, aby zablokować promowanie tego 

rejonu kraju nie tylko obcokrajowcom. Nie zdziwiłbym się, gdyby przede wszystkim chodziło 

tutaj o temat Sycylii, której wybrzeże widać gołym okiem… Ale w końcu Kalabria się otwo-

rzyła, a nam się trafił lot za mniej niż 150 złotych w obie strony. Długo się nie zastanawiali-

śmy, tylko spakowaliśmy dwie torby i czym prędzej pobiegliśmy na lotnisku.

Kalabria ma mnóstwo ciekawych miejsc, w których można się zatrzymać i całość prawdo-

podobnie wygląda zgoła inaczej latem. Zimą, kiedy większość Włochów siedzących w tury-

styce prawdopodobnie ma urlop, jest pusto. Hotele i pensjonaty są praktycznie opuszczone, 

a z kilkudziesięciu restauracji w miasteczkach otwartych jest co najwyżej kilka, na dodatek 

w bardzo nietypowych godzinach, bo do 14:00, a potem najczęściej od 18:00–20:00 do póź-

nego wieczora – Kalabryjczycy raczej preferują celebrować późno.

Wylądowaliśmy na lotnisku Lamezia-Terme i tam też, z pobliskiego budyneczku, w któ-

rym umieszczono wszystkie dostępne wypożyczalnie samochodów, zamówiliśmy Fiata 

500. Doszliśmy do wniosku, że to będzie odpowiednie auto na ciasne uliczki tych starych 
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miast. Niestety, Pan z Sicily Car Rental poinformował nas, że Cinquecento kradnie się tutaj 

na potęgę, więc zamiast niego dostaliśmy Smarta w niższej cenie. Kosztowało nas to około 

40 złotych za dobę (z pełnym ubezpieczeniem wyszło w sumie około 300–350 złotych, ale 

wolałem je wziąć). Samochód bardzo gorąco polecam wszystkim na te rejony, ponieważ nie 

warto siedzieć nigdzie dłużej niż jeden lub dwa dni.

Tropea
Niedługo później pędziliśmy już – darmową w tym rejonie – autostradą w kierunku miej-

scowości Tropea. To tam Iwona znalazła nam trzygwiazdkowy hotel położony na klifach, 

z „superior suite”, posiadającym widok na morze (około 60 złotych za dobę za osobę). O tej 

porze roku warto korzystać ze śniadań hotelowych, bo nie dość, że są pyszne (dostali-

śmy naprawdę wyjątkowe jajka sadzone w garnuszku, zapiekane pod serem!), to w okolicy 

trudno znaleźć piekarnię, która byłaby czynna.

Tropea pamięta czasy Starożytnego Rzymu, a legendy głoszą, że miasto było portem 

Herculesa, którym go uczynił po powrocie z Hiszpanii. Samo miasto ma piękną część starą, 

zbudowaną właśnie na klifach z widokiem na morze. Rynek jest plątaniną wąskich i klima-

tycznych uliczek, w których polecam się po prostu zgubić – teren nie jest duży, więc szybko 

się odnajdziecie. Jeśli będziecie tam wieczorem, to koniecznie wpadnijcie do Osteria Le 

Volpi e l’Uva, gdzie mają genialne seafood risotto oraz podają delikatne lokalne wino. Przed 

zachodem słońca też warto udać się w północny rejon miasta, skąd rozciąga się widok na 
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Sanktuarium Świętej Marii na Wyspie (Santuario di Santa Maria dell’Isola). Jeśli 

godzina jest wczesna, to warto udać się bezpośrednio do sanktuarium – dojście 

wzdłuż wybrzeża od wschodniej lub zachodniej strony, przy czym samochodem 

dojedzie się tylko od tej pierwszej.

Wybrzeżem
Zdecydowaliśmy się na podróż samochodem w kierunku południowym, do miej-

scowości Scilla, jadąc wzdłuż wybrzeża, omijając autostradę. Tą ostatnią oczy-

wiście można dojechać znacznie szybciej, ale sama droga klucząca po małych 

miejscowościach położonych przy Morzu Tyrreńskim jest za piękna, aby jej nie 

zaliczyć. Na trasie jest mnóstwo punktów widokowych, ale niestety niezbyt wiele 

okazji, aby usiąść i napić się dobrego espresso z widokiem – nie o tej porze roku. 

Szczególnie polecamy piękne Capo Vaticano – z klifów rozciąga się widok na dwie 

zatoki z krystalicznie czystą wodą.

Planując trasę, pamiętajcie, że z dala od autostrady Wasza średnia prędkość 

będzie wynosiła od 40 do 50 km/h – jest mnóstwo ograniczeń, a policja lubi stać 

z suszarkami – więc nawet niewielkie dystanse zajmują znacznie więcej czasu niż 

normalnie. Na dodatek warto się co chwilę gdzieś zatrzymać...

Kalabria



Scilla
O ile Tropea okazała się dla nas idealną bazą wypadową, to miasto Scilla (wyma-

wiane: szila) jest na tyle urocze, że pojechaliśmy do niego dwukrotnie. Leży przy 

małym półwysepku, dzieli się na cztery wyraźne części i nazywane jest Wenecją 

Kalabrii. Nazwa ta wzięła się od części najstarszej, położonej na wschód od wspo-

mnianego półwyspu nad samym morzem. Przy wysokich przypływach woda 

morska opływa domy i wpływa ulicami na wąskie uliczki, na których często nie 

ma miejsca na samochody. Druga część miasta jest położona na niższych kli-

fach na półwyspie i na południe od niego. Trzecia – jeszcze bardziej na południe, 

w wyższych partiach gór. Czwarta jest znacznie nowsza, położona w zachodniej 

zatoce i nastawiona bardziej na turystykę. Punktem centralnym Scilli jest Castello 

Ruffo – zamek zbudowano 400 lat p.n.e, a w 1913 roku marynarka wojenna Włoch 

dobudowała latarnię morską, którą musicie koniecznie odwiedzić. Zamek nie jest 

duży, wstęp jest tani (2 EUR), a widok zapiera dech w piersiach. W komnatach jest 

również galeria sztuki, którą niektórzy zapewne chętnie odwiedzą.
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Z Scilli widać nie tylko Sycylię, 

ale również wyjątkowe Pylony 

Messiny, które były odpowiedzialne 

za przerzucenie kabli wysokiego 

napięcia przez cieśninę pomię-

dzy lądem a wyspą. Oba pylony 

mają wysokość 232 metrów i stoją 

na 8-metrowej podstawie – przez 

wiele lat były najwyższymi na świe-

cie, dopóki nie ukończono Elbe 

Crossing 2 w Niemczech, nad rzeką 

o tej samej nazwie. 

Pizzo
Ostatniego dnia, w drodze na lot-

niska, udaliśmy się do jeszcze jed-

nego miasta. Pizzo jest również 

położone na klifach, a u jego stóp 

znajduje się niewielki port oraz 

popularna plaża. Historia miasta 

sięga 1300 roku, kiedy mieszkali 

tu Bazylianie i trudnili się głównie 

rybołówstwem. W centrum miasta 

znajduje się zamek z XV wieku, któ-

rego widać z pięknego Piazza della 

Republika.

Dla nas znacznie ważniejszy 

był fakt, że to właśnie tutaj, rze-

komo na tym placu, w Gelateria 

Artigianale Bar Dante w 1952 roku 

Don Pippo stworzył słynne na cały 

świat Tartuffo. Te nietypowe lody, 

w formie nierównych kul, składają 

się z dwóch pozornie niedbale 

połączonych smaków i nadziane 

Kalabria



są owocami lub płynną czekoladą. Dostępne są w kilku wariantach i są absolut-

nie przepyszne. Warte każdego eurocenta! Po kulinarnej orgii polecamy jeszcze 

spacer po mieście, w tym zejście do portu i ewentualnie na plażę, ale koniecznie 

wróćcie na Piazza della Republika przed zachodem słońca – widok z tego rejonu 

miasta jest przepiękny.

Bieda
Kalabria, pomimo naszych powyższych zachwytów, jest bardzo biednym regio-

nem i widać to z dala od większych miasteczek. W wielu miejscach przypominała 

mi biedniejsze rejony Grecji, co nie dziwi – historycznie mają sporo wspólnego. To 

wszystko niewątpliwie wpływa na fakt, że jest tutaj znacznie taniej niż w innych 

rejonach kraju, ale niech to Was nie odstrasza. Jeśli nie zależy Wam na pływaniu 

i plażowaniu, to późna jesień lub wczesna wiosna wydaje się być idealnym cza-

sem na odwiedziny. Nasza podróż, na przełomie listopada i grudnia, była pechowa 

pod względem pogody – mieliśmy jeden bardzo deszczowy dzień i tylko jeden ze 

słońcem od rana do wieczora. Temperatura wahała się od 10 do 18° C, więc warto 

wziąć coś cieplejszego ze sobą na wietrzne wieczory. Oczywiście, dzień po naszym 

wyjeździe wróciło pełne słońce i więcej ciepła – normalka.

Nie pozostaje nam nic więcej, jak polecić wycieczkę w te rejony (do Lamezia-

Terme lata Wizzair z Warszawy i być może też z innych miast w Polsce), gdy trafi 

się okazja na kilkudniowy wypad.
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KALIFORNIJSKI CHILLOUT
TOMASZ SZYKULSKI

Tytuł: Kalifornijski chillout



   /   PODRÓŻE   /   39

Październik 2017 roku był momentem, w którym udało mi się uporać z kilkoma dużymi projek-

tami, natłokiem pracy w Dublinie i zobowiązaniami w Polsce, które w poprzedzających tygo-

dniach wielokrotnie ściągały mnie do Warszawy. Czułem, że potrzebuję chwilowej zmiany 

otoczenia; czegoś większego niż regularnie odbywane „jednodniówki” w europejskich miastach, 

a jednocześnie stosunkowo łatwego do zorganizowania. Zdecydowałem się na krótki wypad 

do Kalifornii – dobrze znanych mi rejonów USA, które zawsze kojarzyły mi się ze słońcem i luźną 

atmosferą, pozwalającą odciąć się od codziennych spraw. Tym razem moja wizyta miała jednak 

kompletnie inny charakter.

Gdybym miał opisać mój typowy styl podróżowania, powiedziałbym, że staram się wykorzy-

stywać dostępny czas co do minuty. Spać mało, zwiedzać dużo, w ciągu tygodnia zaliczać kilka 

krajów lub miast, a każdą wolną chwilę przeznaczać na poznawanie lokalnej kultury czy kuchni. 

Tyczy się to w szczególności nowych dla mnie miejsc; przykładem może być zaplanowana na 

Nowy Rok wyprawa do Azji, podczas której w ciągu dziewięciu dni zobaczę Seul i Szanghaj, po 

drodze zahaczając na jeden dzień o Doha. Nie zrozumcie mnie źle – z wielką chęcią poświę-

ciłbym znacznie więcej czasu każdemu z tych miast, jednak mocno ograniczają mnie studia 

i praca, a także, rzecz jasna, względy budżetowe. A zatem skoro kupuję już bilet do odległego 

zakątku świata, dlaczego nie wybrać rezerwacji typu open jaw (różne miejsca wylotu i przylotu) 

i w podobnej cenie za jednym zamachem nie zaliczyć dwóch punktów zamiast jednego? Motyw 

„maksymalizacji doświadczeń” przyświeca mi także w innych kwestiach: staram się nie powta-

rzać odwiedzin w tych samych lokalach czy nawet środków transportu – innymi słowy, sprawiać, 
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by każdy dzień i każda godzina wyjazdu przynosiła 

wyjątkowe przeżycia.

W tym kontekście ostatnia wizyta w Kalifornii była 

dla mnie czymś zupełnie nowym; przeciwieństwem 

szczegółowo planowych podróży, które obejmują 

dziesiątki punktów do „odhaczenia” czy rzeczy do 

spróbowania. Głównym planem był bowiem… brak 

planu. Skupienie się na odpoczynku, robieniu tylko 

tego, na co w danym momencie będę miał ochotę 

czy nadrabianiu kontaktu z mieszkającymi tam zna-

jomymi – bez myślenia o tym, że zamiast oglądania 

w telewizji meczu baseballa mógłbym zobaczyć 

trzy kolejne atrakcje turystyczne Los Angeles albo 

tym, że kolejną wizytę w San Francisco mógłbym 

zastąpić pierwszą w jakimkolwiek nowym miejscu. 

Ta chwilowa zmiana mojego podejścia sprawiła, 

że w zupełnie inny sposób pojmowałem wszelkie 

wrażenia i doświadczenia związane z pobytem za 

oceanem. Ekscytację wyjazdem zastąpił psychiczny 

komfort wynikający z tego, że nic nie muszę, a głód 

poznawania nowych miejsc został wyparty przez 

satysfakcję z przebywania w otoczeniu, które od 

zawsze bardzo mi odpowiada. 

Znakomitym uczuciem było na przykład zatrzyma-

nie się na… kanapie u amerykańskiego znajomego, 

którego sam kilka miesięcy wcześniej gościłem 

w Warszawie. Źródłem ogromnej satysfakcji był 

również moment, gdy po kilku nieudanych pró-

bach w poprzednich latach nareszcie dotarłem do 

kultowego lokalu burgerowej sieci In-N-Out, który 

położony jest na ścieżce podejścia samolotów 

lądujących na lotnisku w Los Angeles. W rezulta-

cie uczucia towarzyszące zaledwie kilkudniowemu 

wyjazdowi bardziej przypominały mi czasy miesz-
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kania w USA niż wyprawę śladem parków narodo-

wych i miast Ameryki, którą odbyłem przed dwoma 

laty i którą skrzętnie zaplanowałem w najmniej-

szych szczegółach. Okay, ale co jeszcze udało mi się 

zrobić w tym czasie?

Już pierwszego dnia po przylocie do Los Angeles 

ponownie skierowałem się na lotnisko, by wyru-

szyć w stronę mojego ulubionego punktu Ameryki 

– a jest nim niezmiennie San Francisco. Głównym 

celem nie było jednak samo miasto, a położona 

nieopodal Dolina Krzemowa – zależało mi na 

zobaczeniu niemal kompletnego Apple Campus 2 

(nazywanego obecnie Apple Park), który podczas 

mojej poprzedniej wizyty znajdował się na znacznie 

mniej zaawansowanym etapie prac, a także wcze-

śniej niewidzianych siedzib Facebooka oraz Google. 

Pozostały czas wykorzystałem na wyjazd wyna-

jętym autem do obowiązkowego punktu wizyty 

w regionie, a więc wzgórz za słynnym mostem 

Golden Gate, z których roztacza się znakomity 

widok na sam most oraz zatokę… oh, wait. W prze-

ciwieństwie do poprzedniej wizyty, gdy na miejscu 

zastałem niebieskie niebo, tym razem znad oce-

anu napływała gęsta mgła, która niemal całkowicie 

osłoniła potężną konstrukcję przeprawy. Dłuższe 

oczekiwanie pozwoliło jednak na wykonanie kilku 

nietypowych ujęć, które z pewnością zasilą moje 

fotograficzne portfolio. Ufff!

A co z samym San Francisco? Czasu przed lotem 

powrotnym kolejnego dnia było tak mało, że jedyną 

okazją do spaceru po mieście był późny wieczór 

oraz wczesny poranek. W obu momentach mia-

sto spowijała ciemność i nisko osiadła mgła, które 

w niezwykły sposób kontrastowały z unikatową 
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architekturą oraz kolorowymi światłami kalifornijskich ulic, tworząc doskonały klimat do foto-

grafowania. Po raz kolejny wyjazd ten mocno różnił się od poprzednich – jestem pewien, że 

podczas typowej, krótkiej wizyty w San Francisco przepełniałoby mnie uczucie niedosytu, wyni-

kające z braku możliwości zobaczenia kolejnych kilku miejsc. Tym razem dominował pewien nie-

znany mi wcześniej rodzaj satysfakcji z przebywania w dobrze znanym i lubianym miejscu, do 

którego jeszcze z całą pewnością wrócę.

Kwintesencją całego wyjazdu był jednak czas spędzony w Los Angeles po powrocie z San 

Francisco, o którym jestem w stanie napisać… niewiele. Dlaczego? Ano dlatego, że w znakomitej 

większości upłynął on na wielogodzinnych spotkaniach ze znajomymi, które przeplatałem sen-

tymentalnymi wypadami do lubianych miejsc, takich jak Venice, Culver City czy Santa Monica. 

W ten sposób zaledwie kilkudniowy pobyt w USA przyniósł dokładnie to, czego potrzebowałem: 

prawdziwy kalifornijski chillout, który w przeciwieństwie do większości moich podróży zoriento-

wałem na robienie tego, na co miałem ochotę w danym momencie; bez przesadnych oczekiwań, 

dziesiątek punktów na liście do odhaczenia czy szczegółowych planów. Lessons learned? Jestem 

pewien, że jeszcze ruszę w drogę z tym nietypowym dla mnie nastawieniem, gdyż przyniosło 

ono długo wyczekiwany mentalny reset i czas na docenienie małych rzeczy.

t_szykulski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

SEZONOWNIK – CENA 45 ZŁ
Lubię rzeczy, które są nieszablonowe 

i dodatkowo łączą kilka funkcji w jednym. 

Sezonownik to nic innego jak kalendarz, 

ale za to jaki. Oprócz klasycznej funkcji 

umożliwia planowanie krótkoterminowe 

i długoterminowe, jest osobistym zbio-

rem notatek, a dodatkowo pomoże nam 

w pogłębieniu naszej wiedzy o tym, co nas 

otacza. W edycji 2018 (jest to już piąta edycja 

kalendarza) autorzy zabiorą nas w podróż 

po mikrokosmosie i makrokosmosie. W czę-

ści makro poszerzymy wiedzę o zjawiska, 

które w poszczególnych momentach roku 

dzieją się na niebie, pełne spektrum faz księ-

życa, bardzo ciekawe opisy gwiazdozbio-

rów. W części mikro zaś zabrani zostaniemy 

w świat dzikich roślin i grzybów jadal-

nych oraz sezonowych warzyw i owoców. 

Kalendarz liczy 192 strony i dostępny jest 

w formacie A5. Niezwykle ciekawa propozy-

cja np. na spotkanie przepełnione nudą.

NAVITEL MR250 – CENA 349 ZŁ 
Nie zawsze możemy pozwolić sobie na zakup samo-

chodu z pełnym wyposażeniem. Chcąc zapewnić sobie 

bezpieczeństwo podczas jazdy oraz manewrowania, 

możemy niektóre opcje dokupić u obcych producen-

tów. Świetną propozycję ma dla nas Navitel, oferując 

urządzenie 3 w 1 – wideorejestrator, kamerę cofania 

i lusterko wsteczne. Wideorejestrator montowany jest 

na fabrycznym lusterku wstecznym, przejmując jego 

funkcję, a dzięki wmontowanej kamerze w trybie cią-

głym, w rozdzielczości Full HD nagrywa wszystko to, 

co dzieje się przed samochodem. Obraz zapisywany 

jest na karcie SIM o pojemności do 64 GB. Urządzenie 

daje też możliwość rejestrowania dźwięku w bardzo 

dobrej jakości. W zestawie znajdziemy kamerę cofania, 

przy pomocy której nie tylko precyzyjnie i bezpiecz-

nie zaparkujemy, ale również dzięki funkcji nagrywania 

zarejestrujemy to, co dzieje się z tyłu pojazdu. Obraz 

wyświetlany jest na 5-calowym ekranie wbudowanym 

w lusterko, a jeżeli podgląd przeszkadza nam w trakcie 

jazdy, można go wyłączyć.
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http://sklep.sezonownik.pl/2018
https://navitel-poland.pl/pl/devices/dvr/navitel-mr250
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WYND OSOBISTY OCZYSZCZACZ POWIETRZA – CENA 999 ZŁ 
Temat jakości otaczającego nas powietrza jest teraz na pierwszym miejscu w róż-

nego rodzaju portalach informacyjnych. Dzięki temu, a właściwie dzięki niskiej 

jakości powietrza rynek oczyszczaczy powietrza ma swoje 5 minut. Oferta tych 

stacjonarnych jest bardzo bogata, przyszedł więc czas na przenośne. W ofer-

cie firmy Wynd Technologies znajdziemy właśnie takie kieszonkowe urządzenie 

o wysokości 16,9 cm, średnicy na dole 7 cm i wadze niespełna 500 g. Głównym 

miejscem jego zastosowania jest wózek dziecięcy, w którym dzięki specjalnemu 

medycznemu filtrowi jest w stanie obniżyć zanieczyszczenie powietrza o 70%. 

Urządzenie zasilane jest bateryjnie i wystarczy na 8 h ciągłej pracy. W zestawie 

znajduje się dodatkowo miernik jakości powietrza, na którym stan powietrza 

odczytamy na podstawie kolorowych diod. Do monitorowania pracy oczyszcza-

cza przeznaczona jest aplikacja dostępna na platformę iOS oraz Android, dzięki 

której sprawdzimy jakość powietrza oraz ilość przefiltrowanych zanieczyszczeń.

https://www.oddechtozycie.pl/produkt/wynd/
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PIWNA MAPA POLSKI – CENA 250 ZŁ
Ręcznie wykonane przedmioty zawsze mają nieza-

przeczalny urok. Właśnie takie cuda są projektowane 

i produkowane przez Łukasza Majewskiego w jego pra-

cowni www.rzemioslo.pro. Są to najczęściej wykonane 

ze sklejki niebanalne przedmioty do wystroju wnętrz. 

Czasem funkcjonalne, czasem tylko ozdobne. Często 

w swoim wyglądzie odwołujące się do lokalnych patrio-

tyzmów. Prace mogą posiadać modyfikacje na potrzeby 

indywidualnych zamówień. Mnie najbardziej w oko 

wpadła mapa Polski z zaznaczonymi granicami powia-

tów do kolekcjonowania kapsli lokalnych browarów. 

Wycięta jest w sklejce po obrysie granic państwa i ma 

specjalne otwory do umieszczania w nich kolekcjono-

wanych kapsli. Format 60 × 60 cm. Sklejka 10 mm.
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SMART KARAFKA JIM BEAM 
– CENA OKOŁO 150 ZŁ 
Pewnie nieraz chcieliście się napić z kimś bourbona, 

a nie mieliście z kim. O naprawę tego postarał się Jim 

Beam z produktem JIM, czyli pierwszą na świecie 

smart karafką. Czym się charakteryzuje ta karafka? 

Otóż naleje nam kieliszek naszego ulubionego 

trunku, jeśli ją głosowo o to poprosimy. Co więcej na 

naszą prośbę odpowie głosem Freda Noe, czyli głów-

nego mistrza destylacji. Co ciekawe karafka będzie 

działała jako smart tylko przez 6 miesięcy, potem sta-

nie się normalną karafką. Prawdopodobnie w środku 

jest karta SIM z transmisją danych opłaconą tylko na 

6 miesięcy. To ciekawy, ale dość tajemniczy produkt, 

a na stronie producenta jest już wyprzedany, co może 

sugerować, że był to tylko chwyt marketingowy. Ja 

jednak szukam go na aukcjach.

http://www.rzemioslo.pro/piwna-mapa-polski-prod248019.htm
https://store.jimbeam.com/barware/jim-the-worlds-first-smart-decanter.html
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ZESTAW KLOCKÓW NANOBLOCK – MODEL APARATU NIKON F – CENA 179 ZŁ 
Jeśli jesteście fanami fotografii, to jesteście po jednej ze stron barykady – Nikon 

lub Canon. Jeśli po tej pierwszej, to jest to produkt dla Was. Niezwykle reali-

styczny model legendarnego aparatu Nikon F – lustrzanki jednoobiektywowej 

wprowadzonej na rynek przez firmę Nikon w kwietniu 1959 r. Zbudowany jest 

z Nanoblock, czyli japońskich klocków modelarskich. Zestaw składa się z 1000 

klocków, z których powstaje bardzo szczegółowy model aparatu. W modelu 

odtworzono wszystkie przyciski obsługi. Od blokady kasety z filmem, po spust 

migawki czy selektor ASA. Odwzorowano również dźwignię przesuwania filmu. 

Z przodu modelu znajduje się dźwignia samowyzwalacza, przycisk zwalniania 

obiektywu i blokada podniesionego lustra, a także podgląd głębi ostrości. Ten 

zestaw jest limitowany, więc powinniście się spieszyć z zakupem.

https://store.nikon.pl/nikon-merchandise-nikon-fan-items/nanoblock-nikon-f/VJY00701/details
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RECENZJA iPHONE X 
WSTĘP

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Trzeci raz w swojej iPhone’owej historii nie kupiłem iPhone’a w dniu premiery, ale miałem go 

przecież nie kupować – co się więc stało?
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Ten iPhone. iPhone Ten. Nie „iks”. Ten. Jak dzie-

sięć. Rzymskie… Też nadal wymawiacie „iks”? 

Nie wiem, gdzie leży problem w mojej głowie, 

bo jest to ewidentnie problem. Z OS X – OS Ten 

– nie miałem problemów przez tyle lat, więc kom-

pletnie nie rozumiem, skąd się to u mnie bierze. 

Apple widocznie to nie przeszkadza, bo wie-

dzieli, jaka będzie zadyma na rynku w związku 

z tym – mieli wiele, wiele doświadczeń z ich desk-

topowym systemem operacyjnym – i nie da się 

ukryć, że w literce „X” jest coś wizualnie pociąga-

jącego. Prosta litera (lub cyfra w tym wypadku, 

rzymska). Symetryczna. Charakterystyczna. 

Silna. Ale odcinająca się od linii iPhone’ów 

2G/3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/7/7+/8/8+.

Plotki też mówią, że w przyszłym roku będzie 

iPhone X Plus z ekranem o przekątnej (prawdopo-

dobnie) 6,68", co powinno szczególnie przypaść 

do gustu osobom korzystającym z iPhone’a 5,5" 

– więcej na ten temat będę pisał w rozdziale 

o ekranie i rozmiarze. Wracając jednak do modelu 

tegorocznego…

Ten iPhone miał, według informacji od szefów 

Apple, pojawić się dopiero w przyszłym roku, co 

z jednej strony mnie dziwi – byliby blisko dwa 

lata w plecy do konkurencji względem designu 

– a z drugiej – niekoniecznie. Firmie z Cupertino nie 

jest łatwo znaleźć dostawców, którzy będą w stanie 

dostarczyć tyle milionów podzespołów w danym 

kwartale, ile jest im potrzebne. To pierwsza genera-

cja nowego kierunku w designie, co przełożyło się 

jednocześnie na nowy UI[1. User interface (interfejs 

użytkownika).] i UX [1. User experience (doświadcze-

nia użytkownika).] i też nową cenę.

X zaczyna się od 4979 PLN za model 64 GB (który 

w zupełności wystarczy 90% klientów) oraz 5729 

PLN za model 256 GB. Wzrost wynika głównie 

z dwukrotnie droższego panelu OLED, produko-

wanego w fabrykach Samsunga pod specyfikację 

Apple oraz wyższym cenom pamięci flash. Wierzę, 

że ceny spadną wcześniej czy później, chyba że 

zainteresowanie będzie tak duże, że Apple nie 

będzie czuło potrzeby jej redukcji, ale tymczasem 

nie mogę nikomu go polecić. Jeśli chcecie już teraz 

poznać moją motywację, to znajdziecie ją w arty-

kule pt. „18 dni z iPhone X” w iMagazine 12/2017. 

Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, w której ta 

kwota nie wywiera na Was żadnego wrażenia, ale 

naprawdę szkoda, że nie udało im się wystartować 

z poziomu obecnego 8 Plus, czyli 3979 PLN.

Jednocześnie muszę przyznać, że jest to najcie-

kawsza konstrukcja, jaka wyszła spod szydła inży-

nierów z Cupertino. Dotyczy to całości – jakości 

wykonania, tego, jak leży w dłoni, jak wygląda i jak 

się sprawuje na co dzień. Dotychczas takie wraże-

nie zrobiły na mnie tylko dwa modele – oryginalny 

iPhone z 2007 roku oraz iPhone 4 w 2010, który 

zaprezentował Retinę. Sam X nie kojarzy mi się już 

ze smartfonem, ale przypomina mi odczucia, jakie 

daje bardzo drogi, pięknie wykonany, mechaniczny 

zegarek. Jest jak biżuteria prawdziwego artysty, 

z tą uwagą, że niestety nie będzie ponadczasowa 

– elektronika ma to do siebie, w odróżnieniu od 

ręcznie wykonanych dzieł sztuki, które możemy 

nosić na co dzień przez wiele lat, że starzeje się 

znacznie szybciej.

Recenzja iPhone X – Wstęp
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RECENZJA 
iPHONE X 
ROZMIAR

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPhone X zrobił w końcu to, co smartfony innych producentów 

robią od lat – oferuje większy ekran w mniejszym formacie. 

Większy fizycznie ekran, bo nie możemy tego mylić z treściami, które 

on wyświetla. Widać, że Apple ten temat przemyślało i nie wprowadziło 

całkowicie nowych rozdzielczości dla deweloperów i być może nie jest to 

najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, ale przynajmniej działa.

   /   SPRZĘT   /   51Recenzja iPhone X – Rozmiar
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Rozmiar fizyczny 
iPhone X jest o 5,6 mm wyższy od iPhone’a 8 i 14,8 mm niższy niż iPhone 8 Plus. Jest też 

o 3,6 mm szerszy od 8 i 7,2 mm węższy od Plusa. Jest przy okazji najgrubszy z całej trójki – ma 

7,7 mm, podczas gdy model 4,7" ma 7,3 mm, a 5,5" ma 7,5 mm. Wagowo mieści się pomiędzy 

nimi – 174 g vs. odpowiednio 148 g i 202 g. To są suche liczby, ale mają znaczenie w praktyce.

Na pierwszy rzut oka widać, że iPhone'owi X fizycznie znacznie bliżej do 8 niż do Plusa, co 

jest ogromnym bonusem dla osób, które nie przepadają za dużym rozmiarem tego ostat-

niego. Odkąd sam zacząłem korzystać z rozmiaru 5,5", to mam poprzecierane kieszenie 

w jeansach od jednego z rogów. Obecność tego kolosa dodatkowo nie wpływała pozy-

tywnie na jakiekolwiek czynności, które powodowały naciąganie spodni na udzie – miałem 

wrażenie, że albo pęknie mi kieszeń, albo iPhone się złamie. Co więcej, zawsze byłem świa-

domy jego obecności w tej kieszeni, a latem, gdy nosiłem spodnie z płytszymi kieszeniami, 

to 5,5" iPhone niepokojąco z nich wystawał. Najnowszemu iPhone’owi X daleko do komfortu 

modeli 3,5" i 4", ale jest zdecydowanie wygodniej.

52

  Wysokość Szerokość Grubość Waga

 iPhone X 143,6 mm 70,9 mm 7,7 mm 174 g

 iPhone 8  138,4 mm 67,3 mm 7,3 mm 148 g

 iPhone 8 Plus 158,4 mm 78,1 mm 7,5 mm 202 g

Recenzja iPhone X – Rozmiar
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Minusem nowego formatu jest większa grubość. Od lat narzekam na Apple za to, że za bar-

dzo stara się stworzyć jak najcieńsze urządzenia – zawsze wolałem mieć po prostu więk-

szą baterię. W tym przypadku i przy tym rozmiarze grubość ma znaczenie, a 7,7 mm jest już 

gdzieś w górnej akceptowalnej przeze mnie granicy. Pamiętam jeszcze tłustego HTC One 

(M7) i jego 9,3 mm grubości – pomimo że pozostałe rozmiary miał zbliżone do X, to był bar-

dzo niewygodny w noszeniu, a i w ręce nie było szału. Jak już Apple wypuści na rynek iPho-

ne’a X Plus z ekranem 6,68", to liczę na to, że będzie cieńszy niż obecny Plus 5,5'.

Fizyczny rozmiar ekranu a treści wyświetlane
Apple zmieściło ekran o przekątnej 5,85", a przynajmniej miałby tyle, gdyby nie zaokrąglone 

rogi i wycięcie na kamerę TrueDepth. W zaokrągleniu podają 5,8" i jak widać ponownie po 

powtórzonym zdjęciu powyżej powinien on potrafić wyświetlić zdecydowanie więcej treści 

niż modele 4,7" i 5,5". W praktyce tak nie jest.

Ekran 4,7" mieścił fizycznie 1334 × 750 pikseli (px). iOS natomiast miał do dyspozycji 667 × 375 

punktów (pt). Zauważcie, że ta druga wartość jest dokładnie połową tej pierwszej, na obu 

osiach. Oznacza to, że jeśli będziemy mieli aplikację z białym tłem, na którym wyświetla się 

1 czarny punkt (kropkę), to ekran wykorzysta 4 fizyczne piksele, aby ją narysować. Tak działa 

Retina – punkty podpowiadają, ile treści zmieści się na ekranie, a rozdzielczość w zasadzie 

mówi nam o tym, jak ta treść będzie ostra.

Więcej szczegółowych informacji na temat punktów i pikseli w iPhone’ach 
znajdziecie tutaj.

Dla porównania iPhone 8 Plus wyświetla 736 × 414 pt, czyli mieści więcej informacji w pozio-

mie i pionie, a najnowszy iPhone X natomiast ma 812 × 375 pt (2436 × 1125 px przy @3x). 

Recenzja iPhone X – Rozmiar
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Z tego wynika, że najnowszy model powinien wyświetlać dokładnie tyle samo informacji na 

szerokość, ale zdecydowanie więcej na wysokość. Istotne jest również to, że pomimo iden-

tycznej wartości 375 pt na szerokość, którą posiada również ekran 4,7", ekran X jest fizycznie 

szerszy, czyli wszystko, co jest na nim wyświetlane, będzie nieznacznie większe. To akurat 

plus dla mnie – oczy się niestety starzeją.

Wracając jednak do ilości treści pionowych… teoria jedno, a praktyka drugie…

Ze względu na specyficzne zmiany w iOS 11 pod iPhone’a X w tym dodatkową przestrzeń 

na dole ekranu, która podbija klawiaturę do góry i umieszcza ją w tym samym miejscu co 

w iPhonie 7, rzeczywista pionowa przestrzeń jest mniejsza niż możemy to sobie wyobrazić. Ta 

decyzja jednak pomaga zachować spójne przejście pomiędzy aplikacjami dostosowanymi do 

nowego ekranu, a tymi, które uruchamiają się z czarnymi paskami. Każdy, kto pamięta prze-

sunięcie klawiatury z czasów przejścia z ekranów 3,5" na 4" powinien docenić to posunięcie.

Jak wiemy, ekran w X to Retina @3x, gdzie 9 fizycznych pikseli odpowiada za wyświetlenie 

jednego punktu interfejsu użytkownika – to oznacza, że wszystko na ekranie dla naszych 

oczu jest ostrzejsze i wyraźniejsze. Ma to znaczenie nie tylko przez fakt, że wyświetlane 

treści są nieznacznie większe fizycznie, ale również przez zastosowanie OLED-a, którego 

Recenzja iPhone X – Rozmiar
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układ subpikseli PenTile nie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem[1. Więcej na ten temat 

w będzie w kolejnym rozdziale.]. Gdyby Apple zdecydowało się w tym miejscu na @2x (lub 

cokolwiek pomiędzy @2x a @3x), to wyświetlane treści byłyby po prostu za małe. To tak 

jakby ktoś próbował wyświetlić obraz 4K (3840 × 2160 px) na ekranie 13" – wszystko byłoby 

mikroskopijne. Finalnie więc otrzymujemy prawdopodobnie najlepsze możliwe rozwiązanie, 

ale nie bez kompromisów.

iPhone X, podobnie jak modele z 4,7" ekranem, nie ma trybu poziomego. Są oczywiście apli-

kacje, które można w ten sposób wyświetlić, jak chociażby YouTube, ale ekran domowy ma 

układ jedynie pionowy. Podobnie też jak w modelach 4,7" po odwróceniu telefonu do układu 

poziomego, przestrzeń robocza jest mniejsza niż w iPhonie 5,5" – ekran X w tym położeniu jest 

fizycznie niższy niż 8 Plusa – co powoduje, że oglądane zdjęcia czy filmy są mniejsze.

iPhone X ma ponadto ekran o proporcjach 18,5:9. Poprzednie miały ekrany 16:9, więc 

w poziomie idealnie mieściły filmy w tych formatach – w nowym modelu w tej sytuacji 

domyślnie dodawane są czarne paski po bokach. To w niczym nie przeszkadza, bo samo 

wideo i tak jest ciut większe niż na ekranie iPhone’a z ekranem 4,7", ale dla osób, które chcą 

wypełnić ekran, wystarczy w niego dwa razy pacnąć (lub kliknąć odpowiednią ikonkę), aby 

rozszerzyć go na pełną szerokość. To oczywiście powoduje, że góra i dół jest obcięta, co 

widać szczególnie, jeśli napisy są blisko brzegów. Siłą rzeczy w tej konfiguracji przeszkadza 

też wycięcie na TrueDepth Camera. Osobiście nie powiększam wideo, bo mija się to z celem, 

więc i wspomniane wycięcie nie jest dla mnie czymś irytującym. Zresztą ogólnie nie mam 

względem niego negatywnych emocji, ale rozumiem, że niektórym podnosi ciśnienie.

Recenzja iPhone X – Rozmiar
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Nowy kompromis, jakim jest iPhone X, jest dla mnie perfekcyjny pod względem rozmia-

rów. Jedyny bonus z większego ekranu, jaki straciłem, to mniejsze filmy i zdjęcia podczas ich 

oglądania. To jednak niewielki koszt, aby mieć w formacie modeli 4,7" pełny aparat z Plusa, 

z dwoma obiektywami oraz ostrzejszy obraz dzięki wyższej gęstości pikseli i ciut więcej tre-

ści w pionie, na przykład przeglądając Twittera lub Safari. Plusa rzadko obracałem i nigdy nie 

pisałem na nim w poziomie, więc nie czuję tutaj żadnej regresji, ale osoby, które decydowały 

się na Plusa właśnie ze względu na większy ekran, powinny się wstrzymać, aż Apple wypuści 

X Plusa, z ekranem 6,68".

morid1n
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Fotografia jest ważnym elementem w życiu każdego z nas. Głównie dlatego, że 

uwieczniamy w ten sposób momenty z naszej historii, do których możemy w każdej 

chwili wrócić (chyba że nie robicie backupów i stracicie wszystkie zdjęcia; iCloud Photo 

Library ani Google Photos to nie backup).
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Od paru lat, odkąd Apple wprowadziło Live Photos, te momenty mogą mieć po kilka sekund. 

Tylko ta zmiana – te kilkusekundowe filmiki, które zapisują chwile przed i po zrobieniu zdjęcia, 

często uwieczniające dodatkowy kontekst, są dla mnie bezcenne już dzisiaj. Ciężko mi sobie 

wyobrazić, jak je będę odbierał za kilka lub kilkanaście lat, ale prawdopodobnie będę jeszcze 

bardziej zachwycony, pomimo że ich jakość nie jest tak dobra jak samych zdjęć.

Niedługo po zobaczeniu efektów, jakie można wywołać za pomocą tzw. computational 

photography, czyli uzyskiwaniu pewnych efektów komputerowo, powiedziałem mojej lep-

szej połowie, że za kilka lat – być może nawet już za pięć – iPhone lub podobne urządzenie 

zastąpi mi „duży aparat” (obecnie korzystam z pełnoklatkowego Sony A7R II). Siłą rzeczy 

małe matryce w smartfonach jeszcze nie mają tej jakości, co FF czy APS-C, ale to, jak Apple 

i ich konkurencja nadrabiają programowo i sprzętowo, jest niesamowite – ISP wbudo-

wany w A11 Bionic w iPhonie X „robi robotę”. Na pierwszy rzut oka zmiany względem zdjęć 

z mojego 7 Plusa nie są duże, ale ewidentnie lokomotywa jedzie we właściwym kierunku.

W zeszłym roku zdecydowałem się na szczegółowe porównanie możliwości RAW iPhone’a 7 

Plus i Samsunga Galaxy S7 – oba były imponujące. W tym stwierdziłem, że pójdę w innym 

kierunku, obieranym prawdopodobnie przez większość użytkowników. Wszystkie zdję-

cia, które znajdziecie poniżej, zostały zrobione za pomocą wbudowanego z iOS 11 i iPho-

ne’a X programu do robienia zdjęć, zwanego po prostu Aparat i wszystkie były poprawione 

w Apple’owym Photos/Zdjęciach. Co więcej, korzystałem bardzo często z wbudowanych fil-

trów – nie są tak popularne jak te w Instagramie czy Snapchacie, ale ludzie mimo wszystko 

ich używają. Moim założeniem i celem było sprawdzenie, jakie wyniki można uzyskać przy 

minimalnych nakładach pracy.

<h2 style="text-align: center;">Galeria (z komentarzem)</h2>

<em>Wszystkie zdjęcia zmniejszono do 2500 px i skompresowano do 80%, więc są natu-

ralnie gorszej jakości niż oryginały, ale mimo wszystko powinny oddać charakter aparatu.</

em>

<a href="https://imagazine.pl/wp-content/uploads/2017/12/www_IMG_0134_iPhone_X_

Pietrusiewicz-hero.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-99759" src="https://ima
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Galeria (z komentarzem)
Wszystkie zdjęcia zmniejszono do 2500 px i skompresowano do 80%, więc są naturalnie gorszej 

jakości niż oryginały, ale mimo wszystko powinny oddać charakter aparatu

To zdjęcie było dodatkowo poprawione za pomocą Focos i Photos dla iOS.

Recenzja iPhone X – Aparat i zdjęcia
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Powyższe analogicznie przeszło przez Focos. Są momenty, kiedy bokeh bardzo ładnie się 

stopniuje i zaczyna wyglądać coraz bardziej naturalnie.

Zdjęcia zrobiono przez przednią, dosyć brudną szybę autobusu. HDR coraz lepiej sobie radzi 

z mocnymi przepaleniami, jak te od słońca. Lewe zdjęcie jest zrobione przy 28 mm, a prawe 

przy 56 mm – stabilizacja w tym przypadku na nierównej drodze pomogła.

Recenzja iPhone X – Aparat i zdjęcia
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Powyższy kadr, zrobiony zaraz po wschodzie słońca z naszej redakcji, jeszcze lepiej poka-

zuje różnice pomiędzy obiektywem 28 mm a 56 mm – jestem ogromnym fanem tych dwóch 

ogniskowych. Chętnie zobaczyłbym jeszcze coś w okolicach 85 mm.

Tryb Portrait radzi sobie coraz lepiej. Aparat nie był ustawiony idealnie prostopadle do szyby 

samolotu i ładnie widać postępującą głębię ostrości. Idealnie nie jest, ale poprawa jest zde-

cydowanie szybsza niż się tego spodziewałem.

Te dwa kadry poniżej wykonano z ręki za pomocą iPhone'a X i Sony A7R II z obiektywem 

28 mm f/2. Lewe: iPhone X – 56 mm, f/2.4, ISO 160, 1/9 s. Prawe: A7R II po prawej – 28 mm, f/2, 

ISO 3200, 1/60 s.
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Kolejny kadr z ręki, w słabo oświetlonych uliczkach miasteczka Tropea.

Recenzja iPhone X – Aparat i zdjęcia
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W strugach deszczu zwiedzaliśmy piękny zamek w miejscowości Scilla. W takiej sytuacji 

iPhone X sprawuje się wzorowo – obiektyw można sprawnie przetrzeć bluzką, bez dodatko-

wych ściereczek, a konstrukcja jest wodoszczelna, więc można się skupić na tym, co istotne. 

W tym jednym konkretnym miejscu był jednak nad głową dach, więc pokusiłem się o kolejne 

luźne porównanie z moim Sony (iPhone X jest tym razem po prawej, a A7R II po lewej).

Recenzja iPhone X – Aparat i zdjęcia
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Zamiast zmieniać obiektyw lub decydować się na kompromis w postaci zooma na aparacie, 

w iPhonie wystarczy pacnąć w jeden przycisk, aby uzyskać ciaśniejszy kąt widzenia. W bonu-

sie jest oczywiście Live Photo.

Byłem naprawdę bardzo mile zaskoczony, jak wiele można z tego aparatu wyciągnąć, 

pomimo że warunki były tragiczne. Gdybym miał ze sobą tylko Sony, to wiele kadrów z tego 

dnia by mnie ominęło – buty miałem tak przemoczone, że chlupotało przy każdym kroku, 

a chodnik zamienił się w małą rzekę.

Kolejne porówna-

nie przy 28 mm 

(iPhone X jest po 

lewej, a Sony A7R II 

po prawej). Różnice 

tutaj wynikają 

przede wszystkim 

z balansu bieli i innej 

obróbki – teoretycz-

nie byłbym w sta-

nie zmodyfikować 

RAW z Sony tak, aby 

wyglądało jak to 

z iPhone'a lub gdy-

bym strzelał RAW na 

iPhonie, to obrobić je 

tak, jak te z Soniaka. 

Wygodniej jednak 

zrobić po prostu 

JPG-a, ale gdybym 

miał się zadowolić 

JPG-iem z Sony, to 

wolałbym mieć tylko 

iPhone'a.
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Tutaj skorzystałem z filtru Dramatic, który dał temu widokowi należytą 

atmosferę.  Obróbka tego zdjęcia zajęła dosłownie 5 sekund.

Automatyka iPhone'a ma jeszcze braki w kwestii zbyt dużej rozpiętości 

pomiędzy partiami jasnymi a cieniami. Automatyczny tryb HDR, który 

mam już zawsze włączony, sprawuje się dobrze, ale chciałbym tutaj jesz-

cze zobaczyć poprawę, tak aby nie przepalało dosyć istotnych dla mnie 

miejsc – w tym wypadku pięknie podświetlonych chmur.
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Tryb panoramy, kiedy trzymamy telefon w pionie, też sprawuje się coraz 

lepiej, a nie musimy przecież decydować się na kadr obejmujący 180° – są 

chwile, w których można w ten sposób bardzo ładnie wybrnąć z braku szer-

szego obiektywu.

To „makro” zrobiłem obiektywem 28 mm. Przy tak małych odległościach 

obiektyw rozmazuje delikatnie tło bez konieczności korzystania z trybu 

Portrait, a ostrość jest moim zdaniem wystarczająco dobra, aby zadowolić 

większość użytkowników.
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Tutaj mam ponownie zastrzeżenia co do tego, jak iPhone X radzi sobie 

z przepaleniami (słońce), ale nie będę narzekał nadmiernie, pomimo że 

niebo też nie jest tak wyraziste, jakbym sobie tego życzył.

Na pożegnanie pozostawiam Wam do oceny kadr z miejscowości Pizzo, 

na krótko przed zachodem słońca.

Recenzja iPhone X – Aparat i zdjęcia
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Ważną nowością i potencjalnie najważniejszym powodem, dla którego warto zainteresować 

się X – poza jego mniejszym rozmiarem – jest właśnie nowy aparat. Składa się on z dwóch 

obiektywów 12 Mpx. Pierwszy ma ogniskową w rejonie 28 mm i f/1.8, a drugi około 56 mm 

i f/2.4. Co ważne, szczególnie w przypadku kręcenia wideo, obie matryce, które rzekomo 

są większe niż w modelach 7 i 7 Plus, mają OIS (optyczna stabilizacja obrazu / optical image 

stabilization). Aparat ponadto potrafi robić panoramy, które mogą mieć do 63 MP, nagry-

wać wideo w 4K przy 60 fps lub 1080p i 240 fps, które wymagają włączenia „wysokiej jakości 

zdjęć i filmów”, czyli HEIF i HEIC, w opcjach (wymagane jest macOS High Sierra, aby je pra- 

widłowo obsługiwać na Mac). iPhone X ma dodatkowo całkowicie nowy aparat TrueDepth 

z przodu, który odpowiada za Face ID, ale również pozwala na robienie selfie typu Portrait, 

z rozmytym tłem – przednia matryca ma 7 Mpx. Wszystkie zdjęcia rejestrowane przez X są 

oczywiście w przestrzeni barwnej P3.

Aparat w iPhonie X to kolejny krok milowy firmy z Cupertino w kierunku całkowitej domi-

nacji fotografii. Oferuje jeszcze więcej niż poprzednio i wystarczy dobre oko, aby osiągnąć 

za jego pomocą znakomite efekty. Na obecną chwilę jedynie Portrait Lighting, które jest 

w becie, zawodzi – udało mi się za pomocą tej funkcji zrobić tylko jedno dobre zdjęcie (sel-

fie), a w pozostałych przypadkach zawsze miałem coś nienaturalnie ucięte. To technolo-

gia oparta o nauczanie maszynowe, więc algorytmy prawdopodobnie bardzo szybko się 

poprawią.

Zawsze, wyjeżdżając gdzieś bez mojego „dużego aparatu”, czułem niepokój i złość na fakt, 

że nie będę miał tak dobrych zdjęć, jakie bym sobie życzył. Z każdym kolejnym modelem 

iPhone’a te obawy są coraz mniejsze, a z ostatnich dwóch wyjazdów do Laponii na koło pod-

biegunowe i na południe Włoch mam na tyle dobre zdjęcia, że powoli zaczynam akcepto-

wać fakt, że to będzie przyszłość. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden ważny aspekt 

– we Włoszech pierwszego dnia lało tak mocno, że nie wyciągałem Sony’ego z torby.

A iPhone X?

Jest przecież wodoodporny. Idealny na takie sytuacje.

morid1n

Recenzja iPhone X – Aparat i zdjęcia
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RECENZJA IPHONE X 
FACE ID

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Ta nowa funkcja budziła najwięcej obaw użytkowników, podobnie jak przed laty przy 

wprowadzaniu Touch ID „wszyscy” porównywali to rozwiązanie do tego, co proponowała 

konkurencja.
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Technologia Face ID, którą Apple bardzo szybko podczas projektowania iPhone’a X przyjęło 

jako następcę Touch ID, opiera się o nowy moduł, zwany Aparat TrueDepth. Składa się on 

z kamery na podczerwień, oświetlacza podczerwieni, aparatu FaceTime (matryca z obiek-

tywem) i rzutnika punktów. Działanie jest stosunkowo proste – kamery widzą naszą twarz, 

nawet w mroku, dzięki podczerwieni, a rzutnik punktów nakłada na twarz skalę odniesienia, 

aby iPhone X potrafił porównać model matematyczny naszej twarzy z tym, który wcześniej 

stworzyliśmy. Co więcej, ten system ciągle się uczy, podobnie jak Touch ID, więc powolne 

i dynamiczne zmiany naszej twarzy, na przykład pod wpływem zarostu lub makijażu, nie 

wpływają znacząco na działanie całości. Apple jednocześnie podaje, że jest to znacznie 

bezpieczniejsza metoda zabezpieczenia naszego smartfona niż stosowanie odcisku palca. 

Są też wyjątki – jeśli mamy ogromną hipsterską brodę i ją zgolimy nagle, to Face ID zażąda 

potwierdzenia, że to nadal ta sama osoba. Generalnie jeśli nie nosimy na twarzy maski anty-

smogowej lub nie zakrywamy jej, na przykład szalikiem w zimie, tak, że wystają nam tylko 

oczy, to nie powinniśmy mieć problemów – Face ID zaprojektowano, aby działał z czapkami, 

chustami, szalikami, okularami (ale nie wszystkimi – mogą być problemy z tymi, które zbyt 

mocno blokują światło podczerwone) czy soczewkami kontaktowymi.

Recenzja iPhone X – Face ID
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Ta zmiana uwierzytelniania biometrycznego pojawiła się obok drugiej dużej modyfikacji 

– podstaw nawigowania po iOS-ie. Przycisk Home na dole każdego dotychczasowego iPho-

ne’a był prosty do bólu, pomimo że z czasem zyskał więcej funkcji. Podstawowe, pojedyncze 

kliknięcie jednak się nie zmieniało – niezależnie od tego, co robiliśmy, wystarczyło wcisnąć 

ten przycisk, aby wrócić do ekranu domowego. iPhone X zastąpił przycisk gestem, wykony-

wanym z dołu ekranu do góry. To działa szczególnie sprawnie w połączeniu z Face ID, ale 

pod warunkiem, że nie będziemy gapili się na kłódkę, dominującą górę ekranu.

Ale o co chodzi?! Już tłumaczę…

Odblokowanie telefonu – krok po kroku lub natychmiastowo
Gdy podnosimy telefon, to jego ekran się zapala. Na górze ekranu widać kłódkę, która jest 

w pierwszym momencie zamknięta. Po sekundzie się otwiera, a sama animacja jej otwie-

rania dodaje dodatkowe ułamki sekund. Teoretycznie w tym momencie możemy wykonać 

gest do góry, a przejdziemy do ekranu domowego. To wszystko jest jednak uciążliwe i Apple 

to przemyślało, ponieważ można zrobić to znacznie szybciej…

Recenzja iPhone X – Face ID
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Załóżmy, że mam telefon w kieszeni i chcę go zacząć używać. Wyjmuję go z niej, podno-

szę przed siebie i od razu zaczynam wykonywać gest do góry od dołu środka ekranu (ten 

nowy, zamiast wciskania przycisku Home). iOS w tym czasie w tle skanuje naszą twarz już od 

sekundy, więc akurat jak skończymy wykonywać gest do góry, będziemy już zweryfikowani 

i operacja się powiedzie. W sytuacji, gdy nie rozpozna nas, pojawi się ekran z prośbą o wpisa-

nie kodu PIN.

PIN a Face ID
Niezwykle ważne jest, abyśmy to my wpisali kod PIN do telefonu, nawet jeśli ktoś inny go 

używa. Otóż w momencie, w którym wpisywany jest kod PIN, Face ID „uczy” się naszej twa-

rzy. Jeśli będziemy wystarczająco podobni do oryginalnego skanowania twarzy, to nowe 

skanowanie zostanie zapamiętane. Nie powinno być żadnego problemu, gdybym telefon 

dał komuś z naszej redakcji i to on wpisałby PIN, ale jeśli zrobiłby to jakiś krewny, na przykład 

brat, który jest do mnie podobny, to mogłoby jego twarz zaakceptować jako moją. To może 

być szczególnie ważne w początkowych dniach korzystania z iPhone’a X oraz przy osobach 

mających mniej niż 13 lat – Apple ostrzega, że te osoby mają na tyle niewyrobione cechy 

twarzy, że Face ID może je niewłaściwie identyfikować.

Bezpieczeństwo
Apple zapewnia nas, że model matematyczny naszej twarzy i wszelkie dane związane 

z Face ID są szyfrowane i przechowywane w Secure Enclave (obecny od premiery Touch 

ID w modelu 5S). Te dane, podobnie zresztą jak odciski palców, nie wychodzą poza iPho-

ne’a – nie trafiają do Apple, iClouda i nie są backupowane nigdzie. Wyjątkiem jest sytuacja, 

w której użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie informacji diagnostycznych o Face ID do 

Apple, ale można te dane przejrzeć i zatwierdzić przed wysłaniem.

Attention Aware
Aparat TrueDepth dodatkowo oferuje kilka innych funkcji, ponieważ widzi, czy patrzymy 

na ekran, czy nie. Dla przykładu, jeśli czytamy coś w Safari i nie dotykamy ekranu, to ten 

domyślnie po 30 sekundach przygaśnie, a potem telefon się uśpi. Jeśli jednak nie zmienimy 

ustawień funkcji Attention Aware (jest domyślnie włączona), to iPhone X będzie widział, że 

patrzymy na ekran i go nie ściemni ani nie wyłączy. Analogicznie, gdy rano włącza mi się 

alarm, jeśli podniosę głowę i spojrzę na ekran, to Face ID mnie rozpozna i nie tylko odblokuje 

telefon, ale również przyciszy alarm – wie, że patrzę na telefon, więc nie muszę go przecież 

słyszeć na pełny regulator. Podobnie jest z powiadomieniami – są cichsze, gdy nasz wzrok 

jest wlepiony w iPhone’a.

Recenzja iPhone X – Face ID
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A w praktyce?
Nikomu nie udało się jeszcze odblokować mojego telefonu swoją twarzą i nie sądzę, abym 

taką osobę spotkał w swoim życiu – szanse rzekomo wynoszą jeden do miliona, podczas 

gdy jedna na 50 tysięcy osób mogła odblokować nasz telefon za pomocą Touch ID. Musimy 

jednak pamiętać, że jeśli wchodzimy na tematy absolutnego bezpieczeństwa (np. w tema-

tykę agenta 007), to długie alfanumeryczne hasło będzie najbezpieczniejsze.

Z Face ID korzystam już od dokładnie 39 dni i nie wyobrażam już sobie powrotu do Touch 

ID. Jest zdecydowanie wygodniejsze, w praktyce szybsze i prawdopodobnie jest największą 

rewolucją w iOS-ie, szczególnie jak połączymy całość z nowymi gestami do sterowania UI. 

Ma to też znaczenie o tej porze roku, kiedy nasze dłonie skryte są w rękawiczkach. Niestety, 

jeśli ktoś też zakrywa twarz z jakiegoś powodu, to Face ID mu nie pomoże.

Niestety nie miałem okazji przetestować działania tej funkcji we wszystkich sytuacjach, na 

przykład na pełnym słońcu w lecie, a przez te blisko 39 dni funkcja rozpoznaje mnie prak-

tycznie bezbłędnie. Miałem dotychczas jedną sytuację, kiedy miałem wrażenie, że Face ID 

powinien był mnie rozpoznać, a tego nie zrobił – było to kilka tygodni temu we Włoszech, 

właśnie w ostrym słońcu (ale tylko raz podczas całego dnia) – i wiele sytuacji, kiedy wiedzia-

łem, że jestem „poza kadrem”. Apple zaleca trzymanie twarzy w odległości od 25 do 50 cen-

tymetrów od iPhone’a, ale u mnie z powodzeniem działa na większe odległości, włączając 

w to uchwyt w samochodzie (skierowany na moją twarz), oraz ładowarki Qi, w których 

iPhone X stoi obok mojego łóżka i na biurku.

Wiele osób raportowało, że prędkość działania Face ID mieści się gdzieś pomiędzy Touch ID 

pierwszej i drugiej generacji. Być może tak jest „na papierze”, ale w codziennym użytkowa-

niu jest więcej niż zadowalające. Dodatkowo, w końcu mogę mieć ukryte powiadomienia na 

zablokowanym ekranie, które odsłaniają się „automagicznie”, gdy podnoszę telefon przed 

siebie. Jeśli to dodatkowo połączymy z funkcją tap-to-wake, czyli dotknięcia wyłączonego 

ekranu, aby go obudzić, to mamy naprawdę niesamowicie wygodną miksturę, która na co 

dzień sprawdza się niemalże wzorowo.

Nie chcę już wracać do Touch ID i nie mogę się doczekać, aż ta technologia trafi do iPada 

i Maca.

Recenzja iPhone X – Face ID
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VIFA – REYKJAVIK
Vifa – Reykjavik



Uwielbiam podróże po stolicach skandynawskich 

państw z duńskim producentem Vifa. Byłem już 

z nimi w Oslo oraz w Kopenhadze i muszę przy-

znać, że za każdym razem z wycieczki wraca-

łem z masą miłych wspomnień, pięknych zdjęć 

i przede wszystkim cudownych dźwięków. Teraz 

Duńczycy zabierają mnie na sam koniec świata, 

do równie ciekawego Reykjaviku. Pakuję ciepłe 

wełniane skarpety i wyruszam na nową, nieznaną 

ziemię. Reykjavik jest najnowszym i zarazem naj-

mniejszym głośnikiem w ofercie producenta, co 

sprawia, że teraz Vifa posiada głośniki dla każdego 

klienta. Wcześniej ewidentnie brakowało urzą-

dzenia bardziej mobilnego, takiego, które można 

zabrać ze sobą absolutnie wszędzie. Bardzo 

szybko przekonałem się o tym, że Reykjavik ide-

alnie wypełnia tę lukę. Przeważnie tego nie robię, 
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ale w tym wypadku już na początki tekstu zdradzę Wam, na ile Vifa wycenia podróż do sto-

licy Islandii. Robię to, bo cena pozytywnie zaskakuje. 729 zł, które trzeba wydać na Reykjavik, 

jest niezwykle atrakcyjną propozycją i będę się starał Wam to udowodnić. Vifa postawiła 

na sprawdzone rozwiązania i skupiła się na dopracowaniu ich jak zwykle do perfekcji. Ten 

producent wykonuje urządzenia kompletne, począwszy od opakowania, poprzez akcesoria 

i skończywszy na najważniejszym, czyli jakości dźwięku. Przykładałem może być materia-

łowy woreczek z wyszywaną nazwą modelu, niby szczegół, ale wiadomo, że takie rzeczy 

w ogólnym rozrachunku mogą być kluczowe. Przy tak wielkiej konkurencji każdy, nawet naj-

mniejszy detal ma znaczenie, a takich w urządzeniach duńskiego producenta nie brakuje. 

Vifa, projektując Reykjavik, obrała jedyną słuszną drogę dla tego typu konstrukcji. Postawiła 

na kształt koła, który jest bardzo praktyczny w podróży, a jednocześnie najlepiej sprawdza 

się akustycznie. Odpowiednie rozmieszczenie przetworników daje efekt dźwięku, który tra-

fia do nas idealnie, niezależnie od tego, jak położymy nasz głośnik. Tak jak wcześniej wspo-

mniałem, sprawdzone rozwiązanie dobrze wykonane musi zdać egzamin. Kolejnym ważnym 

krokiem był dobór odpowiednich materiałów i w tym aspekcie Vifa nie uznaje kompromi-

sów. Myślę, że to właśnie materiały są jedną z bardziej kluczowych kwestii poruszanych przy 

projektowaniu produktów duńskiej marki. Najczęściej producent ogranicza się do propo-

zycji różnych kolorów danego urządzenia, ale przy tworzeniu głośnika Reykjavik tzw. burza 

mózgów doprowadziła do dwóch, znacznie różniących się od siebie wersji. Pewnie się po 

prostu pokłócili, a jedynym wyjściem było stworzenie dwóch projektów, czyli kompromis. 

Jestem za takimi rozwiązaniami. Finalnie otrzymujemy możliwości zwiedzania stolicy Islandii 

nocą i dniem. Nocna odsłona jest bardziej surowa, czarna i wykonana z anodyzowanego 

aluminium, a opcja na dzień jasna i o niej Wam więcej opowiem. Mnie przyszło „zwiedzać” 

Reykjavik właśnie w dzień i nie żałuję wyboru. Pamiętacie, jak pisałem o ciepłych wełnia-

nych skarpetach? Przypadek? Oczywiście, że nie, bo górna część jasnej wersji pokryta jest 

wspomnianą wełną. Nie rzucałem słów na wiatr, pisząc, jak dużą uwagę Vifa przywiązuje do 

materiałów. Wysokiej jakości wełna to twór firmy Kvadrat, światowego lidera w produkcji 

Najczęściej producent ogranicza się do propozycji różnych kolorów 
danego urządzenia, ale przy tworzeniu głośnika Reykjavik tzw. burza 
mózgów doprowadziła do dwóch, znacznie różniących się od siebie wersji.
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najwyższej jakości tkanin tapicerskich, wykorzystywanych przez wiodących producentów 

mebli na całym świecie. Tkaniny Kvadrat zdobią wnętrza takich miejsc jak MoMA (NYC), Walt 

Disney Concert Hall (LA), Reichstag (Berlin) czy Muzeum Guggenheima (Bilbao). Nie muszę 

nic więcej dodawać, prawda? Dobra, dodam, bo to nie koniec dobroci. Dolna część głośnika 

wykonana została z materiału przypominającego gumę, dzięki czemu świetnie sprawdza się 

na każdej powierzchni. Dopełnieniem szczęścia jest skórzany pasek z firmowym logo. Jasne, 

przecież to „tylko” kolejny szczegół.  Dla przypomnienia napiszę, że mamy do czynienia ze 

skandynawską szkołą dizajnu, a więc muszę użyć słowa „minimalizm”, które o dziwo napi-

sałem po raz pierwszy w tym tekście. Reykjavik jest prosty i taki właśnie ma być. Przyciski 

wymagane do obsługi głośnika zostały niemal stopione z obudową i stanowią jedność, co 

tylko zwiększyło poziom mojego oczarowania tym projektem. Jednak minimalizm nie ozna-

cza zacofania, wnętrze stolicy Islandii naszpikowane jest nowoczesnością. Przypomina mi to 

surowe krajobrazy i prawdziwą naturę, gdzie na każdym rogu zostały ukryte punkty ładowa-

nia Tesli. Głośnik Vifa w pełni odzwierciedla Reykjavik. Świadectwem tego, co napisałem, jest 

złącze ładowania USB-C, dwa wbudowane mikrofony służące do rozmów i przede wszyst-

kim cyfrowy wzmacniacz klasy D. Takie wzmacniacze są spotykane raczej w zdecydowanie 

większych konstrukcjach i jestem przekonany, że to właśnie było kluczem do tego, w jaki 
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sposób ten głośnik przekazuje nam dźwięki. Wiem, że pisanie o tym, jak to z tak małej kon-

strukcji producent wyciągnął tak wiele, staje się już nudne, ale co ja mam napisać. Było już 

o tym, że ta poprzeczka zawieszona jest nad Everestem, ale jeśli mam odwoływać się do gór, 

to Reykjavik jest jak zimowe wejście na K2. Oczywiście mówimy o zdobywaniu szczytu bez 

aparatury tlenowej. Ten głośnik, jak na swoje rozmiary, gra niewiarygodnie w każdym zakre-

sie. Vifa nie dała nam absolutnie żadnej możliwości kalibracji dźwięku, oni sami o tym zade-

cydowali i okazuje się, że dobrze się stało. Po ostatnim kontakcie z ich produktami nadal na 

telefonie posiadałem aplikację, ale okazało się, że ta nie działa z Reykjavik. 

Być może w przyszłości planowane są jakieś 

aktualizacje albo to celowy zabieg i maksymalne 

uproszczenie obsługi. Obawiałem się o różne 

gatunki muzyczne, ale moje obawy z każdą 

sekundą przesłuchanej muzyki zostawały roz-

mywane przez dźwięki płynące z głośnika. Vifa 

stawia na naturalność, dlatego na pierwszym 

planie jest środek pasma i jego wyższe zakresy. 

Jednak momentami głośnik zaskakuje również 

całkiem niezłym, jak na jego rozmiary, basem. 
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Przypomina mi to surowe krajobrazy 
i prawdziwą naturę, gdzie na 
każdym rogu zostały ukryte punkty 
ładowania Tesli. Głośnik Vifa w pełni 
odzwierciedla Reykjavik.
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Najważniejsze jest wyważenie dźwięku i dzięki temu sprawdza się absolutnie we wszystkim, 

za każdym razem dając z siebie wysoką jakość. Odpowiedzialne za to są trzy przetworniki: 

dwa 19-milimetrowe głośniki wysokotonowe z tekstylnymi membranami i magnesami neo-

dymowymi oraz 70-milimetrowy głośnik niskotonowy z aluminiową membraną i magnesem 

neodymowym. Strasznie żałowałem, że nie mogę stolicy Islandii zwiedzać również nocą, 

ponieważ Vifa na spodzie głośnika umieściła przycisk do parowania urządzeń. Prosty sposób 

na uzyskanie stereo, a więc mając dwie wersje, Reykjavik nie miałby przede mną żadnych 

tajemnic. Zadowoliłem się jednym i muszę przyznać, że to wielkie doświadczenie przy pro-

dukcji przetworników duński producent świetnie przekłada na swoje urządzenia. Za każdym 

razem, kiedy testuję sprzęt Vifa, mam odczucie, że to nie jest firma produkująca masowo, 

a detale i sposób prezentacji tylko mnie w tym upewniają. Wystarczy wejść na stronę inter-

netową vifa.dk, żeby przekonać się, jak wielkie poczucie estetyki posiadają Duńczycy, 

obejrzyjcie sobie zdjęcia i filmy promocyjne. Teraz wróćcie do początku tego tekstu, prze-

czytajcie raz jeszcze cenę i szybko udajcie się do sklepu, bo lepszy mały głośnik w takiej 

cenie ciężko będzie Wam znaleźć. Serio, zróbcie to. 

calamuzyka

Vifa – Reykjavik             

Dane techniczne:
• Pasmo przenoszenia: 62 Hz–

20 kHz @ +/- 3 dB 

• Porty: USB-C (strumieniowanie audio) 

• Wejście analogowe: mini Jack

• Wejście cyfrowe: USB

• Wymiary: (S × W × G) 
mm 139 × 65 × 139 

• Waga: kg 0,6

Vifa – Reykjavik

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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BEOPLAY M3 
NIEPOZORNY GRACZ

NORBERT CAŁA

BeoPlay M3 – niepozorny gracz

Bang & Olufsen sukcesywnie rozbudowuje swoje portfolio głośników, aby mieć 

rozwiązanie dla każdego. Wśród tych przenośnych zapotrzebowanie mamy już pokryte 

w pełni, wśród tych stacjonarnych brakowało jeszcze tego najmniejszego. Lukę 

wypełnia nowy M3, który obok BeoPlay A9, A6 i M5 i Besound 2 oraz 1 domyka system 

multiroom od Bang & Olufsen.



Ten niewielkich rozmiarów głośnik, bezpośrednia konkurencja np. Sonosa Play 1, dostępny 

jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i szarym. Wykonany został oczywiście 

z doskonałych materiałów, B&O nie idzie na żadne kompromisy, nawet w tańszych produktach 

z lini BeoPlay. Tu mamy ascetyczną obudowę w większości wykonaną z lekko gumowanego, 

miłego w dotyku plastiku. Na całym głośniku znajdziemy tylko trzy przyciski (głośniej, ciszej, 

power), które są niewidoczne, ukryte na tyle obudowy. To jasno pokazuje, że to głośnik sys-

temowy do obsługi za pomocą aplikacji, zarządzającej całym systemem. Przetworniki przy-

krywa maskownica, która może być wykonana 

z aluminium lub specjalnej wełny Kvadrat, która 

przykrywa też inne głośniki Banga. Maskownice 

są wymienne, ale na razie nie ma szerokiego 

wyboru. Pewnie z czasem pojawią się inne kolory 

niż czarny i szary. W tym głośniku jednak nie jest 

to tak bardzo istotne. Został zaprojektowany tak, 

żeby wtopić się w otoczenie i być niezauważalnym 

   /   SPRZĘT   /   8181BeoPlay M3 – niepozorny gracz

Wykonany został oczywiście 
z doskonałych materiałów, B&O nie 
idzie na żadne kompromisy, nawet 
w tańszych produktach z lini BeoPlay.



elementem dobrego dźwięku. Obudowa od dołu 

ma gwint pozwalający zamontować go np. na 

uchwytach ściennych lub podstawkach. Nie zdra-

dzając wszystkiego, powiem, że pierwsze zadanie 

wykonuje bardzo dobrze. Jest jak Passat w kombi, 

wygląda na tyle dobrze, że można go bez obaw 

kupić, a jednocześnie nie jest na tyle finezyjny, 

żeby zwracać uwagę zazdrosnego sąsiada, który 

nie musi wiedzieć, że mamy tam fotele z masażem.

Drugim zadaniem, czyli wypełnianiem przestrzeni 

dźwiękiem zajmują się dwa przetworniki, które 

ukryto pod tą niewielką obudową. 3,75-calowy 

woofer oraz 1,75-calowy tweeter. Przetworniki 

mają efektywny zakres częstotliwości: 65–22 000 

Hz, a zasilane są dwoma wzmacniaczami: 1 × 40 

W klasy D dla głośnika niskotonowego, 1 × 40 

W klasy D dla głośnika wysokotonowego. Głośnik 

wyposażono we wszystkie technologie bezprze-

wodowe, które powinen mieć: Wi-Fi i to dzia-

łające we wszystkich popularnych standardach 

802.11 a/b/g/n/ac – 2.4/5 GHz, a także Bluetooth 4.2. 

Oczywiście już po podłączeniu do naszej sieci M3 

będzie potrafił działać jako odbiornik AirPlay, ale 

również i Chromecast. Zaś po zainstalowaniu apli-

kacji mamy dostęp do systemów TuneIn, QPlay, 
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Jest jak Passat w kombi, wygląda na 
tyle dobrze, że można go bez obaw 
kupić, a jednocześnie nie jest na 
tyle finezyjny, żeby zwracać uwagę 
zazdrosnego sąsiada.
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Deezer. Niestety brak Apple Music, które występuje 

w Sonosie. Gdyby ktoś miał ochotę, to można też 

użyć połączeń kablowych, których złącza ukryte są 

pod specjalną klapą – są to wejście liniowe analo-

gowe typu mini Jack 3,5 mm oraz micro USB.

BeoPlay M3 jest bardzo niepozorny, z łatwością 

schowamy go obok półek z książkami lub w rogu 

pokoju na szafce przy kanapie. To, jak go usta-

wimy, możemy zdefiniować w parametrach gło-

śnika. Ma trzy predefiniowane ustawienia: ściana, 

narożnik i wolno stojący. Ustawienia te w słyszalny 

sposób zmieniają charakterystykę głośnika. Jedno 

na pewno się nie zmienia, jeśli nie widzimy gło-

śnika, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, skąd 

tak naprawdę gra muzyka, a gdy go zobaczymy, 

trudno uwierzyć, że to niepozorne urządzenie 

potrafi odtwarzać tak głębokie i przyjemne dla 

ucha dźwięki.

Wysokie częstotliwości dźwięków wychodzą 

nad wyraz dobrze, zaskakując precyzją znaną 

z większych braci z B&O. Jednocześnie są bardzo 

łagodne, nie męczą nas przesadną metalicznością. 

Dedykowany 1,75-calowy tweeter wykonuje swoją 

robotę bardzo dobrze. Tym, co mocniej zaska-

kuje, jest perfekcyjny środek. Wszelkiego rodzaju 

wokale to ulubione przestrzenie M3. Radzi sobie 

w nich lepiej niż dobrze. Oczywiście to mocno 

subiektywne, ale według mnie dużo lepiej niż kon-

kurencja z podobnej półki cenowej, u której często 

można zauważyć chęć grania efekcjarskiego, czyli 

nadrabiania braków jakości sztucznym podbija-

niem tonów wysokich i niskich. Prawie nikt już nie 

stosuje magicznego przycisku loudness, ale opro-

gramowanie pod spodem robi swoje.

BeoPlay M3 – niepozorny gracz



Nawet utwory, w których bas gra pierwszoplanową rolę, doskonale się bronią w M3. Głośnik nie 

wpada w żadne dziwne wibracje, a bas jest głęboki. Tak się dzieje do połowy skali głośności, 

niestety później im głośniej, tym basu coraz mniej. Prawdopodobnie oprogramowanie głośnika 

celowo go zmniejsza, żeby zapobiec zakłóceniom. W rezultacie M3 nadaje się raczej do mniej-

szych pomieszczeń, gdzie nie trzeba grać bardzo głośno. Ale patrząc na jego gabaryty, raczej 

nikt nie będzie próbował nim nagłaśniać imprezy w dużym salonie, no chyba że ma ich kilka.

Szkoda, że producent nie zdecydował się na możliwość połączenia dwóch takich głośników 

w parze stereo. Tak robi konkurencja oraz on sam z głośnikami przenośnymi. Mam nadzieję, że 

to załatwi jakaś aktualizacja oprogramowania. W takim ustawieniu z tak fajnym minimalistycz-

nym wyglądem sprawdziłyby się idealnie jako zestaw podstawowych monitorów dźwięko-

wych na biurku obok MacBooka.

BeoPlay M3 to fajny pomysł na mały, niezbyt drogi (1299 zł) systemowy głośnik, który pomoże 

nam zbudować system multiroom. Tym bardziej, że różne ptaszki ćwierkają, że dostanie 

wsparcie do AirPlay 2, czyli będzie można go wykorzystać wraz z głośnikami innych producen-

tów w jednym systemie multiroom.

Ocena iMagazine:          

   /   SPRZĘT   /   84

norbertcala

BeoPlay M3 – niepozorny gracz

http://www.twitter.com/norbertcala
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CREATIVE OMNI 
OD PLECAKA 

PO MULTIROOM

PAWEŁ HAĆ

Creative Omni – od plecaka po multiroom

Ponad rok temu testowałem Sound Blaster FRee, czyli świetnej jakości przenośny głośnik 

Creative. Omni na pierwszy rzut oka nie różni się niczym prócz koloru, jednak wewnątrz 

zmieniło się praktycznie wszystko.
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Wzornictwo FRee bardzo się mi spodobało, bo nie dość, że głośnik można postawić zarówno 

poziomo, jak i w pionie, to na dodatek nie sposób go uszkodzić czy też przewrócić, a przy-

ciski sterujące są łatwo dostępne. Nie dziwię się więc, że Creative postanowił wykorzystać 

sprawdzone kształty do opracowania swojego dużo bardziej zaawansowanego głośnika. 

Omni wygląda więc tak samo, występuje jednak w bardziej stonowanych wersjach kolo-

rystycznych: czarno-złotej oraz biało-złotej. Urządzenie jest dość ciężkie (cięższe niż FRee), 

waży 0,46 kg, nie zajmuje przy tym wiele miejsca, zwłaszcza w pionie. Układ przycisków 

znany z prostszego modelu pozostał ten sam, ale niektóre z nich pełnią inną funkcję 

(zamiast podbicia dźwięku nazwanego Loud mamy teraz włącznik Wi-Fi, nie ma też losowa-

nia utworów i wyłączania mikrofonu). W tym samym miejscu, pod gumową klapką, mamy 

natomiast port micro USB do ładowania, mini Jack oraz gniazdo micro SD (do odtwarza-

nia lokalnego, z kart o pojemności do 32 GB). Jakość materiałów i spasowania pozostała na 

dokładnie tym samym, wysokim poziomie: osłona głośnika jest metalowa, natomiast pozo-

stała część obudowy to delikatnie chropowaty plastik, na górze i dole mamy natomiast 

gumę, która niezbyt szybko, ale jednak zbiera kurz. Nie poprawiono jedynej wady konstruk-

cji: cztery gumowe nóżki na jednej z krawędzi wciąż same potrafią się odkleić.

Creative Omni – od plecaka po multiroom
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Omni jest jeszcze bardziej uniwersalnym sprzę-

tem niż swój poprzednik. Oferuje zarówno 

odtwarzanie z micro SD, jak i z dowolnego źródła 

podpiętego przez mini Jack, jest też Bluetooth. 

Nowością jest Wi-Fi, które pozwoliło na znaczne 

rozszerzenie możliwości urządzenia, dzięki aplika-

cji na iOS może bowiem być skonfigurowane jako 

element systemu multiroom i współpracować 

z innymi głośnikami. Przełączanie się pomiędzy 

źródłami działa błyskawicznie, zarówno micro SD, 

Bluetooth, jak i Wi-Fi mają na obudowie dedy-

kowane przyciski. Kontrolowanie muzyki bezpo-

średnio z głośnika również jest proste, możemy 

pauzować i wznawiać odtwarzanie, przełączać 

utwory i regulować głośność (ten ostatni ele-

ment akurat działa tak sobie, jeśli głośnik leży 

poziomo – przyciski są na boku i wymagają tro-

chę więcej siły, by je wcisnąć). Jeśli telefon pod-

łączony jest przez Bluetooth, to dodatkowo za 

pomocą przycisku asystenta głosowego można 

wywołać Siri – używam głośnika w kuchni, gdzie 

przydaje się mi do minutników, pogody i kalen-

darza. Omni jest zresztą odporny na zachlapanie 

(IPX4), więc nawet gotowanie mu niestraszne. 

Aplikacja do obsługi głośnika jest ważniejsza niż 

mogłoby się wydawać. Nawet gdy mamy tylko 

jeden głośnik, przydaje się do integracji z takimi 

serwisami jak Spotify, Tidal czy TuneIn. Z jej 

poziomu można też sterować odtwarzaniem 

muzyki z telefonu (w tym z Apple Music, bez spe-

cjalnego importowania do aplikacji). Głośnik ma 

Wi-Fi, co teoretycznie pozwala sądzić, że mógłby 

obsługiwać AirPlaya. Co więcej… faktycznie 

to potrafi. Creative nie dogadało się widocznie 

z Apple w kwestiach licencyjnych, dlatego też nie 

może się tym oficjalnie pochwalić, niemniej jed-

Jeśli telefon podłączony jest 
przez Bluetooth, to dodatkowo 
za pomocą przycisku asystenta 
głosowego można wywołać Siri.
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nak AirPlay jest obsługiwany i działa wzorowo, bez żadnego kombinowania. Po połączeniu 

z siecią domową głośnik pojawia się na liście urządzeń, a po wybraniu go, zaczyna po prostu 

odtwarzać wybraną muzykę.

Creative zrezygnował z trybu Loud, wzmacniającego brzmienie dźwięku (poprzez podbi-

cie określonych tonów i zwiększenie głośności), jednak słuchając Omni, ani przez chwilę nie 

odczułem, by mi go brakowało. W przypadku wyłączenia Loud we FRee i połączeniu przez 

Bluetooth oba głośniki brzmią praktycznie tak samo. Różnice pojawiają się natomiast w przy-

padku przełączenia się w Omni na Wi-Fi – jakość drastycznie wzrasta, poprawia się szcze-

gółowość oraz separacja instrumentów. Podejrzewam, że Creative mógł posunąć się nawet 

do automatycznego włączenia podbicia dźwięku przy przejściu na Wi-Fi, różnica jest aż tak 

zauważalna. Jedynym powodem, dla którego od czasu do czasu korzystałem z Bluetooth, 

było Siri – przycisk asystenta nie działa przy korzystaniu z AirPlaya. Jakość dźwięku jest wię-

cej niż zadowalająca: na pierwszym 

planie mamy średnie tony, góra jest 

wyraźna, ale nie za ostra (dopiero 

przy dużej głośności zaczyna trzesz-

czeć i przeszkadzać), bas jest obecny, 

Creative Omni – od plecaka po multiroom

AirPlay jest obsługiwany i działa 
wzorowo, bez żadnego kombinowania.
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Creative Omni             

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• AirPlay

• dobra jakość dźwięku

Minusy:
• niewygodne przyciski 

regulacji głośności

• odpadające nóżki

Cena: około 130 EUR

Creative Omni – od plecaka po multiroom

uderza całkiem mocno, choć nie 

wybrzmiewa długo. Scena wypada 

całkiem nieźle, aczkolwiek trudno 

z jednego głośnika uzyskać efekt jej 

dużej szerokości.

Do niedawna moim podstawowym, 

domowym głośnikiem był Beolit 12, 

głównie przez to, że ma AirPlaya. 

Omni zajął jego miejsce z powodu 

swoich rozmiarów i zdecydowanie 

większej mobilności. Jego bateria 

wystarcza na bardzo długo (około 7 

godzin grania), wymaga mało prze-

strzeni, a do tego po prostu świetnie 

brzmi. To z pewnością nie ostatni 

głośnik Creative, który zagości 

w moim domu.

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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MUZYKA W STYLU RETRO

PAWEŁ OKOPIEŃ

Muzyka w stylu retro

Najnowsze produkty technologiczne w ostatnich latach pokazują, że nowoczesne 

funkcje można pogodzić ze świetnym designem. Gadżety stają się elementami mody. 

Popularnością cieszy się styl retro i do niego nawiązują słuchawki Panasonic RP-HTX80. 

Model ten nie tylko zachwyca wyglądem, ale też pozwala bawić się muzyką.
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Małe słuchawki douszne zwykle nie wpływają 

jakoś wyraźnie na nasz image. Białe słuchawki 

z iPodów i iPhone’ów stały się rozpoznawalne, 

ale nie definiowały użytkowników stylistycznie. 

Ze słuchawkami nausznymi jest gorzej, ponie-

waż wyraźnie je widać. Niezależnie od tego, 

czy mamy je właśnie na głowie, zsunęliśmy je 

na ramiona, czy też schowaliśmy do torby. To 

względnie dużych gabarytów akcesorium, które 

towarzyszy nam w podróży, w drodze do pracy, 

czasem także w pracy czy na uczelni. Producenci 

wprowadzają różne kolory swoich słuchawek, 

czasem jakieś dodatkowe elementy. Większość 

z nich jest jednak do siebie podobna. Model 

RP-HTX80 od Panasonica stara się to zmienić. 

Oczywiście od razu widać, że mamy do czy-

nienia ze słuchawkami. Jednak wyglądają one 

Muzyka w stylu retro
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nietuzinkowo. Wyraźnie nawiązują do lat 70., trochę do słuchawek ówczesnych radiow-

ców, trochę do słuchawek pilotów samolotów. Świetne jest to, że producent zaoferował 

kilka wariantów kolorystycznych. Wszystkie są też bardzo eleganckie, kolory są stono-

wane dzięki matowemu wykończeniu, mają drobne chromowane elementy. W ofercie są 

cztery kolory – czarny, szary, beżowy i czerwony, a właściwie bordowy. Słuchawki są dość 

duże, a przez to wygodne. Model zarówno pod względem stylistycznym, jak i użytkow-

nym zaprojektowano tak, by był unisex – każdy będzie w nich wyglądał dobrze. Słuchawki 

naprawdę dopasowują się do naszej głowy, przez co nie uciskają, jak wiele innych modeli, 

zwłaszcza tych tańszych.

Już w tym momencie warto znać cenę tych słuchawek. W sklepach znajdziemy je za 349–

399 zł. To niewygórowana cena jak za stylowy sprzęt japońskiego producenta. Oczywiście 

płacimy jednak nie tylko za design. Ważna jest funkcjonalność. Przede wszystkim są to 

słuchawki bezprzewodowe, korzystające z technologii Bluetooth w wersji 4.1 z obsługą 

profili A2DP, AVRCP, HSP, HFP. Na jednym ładowaniu potrafią odtwarzać muzykę przez  

Muzyka w stylu retro



24 h, a czas pełnego ładowania to 3,5 h. Dzięki funkcji szybkiego ładowania 15 minut łado-

wania przewodem micro USB zapewnia 150 minut odsłuchu. Możemy więc na chwilę 

podłączyć je do powerbanku, by znów przez ponad 2 godziny cieszyć się muzyką. Nie 

zabrakło też mikrofonu, więc spokojnie możemy rozmawiać przez nie, trzymając iPho-

ne’a cały czas w kieszeni. Brakuje jedynie cyfrowej redukcji szumów – na próżno jednak 

szukać takich udogodnień w tej klasie. Chcąc cieszyć się skutecznym ANC, musimy liczyć 

się z wydatkiem ponad tysiąca złotych. Duże gąbki i przemyślana konstrukcja Panasonic 

RP-HTX80 sprawia jednak, że słuchanie muzyki jest komfortowe nawet w głośnym oto-

czeniu. Sprawdzą się one zarówno w pracy, jak i podróży pociągiem, samolotem czy pod-

czas codziennych dojazdów metrem czy tramwajem. Odlotowo wyglądać w nich będą 

osoby posiadające skuter również utzrymany w stylu retro. 

Bardzo znamienne jest to, że w słuchawkach nie uświadczymy portu mini Jack 3,5 mm. To 

słuchawki, z których korzystać możemy wyłącznie za pomocą Bluetooth. Mamy więc cał-

kowite odcięcie kabli i to w sprzęcie za rozsądną cenę. Minął raptem rok, od kiedy pozby-

liśmy się złącza mini Jack w iPhone’ach. Bezprzewodowe słuchawki to wygoda, a obecnie 

   /   SPRZĘT   /   93Muzyka w stylu retro



   /   SPRZĘT   /   94

w 99% przypadków nie tracimy na jakości dźwięku. Słusznie więc Panasonic, powracając 

do stylu retro, jednocześnie poszedł w stronę najnowszych rozwiązań technologicznych. 

Jak grają słuchawki Panasonic RP-HTX80? Za dźwięk odpowiadają 40-milimetrowe neo-

dymowe przetworniki. Producent chwali się też specjalnym filtrem Acoustic Bass Control, 

którego zadaniem jest optymalizacja dźwięku. Rzeczywiście zgodnie z zapowiedziami 

słuchawki te dostarczają naprawdę niezły dźwięk, a to, co rzuca się w uszy od pierwszych 

chwil, to mocny bas oraz wyraziste brzmienie. Nie jest ono jednak przerysowane, ale 

RP-HTX80 przypadną do gustu szczególnie tym, którzy w poprzednich swoich słuchaw-

kach narzekali na brak basu. Kilka kawałków klasyki rocka, muzyki filmowej i świątecznych 

popowych kawałków przesłuchanych na tych słuchawkach potwierdziło, że są one warte 

swojej ceny. 

Panasonic RP-HTX80 można polecić studentom, młodzieży i wszystkim tym, którzy mają 

w sobie ducha stylu vintage. To nie jest produkt klasy high-end, a raczej słuchawki do 

codziennego użytku, dające radość ze słuchania muzyki wszędzie tam, gdzie chcemy, 

bez plątaniny kabli. Skoro muzyka, w jakiej gustujemy, często nas opisuje, to i słuchawki 

powinny wpasowywać się w nasz styl. Panasonic RP-HTX80 są modnym i funkcjonalnym 

gadżetem, uzupełniającym garderobę. Co prawda święta już za nami, ale wkrótce walen-

tynki. To może być doskonały prezent dla naszej drugiej połówki.

Muzyka w stylu retro

paweloko

https://twitter.com/paweloko
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CORSAIR HS50 
ZGODNY Z iPHONE

KAMIL DYRTKOWSKI

Corsair HS50 zgodny z iPhone

Firma Corsair wprowadziła do oferty nowy, kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami 

zestaw słuchawkowy HS50. Przed testami urządzenia byłem ciekaw, czy ten produkt 

w porównaniu z konkurencją rzeczywiście będzie wartościowy.
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W zestawie użytkownik dostaje 

do rąk solidne słuchawki, zbu-

dowane z aluminium. Nauszniki 

produktu są wystarczajaco duże, 

aby pokryć całe małżowiny 

uszne i tłumić dźwięki otocze-

nia. HS50 wyposażono w odpi-

nany mikrofon. Panel kontrolny 

umieszczony na słuchawkach 

umożliwia łatwą i szybką regu-

lację głośności bądź całkowite 

wyciszenie, bez konieczności 

odrywania się od gry. 

Model został też wyposażony 

w 50-milimetrowe przetworniki 

neodymowe i obsługuje zakres 

przenoszenia od 20 Hz do 20 

kHz. Natomiast mikrofon zapew-

nia zakres rejestracji mowy od 

100 Hz do 10 kHz i czułość 40 dB, 

przy jednoczesnym ignorowaniu 

dźwięków otoczenia. Jedynym 

mankamentem, do którego 

mogę się przyczepić, są spora-

dyczne szumy, towarzyszące 

głośniejszemu słuchaniu muzyki. 

Niemniej jednak słuchawki bar-

dzo dobrze działają i współpra-

cują zarówno z iPhone'em, jak 

i MacBookiem.

Firma Corsair zapewnia, że ich 

produkt jest przeznaczony dla 

bardziej wymagających użyt-

kowników i nie mogę się z tym 

Corsair HS50 zgodny z iPhone

Produkt jest przeznaczony dla bardziej 
wymagających użytkowników, gdyż 
prezentuje on dźwięk bardzo dobrej jakości. 
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nie zgodzić, gdyż prezentuje on 

dźwięk bardzo dobrej jakości. 

Dodatkowym plusem, jaki 

zauważyłem podczas testów, 

jest fakt, że użytkownik nie 

odczuwa dyskomfortu nawet 

podczas bardzo długich sesji. 

W innych modelach musiałem 

robić małe przerwy, aby uszy 

odpoczęły. 

Słuchawki dostępne w wersjach 

kolorystycznych: czarnej, czarno-

-niebieskiej i czarno-zielonej. 

Cena to 60 euro.

Użytkownik nie odczuwa dyskomfortu nawet podczas bardzo długich sesji.

dyr_k

Corsair HS50 zgodny z iPhone

http://www.twitter.com/dyr_k


SAMSUNG GEAR SPORT 
I ICONX 2018 – DUET FIT
PAWEŁ HAĆ 

Samsung kojarzy się ze sportem od niedawna – seria akcesoriów Gear skutecznie 

pozwoliła zaistnieć firmie w segmencie sprzętu treningowego dla amatorów. Ostatnie 

nowości z tej rodziny to tylko potwierdzają.
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Nowe Geary nie są tak właściwie… nowe. Gear Sport to Gear S3 z kilkoma zmianami, a IconX 

różni się od poprzedników przede wszystkim śledzeniem aktywności, ale podstawowe 

założenia są dokładnie takie same. Samsung pokazał jednak, że nieustannie się uczy i z już 

świetnych urządzeń zrobił jeszcze lepsze. Zacznijmy od zegarka, który jest jednym z naj-

zgrabniejszych smartwatchów. Na zdjęciach wygląda podobnie do wersji Frontier, ma jed-

nak znacznie mniejszą kopertę (oraz odrobinę mniejszy wyświetlacz, choć nie na tyle, by był 

przez to mniej czytelny). Dzięki temu zdecydowanie lepiej wygląda na szczuplejszym nad-

garstku, co więcej, mieści się dość komfortowo pod mankietem koszuli (aczkolwiek do żad-

nej nie pasuje). Recenzując Gear S3, wspominałem, że nie trafi raczej na kobiece nadgarstki, 

w przypadku wersji Sport jest to dużo bardziej prawdopodobne (co potwierdziła też moja 

żona). Sporo zmienia też odrobinę węższy pasek o szerokości 

20 mm, w standardzie mamy do wyboru jedynie gumowy, ale 

można go zmienić na dowolny, o ile tylko zmieści się w moco-

wanie. Koperta jest metalowa i mocno się błyszczy, podobnie 

jak bezel otaczający ekran. Po prawej stronie mamy dwa przy-

ciski pokryte gumą (akurat ten zabieg wydaje się mi zbędny), 

dekielek jest natomiast plastikowy. To właśnie tam znalazł się 

optyczny czujnik tętna. Jakość wykonania nie budzi żadnych 

zastrzeżeń – wszystko idealnie do siebie pasuje. Z IconX jest 

podobnie – tu również zastosowano plastik i gumę i podob-

nie jak w przypadku Gear Sport nie sposób do czegokolwiek 

się przyczepić. Odrobinę gorzej jest z pudełkiem na słu-

Samsung Gear Sport i IconX 2018 – duet fit

Recenzując Gear S3, 
wspominałem, że nie 
trafi raczej na kobiece 
nadgarstki, w przypadku 
wersji Sport jest to dużo 
bardziej prawdopodobne.
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chawki, którego zewnętrzna część bardzo łatwo zbiera odciski palców. Słuchawki są bardzo 

lekkie (każda waży po 8 gramów) i wygodne. Dopasować można zarówno gumową koń-

cówkę, jak i „ucho”, stabilizujące ją w małżowinie. Sama słuchawka jest niewielka, dlatego 

też powinna pasować większości osób, również tym z mniejszymi uszami. Pudełko zostało 

poprawione względem poprzedniej wersji – tym razem jest mniejsze i pozwala naładować 

słuchawki od zera do pełna raz. Ładowanie jest zresztą szybkie, bo 10 minut wystarczy na 

godzinę odtwarzania. Etui ma przycisk do parowania przez Bluetooth (znajduje się zaraz 

obok USB-C), ale w przypadku smartfonów Samsunga dzieje się to od razu po otwarciu etui 

(z moim A3 2016 to niestety nie zadziałało).

Tizen nie zmienił się szczególnie od premiery Gear S3. Sport działa dokładnie na tym samym 

systemie, aczkolwiek doczekał się kilku nowych tarcz. Te są świetne – od prostych, wyświe-

tlających tylko czas, po szczegółowe, z informacjami o kaloriach, zrobionych krokach, pogo-

dzie i ciśnieniu. Mają minimalne możliwości personalizacji, a wszystkie koncentrują się na 

aktywności, nie ma niestety możliwości umieszczenia bezpośrednio na nich jakichkolwiek 

informacji z aplikacji firm trzecich. Mam wrażenie, że kilka widżetów zostało poprawionych 

graficznie, ale może być to jedynie kwestia aktualizacji, którą otrzymały też inne zegarki na 

Tizenie. Koncepcja systemu, bazująca na widżetach po prawej stronie ekranu głównego 

i powiadomieniach po lewej, nie zmieniła się wcale. Wciąż przełączanie się pomiędzy nimi 

za pomocą bezela sprawia masę frajdy, system działa błyskawicznie, a każdy z ekranów 

się przydaje. Z poziomu iOS można już nawet instalować aplikacje, które następnie trafiają 

Samsung Gear Sport i IconX 2018 – duet fit



   /   SPRZĘT   /   101

do głównego menu. Da się też dodawać tarcze 

zegarka, te w większości wyglądają niestety słabo. 

W połączeniu z iPhone'em Gear traci kilka funkcji, 

takich jak obsługa wiadomości i maili, przeglą-

danie kontaktów, nie ma też interakcji z powia-

domieniami. To właśnie z tego powodu trudno 

byłoby mi zamienić Apple Watcha na Geara 

– smartwatch służy mi głównie do obsługi powia-

domień. Gdy Samsung wydał aplikację Gear S na 

iOS, była pełna błędów – nie pozwalała nawet 

podejrzeć treningu bez zawieszania się, nie dało 

się też instalować aplikacji z Galaxy Apps. Obecnie 

wciąż daleko jej do ideału, kuleje zwłaszcza pręd-

kość działania przy łączeniu się z jakimikolwiek 

usługami sieciowymi, jest jednak znacznie sta-

bilniej i wszystkie funkcje, które w niej zaimple-

Samsung Gear Sport i IconX 2018 – duet fit



mentowano, faktycznie działają. Wyodrębnienie Health jako oddzielnego programu również 

wyszło jej na dobre, Gear S służy teraz głównie do konfiguracji zegarka, natomiast Health 

zawiera wyłącznie informacje o aktywności.

Głównym zadaniem Gear Sport jest mierzenie aktywności sportowych i to wychodzi mu 

naprawdę dobrze, choć wciąż daleko mu nawet do podstawowych zegarków Garmina. 

Oczywiście mamy w nim wbudowany GPS, ale ilość zbieranych danych jest dość ograni-

czona. Gear Sport mierzy mnóstwo różnego rodzaju aktywności, od biegu i marszu, przez 

jazdę na rowerze, po jogę, pilates czy pajacyki. Nowością jest pływanie, wodoszczelność do 

5 ATM pozwala spokojnie trenować z nim na basenie. Interfejs treningu jest konfigurowalny, 

jednocześnie widzimy 3 pola danych, ponadto możemy używać maksymalnie czterech ekra-

nów, przy czym jeden służy wyłącznie do sterowania muzyką. Zegarek wykrywa aktyw-

ność automatycznie, po 10 minutach treningu zaczyna wyświetlać informacje o pomiarze, 

a na koniec je podsumowuje. Działa to nieźle, ale 

nawet kilkunastosekundowa przerwa kończy tre-

ning – przydałaby się możliwość regulacji tego 

czasu, bo tyle może trwać choćby postój na świa-

tłach. Automatyczne wykrywanie działa niemal 

idealnie, czasem bowiem reaguje na czynności, 

które nijak aktywnością sportową nie są (sprząta-

nie mieszkania zakwalifikowane zostało jako „tre-

ning dynamiczny”). Zupełnie inaczej działają IconX, 

które również potrafią mierzyć aktywność. W słu-
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Na smartfonie Apple 
nie można niestety 
korzystać z funkcji 
pomiaru aktywności przez 
słuchawki.
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chawkach mamy asystenta wywoływanego przytrzymaniem palca na powierzchni dotyko-

wej. Trening rozpoczyna się od rozgrzewki, następnie przedstawiany jest cel i sugerowane 

tempo, podczas biegu otrzymujemy też wskazówki co do zwiększenia bądź zmniejszenia 

dynamiki ćwiczenia. To bardzo fajny dodatek dla osób, które nie przykładają dużej wagi do 

statystyk, pomiar odległości i spalanych kalorii bazuje bowiem jedynie na odczytach akcele-

rometru. Dane treningu synchronizowane są z Samsung Health, jednak w przypadku IconX 

sparowanych z iPhone'em tak się nie stanie. Na smartfonie Apple nie można niestety korzy-

stać z funkcji pomiaru aktywności przez słuchawki. Samsung jest też bardzo zamknięty na 

wymianę danych z innymi serwisami, do Health nie można zaimportować informacji z żad-

nego innego serwisu (brakuje nawet MyFitnessPal), nie da się też niczego wyeksportować 

(a przydałaby się choćby opcja wyciągnięcia pliku GPX). Aplikacja nadrabia za to czytelnością 

i wygodą – przywodzi na myśl apkę Fitbita, jest niemal równie ładna, choć nie tak bardzo 

rozbudowana. Nie obyło się też bez dziwnych zwrotów pokroju „szukaj pokarmu” (podczas 

dodawania posiłków) czy dziwnych skrótów, nie ma tego na szczęście dużo.

Duet Gear Sport z IconX towarzyszył mi przez miesiąc, miałem więc sporo czasu, by przy-

zwyczaić się do tego, co mi oferuje. A potrafi całkiem sporo. IconX to najbardziej bezobsłu-

gowe słuchawki bezprzewodowe, z których korzystałem. Nie tylko łączą się błyskawicznie 

Samsung Gear Sport i IconX 2018 – duet fit
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ze smartfonem, ale również spokojnie wystarczają na cały dzień używania. Jeśli słuchamy 

zapisanej na nich muzyki (mają niecałe 3,5 GB pamięci do wykorzystania), bez połączenia 

z telefonem wytrzymują ponoć nawet 7 godzin, przy streamingu ze smartfona czas skraca 

się do maksymalnie 5 godzin. Mnie udało się osiągnąć około 4 godzin, ale korzystałem z nich 

też do rozmów i słuchałem muzyki wyłącznie z telefonu. W praktyce mogłem więc używać 

ich cały dzień, bo doładowywałem je w etui. Dokanałowa konstrukcja sprawiała, że prowa-

dzenie rozmów nie było szczególnie komfortowe, ale to, że każda ze słuchawek ma własny 

mikrofon, stanowi ogromne udogodnienie. Dotykowa powierzchnia do sterowania budziła 

moje obawy, zwłaszcza że jest ona naprawdę mała. Podczas aktywności faktycznie się nie 

sprawdzała, nieprecyzyjne stuknięcie przechodziło w gest, a wielokrotne uderzenia nie były 

czasem prawidłowo liczone. Gdy szedłem, problem znikał – gestami w górę i w dół regulo-

wałem bez trudu głośność, a stukaniem w słuchawkę zmieniałem bądź pauzowałem utwory. 

Podobnie jak w przypadku mikrofonu powierzchnia dotykowa znajduje się na obu słuchaw-

kach. Należy też wspomnieć o jakości brzmienia. Ta, choć nie odgrywa tu kluczowej roli 

(wszak bezprzewodowość i wygoda sterowania jest w przypadku IconX priorytetem), jest 

niezła. Brzmią równie głośno w każdym paśmie, z całkiem dużą ilością detali, bas mógłby 

być odrobinę mocniejszy (szczególnie, że to sportowe słuchawki). Jeśli odpowiednio dopa-

sujemy końcówki, to tłumią również dobrze dźwięki otoczenia.

Gear Sport nie opuszczał mojego nadgarstka praktycznie wcale. Jeśli tylko nie korzystałem 

z zawsze włączonego ekranu (w smartwatchu wydaje się mi to zbędne), wytrzymywał nawet 

5 dni. Zegarek mierzy nie tylko dzienną aktywność, ale też sen, dlatego nie zdejmowałem go 

również w nocy. Ładowarka, będąca jednocześnie podstawką, ładuje baterię w nieco ponad 

dwie godziny, więc nawet doładowanie w ciągu dnia nie było kłopotliwe. Komunikacja ze 

smartfonem, niezależnie od tego, czy był to iPhone, czy Samsung, działała bez najmniejszego 

problemu. Jeśli telefon był za daleko, zegarek korzystał z Wi-Fi (nie przesyłał przez nie jednak 

powiadomień, a jedynie aktualizował dane widżetów). Tym, co niezmiernie przypadło mi do 

gustu, okazały się rozmiary urządzenia. Dzięki kopercie mniejszej z każdej strony o kilka mili-

metrów względem obu wersji S3, Gear Sport nie tylko nie zwraca na siebie uwagi na co dzień, 

ale też nie ciąży na nadgarstku podczas treningu. Miałem okazję przetestować wytrzyma-

łość obudowy, mocne otarcie o ścianę pozostawiło jedynie niewielką rysę na bezelu. Podczas 
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Jeśli tylko nie korzystałem z zawsze włączonego ekranu (…), 
wytrzymywał nawet 5 dni.



treningów zegarek działał jak należy, dane pomiarowe były porównywalne z Garminem 

FR35, a trasa rysowana była bez dziwnych odchyleń. GPS potrzebuje jednak dłuższej chwili 

na złapanie sygnału, jeśli tego nie zrobi, możemy co prawda rozpocząć trening, ale jest on 

i tak rejestrowany dopiero po nawiązaniu połączenia. Zauważyłem to już po pierwszym 

biegu, w którym trasa rozpoczynała się około 400 metrów od punktu, w którym wcisnąłem 

start. Przeszkadza mi też sposób aktualizacji pól danych – nie dzieje się to płynnie, a dopiero 

sekundę po podświetleniu tarczy. Oznacza to, że muszę przebiec przynajmniej kilka kroków 

więcej, patrząc na zegarek, by odczytać jego wskazania. Nijak nie jest to wygodne.

Nowości w linii Gear to w obu przypadkach poprawione wersje sprawdzonych produktów. 

Ani Gear Sport, ani też IconX rewolucją nie są – wszystko to już widzieliśmy w nieco innej, ale 

też gorszej formie. Moim zdaniem zmniejszenie smartwatcha wyszło mu na dobre, nie stało 

się to bowiem kosztem czasu pracy na baterii czy też wygody. Nowe IconX to natomiast 

dłuższa praca na baterii (co zawsze się przydaje) oraz funkcja trenera (mniej atrakcyjna, a dla 

użytkowników iOS wręcz niedostępna). Od mojej recenzji Gear S3 Classic nie zmieniłem zda-

nia co do smartwatchów Samsunga – wciąż chciałbym, żeby Apple Watch tak wyglądał. Co 

do dokanałowych AirPodsów, nie byłbym już tak mocno przekonany.

   /   SPRZĘT   /   105Samsung Gear Sport i IconX 2018 – duet fit

Gear Sport        

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• klasyczny wygląd
• nawigacja po systemie 

za pomocą bezela
• śledzenie wielu rodzajów 

aktywności (w tym automatycznie)
Minusy:
• odświeżanie danych 

treningu z opóźnieniem
• aplikacje na iOS wciąż 

nie działają idealnie
• brak eksportu danych treningu
Cena: około 1500 PLN

IconX             

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• szybkie ładowanie
• niezła jakość brzmienia
• bardzo szybkie parowanie 

z dowolnym urządzeniem 
Minusy:
• brak trenera na iOS
• panel dotykowy 

niedostosowany do 
każdych warunków

Cena: około 900 PLN

pawelhac

Zdjęcia:   
Michał Kołodziej

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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XIAOMI REDMI NOTE 5A PRIME 
DUŻY TELEFON, TO I NAZWA DŁUGA

PAWEŁ HAĆ

Xiaomi Redmi Note 5A Prime – duży telefon, to i nazwa długa

Dobrze i tanio? Zazwyczaj to hasło oznacza jedynie to drugie, kosztem pierwszego. 

Xiaomi jako jedyne faktycznie to potrafi: zrobić produkt w atrakcyjnej cenie, 

a jednocześnie z ogromnymi możliwościami.
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W tym przypadku cena atrakcyjna jednak nie jest – pomimo specyfikacji z niższej półki, 

kwota, jaką należy zapłacić, sugeruje nawet średni segment rynku. To o tyle zaskakujące, 

że Xiaomi zaskakiwało dotąd tym, jak wiele można dostać za stosunkowo niewielkie pie-

niądze. Redmi, czyli budżetowa linia smartfonów Xiaomi, występuje w kilku wariantach. 

Note to największy z nich i, tak jest, też ma kilka wersji. Testowany smartfon to 5A Prime, 

co sugeruje budżetową serię, aczkolwiek w nie najniższej konfiguracji. Owszem, obudowa 

jest plastikowa i nie ma w niej nic nowatorskiego, ale nie jest też brzydka, a specyfikacja 

telefonu pozwala korzystać z niego bez nerwów. Telefon przypomina mocno iPhone'a 6 

Plus, pasują zarówno proporcje, jak i charakterystyczne dla urządzenia Apple otwory 

głośnika i mikrofonu na dolnej krawędzi. Podobny jest też tył, aparat delikatnie wystaje, 

a obudowa przedzielona jest liniami w tym samym miejscu, w którym iPhone ma anteny. 

Xiaomi wykorzystało bardzo sprawdzone, wręcz wysłużone wzornictwo: ekran o pro-

porcjach 16:9, dotykowe przyciski pod nim, widoczne, aczkolwiek niezbyt grube ramki 

ekranu i przyciski głośności oraz blokady na prawej krawędzi. Do zasilania i komunikacji 

służy micro USB, mini Jack znalazł się natomiast na górnej krawędzi, co szczególnie prze-

szkadza, gdy jednocześnie ładujemy telefon i podłączamy słuchawki. Dość niespodzie-

wanym elementem jest dioda podczerwieni na górze, dzięki której telefon może zastąpić 

pilot do telewizora i innych urządzeń (radzi sobie z tym wyjątkowo dobrze). Skaner odci-

sku palca powędrował na środek tylnej obudowy, co wyszło mu na dobre – biorąc tele-

fon do ręki, bez trudu sięgam do niego palcem wskazującym. Gdy leży na blacie lub jest 

wpięty w uchwyt w samochodzie, sięgnięcie do skanera jest niemożliwe. W sytuacji, gdy 

producent nijak nie wykorzystuje uzyskanej przestrzeni pod ekranem i pozostawia tam 

wciąż przyciski, przeniesienie czytnika na tył uważam za błąd. Cała obudowa jest pla-

stikowa, spasowano ją dobrze, nie trzeszczy ani też się nie rysuje. Ekran przykrywa tafla 

Xiaomi Redmi Note 5A Prime – duży telefon, to i nazwa długa
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szkła (Gorilla Glass) o delikatnie zaokrąglonych krawędziach. Jest więc bardzo poprawnie, 

a gdybyśmy mieli rok 2014, byłoby nawet nowocześnie.

Główny element, czyli duży wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala zaskakuje dwukrotnie. 

Obraz jest wyraźny, aż trudno było mi uwierzyć, że rozdzielczość to zaledwie 1280 × 720 

pikseli. Podobnie jest z odwzorowaniem kolorów, bo choć mamy do czynienia z tele-

fonem z niższej półki, to barwy są nasycone, a żadna z nich nie dominuje. Czytelność 

w mocnym, słonecznym świetle również jest naprawdę dobra, o ile tylko jasność będzie 

ustawiona prawidłowo. Jej automatyczna regulacja w 5A Prime działa niestety kiepsko, 

szczególnie, gdy warunki zewnętrzne zmieniają się dynamicznie. Przy przechodzeniu 

z ciemnego pomieszczenia do jasnego ekran potrafi pozostać mocno przyciemniony, 

zdarza się to również bezpośrednio po odblokowaniu telefonu w jasnym otoczeniu. Nie 

spodziewałem się, że wciąż może być to problemem. Urządzenie działa na Androidzie 

7.1 z nakładką MIUI 9, upodabniającą system Google do iOS-a. Podobieństw jest wiele, od 

pozbycia się App Drawera, przez wygląd aplikacji oraz ikon, po takie detale jak niewy-

świetlanie nazw programów umieszczonych w doku (wprowadzono to w iOS 11). System 

działa bardzo sprawnie i jest przy tym przejrzysty, nakładka Xiaomi zdecydowanie należy 

do bardziej udanych, pomimo istotnych, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do 

czystego Androida, zmian. Producent dodał kilka własnych aplikacji, które wzbogacają 

możliwości urządzenia oraz ułatwiają dbanie o jego prawidłową pracę. Jest więc panel 

sterowania, służący do zarządzania pamięcią, zużyciem energii i bezpieczeństwem. 

Możemy z jego poziomu zablokować uprawnienia aplikacji, dodawać blokowane numery, 

Xiaomi Redmi Note 5A Prime – duży telefon, to i nazwa długa



   /   SPRZĘT   /   109

sprawdzić zużycie danych (i je ograniczyć), a także zoptymali-

zować system jednym kliknięciem. Wyłącza on automatycznie 

programy zużywające dużo energii, czyści pamięć podręczną, 

sprawdza aktualność systemu, nakładki i zabezpieczenia, a także 

skanuje telefon w poszukiwaniu wirusów (smutne, że taka funk-

cja na smartfonie jest w ogóle potrzebna). Program ma jedną, 

zasadniczą wadę: wyświetla reklamy. Pomimo tego, że jest to 

aplikacja Xiaomi i dostajemy ją fabrycznie zainstalowaną, wyświe-

tla zajmujący niemal pół ekranu banner po każdym skanowa-

niu. To zabieg, do którego nie posunąłby się żaden szanujący się 

producent smartfonów (HTC – pamiętamy wybryk z klawiaturą 

w U11). Pozostałe programy od Xiaomi są niezłe i, na szczęście, bez 

reklam. Mi Music to prosty odtwarzacz, który nieźle radzi sobie 

nie tylko z muzyką, ale i z podcastami (wyświetla opisy odcinków 

oraz zatrzymuje odtwarzanie po 30 minutach, jeśli wybierzemy 

taką opcję). Eksplorator plików kategoryzuje dane według ich typu i oferuje wygodną 

wyszukiwarkę oraz podgląd ostatnich rzeczy. Daje też możliwość ustawienia telefonu 

w tryb serwera FTP, co jest mało zauważalnym, a niezwykle przydatnym dodatkiem. 

Owszem, działa wolno, a przy transferze większych plików potrafi się rozłączyć, niemniej 

jednak do przesyłania mniejszych ilości danych nadaje się świetnie. Alternatywą jest Mi 

Drop, czyli odpowiednik AirDropa od Apple, jednak działa tylko pomiędzy urządzeniami 

Xiaomi. Z systemowych aplikacji na uwagę zasługuje też skaner dokumentów, automa-

tycznie wykrywający krawędzie i poprawiający kontrast, radio FM (wymagające podłą-

czenia słuchawek) oraz pilot do sterowania urządzeniami przez podczerwień (obsługuje 

wiele urządzeń, a dostęp do niego mamy nawet z zablokowanego ekranu). Xiaomi dodało 

też osobną aplikację do zgłaszania uwag i przesyłania opinii oraz drugą, która pozwala 

przeglądać oficjalne forum MIUI. Widać, że mocno stawiają na rozwój systemu i produk-

tów, a głos użytkowników jest dla nich naprawdę istotny. Sam system ma też kilka uła-

twiających życie funkcji, jak choćby grupowanie mniej ważnych powiadomień do jednej 

Xiaomi Redmi Note 5A Prime – duży telefon, to i nazwa długa

Pomimo tego, że 
jest to aplikacja 
Xiaomi i dostajemy 
ją fabrycznie 
zainstalowaną, 
wyświetla zajmujący 
niemal pół ekranu 
banner.
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belki, opisanej jako „nieistotne”, zmianę temperatury barw w określonych godzinach czy 

tryb dzielonego ekranu (obsługiwany przez większość aplikacji). Jest też kilka dodatków, 

które… nie działają. Wywoływanie trybu obsługi jedną ręką przez przesunięcie palcem 

po przyciskach dotykowych przestaje reagować po chwili od włączenia, podobnie jest 

z wybudzeniem zablokowanego ekranu przez podwójne dotknięcie. Szkoda, bo z obu 

tych funkcji próbowałem korzystać. Nie mam za to zastrzeżeń co do pracy systemu. 

Ośmiordzeniowy Snapdragon 435 i 3 GB pamięci RAM wystarczają do płynnej pracy 

i sprawnego otwierania nawet sporych plików. Tryb konserwacji systemu czyszczący 

pamięć dodatkowo poprawia płynność, mógłby działać nawet mniej agresywnie, pozo-

stawiając w niej choćby otwarte karty przeglądarki. Telefon ma dual SIM, i to nie hybry-

dowy (gdzie dodatkowa karta może być stosowana zamiennie z micro SD), a tradycyjny, 

na pamięć jest osobne miejsce. Pierwsza karta obsługuje jednocześnie dane komórkowe, 

druga ograniczona jest do połączeń i wiadomości SMS (to, z której dzwonimy i piszemy, 

wybieramy przy każdym połączeniu). Nie działa to niestety najlepiej, bo przynajmniej 

raz dziennie telefon restartuje się podczas rozmowy. Przez tydzień używałem telefonu 

z jedną kartą i wtedy problem nie występował, dopiero po dołożeniu drugiej zaczął się 

regularnie objawiać.

W budżetowym telefonie nie spodziewałem się szczególnie dobrego aparatu, jednak ten 

w 5A Prime jest całkiem niezły. Ma rozdzielczość 13 megapikseli, potrzebuje wiele świa-

tła, by kolory wychodziły naturalnie, zdjęcia mają zazwyczaj szaroniebieski odcień i prze-

paloną biel. Da się to oczywiście korygować poprzez ręczną regulację, jednak w trybie 

automatycznym zrobienie dobrego zdjęcia wcale nie jest proste. Całkiem nieźle jest nato-

miast przy dużym kontraście i mocnym oświetleniu (warunki koncertowe) detale są na 

przyzwoitym poziomie. Dodatkowe tryby, takie jak tilt shift czy panorama, należy trakto-

wać z przymrużeniem oka (a najlepiej w ogóle na nie nie zerkać). Panoramy składane są 

przeciętnie i mają mało detali, tryb manualny ogranicza się do ustawienia ISO i balansu 

bieli, a tilt shift rozmywa po prostu określoną część ekranu. Potrafi nagrywać też filmy 

w jakości 1080p i w 30 klatkach na sekundę. Przedni aparat ma natomiast diodę doświetla-

jącą, wyróżniając 5A Prime spośród innych smartfonów. Jego rozdzielczość to aż 16 mega-

pikseli (więcej, niż aparat główny). Niezłym dodatkiem jest odgadywanie wieku osoby 

oraz określanie płci – typuje trafnie, o ile się włączy, bo podobnie jak wybudzanie ekranu 

dotknięciem, przestało działać po chwili i nijak nie chce się znów włączyć. Aparat upięk-

sza też cerę, wygładzając ją – o ile podoba się Wam intensywny efekt rozmycia Gaussa, 

będziecie z niego zadowoleni (pozostałym z Was sugeruję go wyłączyć).

Xiaomi Redmi Note 5A Prime – duży telefon, to i nazwa długa
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Zaletą budżetowych smartfonów jest to, że przeciętne parametry rekompensują świetną 

ceną. Xiaomi Redmi Note 5A Prime jest bardzo poprawny: ma dobry ekran i baterię trzy-

mającą dwa pełne dni, skaner odcisku palca, który reaguje szybko, niezły aparat i wydaj-

ność na zadowalającym poziomie. Nie kosztuje jednak mało: cena w okolicach 800 PLN 

(aktualna na grudzień 2017) sugeruje nieco wyższe parametry, a już na pewno lepszą nie-

zawodność. To, że telefon regularnie się restartuje, jego funkcje przestają działać ot tak, 

a w systemowych aplikacjach wyświetla reklamy jest dla mnie nieakceptowalne. 5A Prime 

zastąpił mi zarówno mój prywatny, jak i służbowy telefon, i dopiero po włożeniu drugiej 

karty stał się irytujący. Jeśli nie zamierzacie tego robić, może być całkiem dobrym wybo-

rem… za kilka miesięcy, gdy jego cena spadnie proporcjonalnie do tego, co oferuje.

Xiaomi Redmi Note 5A 
Prime               

• Design: 3,5/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 3/6

Plusy:
• Dobry wyświetlacz (pomimo 

niskiej rozdzielczości) 

• Bateria wytrzymująca 
dwa pełne dni

• Intuicyjna i funkcjonalna 
nakładka na system

Minusy:
• Reklamy w systemowych 

aplikacjach

• Restarty podczas rozmów

• Przestające działać funkcje

Cena: około 800 PLN

Xiaomi Redmi Note 5A Prime – duży telefon, to i nazwa długa

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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Do szybkiej wymiany danych AirDrop jest świetny, o ile każdy używa sprzętu Apple. Często 

jednak tak nie jest i wtedy z pomocą przychodzą rozwiązania pokroju iData.

MILI IDATA AIR
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MiLi, czyli nieszczególnie znany producent 

akcesoriów do sprzętów mobilnych, ma 

w swojej ofercie kilka rodzajów bezprzewo-

dowych pamięci. iData Air to nieduży, ale cał-

kiem pojemny pendrive o pojemności 16 lub 

64 GB, komunikujący się przez Wi-Fi oraz USB. 

Jest bardzo zgrabny i lekki, ma nawet uchwyt 

do przymocowania do plecaka lub kluczy, ale 

ze względu na to, że nie jest wodoodporny, 

odradzam tę pierwszą opcję. Urządzenie ma 

tylko jeden port (micro USB) do ładowania 

akumulatora oraz wymiany danych z kom-

puterem, pojedynczy przycisk do włączania 

i wyłączania oraz diodę sygnalizującą pracę. 

Forma jest więc bardzo prosta, ale niczego 

więcej nie potrzeba. Chętnie zobaczyłbym 

odporniejszą na uszkodzenia mechaniczne 

i wodę wersję, by faktycznie przypiąć ją do 

torby lub ubrania i używać w trudniejszych 

warunkach (jak na przykład budowa).

Urządzenie jest kompatybilne zarówno z iOS, 

jak i z Androidem, co jest jego ogromną 

zaletą. Aplikacja na obu platformach wygląda 

podobnie, a konfiguracja sprowadza się do 

połączenia z tworzoną przez iData Air siecią 

Wi-Fi, a następnie podanie w aplikacji danych 

naszej domowej sieci, jeśli chcemy z niej jed-

nocześnie korzystać (MiLi pełni wtedy rolę 

repeatera). Sieć działa jedynie na częstotli-

wości 2,4 GHz, co z jednej strony utrudnia 

korzystanie w otoczeniu wielu innych sieci, 

z drugiej jednak zwiększa zasięg w przy-

padku występowania w obszarze przeszkód. 

Jednocześnie obsługiwane jest maksymal-

nie 8 połączeń, co w zupełności wystarcza 
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Aplikacja wygląda bardzo 
prosto i przejrzyście, ale nie 
została dostosowana do 
4,7-calowego iPhone'a.
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(iData Air nie jest przecież serwerem plików, ma zastępować pendrive'a jako narzędzie 

do ich szybkiej, lokalnej wymiany). Aplikacja wygląda bardzo prosto i przejrzyście, ale 

nie została dostosowana do 4,7-calowego iPhone'a, o większym modelu nie wspomina-

jąc. Źle to wygląda, zwłaszcza, że od ich premiery minęły ponad trzy lata. Aplikacja ma 

skromne możliwości konfiguracji, ograniczają się do nazwy i hasła sieci Wi-Fi oraz domyśl-

nego miejsca zapisywanych z menu udostępniania plików. Ustawiłem, by była to pamięć 

zewnętrzna, dzięki czemu wszystkie dane trafiają od razu na nią – z aplikacji iData Air nie 

korzystam bowiem w żadnym innym celu. Zaskakujące jest to, że rozszerzenie udostęp-

niania nie działa choćby w systemowych Zdjęciach, ale pojawia się już w aplikacji Pliki.

Najprostszym sposobem zgrania wybranych zdjęć na urządzenie jest zrobienie tego 

w menu kopii zapasowej – nijak nie jest to intuicyjne. Co więcej, program ma problemy 

z zapisywaniem tych zdjęć, które pojawiają się w galerii, ale fizycznie są tylko w iClo-

udzie. Synchronizacja kończy się wtedy najczęściej komunikatem o błędzie. Wymiana 

danych nie jest zbyt szybka, transfer 20 zdjęć trwał około dwóch minut, przy czym więk-

szość czasu zajmuje rozpoczęcie przesyłania. Gdy przypadkiem wybrałem album z ponad 

1000 zdjęć, aplikacja się zawiesiła. Kontakty zgrywają się za to błyskawicznie, z poziomu 

programu można je później równie łatwo odtworzyć. Możliwości przeglądania aplikacji 

MiLi iData Air
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są całkiem duże, obsługiwane są podstawowe formaty dźwięku, wideo i obrazu, a także 

podgląd dokumentów (PDF, XLS, DOC, PPT, KEY, PAGES i NUMBERS) oraz plików teksto-

wych. To wystarczająco dużo, by sprawdzić, czy mamy właściwy plik przed przeniesie-

niem go do docelowej aplikacji. Szkoda, że program nie ma integracji z żadnym serwisem 

pokroju Dropboksa czy OneDrive'a, trzymam tam większość swoich służbowych doku-

mentów, więc ich implementacja znacznie przyspieszyłaby mi pracę.

Niewątpliwą zaletą iData Air jest jego uniwersalność. Działa jednocześnie z iOS oraz 

Androidem, oferuje prostą, ale szybko działającą przeglądarkę plików, nie utrudnia też jed-

noczesnego dostępu do sieci. Mógłby być jednak szybszy, a aplikacji przydałaby się prze-

budowa tak, aby pasowała do większych iPhone'ów i pozwalała wygodniej sortować dane. 

Do udostępniania większych plików kilku osobom jednocześnie, w miejscach, gdzie nie ma 

dostępu do Wi-Fi jest jak znalazł – w tych warunkach sprawdzi się często lepiej niż pendrive.

MiLi iData Air             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: 3,5/6

• Wydajność: 4/6

Plusy:
• Połączenie z 8 urządzeniami 

jednocześnie

• Możliwość działania jako 
repeater Wi-Fi

• Szybki i wygodny backup kontaktów

Minusy:
• aplikacja niedopasowana do 

większych ekranów 

• powolny transfer danych

Cena: 269 PLN – wersja 16 GB,   
   459 PLN – wersja 64 GB
Do kupienia w: ZG Sklep

Możliwości przeglądania aplikacji 
są całkiem duże, obsługiwane są 
podstawowe formaty dźwięku, wideo 
i obrazu, a także podgląd dokumentów.

MiLi iData Air

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.zgsklep.pl/product-pol-1049-MiLi-iData-Air-Bezprzewodowy-nosnik-danych.html?affiliate=d.lada@imagazine.pl
http://www.twitter.com/pawelhac
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TEST ŁADOWAREK QI
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Test ładowarek Qi

Wszystkie ładowarki Qi testowałem z ładowarką 12 W od iPada, Quick Charge 2.0 

od Google i Quick Charge 3.0 od Qualcomma. Jeśli była w komplecie ładowarka, 

to korzystam też z niej. Do testów używałem iPhone’a X 64 GB z iOS 11.2 i Nexusa 

6 z Androidem 7.
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Ładowanie „bezprzewodowe”, czyli poprzez indukcję 
magnetyczną
Ładowanie poprzez indukcję magnetyczną nie jest ładowaniem bezprzewodowym, chociaż 

tak przyjęło się nazywać tę formę napełniania akumulatorów elektronami. W dużym skrócie, 

ładowarka z cewką transmitującą komunikuje się z cewką odbierającą w telefonie i jeśli jest 

potrzeba oraz możliwość ładowania, to jest one rozpoczynane lub zatrzymywane. W tym 

miejscu podpowiem, że żadna z testowanych ładowarek nie zmienia statusu świecenia 

diody w przypadku zakończenia ładowania – trzeba po prostu zerknąć na stan procentowy 

na telefonie.

Testowane modele
1. Samsung Wireless Charger do Galaxy S7 i S7 Edge (EP-NG930BBEGWW)     

Cena w sklepie - 190,83 PLN / 35,38 EUR 

2. Samsung Wireless Fast Qi Charger (EP-PG950BBEGWW)       

Cena w sklepie - 235,70 PLN / 50,98 EUR 
3. Samsung Qi Charger - dwie sztuki w pudełku (EP-PG920i)       

Cena w sklepie - 197,90 PLN / 37,01 EUR 
4. Puro Fast Charging Station Qi Cena w sklepie - 129 PLN 

5. Mophie Wireless Charging Base Cena w sklepie - 289,95 PLN 

6. Ładowarka Qi CSOP (dostępność od stycznia 2018)        

Cena w sklepie - 79 PLN lub 109 PLN z zasilaczem QC 3.0 

7. Nillkin Qi Wireless Charger Magic Disk 4 Cena w sklepie - 134,13 PLN / 23,99 EUR 

8. PNY Wireless Charging Base Cena w sklepie - ok. 170 PLN 

9. MiLi Magic Plus Wireless Charger Cena w sklepie - 99 PLN

Zestawienie testowanych modeli
Dostępna pod adresem

Ładowanie „bezprzewodowe”, czyli poprzez indukcję 
magnetyczną
Ładowanie poprzez indukcję magnetyczną nie jest ładowaniem bezprzewodowym, chociaż 

tak przyjęło się nazywać tę formę napełniania akumulatorów elektronami. W dużym skrócie, 

ładowarka z cewką transmitującą komunikuje się z cewką odbierającą w telefonie i jeśli jest 

potrzeba oraz możliwość ładowania, to jest one rozpoczynane lub zatrzymywane. W tym 

miejscu podpowiem, że żadna z testowanych ładowarek nie zmienia statusu świecenia 

Test ładowarek Qi

https://www.amazon.de/gp/product/B01BSOPVDM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&linkCode=ll1&tag=imagazinepl-21&linkId=8c1f23c873fe344e6c6e83524c128fb7&language=pl_PL
https://www.amazon.de/gp/product/B06XD7FRQ5/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&linkCode=ll1&tag=imagazinepl-21&linkId=b30496373c83aec7c7861ac4220e3b9b&language=pl_PL
https://www.amazon.de/gp/product/B0141FZ9GE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&linkCode=ll1&tag=imagazinepl-21&linkId=0a80681313a20a27773c5d59cdf89c05&language=pl_PL
https://puro.com.pl/produkt/puro-fast-charger-charging-induction-station-qi-uniwersalna-stacja-bezprzewodowa-z-ladowaniem-indukcyjnym-qi-5-v-2-a-9-v-18-a-czarny/
https://www.apple.com/pl/shop/product/HL812Z/A/podk%C5%82adka-mophie-do-%C5%82adowania-bezprzewodowego?fnode=d5f5b5cac72ac0415df4a846893c9a557996d137aa9568f3209b7714c46f8169c8eb548a0c97108c41fc52181e79c8560d6fbe121e2b619872d94ebc62652980ae38ecaf7aecd06f13e17540335133aaf780b65f9c30704207adf450a12eae90
https://www.amazon.de/Schnellladeger%C3%A4t-Nillkin-Drahtloses-Induktive-Schnellladestation-Wei%C3%9F/dp/B0751BPDC5/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1513074762&sr=8-4&keywords=nillkin+qi&language=pl_PL&tag=imagazinepl-21
http://www.pny.eu/en/consumer/explore-all-products/qi-wireless-chargers/448-wireless-charging-base
http://www.zgsklep.pl/product-pol-1053-MiLi-Ladowarka-bezprzewodowa.html?affiliate=d.lada@imagazine.pl
https://imagazine.pl/2017/12/13/test-ladowarek-qi-do-iphone-podsumowanie-zestawienie-i-przemyslenia/
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diody w przypadku zakończenia ładowania – trzeba po prostu zerknąć na stan procentowy 

na telefonie.

Wolne, wolniejsze, najwolniejsze
Ładowanie Qi w wielu sytuacjach nie zastąpi nam tego tradycyjnego, za pomocą kabla, 

ponieważ jest po prostu zdecydowanie wolniejsze. iPhone 8 i X obecnie wspierają ładowa-

nie 7,5 W, co w praktyce wcale nie oznacza, że jest ono szybsze od ładowania za pomocą 

dołączonej 5 W ładowarki na Lightning.

Wynika to z prostego powodu – im dalej cewka w telefonie znajduje się od cewki w łado-

warce, tym niższa sprawność i niższa przekazywana moc. Dodatkowy wpływ na szybkość 

i sprawność ładowania ma umiejscowienie telefonu na ładowarce – jeśli cewki nie są idealnie 

umiejscowione względem siebie, to prędkość ładowania będzie niższa. Niektóre ładowarki 

w tym celu wyposażono w kilka cewek, aby miało to mniejsze znaczenie – aktywuje się 

wtedy najbliższa.

Pomiary
Od paru dni starałem się wyrobić miarodajny system pomiarowy, aby móc rzetelnie porów-

nać czas potrzebny na naładowanie iPhone’a X i Nexusa 6 ze stanu pustego do pełnego.

Niestety poległem.
Po pierwsze, rozładowanie iPhone’a X to wcale nie takie proste zadanie i wymaga wielu godzin.

Po drugie, wyniki ładowania na tej samej ładowarce mają wahania o… no właśnie… spo-

dziewałem się kilku lub kilkunastu minut.

Nic bardziej mylnego.
Testy rozpocząłem od Mophie Wireless Charging Base, bo to model promowany przez 

Apple, więc spodziewałem się najmniejszych wahań. Tymczasem, różnice sięgają ponad 1 

godziny. Najszybciej naładowałem za jej pomocą iPhone’a w 3 h 45 min , a najwolniej w 4 h 

51 min. Drugi test, przeprowadzony na ładowarce Samsunga (EP-NG930BBEGWW), wypadł 

podobnie – czasy wahały się od 3 h 35 min do 4 h 29 min.

Okazuje się, że przesunięcie telefonu nawet o centymetr powoduje znaczący spadek mocy 

przekazywanej przez ładowarkę, więc bardzo trudno o jakąkolwiek powtarzalność, szcze-

gólnie w codziennym życiu, kiedy nie będziemy przecież pilnowali się za każdym razem, czy 

idealnie położyliśmy telefon na ładowarce.

Test ładowarek Qi
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Ten sam problem prawdopodobnie będzie objawiał się w ładowarkach samochodowych 

– dodatkowych oraz tych wmontowanych przez producentów.

Dla porównania, iPhone X przy 12 W zasilaczu od iPada potrzebuje ciut poniżej 2 h do peł-

nego naładowania.

Realnie spodziewajcie się średnio ok. 4 godzin do pełnego naładowania iPhone’a X (od 0% 

do 100%) każdą z testowanych ładowarek – wszystkie wspierają 7,5 W.

Etui
Każda z testowanych ładowarek Qi prawidłowo ładowała iPhone’a X, umieszczonego w etui 

Mujjo Leather Wallet Sleeve for iPhone X.

Złą wiadomością jest to, że etui oddala cewki od siebie, a tym samym dodatkowo spowalnia 

proces ładowania.

Ikea 
Wiele osób pytało się o ładowarkę sprzedawaną przez Ikeę. Proszę pamiętajcie, że według 

specyfikacji firmy zapewniają one jedynie 5 W mocy.

Certyfikat WPC
Ostatnią pozycją, którą zawarłem w tabelce na początku tego 

wpisu jest informacja o tym, czy dana ładowarka znajduje się 

w bazie danych WPC, czy nie. To nie jest jednoznaczne z tym, 

że ładowarka posiada lub nie posiada certyfikacji WPC i niestety 

nie wiem, z jaką częstotliwością jest uaktualniana i czy zawiera 

wszystkie produkty, które certyfikacją posiadają.

Jeśli chcecie wiedzieć, czy ładowarka ma certyfikat, to na pudełku powinno znajdować się 

logo Qi. Jednocześnie producent, który nie ma certyfikacji, może też to logo nalepić…

Dla kogo Qi?
Ładowanie „bezprzewodowe” na obecnym etapie ma zapewniać przede wszystkim wygodę, 

a nie maksymalną wydajność i dla wielu osób w żaden sposób nie zastąpi korzystania 

z przewodowej ładowarki na Lightning, która jest po prostu szybsza, szczególnie jeśli korzy-

stacie z tej od iPada lub tych od MacBooków.

Test ładowarek Qi

https://imagazine.pl/2017/12/13/test-ladowarek-qi-do-iphone-podsumowanie-zestawienie-i-przemyslenia/
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Qi dla mnie
Dla mnie komfortowym rozwiązaniem jest rozstawienie ładowarek w różnych częściach 

domu, gdzie często przebywamy – np. przy łóżku, kanapie i biurku – żeby tam odstawiać 

telefon, gdy z niego nie korzystamy.

Po tym tygodniu testów muszę powiedzieć, że wbrew opiniom innych osób nadal nie 

robi mi różnicy, czy odkładam iPhone’a na ładowarkę Qi, czy podłączam do niego kabel 

Lightning. Widocznie nie jest to dla mnie w żaden sposób uciążliwe.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli chcecie szybko doładować telefon, bo musicie gdzieś wyjść 

i zależy Wam na maksymalnym stanie akumulatora, to należy skorzystać z kabla.

Podsumowując
Każda z testowanych ładowarek oferuje w zasadzie takie same czasy ładowania, a większy 

wpływ na końcowy wynik będzie miało umiejscowienie telefonu na niej lub to, czy znajduje 

się on w etui, niż maksymalna moc, jaką jest w stanie dostarczyć. Proszę pamiętajcie też, że 

w tabelce zawarłem chwilową moc maksymalną, a nie średnią z całego procesu ładowania.

SAMSUNG WIRELESS CHARGER DO GALAXY S7 I S7 EDGE 
(EP-NG930BBEGWW)
Być może brzmi to absurdalnie, ale łado-

warka Qi od Samsunga świetnie współ-

pracuje nie tylko z serią Galaxy, ale 

również z telefonami Apple. Otwarte 

standardy są świetne.

Produkt Samsunga, który znajdziecie pod 

kodem EP-NG930BBEGWW, jest wyso-

kiej jakości, pomimo że całość wykonano 

z błyszczącego plastiku. Jest to ładowarka 

„stojąca” – taką wybrałem na pierwszy 

ogień, ze względu na fakt, że można telefon wtedy (względnie) wygodnie obsługiwać, gdy 

na niej stoi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku modelu X, który ma Face ID.

Niestety na przedniej ściance są błyszczące i duże napisy, które moim zdaniem psują efekt 

– wolałbym nie widzieć nic, a już szczególnie napisu „Fast Charge”. Za to gumowy pierścień 

Test ładowarek Qi
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jest miłym dodatkiem – telefon wtedy nie leży na błyszczącym plastiku (który się palcuje), 

ale opiera o miękką gumę.

Ten model ma wbudowany wiatrak, który nie włączył mi się ani podczas ładowania iPho-

ne’a X przy 7,5 W, ani Nexusa 6 przy 10 W. Dioda na przodzie jest dosyć jasna, ale niewielka 

i świeci na niebiesko, gdy telefon stoi w ładowarce.

Ta ładowarka Samsunga nie składa się, więc nie będzie wygodna w podróży – zawsze stoi 

pod tym kątem, co widać na zdjęciach. Telefon można za to kłaść w poprzek lub w pionie, 

zależnie od potrzeby – może to jednak nie działać z każdym modelem telefonu, ale zarówno 

Nexus 6, jak i iPhone X, ładują się prawidłowo.

Ładowarka EP-NG930BBEGWW wspiera ładowanie 15 W, ale wymagana do tego jest łado-

warka Samsunga. Bardzo istotną kwestią jest też fakt, że ta podstawka nie działa z ładowarką 

Qualcomm Quick Charge 3.0.

Subiektywnie
Samsungowy Wireless Charger do Galaxy S7 i S7 Edge wygląda porządnie, chociaż nie eks-

kluzywnie. Jeśli nie będą Wam przeszkadzały napisy (które można zakleić), to ładowarka spi-

suje się bardzo dobrze – podaje 7,5 W do iPhone’a, tak jak powinna, co powoduje, że telefon 

naładuje się nieznacznie szybciej niż za pomocą przewodowej ładowarki 5 W dołączanej 

w zestawie. Całość jest stabilna, a gumowy spód chroni podstawkę przed przesuwaniem się 

po powierzchni, na jakiej stoi.

Test ładowarek Qi
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Cena nie jest niska, ale produkt Samsunga jest wykonany solidnie – nie miałbym oporów 

przed kupnem tego modelu.

SAMSUNG WIRELESS FAST QI CHARGER (EP-PG950BBEGWW)
Podobnie jak ładowarka Qi Samsunga, stworzona głównie pod Galaxy S7, nowszy model, 

który jest bardzo ekskluzywny, również świetnie radzi sobie z konkurencyjnymi produktami.

Jak zobaczyłem cenę tej ładowarki, to pomyślałem, że coś musi być na rzeczy, tym bardziej, 

że nigdzie na przodzie nie ma logo producenta, za co należą się duże brawa. Szybko zrozu-

miałem, o co w niej chodzi…

W pudełku znajduje się zgrabnie złożona podstawka Samsunga, której powierzchnię ładu-

jącą wyposażono w „ciut” lepszy materiał. Silikon? Nope. Gumę? Też nie. Otóż koreański 

producent tutaj zaszalał i pokrył część, która przylega do pleców telefonu skórą. „Czym?!” 

– zapytacie. Tak, skórą.

Niestety pozostawiono na niej napis „fast charge”. Szkoda, bo tylko tego brakuje do pełnego 

minimalizmu.

W odróżnieniu od modelu opisywanego przeze mnie przed weekendem ten model się 

rozkłada, więc można go używać albo na płasko, albo w pozycji stojącej. Jest też niebieska 

dioda, która się świeci non stop i nie przeszkadza mi zupełnie, nawet w nocy i pomimo tego, 

że podstawka stoi na moim stoliku nocnym.

Czuć, że całość jest wykonana porządnie – wystarczy przesunąć „krążek” na podstawce, 

aby go złożyć lub rozłożyć. Nic się nie telepie, nie skrzypi i nie bałem się, że coś się połamie 

– całość sprawia wrażenie bardzo pozytywne.

Test ładowarek Qi
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Podstawka ma, podobnie jak jej poprzednik, wbudowany wiatraczek, który nie uruchomił 

się ani razu podczas ładowania Nexusa 6 i iPhone’a X. Zaskoczyło mnie – mocno na plus – że 

Samsung zastosował złącze USB-C w podstawce. Niestety nie dodali do zestawu ładowarki, 

ale jest przejściówka na micro USB, więc nie trzeba szukać nowego kabla (którego w zesta-

wie również nie ma, ale to nie dziwi, bo to produkt przede wszystkim przeznaczony dla 

użytkowników SGS8, którzy mają to w komplecie z telefonem).

Plastikowy spód, wykonany z satynowego plastiku, też nie sprawia wrażenia taniego. Telefon 

teoretycznie może się na nim ślizgać, ale skóra trzyma go w miejscu. Jednocześnie, podob-

nie jak przy każdym takim rozwiązaniu, muszę ostrzec, że od mocniejszego szturchnięcia 

stolikiem nocnym smartfon może z takiej ładowarki wypaść – na miejscu w końcu trzyma go 

jedynie siła tarcia i grawitacji.

EP-PG950BBEGWW od Samsunga niestety nie działa z moim Nexusem 6 podczas korzystania 

z ładowarki 12 W od iPada.

Subiektywnie
Pisałem, że Wireless Charger do Galaxy S7 Samsunga „wygląda porządnie” i nie pozostaje 

mi nic innego, jak napisać, że nowszy model wygląda rewelacyjnie. Sprawia też takie wra-

żenia przy obcowaniu z nim, a skóra i wysokiej jakości plastik dają poczucie ekskluzywno-

ści. Spód jest dodatkowo wyłożony gumą lub silikonem, więc nie ślizga się po powierzchni, 

na której stoi.
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Miękka, skórzana część ładująca sprawdza się wzorowo, podczas gdy telefon stoi w pionie 

– Face ID działa tak, jak powinno – ale obawiałbym się trochę korzystania z tego modelu „na 

płasko”. To tylko wrażenie, ale obawiam się, że telefon mi spadnie z podstawki w takim poło-

żeniu. Nie zmienia to jednak faktu, że to podstawka, która jest zdecydowanie wygodniejsza 

w transporcie, pomimo że nie jest najmniejsza.

Model EP-PG950BBEGWW znalazł już miejsce na moim stoliku nocnym i nie zapowiada się, 

aby cokolwiek go szybko zastąpiło.

SAMSUNG QI CHARGER (EP-PG920I)
Wybierając ładowarki do testu, zdecydowałem się również dopełnić portfolio Samsunga, bo 

jest to znana marka, a wiele osób nie lubi decydować się na mniej znanych producentów. 

Zaletą modelu PG920i jest to, że w komplecie otrzymujemy dwie sztuki…

Ten krążek Samsunga wykonano z błyszczącego plastiku, a na jego górnej powierzchni znaj-

duje się gumowy pierścień, który ma zapobiegać zsuwaniu się telefonu z ładowarki. Bardzo 

ładnie – lepiej niż w modelach nowszych, które opisywałem wcześniej – rozwiązano diodę 

LED, która podświetla blisko połowę przeźroczystego pierścienia wokół urządzenia.

Niestety, ta guma nie ma wystarczającego tarcia w przypadku zarówno Nexusa 6 i iPho-

ne’a X . Dopóki nic się nie rusza, a ładowarka jest na idealnie płaskiej powierzchni, to tele-

fony na nim leżą. Najmniejsze poruszenie biurka jednak powoduje, że telefon się na tym 

krążku przemieszcza i może spaść. Trzeba też dokładnie wcelować się w cewkę, inaczej łado-

wanie się nie rozpocznie. Na szczęście od razu do widać, bo dioda świeci się tylko podczas 

ładowania.
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Subiektywnie
O ile ta ładowarka rzeczywiście sprawdza się w kwestii ładowania iPhone’a X dokładnie tak 

samo jak pozostałe, nowsze modele Samsunga, to brak wystarczającego tarcia pomiędzy 

gumowym pierścieniem a szklanymi plecami telefonu, powoduje, że nie mogę go polecić 

i to pomimo, że cena jest znacznie bardziej atrakcyjna. Jeśli jednak szukacie tanich, płaskich 

i porządnie wykonanych ładowarek, a miejsce, gdzie będziecie kładli telefon, nie jest narażone 

na trzęsienia ziemi, biegające zwierzęta czy podobne kataklizmy, to nie powinniście się zawieść.

PURO FAST CHARGING STATION QI
Puro Fast Charging Station Qi jest jedną 

z najmniejszych propozycji, jakie widziałem, 

co ma oczywiście swoje plusy i minusy.

Puro wykonano z matowego plastiku, 

a całość jest skrajnie lekka. Na przedniej, 

cieńszej ściance jest maleńka dioda, która 

sygnalizuje ładowanie kolorem niebieskim, 

a podłączenie do zasilania zielonym, a na 

tylnej jest złącze na kabel micro USB, który 

dołączono w pudełku.
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Cztery gumowe podkładki na górnej powierzchni odpowiedzialne są za trzymanie tele-

fonu na miejscu i sprawują się znacznie lepiej niż pierścień w Samsunga PG920i – potrzeba 

znacznie więcej siły, aby przesunąć iPhone’a X. Niestety, nie sprawdzają się one zupełnie 

w przypadku Nexusa 6, który ma zaokrąglone plecki – Puro ewidentnie wymaga płaskich 

konstrukcji. Na spodzie z kolei umieszczono bardzo lepki, błyszczący pierścień z gumy, które 

wręcz klei się do powierzchni, na której się znajduje – pod tym względem jest to najstabil-

niejsza ładowarka, jaką testowałem.

Subiektywnie
Tania, lekka i wystarczająco dobrze wykonana, aby nie odstraszać. Na plus są gumowe ele-

menty oraz podstawka, które zapewniają najlepszą przyczepność dla smartfona ze wszyst-

kich testowanych modeli. Jedynym moim zastrzeżeniem jest to, że musimy mieć płaskiego 

na plecach smartfona, inaczej nie będzie on leżał na niej stabilnie. Nie wiem też, dlaczego 

Nexus 6 nie chciał pobrać więcej mocy niż 6,9 W, ale może to wynika z faktu, że nie leżał on 

idealnie płasko. W przypadku iPhone’a X Puro stabilnie dostarczało 7,6 W, a to nieznacznie 

mniej niż Samsungi (8,0–8,1 W), ale przekłada się to na zaledwie kilka minut różnicy w całym 

procesie ładowanie.

MOPHIE WIRELESS CHARGING BASE
Z ogromnym zainteresowaniem siadałem do rozpakowania Mophie Wireless Charging Base 

– jedynej ładowarki Qi w tym zestawieniu, która jest oficjalnie promowana przez Apple.

Test ładowarek Qi
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Jak można było się spodziewać po wysokiej cenie, w parze z nią idzie jakość. Podstawka Qi 

od Mophie jest w całości pokrytą gumą, co firma nazywa „powłoką antypoślizgową TPU”, 

która zapewnia jej nie tylko stabilność na podłożu, na którym się znajduje, ale również sam 

telefon na niej leży bez większego strachu przed upadkiem.

Na czarnym krążku znajduje się jedno złącze. Niestety niestandardowe. Oznacza to, 

że nie da się do niej podłączyć kablem mini USB, micro USB, USB-C, ani niczym innym. 

Ładowarka, która jest w zestawie, jest również wykonana świetnie, ale niestety kabel jest 

do niej wpięty na stałe. Tak więc, pomimo że podstawka świetnie sprawdzi się w podróży 

– zajmuje niewiele miejsca – to musimy zabrać do niej dedykowaną ładowarkę, której nie 

wykorzystamy do niczego innego. Jedyną zaletą tego jest fakt, że dzięki temu mamy gwa-

rancję, że niczego nie popsujemy zasilaczem słabej jakości…

Test ładowarek Qi
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Subiektywnie
Wiecie, że lubię ładne i dobrze wykonane rzeczy, jak większość, ale ten model mogę 

polecić tylko, jeśli nie planujecie go w ogóle ruszać z miejsca – jest praktycznie scalony 

ze swoją ładowarką, a wożenie obu tych elementów, gdy do kompletu i tak przecież weź-

miemy inne zasilacze, mija się trochę z celem. Jakość jest oczywiście bez zarzutu, a iPhone 

X leży na niej bardzo stabilnie, dzięki sporej średnicy urządzenia. Niestety, właśnie przez 

to, że telefon leży płasko, korzystanie z Face ID, gdy siedzimy przy biurku lub leżymy 

w łóżku, jest utrudnione – w tych kwestiach zdecydowanie wygrywa Samsung Wireless 

Fast Qi Charger (model EP-PG950BBEGWW), którego testowałem wcześniej i który jest na 

dodatek tańszy.

Mophie Wireless Charging Base jest na obecną chwilę Apple Store exclusive, więc nie kupicie 

go w innych sklepach, ani bezpośrednio od Mophie.

ŁADOWARKA QI CSOP
Część z Was pytała o tanią propozycję do induk-

cyjnego ładowania swoich telefonów. Oto 

i ona…

Model CSOP jest najtańszy w tym zestawieniu 

– cena zaczyna się od 79 PLN bez zasilacza oraz 

109 PLN z zasilaczem Quick Charge 3.0 – i to 

czuć. Konstrukcja jest bardzo lekka, ale stosun-

kowo stabilna. „Bródka”, która podpiera tele-

fon od spodu jest niewielka i daje zbyt małą 

stabilność dla smartfona, pomimo gumowej 

wstawki – Nexus 6 w szczególności chybocze 

się na boki – a sama ładowarka może się prze-

suwać po biurku przy większej sile, podobnie 

jak modele Samsunga, ponieważ podbita jest 

podobną gumą. Element podpierający plecy 

smartfona nie jest niczym wyłożony, więc 

telefon nie ma żadnego dodatkowego tarcia 

od nich – po prostu jest oparty o plastik. Na 

środku tyłu podparcia znajduje się ponadto 

złącze USB-C.

Test ładowarek Qi
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Subiektywnie
Osobiście nie zdecydowałbym się na ładowarkę CSOP, ponieważ nie zapewnia wystarczają-

cej stabilności dla smartfona, a biorąc pod uwagę, że iPhone X kosztuje około 5 tys. PLN, to 

preferuję korzystanie z czegoś solidniejszego. Jeśli jednak się na nią zdecydujecie, to pole-

cam nalepić cienki filc lub kawałek gumy na środek podparcia, aby plecy smartfona się po 

niej nie ślizgały – ten prosty zabieg podniesie jej użyteczność wielokrotnie.

NILLKIN QI WIRELESS CHARGER MAGIC DISK 4
Ładowarka Qi nie musi być nudna i statyczna. Okazuje się, że może mienić się kolorami tęczy…

Nillkin jest, na pierwszy rzut oka, bardzo atrakcyjną, płaską ładowarką Qi. Całość wykonana 

jest z dosyć twardego plastiku, przeźroczystego od góry, a cewka wygląda jakby była zdecy-

dowanie niżej niż jest – efekt 3D jest tutaj ciekawy.

Test ładowarek Qi
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Z tyłu znajduje się port micro USB, a pod spodem jest gumowa podkładka. Powierzchnia 

urządzenia, na której kładziemy smartfona, jest całkowicie płaska, co nie jest korzystne ani 

dla Nexusa 6 (który na zaokrąglone plecki), ani dla iPhone’a X (bo szkło się ślizga po plastiku).

Całość nie jest przesadnie cienka, szczególnie porównując z Mophie czy Puro, ale bez żad-

nych problemów mieści się do wszelkich toreb.

Dla fanów „świecidełek” jest kilka bonusów. Po pierwsze, gdy ładowarka jest nieużywana, 

może świecić się na biało lub zmieniać kolor (płynna tęcza, przez 16 milionów barw) – steruje 

się tym za pomocą przycisku na boku obudowy. Podczas ładowania smartfona ładowarka 

świeci się w cyanie, ale można to podświetlenie wyłączyć w razie potrzeby.

Subiektywnie
Gdyby Nillkin posiadał cienki, gumowy pierścień na górnej powierzchni, który stabilizowałby 

smartfona podczas ładowania, to byłby to prawie wzorowy produkt. Sam plastik mógłby też 

być przyjemniejszy w dotyku. Cieszy mnie natomiast, że producent zdecydował się tak roz-

wiązać podświetlenie, aby można było je wyłączyć – to powinno ucieszyć osoby, które nie są 

fanami tego typu bajerów. Pomimo powyższych uwag, musimy pamiętać, że cena Nillkina 

jest dwukrotnie niższa niż np. Mophie, a nie jest to dwukrotnie gorszy jakościowo produkt. 

Ta ładowarka, obok Puro, to prawdopodobnie najlepszy kompromis jakości i ceny… ale to 

jeszcze nie koniec serii!

Test ładowarek Qi
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PNY Wireless Charging Base
PNY przy pierwszym kontakcie sprawia bardzo pozytywne wrażenie…

Konstrukcja PNY Wireless Charging Base jest bardzo prosta – ma kształt prostopadłościanu, 

przy czym rogi są delikatnie zaokrąglone. Na jednym z krótkich boków znajduje się port 

micro USB (kabel jest w komplecie).

Całość jest lekka i stosunkowo przenośna, dająca sporą powierzchnię, na której można poło-

żyć smartfona. Na środku jest zaznaczone koło, pod którym zapewne znajduje się cewka, 

a pod nim widać logo producenta.

Test ładowarek Qi
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Subiektywnie
Ładowarka PNY prawie mnie niemile zaskoczyła, gdy po raz pierwszy położyłem na niej 

iPhone’a X, oczywiście wzdłużnie, aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię, do której 

przylega. Od razu ostrzegam, że nie należy tak go kłaść! Przez to, że aparat z tyłu odstaje, 

telefon nie leży płasko, co na nawet delikatnie nierównej powierzchni powoduje, że się 

zaczyna powoli ześlizgiwać. Należy go umieszczać w poprzek, aby wystający aparat nie 

przeszkadzał. Plastikowa powierzchnia nie zapewnia dużego tarcia, więc szturchnięcie stołu 

może spowodować upadek smartfona – korzystanie z etui tutaj może bardzo pomóc. Jakość 

wykonania jest całkiem przyzwoita i jedynie dwa pierwsze Samsungi oraz Mophie wygry-

wają z PNY w tej kategorii. Niestety, trudno mi ją polecić, głównie ze względu na niski współ-

czynnik tarcia pomiędzy smartfonem a ładowarką, bo pod każdym innym względem jest 

bardziej niż zadowalająca (kwestie estetyczne zostawiam do własnej oceny).

MILI MAGIC PLUS WIRELESS 
CHARGER
Mała, zgrabna, ładna, ale czy funkcjonalna?

Niewielka, biała i bardzo zgrabna łado-

warka od MiLi może się podobać. Plastik 

jest przyzwoitej jakości i nie sprawia wra-

żenia taniego.

Test ładowarek Qi
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Jej górna, lekko wypukła powierzchnia – tam gdzie kładzie się smartfona – jest całkowicie 

gładkim plastikiem, bez żadnej dodatkowej gumy.

Ten minimalizm jest powtórzony na jej spodzie.

Z tyłu, pod małym daszkiem, znajdują się dwa porty: micro USB i USB-A. Pierwszy do podłą-

czenia zasilania, a drugi do ładowania przez nią np. innego urządzenia.

Subiektywnie
Ten produkt ewidentnie nie był testowany absolutnie przez nikogo przed wypuszczeniem 

na rynek. Na wierzchu, który jest delikatnie wypukły, nie ma absolutnie niczego, co trzyma-

łoby smartfona na miejscu – jak postawiłem ją na moim biurku, które według poziomicy 

jest płaskie, to iPhone X się z niej zsunął. Sam z siebie, pod wpływem jedynie grawita-

cji. Plastikowy Nexus 6 też, ale dopiero po delikatnym szturchnięciu biurka. Co więcej, to 

szturchnięcie przesunęło o parę centymetrów samą ładowarkę, bo po drewnianych i szkla-

nych powierzchniach zachowuje się jak krążek używany w hokeju na lodzie. Jeśli chce-

cie z niej korzystać, to polecam wykonać dwa zabiegi we własnym zakresie. Po pierwsze, 

podkleicie ją czymś, aby się nie przesuwała jak olimpijska baletnica na lodzie, a po drugie 

koniecznie umieśćcie telefon w jakimś pokrowcu, który zapewni należyte tarcie. Bez tych 

dwóch modyfikacji trudno ją komukolwiek polecić, z wyjątkiem osób, które chcą przetesto-

wać, jak działa AppleCare. morid1n

Test ładowarek Qi
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NEST CAM OUTDOOR 
ŚWIETNA KAMERA ZEWNĘTRZNA DLA EMIGRANTÓW

NORBERT CAŁA

Niewiele zostało już firm na świecie, które totalnie ignorują nasz kraj, nie oferując na 

naszym rynku chociażby jakieś części swojego portfolio produktów. Jedną z nich jest 

niestety nadal mój ulubiony Nest. Dużo obiecywałem sobie po przejęciu Nesta przez 

Google. W końcu to marka globalna i można było mieć nadzieję, że Nest też taką się 

stanie. Niestety nic takiego się nie wydarzyło. Nest ma w sumie naprawdę dziwny 

sposób na dystrybucję produktów. Niektóre z nich nie są obecne nawet w Niemczech, 

a we Francji już tak.
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Od pewnego czasu wyjściem z sytuacji jest możliwość zamówienia niektórych produktów 

Nesta z niemieckiego Amazona, który wysyła przesyłki do Polski. Dokładnie tak zrobiłem 

i zamówiłem kamerę Nest Cam Outdoor. Nie jest to nowość na rynku, a o zakupie właśnie 

teraz zdecydował fakt, że od kilkunastu dni są dostępne na rynku pluginy, pozwalające tej 

kamerze pracować z HomeKit za pomocą HomeBridge 

– artykułów o HomeBridge możecie szukać w archi-

walnych numerach iMagazine.

Zazwyczaj nie robię unboksingów, chyba nawet nigdy 

nie robiłem żadnego, ale mocno zwracam uwagę 

na to, jak jest zapakowany produkt. Tu prym wiodą 

sprzęty audio, ale i elektronika użytkowa bywa ład-

nie zapakowana. Klasą samą w sobie jest Apple, ale 

bardzo ładnie pakuje swoje produkty również Xiaomi 

oraz właśnie Nest. Nest Cam Outdoor to trzeci produkt 

Nest, jaki mam okazję rozpakować i każdy z nich miał 

świetne pudełko i sposób pakowania. W pudełku z tą 

Nest Cam Outdoor – świetna kamera zewnętrzna dla emigrantów

Nie jest to nowość na rynku, 
a o zakupie właśnie teraz 
zdecydował fakt, że od 
kilkunastu dni są dostępne na 
rynku pluginy pozwalające tej 
kamerze pracować z HomeKit za 
pomocą HomeBridge.
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kamerą zewnętrzną znajdziemy samą kamerę z trzy-

metrowym kablem zakończonym wtyczką USB-A oraz 

zestaw akcesoriów. Wśród nich piętnastometrowy 

kabel zasilający zakończony zasilaczem z gniazdem 

USB, magnetyczny uchwyt do kamery oraz nawet 

komplet kołków rozporowych i śrub do instalacji. 

Zabrakło chyba tylko wiertarki. Wszystko ślicznie zapa-

kowane w tekturowe pudełko.

Tak samo wysokiej jakości są materiały, z których 

wykonano kamerę i przewody. Kamera jest wielko-

ści piłki to tenisa i została zrobniona z białego pla-

stiku bardzo dobrej jakości. Obudowa robi wrażenie 

bardzo trwałej i porządnej. W ogólnym wyglądzie 

może przeszkadzać dziwnie umieszczony kabel. Jak 

wspomniałem przewody są bardzo długie, ja w przy-

padku swojej instalacji musiałem uciąć kabel zasila-

jący i wprowadzić go bezpośrednio do puszki. Jest 

on tak dobrze wykonany, że autentycznie czułem się 

nieswojo, przecinając go i zostawiłem sobie ucięty 

kawałek. Kabel zasilający jest zakończony zasilaczem 

USB, w który wpinamy wtyczkę od kamery. Wtyczka 

i zasilacz są oczywiście w obudowach odpornych 

na warunki atmosferyczne, podobnie jak kamera. 

W końcu to sprzęt zewnętrzny. Warunki brzegowe 

Nest Cam Outdoor – świetna kamera zewnętrzna dla emigrantów

Jak wspomniałem, przewody są bardzo długie, 
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do puszki. Jest on tak dobrze wykonany, że 
autentycznie czułem się nieswojo, przecinając 
go i zostawiłem sobie ucięty kawałek.
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działania to –20° do +40°C, a odporność na warunki atmosferyczne to IP65, czyli w pełni 

zabezpieczony przed kurzem, latającymi elementami, jak również strumieniami wody. 

Instalacja dzięki magnetycznemu uchwytowi jest dość prosta i pozwala na bardzo szeroki 

i wygodny wachlarz ustawień kamery.

Oczywiście kamera jest bezprzewodowa, a wpięcie jej do naszej sieci jest bardzo proste. 

Aplikacja prowadzi nas za rączkę, a sam proces konfiguracji przypomina trochę dodawanie 

urządzeń do HomeKit. Również musimy podać kod znajdujący się na urządzeniu. Niestety 

kamera obsługuje Wi-Fi tylko w paśmie 2,4 GHz. Czyli jeśli mamy w domu nowoczesny 

router i sieć tylko w paśmie 5 GHz, to kamery nie podłączymy. Producent argumentuje to 

tym, że urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz, a w takim przypadku 

lepszy zasięg mają właśnie sieci w paśmie 2,4.

Jeśli chodzi o samą kamerę, to zastosowano w niej 1/3" matrycę o rozdzielczości 3 Mpx dającą 

obraz HD (1920 × 1080) 30 klatek/sec. Do dyspozycji mamy też zoom optyczny ×8. Ważny jest 

też dość szeroki kąt patrzenia 130°. To więcej niż np. Netatmo Presence, ale mniej niż Logitech 

Circle 2. Mamy też tryb widoku nocą, gdzie za równomierne podświetlenie odpowiada 8 diód 

LED na podczerwień. Trzeba przyznać, że obraz z kamery jest bardzo dobry, zarówno w try-

Nest Cam Outdoor – świetna kamera zewnętrzna dla emigrantów



bie dziennym, jak i nocnym. Trzeba brać jednak 

poprawkę na to, że przy szerokim kącie patrze-

nia mamy na brzegach zniekształcenia, a obiekty 

będą pomniejszone. Kamerę wyposażono także 

w mikrofon i głośnik. To drugie może być dość 

przydatne. Gdy kamera wykryje ruch i aplikacja 

wyśle nam o tym powiadomienie, to możemy 

wejść w tryb life i powiedzieć coś do osoby sto-

jącej właśnie przed drzwiami – np. do kuriera: 

„proszę zostawić paczkę”, lub do agitujących poli-

tyków „spieprzaj dziadu”. Działa to bardzo przy-

zwoicie, głos wydobywający się z kamery jest 

bardzo wyraźny. Co najważniejsze działa prawie 

w czasie rzeczywistym. Powiadomienie przy-

chodzi maksymalnie w kilka sekund po wykryciu 

ruchu. Moment wykrycia ruchu jest zapisywany 

jako fragment filmu w chmurze Nesta. Kamera 

nie ma w sobie wbudowanego żadnego nośnika 

danych. Automatyczne przesyłanie do chmury ma 

swoje zalety, złodziej, kradnąc kamerę, nie kradnie 

nagrania. Ma też swoje wady, o czym za chwilę.

Skoro jesteśmy przy aplikacji, to warto zaznaczyć, 

że kamera integruje się w tej samej aplikacji, co 

np. termostat Nest. Dzięki temu można te urzą-

dzenia integrować. Np. termostat Nest ma opcję 

wykrywania osoby w domu. Gdy w domu nie ma 

nikogo, może włączyć monitoring za pomocą 

kamery, a gdy ktoś jest – wyłączyć. Niestety stan-

dardowo kamera nie ma żadnych trybów wykry-

wania osób, zwierząt lub twarzy, jak to jest w np. 
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wyimek

kamerach Netatmo. Przez to nieważne, czy przed drzwiami pojawi się nam pies, złodziej czy 

przejedzie samochód, w każdym przypadku dostaniemy powiadomienie.

Żeby otrzymać powiadomienie o wykryciu ruchu osoby lub żeby ustawić strefę, w któ-

rej wykrywamy ruch, musimy wykupić usługę Nest Aware. W tym momencie zaczyna się 

coś, co mocno przekreśla sensu używania kamery w Polsce. Usługa Nest Aware pozwala na 

wykrywanie ludzi, ustawianie stref, w których będzie wykrywany ruch oraz na wydłużenie 

standardowego czasu przechowywania nagrań w chmurze. Przy czym ten standardowy jest 

niezwykle krótki i wynosi 5… nie dni, godzin! Podstawowa usługa Nest Aware kosztująca 

10€, wydłuża ten czas do 10 dni, usługa premium za 30€ do 30 dni. Ceny całkiem znośne, ale 

niestety nie da się kupić tej usługi, jeśli założyliśmy konto, podając polski adres. Totalnie nie 

rozumiem dlaczego tak jest, a Nest mi odpowiedział w stylu: „nie, bo nie”. Oczywiście można 

założyć konto na adres np. niemiecki, ale w przypadku takim jak ja, czyli posiadacza również 

termostatu Nest, tracimy wtedy możliwość ustawienia naszego adresu w Polsce.

Nest Cam Outdoor to świetnie wykonany produkt, tak dobry jak cała reszta produktów 

tej firmy. Kamera w 100% spełnia swoje zadanie, zarówno jeśli chodzi o jakość obrazu, jak 

i dokładność wykrywania ruchu. Niestety z powodów niezrozumiałej polityki firmy klienci 

z Polski są odcięci od usługi chmurowej Nest Aware, przez co kamera traci sporo na funkcjo-

nalności. Dziwne to i niezrozumiałe.

Ocena iMagazine:      

Dostępnte na Amazon

calamuzyka
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Ceny całkiem znośne, ale 
niestety nie da się kupić tej 
usługi, jeśli założyliśmy konto, 
podając polski adres. Totalnie 
nie rozumiem dlaczego tak 
jest, a Nest mi odpowiedział 
w stylu: „nie, bo nie”.

norbertcala

https://www.amazon.de/gp/product/B01NGZMVPB?ie=UTF8&language=pl_PL&tag=imagazinepl-21
http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.twitter.com/norbertcala


SKÓRZANE NOWOŚCI SARTOLANE

PAWEŁ OKOPIEŃ

Z tego, że źle trzymasz iPhone’a 4, śmiał się cały świat, teraz mała polska manufaktura 

wyrobów skórzanych stwierdziła, że źle używaliśmy do tej pory portfeli. Stworzyli więc portfel, 

który ma zredefiniować wygodę płatności kartą. W ofercie pojawił się też nowy pokrowiec na 

iUrządzenia. Oba skórzane dodatki przetestowałem.
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Przekonać mnie do zmiany portfela nie jest łatwo. 

Jak pod koniec 2014 roku włożyłem swoje karty 

i dowód rejestracyjny w Daily Wallet z Manufaktury 

Miler, to do dziś nie wyjąłem. Choć skóra mocno 

się podniszczyła, to uważam, że jest to najlepszy 

portfel, jaki kiedykolwiek miałem. Jego głównym 

atutem jest smukłość, miejsce na dowód rejestra-

cyjny oraz przestronność. Teraz ekipa Sartolane 

zaproponowała, bym przetestował ich najnow-

sze dzieło. Zgodziłem się, choć przenosiłem się 

z dużymi obawami. I przyznam, że na razie nie stał 

się jeszcze moim głównym portfelem, mimo użyt-

kowania przez kilka tygodni. Ale tylko i wyłącznie 

ze względu na ten nieszczęsny dowód rejestracyjny. 

Wierzę, że Ministerstwo Cyfryzacji przetrwa jesz-

cze przez kilka miesięcy i uda się jednak wdrożyć 

cyfrowe dokumenty. Co prawda równie mocno cze-

kam też na Apple Pay.

Sartolane ma jednak pomysł dla tych, którzy chcą 

płacić szybko i wygodnie. Być może gdyby taki 

portfel miał Dominik, to nie musiałby mieć dru-
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giego telefonu na Androidzie. Portfel o nazwie Easy Access posiada kieszeń na pojedynczą 

kartę, tak aby umożliwić płatności zbliżeniowe bez konieczności jego otwierania. Wystarczy, że 

przyłożymy portfel właściwą stroną do terminala. Po przeciwnej stronie znajduje się natomiast 

kieszeń z blokadą RFID. Co oznacza, że mając tą stronę portfela do zewnątrz w spodniach, nie 

musimy obawiać się kradzieży z naszych kart. Dodatkowo znalazła się mała kieszonka na drob-

niaki, gdzie wrzucimy te 2 zł potrzebne na parking czy koszyk w markecie. Naprawdę szkoda, że 

zabrakło milimetrów, by zmieścił się tam też dowód rejestracyjny. Byłoby fantastycznie.

Easy Acces jest przemyślany tak, że nie musimy zupełnie do niego zaglądać. To portfel naprawdę 

nowoczesny. Jeśli już opanujemy, z której strony mamy naszą kartę do płatności zbliżeniowych, 

portfel na co dzień będzie praktycznie cały czas zamknięty. Przy jego minimalistycznych wymia-

rach jest to bardzo komfortowe. Zdecydowanie jest on w stanie zmienić sposób korzystania 

z portfela. Miła skóra i solidne wykonanie to dodatkowy atut. Nie należy on jednak do tanich, 

kosztuje aż 199 zł. O ile w pierwszej chwili pomysł takiej portmonetki nie przypadł mi do gustu, 

to w momencie korzystania z niego na co dzień zmieniłem zdanie. Jest naprawdę fajny.

Drugą nowością jest kolejna generacja pokrowca na MacBooki. Pierwszą już dla was recenzo-

wałem w lutym 2016 roku. Po roku z pokrowca wyeliminowano jego największą wadę, czyli 

bardzo ostry zamek błyskawiczny, który mógł rysować nasze urządzenia. Przez co nasze urzą-

dzenie jedynie się wsuwa do pokrowca. W ofercie jest kilka wariantów do każdego MacBooka 

oraz iPadów Pro 10,5" i 12,9". Ja mam wersję dla Pro 13" z 2016 roku, który jednak wykorzystuje 

z powodzeniem do noszenia iPada Pro 12,9" wraz ze Smart Keyboard. 

Skórzane nowości Sartolane
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To pokrowiec, w którym jakość ma znaczenie. To osłona wysokiej klasy, która nie będzie paso-

wać każdemu użytkownikowi. Produkt Sartolane wybiorą osoby noszące się raczej elegancko. 

Idealnie pasował mi ten pokrowiec, gdy szedłem w zimowym płaszczu czy byłem w casualo-

wej marynarce. Z zewnątrz wykonany jest z włoskiej skóry bydlęcej w czarnym lub brązowym 

kolorze, w środku wypełniony został pianką, a wewnątrz ma bardzo miękką podszewkę. Jest 

naprawdę miły w dotyku. Brak ekspresu nie przeszkadza, bo to raczej pokrowiec, który wkła-

damy i tak w inną torbę, czy nawet damską torebkę. Zazwyczaj nie chodzimy wyłącznie z nim, 

a jeśli już, to wiemy, że iPad czy MacBook są niezapięte. Dzięki temu komputer wyjmuje się 

szybko, nie rysując go. Widać jeszcze poprawę jakości względem poprzedniego modelu. Za 

pokrowiec trzeba zapłacić od 299 do 349 złotych.

Fajnie, że powstają w Polsce takie produkty. Oferta Sartolane jest skromna i w dodatku dość 

droga. Mamy jednak do czynienia z małą manufakturą, co widać zarówno w wykonaniu pro-

duktów, jak i samym podejściu do klientów. Czekam na kolejne ciekawe rozwiązania od nich 

łączące styl, jakość i pomysłowość. W końcu nie każdy stworzyłby portfel, którego nie trzeba 

otwierać i zdecydowałby się na pokrowiec, który jest otwarty.

Skórzane nowości Sartolane

paweloko

https://twitter.com/paweloko
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CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ PO 
TELEWIZORACH W 2018 ROKU

PAWEŁ OKOPIEŃ

Czego spodziewać się po telewizorach w 2018 roku

Kiedy to czytacie, ja pakuję się na CES. Targi w Las Vegas są dorocznym świętem 

telewizorów. Dla mnie to kolejna gwiazdka raptem parę dni po świętach Bożego 

Narodzenia. Największe targi elektroniki konsumenckiej to wysyp nowych gadżetów, 

z mojej perspektywy najważniejsza jest kolejna odsłona dużych ekranów. Rok 

2018 zapowiada się naprawdę gorąco. W końcu powinniśmy zobaczyć nową 

technologię mLED.



Rok 2017 był jednym z najciekawszych w ostat-

nich latach, choć wcale się tak nie zapowiadał. 

Nawet te nowości na CES nie były aż tak bardzo 

ekscytujące. Wyróżniała się seria QLED Samsunga 

oraz ultasmukły, „przyklejnay” do ściany OLED 

W7 od LG. Dla samego rynku najważniejsze było, 

że w ekrany OLED weszły też takie firmy jak Sony 

i Panasonic. Jeśli jakoś można określić rok 2017, to 

był to rok OLED. Choć wszystkie ekrany posiadają 

matrycę LG.Display, to każdy z nich czymś się 

wyróżniał. Panasonic wyżyłował jakość w EZ1000, 

Sony A1 oferuje nietuzinkowy design i nietypowy 

dźwięk, Philips ma niepowtarzalnego Ambilighta, 

natomiast LG oprócz W7 oferuje całą gamę ekra-

nów z organiczną matrycą. Dzięki temu pod 

koniec roku 201, LG B7 kosztuje 6999 zł za 55 cali 

i 10 899 zł za wersję 65-calową. Nie chce wie-

dzieć, jak czują się Ci, którzy kupili te telewizory 
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w kwietniu, kiedy kosztowały one odpowiednio 12 999 zł i 20 999 zł.  Ceny prawdopodobnie 

jeszcze spadną. Na rok 2018 producenci planują szeroką gamę ekranów OLED. 

Wysyp ekranów OLED był problemem dla Samsunga. Choć ekrany QLED były najbardziej 

kompletnymi telewizorami na rynku, oferując synergię designu, funkcjonalności i jakości 

obrazu. To jednak ta jakość obrazu w niektórych detalach odstawała od ekranów OLED. 

To sprawia, że firma stoi przed nie lada wyzwaniem w 2018 roku. Musi pokazać światu, że 

jest nie tylko liderem, ale też innowatorem. Sytuacja jest analogiczna do tego, co w smart-

fonach działo się w 2017 roku z Apple. Dlatego na CES lecę, przede wszystkim wyczekując 

ekranu w technologii micro LED od Samsunga, a także nowej generacji telewizorów QLED. 

Spodziewam się rozsądniejszych cen, które pozwolą konkurować także tym argumentem 

z ekranami OLED.

Rok 2017 przyniósł nam też dwa niezwykle awangardowe telewizory. Jesienią pojawił się 

Bang&Olufsen BeoVision Eclipse. Telewizor z potężnym soundbarem i mocnym wzornic-

twem. Ciekawe jest to, że sam panel został żywcem wzięty od LG, natomiast Duńczycy zajęli 

się tylko soundbarem i wyglądem. Efekt jest świetny. Natomiast absolutnym hitem wzornic-

twa jest Samsung The Frame, czyli telewizor będący jednocześnie obrazem. Tym ekranem 

Czego spodziewać się po telewizorach w 2018 roku



Samsung dostał się na salony tych mieszkań, gdzie do tej pory telewizor nie był pożądany. 

Mam nadzieje, że 2018 będzie pod tym względem również bardzo ciekawy.

Miniony rok nie zmienił też zbytnio układu sił na rynku. Jest Samsung, LG, później Sony, 

Panasonic oraz Philips. Pozostałe firmy nie są w stanie przebić się przez świadomość użyt-

kowników, a przede wszystkim trudno się nimi zachwycić. Oczywiście pomijam tutaj Loewe 

i Bang&Olufsen – to marki premium, będące jednak w niszy. TCL próbował lepiej komuni-

kować swoje nowości, widać poprawę jakości, ale jednocześnie odstaje od bardziej reno-

mowanej konkurencji, która oferuje produkty w tej samej cenie. Turecki Vestel miał podbić 

rynek dzięki reinkarnacji marki Toshiba. Problem w tym, że pod koniec roku prawa do marki 

zakupił Hisense. Kruger&Matz zlecił produkcję swoich ekranów polskiemu oddziałowi TCL, co 

zaowocowało jeszcze tańszymi ekranami. Nie wierzę, by sytuacja w 2018 roku szczególnie się 

zmieniła. Jeśli już, to na gorsze. Dla Panasonica i Sony biznes telewizorowy nie jest kluczowy. 

Wierzę natomiast w nieco mocniejsze uderzenie Sharpa, który będzie nieco podgryzał rynek.

Z zakupowego punktu widzenia ważną zmianą jest także większa dostępność i przystęp-

ność ekranów 75-calowych. Dobry telewizor o tej przekątnej kupimy już poniżej 10 tysięcy 
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złotych (mowa o MU7002). Tych telewizorów w 2018 będzie jeszcze więcej i będą jeszcze bar-

dziej przystępne. To oznacza również spadek cen 55- i 65-calowych ekranów. Decydując się 

na zakup telewizora w 2018 roku, pamiętajmy, że 55 cali to dziś absolutne minimum.

Rok 2017 był rokiem dojrzałości 4K. Telewizory te zdominowały rynek, ale przede wszystkim 

nikt nie może narzekać, że nie ma co na nich oglądać. Treści 4K pojawiły się absolutnie wszę-

dzie. To, co nie wyszło, to HDR. Szeroki zakres tonalny na razie wciąż jest nowinką, także od 

strony technologicznej. Żaden tegoroczny telewizor LCD nie zaoferował oszałamiających 

wyników, jeśli chodzi o jasność. Ekrany OLED nie dobiły do 1000 nitów, co zapowiadano 

na zeszłorocznych targach CES. Do tego doszła jeszcze wojna formatów pomiędzy HDR10, 

HDR10+ i Dolby Vision. Liczę, że już w styczniu sytuacja się nieco rozjaśni. 

To CES 2018 wskaże nam konkretne trendy na ten rok. Można się jednak spodziewać poja-

wienia się pierwszych konsumenckich telewizorów 8K. Choć chciałbym wierzyć w to, że 

producenci jednak podejdą do tematu z rozsądkiem i jeszcze się wstrzymają. Z pewno-

ścią pojawią się bardzo duże telewizory, nawet 150-calowe. HDR, micro LED, QLED, OLED te 

tematy też wciąż będą się przewijać. 

Zauważyliście, że praktycznie nie wspomniałem o Smart TV? 

Czego spodziewać się po telewizorach w 2018 roku

paweloko

https://twitter.com/paweloko


PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID 
BO ŻYCIE JEST ZA KRÓTKIE, ABY JEŹDZIĆ 
ZWYKŁYMI SUPERSAMOCHODAMI

NORBERT CAŁA

Większość facetów i w sumie również kobiet, choć mniej się do tego przyznają, to fani 

motoryzacji. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak jest, ale motoryzacja bardzo silnie gra 

nam na emocjach, przez co łatwo się w niej mocno zakochać. Oczywiście najbardziej 

pociągają nas te samochody, na które nas nie stać, które widzimy głównie na 

filmikach spoterów lub na targach. Większość z producentów ma taki model w ofercie, 

a niektórzy mają tylko takie.
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Jednak jeśli byście zapytali posiadacza supersamochodu, czy wygodne jest używanie go na 

co dzień, to raczej nie dostaniecie twierdzącej odpowiedzi. Niskie, twarde zawieszenie, pro-

file opon, którym straszne nawet podjazdy dla wózków, monstrualne ilości paliwa pochła-

niane w codziennych korkach, nerwowy układ kierowniczy i głębokie, powodujące znużenie 

dudnienie układu wydechowego. Żeby nie było, wszystko to kocham w samochodach, ale 

w tych, do których wsiada się okazjonalnie. Życie codzienne jest już na tyle trudne, że użera-

nie się z supersamochodem nie ma większego sensu.

Co by się jednak stało, gdyby połączyć komfort 

z osiągami, ekonomikę z przyśpieszeniem, dźwięk 

silnika wywołujący gęsią skórę z ciszą. To pewnie 

niewykonalne, ale podobno jak ktoś o tym nie 

wie, to przyjdzie i to zrobi.

To nie będzie test Porsche Panamera 4 E-Hybrid, 

tego samochodu nie można przetestować, 

pisząc o wielkości bagażnika, jakości materiałów 
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w środku, opcjach konfiguracji. Zbyt dużo w nim 

emocji. Nieprzypadkowo światowym ambasado-

rem tego modelu został Radzimir „Jimek” Dębski, 

który porównuje jego prowadzenie do tworzenia 

muzyki. To chyba najbardziej pokazuje, z jakim 

samochodem miałem przyjemność spędzić 

ostatnich kilka jesiennych dni. Porsche Panamera 

w wersji E-Hybrid, chociaż to jest prawie niemoż-

liwe, tak dobrze łączy cechy „zwykłego” samo-

chodu z cechami prawdziwego supersamochodu, 

że bez problemu mogę tą mieszankę nazwać 

samochodem idealnym.

Za doznania odpowiadają w tym modelu 

Panamery dwa silniki – spalinowy o mocy 330 

KM oraz elektryczny 136 KM. Łączna moc układu 

hybrydowego to 462 KM. Przekłada się to na 

przyspieszenie 0–100 km/h 4,6 s i prędkość mak-

symalną 278 km/h. Przyśpieszenie może nie robi 

Porsche Panamera 4 E-Hybrid – bo życie jest za krótkie, aby...
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specjalnego wrażenia, ale pamiętajmy, że to cały czas 4-drzwiowy i 4-osobowy duży sedan 

wyposażony we wszystko, w co tylko można samochód wyposażyć. Modele testowe samo-

chodów z wyższych półek mają to do siebie, że są skażone genem maniaka konfiguratorów. 

Czyli inaczej mówiąc, ktoś ten model konfigurował tak, aby włożyć do niego jak najwię-

cej. Z bazowej ceny 498 tysięcy zł, w modelu, którym ja jeździłem, zrobiło się 843 tysiące zł. 

Więcej włożyć się nie da. Cyfry robią wrażenie, szczególnie, że Panamera nie jest z założe-

nia samochodem, którym wyjeżdżamy w letnie weekendy i tylko wtedy, kiedy nie pada. To 

samochód, który mam być Passatem w dieslu, dla tych przedstawicieli handlowych, którzy 

handlują bitcoinami.

Układ hybrydowy plug-in pozwala doładować to Porsche z gniazdka pod Lidlem i cieszyć 

się jazdą tylko na energii elektrycznej. Teoretycznie można po naładowaniu do 100% prze-

jechać tak 50 km. Nie wiem, czy 

komuś się to udało, mój maksymalny 

zasięg na elektryku to może 35 km 

lub nieznacznie mniej. Nie zmienia 

to faktu, że jedziemy wtedy bezsze-

lestnie, z zewnątrz nie dociera do nas 

hałas miasta, bo dbają o to specjalne 

dźwiękochłonne szyby. Możemy 

To samochód, który mam być 
Passatem w dieslu, dla tych 
przedstawicieli handlowych, którzy 
handlują bitcoinami.
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zachwycać się tylko jakością muzyki płynącej z opcjonalnego systemu audio Burmester za 

35 tysięcy zł. Zawieszenie podnosi się nieznacznie, robi się na tyle nawet miękkie, co precy-

zyjne, a przejazd przez najbardziej parszywe progi zwalniające jest prawie niewyczuwalny. 

Fotele masują nas, jak również pasażerów tylnej kanapy. Oczywiście za nasze bezpieczeń-

stwo w czasie jazdy w korku dbają przeróżne systemy bezpieczeństwa, utrzymywanie pasa 

ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych. Porsche jednak systemami nie odbiega tu od 

chociażby wspomnianego Passata, do którego można dokupić te same systemy. Dzięki moż-

liwości naładowania baterii uzyskujemy średnie spalanie na pierwszych 100 km na pozio-

mie 2,5 l. Czyli Porsche Panamera 4 E-Hybrid to idealny samochód do miasta. Problem może 

sprawić jedynie parkowanie. Muskularny tył ma prawie dwa metry szerokości, to więcej niż 

inne miejskie samochody i parkowanie w centrum handlowym przed świętami może nie 

należeć do przyjemności. Choć to nigdy nic miłego, jeśli nie mamy Smarta.

Jednak gdy wyjedziemy z centrum handlowego, a droga zrobi się trochę bardziej pusta, to 

możemy skorzystać z magicznego przełącznika na kierownicy. Wygląda jak przeniesiony 

z kierownicy bolidu wyścigowego i potrafi nas teleportować w zupełnie inny świat. Do 

wyboru mamy dwa tryby sportowe SPORT oraz SPORT PLUS. Już w trybie SPORT Porsche 

Porsche Panamera 4 E-Hybrid – bo życie jest za krótkie, aby...



Panamera zapewnia zwiększoną dynamikę i bardziej bezpośrednie prowadzenie. W trybie 

SPORT PLUS silnik zaczyna reagować dużo bardziej nerwowo i z jeszcze większym reflek-

sem. Pedał gazu robi się nerwowy, ogranicznik obrotów pozwala na kręcenie na czer-

wone pole klasycznego obrotomierza umieszczonego centralnie. Systemy Porsche Active 

Suspension Management (PASM) i Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) 

zostają przestawione na sztywniejszą pracę amortyzatorów i bardziej bezpośrednią reakcję 

na skręcenie kół. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne obniża się do poziomu Low Level 

i utwardza resorowanie. Układ wydechowy zaczyna być słyszalny, strzelając na odcięciu 

obrotów. Panamera ożyła i właśnie 

z miejskiego, cichego samochodu 

zamieniła się w generator banana na 

twarzy. Teraz zdecydowanie bliżej jej 

do 911 niż do Passata.

Każde naciśniecie pedału przyśpie-

szenia szybko zostaje potwierdzone 

strzałem z układu wydechowego 

i powoduje uśmiech na naszej twa-
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rzy. Ale nie musicie się bać, Panamera, mimo że potrafi ryknąć jak rasowy supercar, nie zrobi 

Wam żadnej krzywdy. Systemy kontroli jazdy zadbają o to, abyśmy się nie zagalopowali i nie 

przekroczyli cienkiej linii przyczepności. Napęd na cztery koła, skrętna tylna oś, to razem 

daje poczucie przyczepności absolutnej. Przyczepności, którą naprawdę trudno zerwać, 

a nawet jak to się stanie, to tylko na ułamek sekundy, po którym samochód z powrotem nas 

wrzuci na właściwą ścieżkę. Co ciekawe, spędziłem z tym samochodem kilka dni, większość 

w trybie SPORT i SUPER SPORT i pedałem przyśpieszenia w podłodze, spalanie po tym czasie 

wyniosło 11 l/5 l/100 km. Moim zdaniem to wynik rewelacyjny.

Z tego samochodu nie chce się wysiadać i każda podróż w nim będzie za krótka. Porsche 

stworzyło samochód idealny. Połączyło ogień z wodą, dając nam niepowtarzalną mie-

szankę. Z jednej strony mamy wszystkie zalety codziennego samochodu, z drugiej brak 

w nim wad typowych dla supersamochodów. Do pracy możemy pojechać w korku na 

napędzie elektrycznym, a po pracy wrócić do domu na skróty, delektując się idealnym 

prowadzeniem i uzależniającym dźwiękiem, bo życie jest za krótkie aby jeździć zwykłymi 

supersamochodami.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid – bo życie jest za krótkie, aby...

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


LEXUS LC 500
PIĘKNA BESTIA

JAN URBANOWICZ

Samochody, podobnie jak inne rzeczy w naszym życiu, powinny wywoływać emocje. 

Najlepiej te pozytywne i sprawiające, że prowadzenie auta będzie dla nas czystą frajdą. 

Z tym Lexusem nie było to trudne.
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Gdy pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia nowego 

Lexusa LC 500, który swoim wyglądem nawiązuje 

do legendarnego już modelu LFA, wiedziałem, że 

będę chciał wsiąść za jego kierownicę. Udało się 

i była to naprawdę świetna przygoda, móc pro-

wadzić takie auto, które doskonale łączy ze sobą 

ducha motoryzacji z nowoczesną technologią.

LC 500 występuje w dwóch wariantach napędo-

wych – klasycznym oraz hybrydowym. Udało się 

dostać do testu tę fajniejszą wersję, która pod 

maską miała 5-litrowe, wolnossące V8 o mocy 477 

KM i momencie obrotowym wynoszącym 540 

Nm. To oczywiście tylko dane na papierku, które 

mogą robić wrażenie, ale nic nie zastąpi tego, co 

dzieje się, gdy wsiądziemy do takiego auta.

Lexus zrobił coś, czego ostatnio nikt nie chce 

robić. Wszędzie panuje moda na małe silniki, a oni 

postanowili włożyć pod maskę prawdziwego 
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potwora, zespoić go z genialną 10-stopniową 

skrzynią hydrokinetyczną i dać napęd na tylną oś. 

Gdy stanąłem obok niego, wiedziałem, że to nie 

jest zwykły samochód. To coś więcej niż 4 koła 

(w tym przypadku 21-calowe) i kierownica. Piękny, 

nowoczesny design, prezentujący wszystko, co 

najlepsze we wzornictwie Lexusa nie pozwala oderwać wzroku od LC 500. Nie spotkałem 

osoby, która nie spojrzałaby na niego chociażby kątem oka. To jak instynkt naturalny – choć-

byś nie wiem, jak się starał, to silniejsze od Ciebie i spojrzysz. Jako pierwsze wpadają w oczy 

olbrzymi grill oraz wyjątkowe światła LED. Z przodu potrójne, jakich nie zobaczymy chyba 

nigdzie indziej. Tył również prezentuje się znakomicie. Gdy otwieramy drzwi, od razu zwra-

camy uwagę na wysuwające się klamki (trochę przypominające te w Tesli) oraz bezramkowe 

szyby w drzwiach.

Jeśli kiedykolwiek siedzieliście w Lexusach i Wam się podobało, to doskonale się tu odnaj-

dziecie. Wnętrze bardzo przypomina to, co zobaczymy w innych modelach marki. Dobrej 

Lexus LC 500 – piękna bestia

LC 500 osiąga prędkość 
maksymalną wynoszącą 270 km/h.



jakości materiały, wykończenie z dbałością 

o szczegóły, a wszystko zaprojektowane nowo-

cześnie, ale z zachowaniem ducha japońskiego 

designu. Zasiadając na miejscu kierowcy, czujemy 

się tak, jak powinniśmy się czuć w aucie sporto-

wym i od razu wiemy, że prowadzenie będzie 

przyjemne, ale nie zawsze proste. Wciskamy przy-

cisk START i do naszych uszu docierają dźwięki sil-

nika oraz wydechu. 5 litrów w silniku V8 zapewnia 

nam naprawdę miłe doznania. Początkowo, po 

przejechaniu pierwszych kilku kilometrów, bałem 

się. Naprawdę. Czuć ogrom mocy, który znajduje 

się pod naszą prawą nogą i chwilę mi zajęło, żeby 

wyczuć dobrze Lexusa. Na szczęście nie była to 

bardzo długa chwila i szybko staliśmy się z LC 500 

jednością. Fotele są szerokie, lekko twarde, ale 

naprawdę wygodne. Pomimo tego, że samo wsia-
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danie do najwygodniejszych nie należy (wysiada-

nie również, zwłaszcza gdy mamy mało miejsca 

po bokach na parkingu) to już sama jazda jest 

naprawdę bajeczna. Jak już jesteśmy przy fote-

lach, to wspomnę o opcji, która bardzo przypadła 

mi do gustu – podgrzewane siedziska i kierow-

nica. Większość pomyśli, że przecież to standard, 

ale tu znajduje się automatyczne podgrzewanie. 

Idealne rozwiązanie, zwłaszcza na tę porę roku.

Wrażenia z jazdy są takie, jakich moglibyśmy się 

spodziewać. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h 

w niecałe 4,5 sekundy daje do myślenia. Tylny 

napęd sprawiał, że (zwłaszcza po wyłączeniu kon-

troli trakcji) zabawa mogła się zacząć i tak właśnie 

było. Kiedy dodatkowo załączyliśmy tryb Sport lub 

Sport+, to było widać ogromne zalety zawieszenia 

i 10-stopniowej skrzyni. 
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LC 500 osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 270 km/h. Jest ona ograniczona elektro-

nicznie i nie ma możliwości zdjęcia blokady. Z jednej strony dobrze, z drugiej ciekaw jestem, 

ile można z tego auta wyciągnąć. Choć same jego gabaryty nie należą do największych, 

a sporo tu nowoczesnych materiałów, jak włókno węglowe czy aluminiowe elementy silnika, 

to i tak ważny on blisko 2 tony. Miałem obawy, że ciężko będzie nad takim kolosem panować 

na drodze, ale były one bezpodstawne. 

Choć w teorii jest to czteroosobowe coupé, to tylna kanapa służy głównie go przewozu 

kurtki lub torby. Niemal niemożliwe jest, żeby usiadła tam trzecia dorosła osoba, nie mówiąc 

już o czwartej. Poza tym, „rozszerzenie“ w taki sposób przestrzeni bagażowej nam się 

przyda, gdyż bagażnik ma skromne 

197 litrów – ale wystarczy, by zmieścić 

tam np. dwie walizki kabinowe na 

weekendowy wypad. 

Lexus to zdecydowanie samochód na 

dłuższe trasy po autostradach i dro-

gach ekspresowych. Tam sprawdza 

się najlepiej, jeśli chodzi o prowa-

dzenie, wyprzedzanie i wykorzysta-

Ma wady w postaci beznadziejnego 
systemu inforozrywki, wyjętego 
rodem z 30-letniej Toyoty (jak 
wszystkie Lexusy), ale tu mi to 
kompletnie nie przeszkadzało.
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nie jego potencjału. Przy spokojnej, jednostajnej jeździe może wtedy spalić około 8 litrów, 

a przy bardziej dynamicznej, przy sporym ruchu, będzie to około 13 litrów/100 km. Niestety, 

jak nie oszczędzamy pedału gazu, to 82 litry paliwa, które wchodzą do baku, mogą zejść 

dość szybko, ale i tak jest lepiej, niż przypuszczałem. 

LC 500 nie jest samochodem dla każdego. Przede wszystkim ze względu na jego cenę, która 

zaczyna się od 557 000 złotych. Dodatkowo, jest to auto niepraktycznie niemal w każdych 

warunkach. Najlepiej jeździ się nim po autostradzie lub po torze (naturalnie!), wejdą tu dwie 

dorosłe osoby, a do bagażnika raptem dwie walizki lub kilka siatek z zakupami. Co z tego, 

skoro to piękna bestia, która daje niesamowitą frajdę z jazdy. Potężne V8 pod maską i tylny 

napęd potrafią zapewnić niewyobrażalne wrażenia z prowadzenia i pozostawiają wspo-

mnienia na długie lata. Nie należy zapominać o tym, że samochód jest wyjątkowy i przy-

kuwa wzrok niemal każdego (czego nie można powiedzieć o wszystkich modelach Lexusa). 

To rasowe auto sportowe, które ma też w sobie sporą dawkę luksusu oraz jest naszpiko-

wane nowoczesną elektroniką. Ma wady w postaci beznadziejnego systemu inforozrywki, 

wyjętego rodem z 30-letniej Toyoty (jak wszystkie Lexusy), ale tu mi to kompletnie nie prze-

szkadzało. Każde podejście do samochodu, każde otwieranie drzwi i włączanie zapłonu 

powodowało u mnie ogromny uśmiech na twarzy. Jeśli nie o to chodzi w motoryzacji, to 

właściwie o co?

Cena: od 557 000 PLN
Ocena:         Zdjęcia: Fabian Kowol

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


Szybkie szkice koncepcyjne
39U 7hz 16 majk

rì

Dopracowanie wybranego pomysłu
54U 7hz 16 majk

rì

Pozostały: 6 (10 h 30 min.) é +

Feedback od działu Marketingu
78U 7hz 16 majk

rì

Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majk

rí

Ikony i piktogramy
35U 10hz 19 majk

r

Teksty (różne wersje)
27U 3hz Jutrok

r

Typografia i kolorystyka
14U 2hz Jutrok

r

Prezentacja firmowa- j
13:07Nozbe

Koncept Layoutu
69U 10hz Dzisiajk

r

Przygotowanie sesji fotograficznej
12U 7hz Dzisiajk

r

Skuteczna współpraca.
Gdziekolwiek jesteś.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE , aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.

13

Nozbe

374

PROGRESS

https://nozbe.com/imag
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

To kolejna fajna aplikacja mająca na celu 

odkrywanie różnych miejsc, które są koło 

mnie. Kołomnie.pl to podobno nowa 

jakość w zdobywaniu informacji! W aplikacji 

jest już w tej chwili 500 000 najlepszych, 

najnowszych, najlepiej ocenianych firm 

w całej Polsce. Wystarczy uruchomić aplikację 

i zdefiniować, w jakiej odległości od naszego 

położenia oraz z jakiej kategorii chcemy 

szukać interesujących miejsc. Minimalny 

zasięg, jaki możemy ustawić, to 500 m. To 

w dużym mieście może być trochę za dużo, 

przydałby się filtr 200 m. Możemy też wybrać 

jedną z wielu kategorii, tak oczywistych jak 

restauracje, jak i mniej oczywistych, jak bar 

dla homoseksualistów. Kategorii jest, lekko 

licząc, kilkaset. Oczywiście mamy też dużo 

zdjęć i opinii użytkowników.

Cena: 0,00 PLN        Pobierz

KOŁOMNIE.PL

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/kołomnie/id1181393169?mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Często robię dużo zrzutów ekranowych, demonstrujących 

działanie stron internetowych. Niestety czasami cieżko w szybki 

sposób połączyć zrzuty, tak aby pokazywały długą stronę, która 

nie mieści się na ekranie. Do tego właśnie służy aplikacja Tailor. 

Dzięki niej możemy zrobić kilka zrzutów ekranowych, a następnie 

za pomocą magicznego przycisku połączyć w całość. Nawet 

nie musimy przesadnie dbać o dokładność przesunięcia strony, 

aplikacja sama dopasuje zrzuty za nas i stworzy jeden prawidłowy. 

W większości przypadków działa bardzo poprawnie, jeśli 

przesunięcie nie jest za duże. W darmowej wersji aplikacja dodaje 

znak wodny i wyświetla reklamy. Za 13,99 zł możecie je usunąć.

Cena: 0,00 PLN          Pobierz

TAILOR

Team Google Research pokazał ostatnio kilka nowych aplikacji. Jedną 

z nich, moim zdaniem najciekawszą, jest Selfissimo! To aplikacja do 

automatycznego robienia serii selfie. Coś jak popularne fotobudki, 

jakie można spotkać w centrach handlowych i na eventach. Po 

uruchomieniu aplikacja zaczyna robić zdjęcia w momencie, gdy 

przestajemy się ruszać. Zdjęcia są czarno-białe i mają nałożony filtr 

mający powodować, że wyglądamy lepiej niż w rzeczywistości 

– działa. Sesja trwa do czasu, kiedy dotkniemy ekran. Po jej 

zakończeniu możemy zapisać pojedyncze zdjęcie lub całą sesje. 

W przypadku zapisania całej sesji wynik będzie stylizowany na 

stykówki z kliszy fotograficznej.

Cena: 0,00 PLN          Pobierz

SELFISSIMO

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/tailor-screenshot-stitching/id926653095?mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/selfissimo/id1300685851?mt=8&at=11lHMT


   /   GRY   /   166166Type:Rider

Rider to gra platformowa stworzona przez francuskie studio Agat Films & Cie (Ex Nihilo). Na 

urządzeniach z iOS oraz komputerach PC pojawiła się w 2013 roku, rok później można było 

zagrać w nią na Androidzie. Teraz jednak przeżywa swoją drugą młodość dzięki wersji na 

konsole Playstation 4 oraz Vita. 

PATRYCJA RUDNICKA

TYPE:RIDER



Naszym głównym bohaterem jest… dwukropek. Przemieszczamy się nim po przepięk-

nych planszach, składających się z liter. Każdy poziom jest stylizowany na inny krój pisma. 

Zaczynamy od Gothic, przez Garamond, Didot, Times New Roman, Helveticę, kończąc 

na Pixel. Po drodze, odkrywając świat fontów, musimy zbierać gwiazdki, dzięki którym 

wyświetlają się nam rysunkowe informacje dotyczące historii danej czcionki. Gra jest 

lekka i przyjemna, choć muszę przyznać, że niektóre poziomy są dość trudne do przejścia. 

Towarzyszą jej dopracowane, dwuwymiarowe grafiki i spokojna muzyka. 

Po ukończeniu głównej gry i obejrzeniu napisów końcowych możemy przemieścić się do 

ukrytego poziomu, który trochę odbiega od reszty gry. W porównaniu do poprzednich 

plansz ten poziom jest zdecydowanie psychodeliczny. I jak zapewne wielu z Was się pew-

nie domyśla, odkrywamy w nim czcionkę Comic Sans. 

W 2013 krytycy zdecydowanie docenili zarówno walory audiowizualne, jak i edukacyjne 

gry i jej reżyser, Théo Le Du Fuentes, otrzymał właśnie w tym roku nagrodę festiwalu 

European Indie Game Days. Grę mogę polecić zarówno dorosłym, którzy potrzebują chwili 

relaksu, jak i dzieciom, które grając, bardzo chętnie będą poznawały historię typografii.
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Niestety w tej chwili gra Type: Rider nie jest 

jeszcze dostosowana do iOS 11. Można w nią 

zagrać na urządzenia z iOS 10 i starszym 

lub na komputerach Apple i konsolach 

Playstation.

Link iOS (13,99 PLN)

Link komputery Apple (23,99 PLN)

Link PS4 (33 PLN)

iPatrycjaR

Type:Rider

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/type-rider/id667443268?mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/typerider/id985415971?mt=12&at=11lHMT
https://store.playstation.com/pl-pl/product/EP1302-CUSA02266_00-TYPERIDERBUNDLEE
https://twitter.com/iPatrycjaR


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca


   /   PORADY   /   170

PISZ NA MACOS TAK, 
JAK NA IOS

MACIEJ SKRZYPCZAK

Gdy piszemy w iOS, domyślnie są włączone dwa ustawienia – automatyczne wstawianie 

wielkiej litery zaraz po kropce oraz wstawianie kropki po podwójnym naciśnięciu spacji.

Jeśli chcielibyście to zachowanie prze-

nieść do macOS, to nie ma nic prostszego. 

Wystarczy, że przejdziemy do Preferencji 

systemowych, a tam wybierzemy 

Klawiaturę.

Teraz przechodzimy do zakładki Tekst, 

gdzie zaznaczamy dwie opcje:

• Automatycznie stosuj wielką literę

• Podwójna spacja dodaje kropkę

Tips&Tricks 
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1. tyt
tekst

2. tyt

3. tyt

Zmiana nazwy plików w dialogowym oknie zapisywania
Czasami może się zdarzyć, że dokument lub projekt, nad którym pracujemy, chcie-

libyśmy zapisać pod użytą już nazwą. W takim przypadku albo przechodzimy do 

Findera i zmieniamy nazwę starego pliku albo decydujemy się nadać nowemu nieco 

inną. Okazuje się jednak, że istnieje trzeci sposób.

Działa on, gdy pojawi się okno dialogowe zapisywania. Najpierw jednak trzeba je „roz-

szerzyć”, czyli wcisnąć strzałkę w dół, żeby było widać okno z plikami. Wtedy wystarczy 

kliknąć prawym przyciskiem myszy stary plik, którego nazwę chcemy użyć i z menu 

wybrać opcję „Zmień nazwę”.

Teraz będzie można zmienić nazwę starego pliku i spokojnie zapisać nowy.

mcskrzypczak

Tips&Tricks 

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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NIEPOTRZEBNE 
UMIEJĘTNOŚCI

KINGA OCHENDOWSKA

Wiele lat temu tata powiedział mi, że komputery to przyszłość. Miał rację, co do tego nie ma 

żadnych wątpliwości.

Miałam kilkanaście lat, gdy komputery zaczęły powoli pojawiać się pod strzechami zwykłych 

obywateli. Biorąc pod uwagę to, że w większości były niefirmowymi składakami, użytkowa-

nie ich wymagało szczególnych umiejętności. Umówmy się, że nie była to w żadnym stop-

niu fizyka atomowa, ale trzeba było posiadać podstawową wiedzę dotyczącą dostępnych na 

rynku części, trzeba było umieć posługiwać się śrubokrętem i miernikiem napięcia, a na wyż-

szym poziomie zaawansowania – trzeba było zapoznać się z możliwościami programowymi 

naszego sprzętu. Systemy chodziły, jak chodziły, nikt nie narzekał, że jedno z drugim zabu-

gowane jak sadzonki ziemniaków toczone stonką. Wszyscy cieszyli się, że udało im się zdo-

być to fantastyczne osiągnięcie współczesnej techniki. Siedzieliśmy więc przed świecącymi 

ekranami i poświęcaliśmy każdy strzęp wolnego czasu na rozwiązywanie realnych i poten-

cjalnych problemów, uruchamianie opornych programów i marzenia o tym, co w przyszłości 

będziemy mogli zrobić z naszym wspaniałym sprzętem. Problem polegał na tym, że ponie-

waż spędzaliśmy cały ten czas na naprawianiu błędów popełnionych przez programistów, 

nie mieliśmy specjalnie czasu na realne korzystanie z posiadanego sprzętu. Mówiąc krótko, 

nic nie wytwarzaliśmy za pomocą naszych komputerów. Grzebaliśmy w nich dla samego 

grzebania, dla wyzwania, by sprawić, że zadziała coś, co działać nie chciało.

Gdyby się nad tym dobrze zastanowić, na tym właśnie polega różnica pomiędzy nami 20 lat 

temu a dzisiejszymi użytkownikami komputerów. Kiedyś komputerowy specjalista charak-

teryzował się tym, że wiedział wszystko lub prawie wszystko o dostępnym na rynku sprzę-

cie. Wiedział, które części będą kompatybilne, jaką komendę dodać do pliku .bat lub .exe, 
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którego patcha zainstalować, żeby uruchomić grę i jak crackować programy z Zachodu, 

kupione na warszawskiej giełdzie komputerowej. Dzisiaj jest to wiedza najzupełniej bezu-

żyteczna, bo komputerów się nie naprawia, tylko wymienia. Jeśli jakiś program nie działa 

na naszej konfiguracji sprzętowej, to z dużym prawdopodobieństwem nie zadziała wcale, 

nawet jak komputerowy spec zniesie złote jajko w czasie bezsennej nocy spędzonej nad 

linijkami zagmatwanego kodu. Co z tego, że ludzie z mojego pokolenia doskonale pamię-

tają komendy DOS i instrukcję wymiany świetlówki w ekranie, skoro jest to wiedza, której 

nigdy już nie będą w stanie wykorzystać. No chyba, że założą muzeum starszego sprzętu. 

Świat komputerów zmienił się nie do poznania. W dzisiejszych czasach nie ma już „speców 

od komputerów”. Mamy za to zaawansowanych użytkowników, pierwszy rząd na trybunach, 

który testuje i opisuje funkcje i możliwości programów oraz sprzętu. Nie jest to czynność tak 

aktywna i tak fizyczna, jak dokonanie operacji na otwartym organizmie komputera, jednak 

innych operacji nie sposób już wykonać. Jeśli zajrzycie do wnętrza jakiegokolwiek nowocze-

snego urządzenia, dostrzeżecie kilka niewielkich podzespołów i delikatną pajęczynę łączącą 

je ze sobą w jedną, spójną całość. Najwięcej miejsca zajmuje zazwyczaj bateria – cała reszta 

to w zasadzie wagowy dodatek do tego, o czego zmniejszenie walczy cały rynek nowocze-

snych technologii – źródła energii.

Kiedy wiele lat temu noc za nocą zdobywaliśmy wiedzę o tym, w jaki sposób działają 

i funkcjonują poszczególne komponenty, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że skok technolo-

giczny, który wkrótce nastąpi, całą tę wiedzę uczyni zupełnie bezużyteczną. Nie wiedzieli-

śmy, że wartością konsumencką stanie się recenzja tego, jak dobrze z problemem poradzili 

sobie konstruktorzy i programiści, tworzący urządzenie czy software. Rynek nie potrze-

buje już ludzi naszego pokroju, którzy dla zabawy czynili wyścigi, kto prędzej rozłoży 

i złoży szarą skrzynkę komputera. Byliśmy bowiem pośrednim ogniwem pomiędzy praw-

dziwymi inżynierami, ślęczącymi nad fizyczną konstrukcją chipów a użytkownikami, naby-

wającymi sprzęt po to, by ułatwił nam wykonywanie codziennych czynności. Nie byliśmy 

ani jednym, ani drugim. Nie byliśmy wynalazcami ani innowatorami, nie byliśmy też użyt-

kownikami. Staliśmy się tworem, który został usunięty z przestrzeni rynkowej, zastąpionym 

przez recenzentów i beta testerów, którzy nie sprawią bezpośrednio, że wadliwe urządze-

nie w magiczny sposób obudzi się do życia. Przez tych, którzy konstruktorom i programi-

stom wytkną błędy i wydając wyrok, zabiją albo zagwarantują szczęśliwy rozwój nowego, 

wkraczającego na rynek sprzętu.

Trochę żal tego świata, którego nic już nie przywróci. O ile nie planujemy zatrudnić się 

w Dolinie Krzemowej, nie ma tu już dla nas miejsca, chyba że zasiedlimy niszę DIY i przed-

Niepotrzebne umiejętności
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miotem naszego zainteresowania uczynimy komputery klasy Raspberry Pi. Z drugiej strony 

zaś, zdejmuje nam to z pleców konieczność popychani sprzętu patykiem tylko po to, żeby 

sprawić, że zacznie działać. Możemy spokojnie zająć się używaniem komputerów tak, jak 

powinny być używane – by wykonywały sprawnie powierzone im zadania. Często zdarza 

się jednak, że gdy znika wyzwanie, znika również pasja. To częste w świecie moich rówieśni-

ków, których życie potoczyło się w tym samym kierunku. Samo używanie sprzętu, jakkol-

wiek bardzo satysfakcjonujące i ułatwiające życie, pozostawia pustkę, którą trudno wypełnić. 

Jednocześnie, ze specjalisty stając się użytkownikiem, tracimy intensywny i stały kontakt ze 

światem, zdominowanym przez bezpłciowe media społecznościowe, w których brak tego, 

co stanowiło esencje naszej rzeczywistości – konkretnych informacji i porad, które pozwolą 

nam pracować lepiej i bardziej efektywnie. 

Blablalogia i ogólniki sprawiają, że powszechnie dostępne obszary internetu stają się coraz 

mniej interesujące i po początkowej tendencji do sprowadzania wszystkich w jedno miej-

sce, pojawia się nurt separatystyczny, warunkujący powstawanie wyspecjalizowanych grup, 

gdzie użytkownicy dzielą się praktyczną i prawie magiczną wiedzą na temat wybranych 

przedmiotów i zagadnień.

Czasy, gdy pomiędzy inżynierami a użytkownikami znajdował się bufor specjalistów, już nie 

wrócą. Należy pożegnać je, zdejmując czapki z głów i zachowując tradycyjną minutę ciszy, 

tak jak wtedy, gdy na prezentacji Jobsa na scenie pojawiła się trumna, zawierająca zwłoki 

systemu 9.

Teraz kontrolę sprawować będą recenzenci, a drobne problemy techniczne rozwiążemy 

w wyspecjalizowanych serwisach, które prowadzą Ci, którzy wyrośli w tej innej, dziwnej, peł-

nej bezużytecznych umiejętności rzeczywistości.

Serdeczne pozdrowienia dla tych kolegów, którzy po latach istnienia w makowym środowi-

sku pozostali mu na tyle wierni, że otworzyli ostanie technologiczne bastiony, do których 

zanosimy nasze jabłka.

Czapki z głów, Panowie.

Po Was nikt już nie będzie zaplatał koniom grzyw.

Niepotrzebne umiejętności

santee76

http://www.twitter.com/santee76
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DYSTANS
KINGA OCHENDOWSKA

Dystans to jedna z najbardziej niedocenianych rzeczy we współczesnym świecie. A szkoda, bo 

dystans warto mieć. Do wszystkiego, nie tylko do technologii.
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WW mojej pracy spotykam różnych ludzi. Mam również to szczęście, że mogę 

poświęcić sporo czasu na to, żeby z nimi rozmawiać. I kiedy zaczęłam już tracić 

nadzieję na dobry temat felietonu, przydarzyła mi się rozmowa z jednym ze współ-

pracowników, który pochodzi z południowej Afryki. Zaczęło się zwyczajnie od roz-

mowy o zwyczajach świątecznych, jak zwykle w okolicach Gwiazdki. A skończyło 

się na długiej opowieści o tym, czym różni się filozofia i wartości krajów wysoko 

rozwiniętych od tych, w których cywilizację ogląda się na barwnych posterach.

Spróbujcie wyobrazić sobie, że każdego ranka musicie biec do szkoły 5 mil. Bez 

butów. Jeśli macie szczęście, to dostaniecie parę na święta. Jeśli nie – następna 

okazja przydarzy się za rok. Swój czas dzielicie pomiędzy pracę na farmie a naukę, 

jeśli rodzice posłali Was do szkoły. Jeśli nie, zostajecie w domu, zajmujecie się 

kozami i pomagacie w codziennych obowiązkach. Nie macie w domu telewizora, 

komputera ani komórki. Jeśli macie szczęście, raz w roku do wsi przyjadą ludzie 

z projektorem i wyświetlą na ekranie rozciągniętym pomiędzy drzewami jeden 

film, który zapamiętacie na lata. Bawić będziecie się tym, co znajdziecie na drodze 

albo wystrugacie z drewna. W święta na środku wsi zgromadzą się sąsiedzi. Będą 

wspólnie jeść i tańczyć, zapomną o urazach i niesnaskach. Tego jednego dnia 

w roku będą wystawne napoje – Coca-cola albo Fanta. Rodzina zarżnie kozę, bo 

na utratę krowy nie mogą sobie pozwolić. Będzie wielka uczta. A potem znowu 

będzie trzeba biec do szkoły 5 mil. Jest szansa, że tym razem w butach.

Jednak, pomimo tych wszystkich niedogodności, skończycie szkołę i pójdziecie 

do pracy.

Będziecie zbierać pieniądze, żeby móc wyjechać na studia. Nauczycie się uży-

wać komputerów i internetu, którego nigdy nie widzieliście na oczy. Skończycie 

uniwerek z tytułem magistra i znajdziecie dobrą pracę. Ale nigdy nie zapomnicie 

o tym, jak biegaliście do szkoły 5 mil na bosaka. Nie będziecie narzekać, jak bar-

dzo było Wam źle, bo uważacie, że mieliście piękne dzieciństwo i poczucie więzi 

ze swoją wspólnotą. W waszym kraju się nie przelewa, ale nie ma w nim ludzi 

bezdomnych. Nie oddaje się rodziców do domów opieki. Dzieci okazują szacunek 

starszym. Żyjecie w zachodniej cywilizacji od lat, ale ciągle dziwi was, jak można 

spędzać czas przed ekranem komputera czy telewizora zamiast z rodziną, na 

wspólnych zajęciach. Używacie nowoczesnej technologii do tego, do czego jest 

Dystans
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Wam potrzebna, ale zamiast wysyłać wiadomości, dzwonicie, żeby usłyszeć głos 

rozmówcy. Nie dociera do Was zgiełk internetu, bo nie żyjecie w internecie, tylko 

w realnym świecie – bawiąc się z dziećmi, pracując, odpoczywając w ogrodzie. 

Koniec ujęcia, możecie przestać sobie wyobrażać i wrócić do własnej 

rzeczywistości. 

Jak było? Nabraliście odrobinę dystansu do tego, co dzieje się wokół Was?

Nasza zachodnia mentalność stworzyła świat, który nie istnieje naprawdę. Świat 

wydumanych teorii, które nie maja żadnego pokrycia w rzeczywistości. Karuzelę 

pięknych, nic nieznaczących słów i wartości, niepopartych nawet odrobiną 

praktyki.

Jest nam tak strasznie łatwo w życiu, że nie cenimy niczego, co osiągamy. Do 

szkoły nie biegamy boso, pracujemy w zawodach, które nie wytwarzają niczego, 

poza informacyjnym szumem. Rozpadają się więzi rodzinne, pozostają nam mate-

rialne kajdanki. Bo ponad wszystko staramy się nie stracić tego, co mamy.

I niech mi ktoś wytłumaczy, czemu w mniej rozwiniętych krajach oczy ludzi pozo-

stają szeroko otwarte i potrafią dostrzegać to, co ważne, podczas gdy w krajach 

pierwszego świata człowieczeństwo staje się z każdym dniem mniej ludzkie? Z im 

większą liczbą ludzi rozmawiam, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, 

że ci, którzy mieli szczęście wychowywać się i dorastać w rzeczywistym świecie, 

są szczęśliwsi w dorosłym życiu, mniej podatni na plagę depresji i nerwic, które 

pożerają zachodnie społeczeństwa, a przede wszystkim – bardziej ludzcy. Kiedy 

przychodzi do reagowania na zdarzenia wokół nich, nie poświęcają nieskończo-

nej ilości czasu na intelektualne rozważania, tylko robią to, co trzeba – podniosą 

babci koszyk z ziemi, przeprowadzą niewidomego przez jezdnię czy nakarmią 

bezdomnego. Bez zastanawiania się, bez sztucznej, cywilizacyjnej nieśmiałości.

To, czym my różnimy się od ludzi, którzy wyrośli w kontakcie z ziemią i naturą, jest 

przede wszystkim memetyczna informacja, niosąca się jak wirus od człowieka do 

człowieka, która wyżej stawia urojone wartości, takie jak popularność czy liczba 

followersów, niż żywego, myślącego i czującego człowieka.

To nie wróży nam dobrze. W zasadzie można przyjąć, że wróży bardzo źle, bo już 

niedługo zapomnimy zupełnie, czym jest zdrowy i naturalny kontakt z innymi 

Dystans
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ludźmi, przestaniemy rozpoznawać ton głosu czy wyraz twarzy, bo bez stosow-

nego emotikona każdy przekaz staje się niezrozumiały.

Brakuje nam perspektywy, a w zasadzie wielu różnych perspektyw. Brakuje nam 

też czasu, który możemy poświęcić na to, żeby naprawdę spróbować zrozumieć 

innego człowieka i kulturę. I nie tylko po to, by porównać go z naszą i utwier-

dzić się w przekonaniu, że moje jest „najmojsze”. Po to, żeby się czegoś nauczyć, 

wzbogacić swoje doświadczenia i wiedzę na temat otaczającej nas rzeczywistości. 

Bo jak możemy zauważyć dotychczas, w wyreżyserowanych internetowych, tele-

wizyjnych i medialnych przekazach, niewiele pozostało prawdziwej treści i rzetel-

nej działalności informacyjnej. To, co do nas dociera, to w większości biały szum, 

bełkot gadających głów i napompowana nowomowa, do której nie potrafimy 

mieć właściwego dystansu.

W Nowym Roku szczerze i uczciwie informuję świat, bez względu na to, czy chce 

słuchać, czy nie, że bełkotowi wymyślonych światów bezwstydnie pokazuję środ-

kowy palec. Dla każdego przychodzi w końcu czas, kiedy stojąc w tłumie pokor-

nych poddanych, niczym niewinne dziecko, krzyczy: „Król jest nagi!”. Najwyższy 

czas, żebyśmy nauczyli się odróżniać codzienną bajkę od codziennej rzeczywisto-

ści, twardy grunt od bujania w chmurach i zasłony dymne od ceglanych murów.

Zatem noworoczny środkowy palec wysyłam wszędzie tam, gdzie krzewi się poli-

tyczny bełkot, rasizm, seksizm, wojny religijne, a przede wszystkim – ignorancja.

A na resztę roku postanawiam zachować stosowny dystans. Oznacza to, mniej 

więcej, że wydumane teorie istnieją tylko dzięki potędze tych, którzy w nich 

uczestniczą. Jeśli chcemy, by wyginęły śmiercią naturalną, wystarczy przestać 

podgrzewać kociołek. Tylko tyle i aż tyle.

Najlepsze życzenia noworoczne, Kochani.

To Wy jesteście panami rzeczywistości i najwyższy czas, żebyście zrobili z tego 

użytek.

Pozdrawiam.

santee76

Dystans

http://www.twitter.com/santee76


KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Co roku staram się do Was napisać kilka słów na temat planowania i wyznaczania sobie celów 

na kolejne miesiące. Jest tak dlatego, że sam interesuję się zarządzaniem i optymalizowaniem 

czasu, którego każdy z nas ma dokładnie tyle samo. Przede wszystkim jestem jednak 

przeciwnikiem postanowień noworocznych.
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KKonkretne i mierzalne cele, osadzone w czasie i przestrzeni są o wiele sku-

teczniejsze i dla nas zdrowsze, aniżeli postanowieniowa mrzonka, której i tak 

nie spełnimy. Celom można bowiem przypisać konkretne działania, a z nich 

budować plany, które na końcu pozwalają osiągać nam zamierzone efekty.

Często jednak chcemy, aby podróż, w którą wyruszamy w styczniu, nie była 

bardzo dokładnie zaplanowana, bo niektórzy po prostu z takiej podróży nie 

potrafią czerpać przyjemności. Nie ma w tym niczego złego! Ten tekst ma na 

celu pokazać Ci, jak konkretnie podchodzić do tego, co nieprzewidywalne, 

a jednocześnie nie zaniedbywać tego, co konieczne. Ruszamy!

Podróż
Wsiadasz do pociągu. Jest nieco tłoczno, bo większość pasażerów chciała 

mieć pewność, że nie zapomni niczego na nadchodzące miesiące. 

Napakowali więc do walizek sporo „Chcę.”, „Zrobię.”, „Muszę.”, „Jak nie teraz, 

to kiedy?” i nie zapłacili za dodatkowy bagaż. Już sam widok tych przepast-

nych walizek z nalepkami głoszącymi „Rób więcej! Dasz radę!” przyprawia Cię 

o wymioty.

Zajmujesz miejsce. Pociąg rusza. Wrzucasz na uszy słuchawki, a w nich ulu-

biony utwór, z którym zawsze najlepiej Ci się biega. Mózg wizualizuje Cię 

w roli Rocky’ego Balboa. Stukot wagonu nadaje rytm wizji płynących obra-

zów, w których osiągasz zaplanowane na ten rok cele. W których przechy-

trzasz czas, przestrzeń i ludzi, z którymi mimowolnie jesteś połączony.

Nagle do przedziału wchodzi konduktor. Prosi o bilet. Sięgasz po niego jak 

zawsze do prawej wewnętrznej kieszeni płaszcza. Nagle pociąg zamiera. 

Czas zatrzymuje się, a Ty już wiesz, że biletu nie zabrałeś. Idealna podróż 

staje się… No właśnie, jaka? Nieidealna? Nie, po prostu normalna. Problem 

bowiem w tym, że nie zaplanowałeś na ten dzień zapomnienia biletu. Nie 

Podróż, żaby i Nowy Rok

W tym wszystkim idzie o nas – ludzi.
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było to przewidziane. Dodatkowo pustej przestrzeni w walizce oczywiście nie 

zostawiłeś, bo przecież miejsca i czasu zawsze jest za mało.

Żaby
Ten fabularyzowany wstęp miał na celu pokazać Ci, jak oczywistą rzeczą 

jest w naszym życiu krótkowzroczność. Tak jak prokrastynacja, czyli wieczne 

odkładanie rzeczy na później, tak jej przeciwieństwo, czyli robienie spraw „tu 

i teraz”, mają wspólny mianownik. Jest nim brak spojrzenia w przyszłość.

Brian Tracy w książce „Zjedz tę żabę” podaje jedną z najważniejszych zasad 

dotyczących szeroko rozumianego ogarniania życia. Mówi ona o tym, aby na 

początku dnia, kiedy nasza energia jest największa, rozpoczynać w pierwszej 

kolejności pracę nad najcięższym zadaniem. Jest ku temu kilka przesłanek. 

Po pierwsze im szybciej je wykonamy, tym pozostałe będą dla nas po prostu 

prostsze. Przecież uporaliśmy się z najcięższym, czyż nie? Po drugie, aby tę 

zasadę stosować, należy planować konkretnie, a nie byle jak.

Tutaj się zatrzymam, bo co to takiego znaczy planować konkretnie? To wła-

śnie m.in. pozostawianie w walizce przestrzeni na dodatkową parę butów, 

np. biegowych, gdy akurat zapragniemy pobiegać. Będzie wygodniej niż 

w japonkach czy traperach, prawda? Sam bardzo długo musiałem przerabiać 

w sobie kwestię tego, że nie więcej znaczy lepiej, ale lepiej znaczy dokładniej. 

Innymi słowy – na dany dzień staram się pakować maksymalnie trzy/cztery 

sprawy. Najważniejsze. Sprawy, które gdy wykonam, to będę mógł śmiało 

stwierdzić, że ten dzień był udany.

Mając na liście trzy, a nie trzynaście pozycji, po pierwsze – mogę łatwo i dość 

szybko wytypować tę z nich, która będzie wymagała ode mnie najwięcej 

czasu i energii (to właśnie śniadaniowa żaba), a która najmniej. Mogę także 

dodać kilka pomniejszych sprawunków, które nie będą już priorytetowe, 

Podróż, żaby i Nowy Rok

Lepsze dwa dowiezione projekty niż dziesięć rozgrzebanych.
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a ich wykonanie zaliczę ponad przyjęte minimum. Po drugie – nie mam wraże-

nia już na starcie, że liczba spraw jest nie do wykonania. Po trzecie i najważniej-

sze – mam margines na sprawy, których nie planowałem, a które wydarzyć się 

mogą. Bo, jak to mówią, życie.

I tak polecam Wam podejść do wyznaczania sobie jakichkolwiek celów. Oprócz 

konkretnego planu ich realizacji, rozpisanego na miesiące, tygodnie i dni warto 

zadbać o to, aby nieustannie widzieć pracę i przyrost efektów. To nic, że będzie 

mały. Że z dziesięciu rzeczy, które chcielibyście zrobić, udadzą się dwie. Lepsze 

dwa dowiezione projekty niż dziesięć rozgrzebanych.

Nowy Rok
Nie ma absolutnie żadnego sensu planować całego roku z góry. Jestem ogrom-

nym zwolennikiem wyznaczania trzech dużych celów na kwartał i systema-

tycznego przeglądania siebie w czasie ich realizacji. Pisałem już kiedyś 
o przeglądach tygodniowych, co wywołało sporo kontrowersji. Zdania 

i praktyk nie zmieniłem i powiem Wam, że na bieżąco mam dzięki nim więcej 

wolnego czasu dla siebie i bliskich niż niejedna z tych osób, które planują raz 

i w grudniu rozkładają ręce w akcie rozpaczy, gdy kontroler wejdzie do prze-

działu i poprosi o bilet. W styczniu były pewne, że jest w kieszeni płaszcza, po 

co było więc to sprawdzać?

Ten tekst mógł Cię wkurzyć. I dobrze! Na końcu chodzi bowiem o to, aby każdy 

znalazł własną metodę na realizowanie celów. Jednemu pomogą żaby, innemu 

dodatkowa walizka, bo ma spore muskuły, a trzeci zaśmieje się lekko, ponie-

waż przez całe życie biegnie sprintem, przeskakując linie kolejnych met. Tak czy 

owak, warto po drodze dać sobie chwilę na oddech, choćby po to, aby poczuć 

smak żaby, pomóc komuś nieść jego walizkę lub dostrzec wiwatujących kibi-

ców na linii mety. W tym wszystkim idzie o nas – ludzi.

kolaczkrzysztof

Podróż, żaby i Nowy Rok

https://imagazine.pl/2016/12/06/zaplanuj-siebie/
https://imagazine.pl/2016/12/06/zaplanuj-siebie/
https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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Chomikuj, ale nie naruszaj

CHOMIKUJ, 
ALE NIE NARUSZAJ

GRACJAN PIETRAS

W sprawie chodziło o filmy udostępniane publicznie w serwisie przez jego użyt-

kowników bez wymaganej licencji. Serwis został zawiadomiony o naruszeniu praw 

autorskich, jednak nie zablokował dostępu do plików. Nie usunął również kont użyt-

kowników, którzy udostępnili pliki, choć umożliwiał to regulamin serwisu.

Sąd przeanalizował model biznesowy serwisu, polegający na pobieraniu opłat od 

transferów danych publikowanych przez użytkowników. Stwierdził, że serwis uzależ-

nia możliwość pobrania plików (większych niż 1 MB) od uiszczenia opłaty i uznał, że 

taka działalność wykracza poza ramy usługi hostingowej. Typowy hosting nie wiąże 

się z eksploatacją plików przez dostawcę usługi. Ma neutralny, automatyczny i tech-

niczny charakter, a dostawca usługi nie posiada kontroli nad danymi. Tymczasem 

model serwisu wygląda inaczej i polega na odpłatnym udostępnianiu cudzych pli-

ków nieograniczonej liczbie osób. Transfer pliku możliwy jest dopiero na podstawie 

indywidualnej zgody serwisu. Umożliwiając ściągnięcie pliku za opłatą, serwis „czyni” 

udostępniane pliki „swoimi”, a przy tym nie bada, czy ma prawo je udostępniać. 

Im większa jest liczba pobrań, tym wyższe są przychody serwisu, uzyskuje on więc 

korzyści bezpośrednio z eksploatacji cudzych praw autorskich. Ponadto, inaczej niż 

w usłudze hostingowej, usługa świadczona jest na rzecz osoby pobierającej, nie zaś 

przechowującej pliki w serwisie. 

Ustalenia te doprowadziły sąd do wniosku, że do tej części działalności serwisu nie 

znajdą zastosowania przepisy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Serwis nie może więc korzystać z wyłączenia odpowiedzialności przewidzianego dla 

firm hostingowych, w tym w szczególności bronić się twierdzeniem, że nie został 

Krakowski Sąd Apelacyjny wydał prawomocny wyrok w głośnej sprawie przeciwko serwisowi 

chomikuj.pl. Sąd orzekł, że serwis naruszył majątkowe prawa autorskie producentów trzech filmów. 
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w sposób wiarygodny zawiadomiony o naruszeniu. Jako podmiot rozpowszechnia-

jący cudze utwory bez licencji jest bowiem współsprawcą naruszenia praw autor-

skich (obok osoby, która umieściła plik w serwisie). 

Nawet jednak, gdyby serwis uznać za firmę hostingową, to jej działanie w omawianej 

sprawie także, zdaniem sądu, musiałoby zostać uznane za bezprawne. Firma hostin-

gowa nie odpowiada za naruszenie, gdy nie ma pozytywnej wiedzy o bezprawności 

przechowywania danych i związanej z tym działalności użytkowników. Jeśli pozyska 

taką wiedzę na skutek wiarygodnego zawiadomienia, to ma obowiązek uniemożliwić 

niezwłocznie dostęp do bezprawnych plików. Serwis został zawiadomiony o narusze-

niu i powyższego obowiązku nie wykonał. Zaniechanie to stanowi czyn niedozwo-

lony i rodzi po stronie serwisu odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Sąd nie uznał za przekonującą argumentacji serwisu opartej na twierdzeniach, że 

otrzymane zawiadomienie nie zawierało nazw lub adresów bezprawnych plików. 

Sąd wskazał, że przepisy prawa nie zawierają żadnych szczegółowych wymagań 

co do sposobu wskazania bezprawnych danych, co oznacza, że można je wskazać 

w dowolny sposób, który umożliwia ich identyfikację. Dlatego stawianie osobom 

zgłaszającym naruszenie dodatkowych wymogów nie mogło odnieść skutku, zaś ser-

wis miał obowiązek niezwłocznie usunąć zakwestionowane pliki.

Sąd nie uwzględnił również argumentów serwisu o trudnościach związanych z wery-

fikowaniem bezprawności plików. Serwis podnosił, że trudności te wywołane są 

znaczną ilością danych oraz niewielkimi zasobami kadrowymi serwisu. Zdaniem sądu 

jednak serwis nie może skutecznie powoływać się na nieefektywność własnego sys-

temu zwalczania naruszeń. Brak takiego systemu lub jego niewydolność obciąża 

bowiem firmę hostingową. 

Sąd wyliczył i zasądził od serwisu na rzecz powodów odszkodowanie. Ponadto naka-

zał pozwanemu zablokowanie dostępu do plików zawierających filmy. Nakazem 

tym objęte zostały pliki umieszczone w serwisie, a także na administrowanych 

przez pozwanego stronach internetowych, pojawiających się w wynikach interneto-

wych wyszukiwarek. Na serwis nałożony został również obowiązek uniemożliwienia 

dostępu do wszystkich identycznych plików lub ich kopii, nawet jeśli nazwa kopii nie 

jest tożsama z nazwą pliku. Dodatkowo po rozpoznaniu apelacji stron serwis został 

także zobowiązany do usunięcia konta użytkownika, na którym umieszczony został 

Chomikuj, ale nie naruszaj
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link do nielegalnie opublikowanych filmów. W tym ostatnim punkcie sąd zwrócił 

uwagę na fakt, że serwis przyznał sobie we własnym regulaminie uprawnienie do 

usuwania kont użytkowników, którzy naruszą prawo, jednak z tego prawa nie korzy-

stał, co powiększało jego korzyści z dystrybucji pirackich plików.

Z drugiej strony sąd podkreślił, że w wyroku sądowym nie można nałożyć na ser-

wis ogólnego nakazu usuwania bezprawnych plików. Postępowanie sądowe ze swej 

istoty dotyczy bowiem konkretnych naruszeń praw do określonego utworu. Prawo 

zgłoszenia roszczeń (tak zwana legitymacja czynna) przysługuje wyłącznie osobie, 

której indywidualny interes został zagrożony lub naruszony. Wyrok musi zatem rów-

nież odnosić się do konkretnego naruszenia i nie może rozciągać się na naruszenia 

niebędące przedmiotem sprawy, choćby występowały równocześnie. 

Krakowski wyrok będzie miał istotne znaczenie dla wszystkich firm oferujących 

w Polsce możliwość przechowywania i publicznego udostępniania plików. Nie chodzi 

więc tylko o chomikuj.pl, ale w istocie o każdą usługę chmurową z funkcją publicz-

nego udostępniania danych. W praktyce wyrok wyklucza możliwość pobierania opłat 

od osób trzecich ściągających udostępnione pliki, jeśli pliki te chronione są prawem 

autorskim. Taka praktyka została jednoznacznie zakwalifikowana jako bezprawne 

korzystanie przez serwis z cudzych praw autorskich. Ponadto wyrok może skłonić 

firmy hostingowe do większej skrupulatności przy usuwaniu dostępu do nielegalnej 

zawartości chmur. Interpretacja przedstawiona przez sąd może być wykorzystana 

przez właścicieli utworów w przypadku opóźnień w zablokowaniu dostępu do pli-

ków. Serwisom trudniej będzie bronić się twierdzeniami o nieprecyzyjności zawiado-

mień lub trudnościami technicznymi czy kadrowymi. 

Na koniec wreszcie dla nas użytkowników wyrok oznacza możliwość szybszego 

zablokowania kont w serwisach w przypadku pojawienia się zarzutów naruszenia 

przez nas praw autorskich. Nie można również wykluczyć, że serwisy zaostrzą swoją 

politykę względem użytkowników. W praktyce może to znaleźć odzwierciedlenie 

w nowych postanowieniach regulaminów korzystania z serwisów, w których mogą 

pojawić się zapisy przewidujące w sposób wyraźny odpowiedzialność użytkowników 

względem serwisu, w tym na przykład kary pieniężne za naruszenie zasad zakazują-

cych publikowania cudzych utworów bez wymaganych uprawnień. Czy tak się stanie, 

pokażą najbliższe miesiące.

GracjanPietras

Chomikuj, ale nie naruszaj

http://www.twitter.com/GracjanPietras


http://www.szykulski.com/pl/kalendarz
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GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI 
NA COŚ TAKIEGO OD DAWNA CZEKAŁEM

JAN URBANOWICZ

Po tym, jak dwa lata temu Disney wskrzesił gwiezdną sagę, świat ponownie oszalał na jej 

punkcie i to z siłą, jakiej chyba nikt sobie nie wyobrażał. „Przebudzenie Mocy” okazało się 

ogromnym sukcesem, który został dobrze przyjęty przez fanów i nikt nie mógł się doczekać, 

jak historia zostanie poprowadzona dalej. W międzyczasie dostaliśmy jeszcze bardzo dobry 

spin-off „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”, który był naprawdę pozytywnym zaskoczeniem 

i trochę ostudził czas wyczekiwania. Dzień premiery musiał w końcu nadejść i mogliśmy ofi-

cjalnie zobaczyć „Ostatniego Jedi”. Czy Disneyowi i tym razem się udało?

Dopiero co wychodziliśmy z kina z VII epizodu, a tu już przyszła pora na część VIII. 

Chociaż widziałem film już dwa razy (jak na razie), nie jest łatwo o nim pisać. To 

w końcu… „Gwiezdne wojny”.

     

https://youtu.be/Zl2_-ayidbw
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„Przebudzenie Mocy” zapoczątkowało nową, trzecią już trylogię najpopularniej-

szej sagi z odległej galaktyki, dawno, dawno temu. Pomimo tego, że mogliśmy 

tu znaleźć starych i lubianych bohaterów, to ustąpili oni pola nowej generacji 

postaci. Poprzedni film był raczej „bezpiecznym” restartem, a jednocześnie nawet 

remakiem „Nowej nadziei”, jednak nie przeszkadzało to nikomu, bo fani dostali to, 

na co czekali od dekady (a może i dłużej, jeśli ktoś nie był fanem trylogii epizodów 

I–III), czyli udany powrót do ukochanego uniwersum. Przed „Ostatnim Jedi” stało 

nieco trudniejsze zadanie. Disney dobrze wiedział, że ludzi mogą nie „kupić” tego 

zabiegu po raz drugi i trzeba było dać im film, który miał w sobie mniej odtwór-

czości, a bardziej stawiał na nowe pomysły i rozwiązania. Oczywiście film ma 

w sobie bardzo dużo nawiązań do „Imperium kontratakuje”, ale mimo wszystko 

czuć w nim naprawdę spory powiem świeżości.

Jak pamiętamy, w poprzednim filmie Rebelia niszczy bazę Starkiller i częściowo 

udaje się jej pokonać siły Nowego Porządku. Han Solo zostaje zabity przez Kylo 

Rena (który jest jego synem, Benem Solo), Finn zapada w śpiączkę, a Rey udaje się 

na planetę Ahch-To, gdzie od lat ukrywa się Luke Skywalker, z nadzieją że uda się 

go sprowadzić na pomoc Rebelii. Film kończy się sceną, w której Rey staje naprze-

ciw Luke’a i wręcza mu jego dawny miecz świetlny. Napisy. Pozostało wiele pytań 

i głód odpowiedzi na każde z nich.

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi – na coś takiego od dawna czekałem
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„Ostatni Jedi” rozgrywa się bezpośrednio po zakończeniu „Przebudzenia Mocy”. 

O ile pamiętam, to pierwszy taki przypadek w historii całej sagi – zawsze akcja 

następnego filmu toczyła się przynajmniej kilka lat po poprzednim. Pierwszą 

rzeczą, jaka mnie najbardziej interesowała, to informacja o tym, co się działo 

przez te wszystkie lata z mistrzem Skywalkerem? Dlaczego zaszył się na jakiejś 

odległej planecie, o której położeniu nikt nie wiedział i dlaczego nie wspierał 

działań Rebelii oraz swojej własnej siostry i szwagra? Okazuje się, że facet miał 

już tego wszystkiego dość. Ale miał ku temu bardzo dobry powód. Otóż pod-

czas szkolenia nowego pokolenia Jedi, w tym swojego siostrzeńca Bena Solo, 

odkrył, że ów młodzieniec ma już w sercu Ciemną Stronę i został przekabacony 

przez Snoke’a (pamiętacie tego Imperatora 2.0? O nim później). Zobaczył jego 

przyszłość, gdy młodziak spał i tak się tym wszystkim przeraził… że postanowił 

chłopaka zabić. Szybko jednak się rozmyślił, lecz 

Ben zdążył odkryć zamiary swojego wuja i tak oto 

narodził się Kylo Ren. Jeśli pamiętacie I epizod (tak, 

wiem, że przez pewną postać wielu z Was wyparło 

go z pamięci) i moment, w którym młody Anakin 

Skywalker staje przed radą Jedi, to padają tam 

pewne słowa z ust mistrza Yody: „Strach to ścieżka 

do Ciemnej Strony. Strach wiedzie do gniewu, 

gniew do nienawiści, nienawiść prowadzi do cier-

pienia”. Luke przestraszył się tego, co zobaczył 

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi – na coś takiego od dawna czekałem

„Strach to ścieżka do 
Ciemnej Strony. Strach 
wiedzie do gniewu, gniew 
do nienawiści, nienawiść 
prowadzi do cierpienia”.
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w Benie, Ben wkurzył się, ze wujek go już skreślił, zaczął nienawidzić wszystkich 

Jedi i… rozumiecie koncept. Tak właśnie powstał Kylo Ren, którego de facto stwo-

rzył Luke. Dlatego też miał on dobry powód, by postanowić o nietrenowaniu wię-

cej Jedi i by to właśnie wraz z nim, na odległej planecie, cała religia umarła. Ale 

przyleciała Rey i ostatecznie pokrzyżowała plany.

Rey. Na jej temat również mieliśmy wiele pytań po poprzednim filmie. Przede 

wszystkim, kim jest i skąd pochodzi? Niestety, nie dowiadujemy się tego w pełni 

tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Kylo Ren w jednej scenie rozmawia z Rey i mówi 

jej, że wie, kim byli jej rodzice, że byli zwykłymi ludźmi, którzy postanowili sprze-

dać swoje dziecko za alkohol, a później umarli i zostali pochowani w zbiorowym 

grobie na Jakku. Czy to była prawda? Nie wiadomo. Wszak Kylo Ren jest na usłu-

gach Ciemnej Strony i kłamstwo leży w jego naturze. Możliwe, że nigdy się nie 

dowiemy, czy faktycznie rodzice Rey nie byli w żaden sposób związani z Rebelią 

ani z Mocą. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak właśnie było. Luke podczas szkolenia 

Rey wyraźnie daje jej do zrozumienia, że Moc nie należy do Jedi. Nie trzeba mieć 

„jej we krwi”, żeby ją zrozumieć i umieć się nią posługiwać. Dlatego też całość 

postaci Rey opiera się nie na jej pochodzeniu, a właśnie na tym, że każdy może 

się z nią utożsamiać, że Moc płynie w każdym z nas, a nie tylko w wybrańcach. 

Jednak to nie Rey jest dla mnie kluczową postacią tego filmu, a co za tym idzie też 

nie całej nowej trylogii (tak, zakładam tu również jej finał). 

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi – na coś takiego od dawna czekałem
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Kylo Ren, bo o nim właśnie mowa. Jestem pod wrażeniem, jak rozwinęli i roz-

pisali tę postać. Po VII epizodzie wiele osób (w tym ja) było zawiedzionych tym, 

jak został zmarnowany potencjał takiej postaci. Po prostu spodziewaliśmy się 

i oczekiwaliśmy nowego Dartha Vadera, który będzie wielkim postrachem galak-

tyki. Potężny wojownik znający tajniki Ciemnej Strony. Okazało się, że to chłopiec 

z mieczykiem, zakładający maskę i wkurzający się, że tata go za mało przytulał. 

Dopiero po którymś z kolei seansie zrozumiałem, dlaczego Kylo jest właśnie taki, 

jak go przedstawiono. Położono większy nacisk (w porównaniu do starszych 

trylogii) na psychologię postaci, a ta w przypadku Rena jest bardzo mocno roz-

budowana. Chłopak jest rozdarty. Z jednej strony jest synem Lei i Hana Solo, 

siostrzeńcem i uczniem legendarnego Luke’a Skywalkera, a z drugiej to wnuk 

potężnego Dartha Vadera. Dochodzi jeszcze Snoke, szepczący mu na uszko złe 

rzeczy i dzieciak nie wie, co ma ze sobą zrobić, kim być, w którą stronę zmierzać. 

„Ostatni Jedi” rozwija nam tę postać jeszcze bardziej. Przegrany pojedynek z Rey 

– dziewczyną, która nie zna się na Mocy i nigdy wcześniej nie trzymała w rękach 

miecza świetlnego – pozostawił po sobie blizny (dosłownie i w przenośni). Nie 

wpłynęło to na niego dobrze, na dodatek Snoke dał mu do zrozumienia, że się 

na nim zawiódł. Rozdarcie się pogłębia, gdy z niewiadomych przyczyn nawią-

zuje on więź Mocy z Rey. W jednym momencie szczerze się nienawidzą, by póź-

niej podążać w kierunku wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie Kylo Ren zabija 

Snoke'a, walczy z Rey ramię w ramię, by znów stanąć po przeciwnych stronach 

ringu. Końcówka filmu to kulminacja jego gniewu na całą przeszłość (którą chce 

spalić, chce, by umarła, by mógł budować na nowo), na Jedi i wszystko, co było 

z nimi związane. Ren to osoba, która jest tak rozdarta przez wszystko, co na nim 

ciąży, że chce, aby wszystko przeminęło. Nic dziwnego, o wiele łatwiej jej wziąć 

coś nowego, niż naprawić stare. „Gwiezdne wojny” to zawsze była historia rodu 

Skywalkerów. Epizody I–III skupiały się na Anakinie, IV–VI na Luke'u, a teraz mamy 

Bena Solo/Kylo Rena, w którym przecież płynie krew Skywalkerów. To właśnie 

on jest bohaterem tych filmów, wraz ze swoją wewnętrzną walką. Nie Rey. Nie 

wiem, jak skończy się IX epizod. Nie wiem, co przyniesie, ale na pewno poznamy 

ostateczne starcie Jasnej i Ciemnej Strony Mocy, które walczą ze sobą we wnę-

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi – na coś takiego od dawna czekałem

„Gwiezdne wojny” to zawsze była historia rodu Skywalkerów. 
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trzu Bena. Zanim jednak dojdzie do ostatecznej konfrontacji, na pewno będziemy 

mogli podziwiać wiele innych rzeczy po drodze.

Wspominałem o śmierci Snoke’a? To był jeden z największych twistów filmu 

i jestem pewien, że część osób bardzo się na to wkurzyła. Ja w pierwszym 

momencie chciałem wyjść z kina. Naprawdę. Byłem niesamowicie ciekaw, kim on 

jest, jak jest powiązany z Imperatorem, Sithami i Ciemną Stroną – którą przecież 

znakomicie się posługiwał. Twórcy zrobili nam jednak psikusa i gość w połowie 

filmu ginie. Kiedy jednak opadł pierwszy zawód, zrozumiałem, że dobrze się stało. 

Wszak tego, że może on być kimś niesamowicie potężnym i ważnym, wszyscy się 

spodziewali. Tego, co się stało, chyba nikt. Dotarło do mnie, że to musiało być bar-

dzo ważne dla całej fabuły, no i dalszej walki wewnętrznej Kylo Rena. Skoro Snoke 

zginął, to znaczy, że wcale nie był tak istotny, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co 

się jeszcze ma wydarzyć w przyszłym filmie. Kto wie, może jeszcze zostanie zdra-

dzone nam, kim Snoke był, choć szczerze w to wątpię. Wciąż jestem tego niezwy-

kle ciekaw, ale chyba potrafię żyć w mojej niewiedzy.

„Ostatni Jedi” jest filmem, na który bardzo długo czekałem. Dosłownie, siedzia-

łem przez dwa lata na szpilkach i odliczałem dni do premiery. W tym roku posta-

nowiłem nieco luźniej podejść do tematu. Oczywiście, chciałem film zobaczyć jak 

najszybciej, najlepiej jeszcze przed premierą, ale nie nastawiałem się na nic. Quid 

fieri oporteat, fiet – czy jakoś tak. Bawiłem się na nim wybornie i muszę stwier-

dzić, że jest to najlepszy film sagi od czasów „Powrotu Jedi”. Miał on wszystko, 

czego oczekiwałem, plus kilka smaczków i zaskoczeń, a do tego bardzo dobry 

humor, który nie był nachalny i nie był przesadzony. Otrzymaliśmy dwie i pół 

godziny doskonałej zabawy, która mogła usatysfakcjonować nie tylko zatwar-

działych fanów, ale i tych nowych. Jestem jednak świadomy, że wiele osób 

będzie twierdzić, iż to nie są „Gwiezdne wojny”, że to żart i do niczego się ten 

film nie nadaje. Mają prawo, choć osobiście nie rozumiem takiego podejścia. 

Zastanawiam się czasami, że skoro dla niektórych ten film był „żenujący“, to co 

musieli myśleć o częściach I–III, które to dały więcej powodów, byśmy najzwy-

czajniej przestawali oglądać film. Teraz mamy nowych bohaterów, nowe historie 

i podejście do tematu. Trzeba trochę jak Kylo Ren zapomnieć o przeszłości. Fani 

muszą otworzyć się na coś, czego nie znają. Przecież gdyby wszystkie filmy miały 

być identyczne, to byłoby to najzwyczajniej nudne. Tak, widzimy, że każda trylo-

gia rządzi się jakimiś swoimi prawami.

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi – na coś takiego od dawna czekałem
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W „Ostatnim Jedi” czuć ogrom magii i Mocy. To film idealnie wpisujący się w to, 

czym są „Gwiezdne wojny” – przepiękną, gwiezdną baśnią, opowiadającą o uni-

wersalnych wartościach. Jednak nie można tu mówić tylko o tym, że to rewe-

lacyjny film. Nie obyło się tu niestety do wpadek i „głupotek“. Największym 

absurdem będzie tu przykład Lei, która wyrzucona w przestrzeń kosmiczną 

postanawia użyć Mocy, by wrócić na statek. Z jednej strony to zrozumiałem, z dru-

giej niestety jest to tak przedstawione, że całość wyglądała naprawdę komicznie 

i cała scena straciła na tym, co miała nam pokazać. Dla mnie osobiście był to cał-

kowicie zbędny epizod w stylu „Casino Royale”, ale bronił się on wizualnie, dla-

tego nie będę się nad nim rozwodził. 

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi – na coś takiego od dawna czekałem
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Cieszę się, że na chwilę powrócił do nas Yoda i to w najlepszej możliwej wersji. 

Nie został on wprowadzony do filmu za pomocą komputera. Zobaczyliśmy starą, 

dobra kukiełkę, znaną ze „starej trylogii“, a rękę do tego przyłożył legendarny 

Frank Oz. Uśmiech od ucha do ucha pojawiał się natychmiastowo. Yoda pomógł 

zrozumieć Lukowi, że musi pomóc Rey i Rebelii w walce siłami zła. Dlatego też 

na końcu filmu mamy pojedynek Skywalkera ze swoim siostrzeńcem, który był 

naprawdę widowiskowy (ale w innym znaczeniu, niż pojedynki z epizodów I–III). 

Później okazał się również nie do końca prawdziwy, bo Luke’a naprawdę na plane-

cie Crait nie było. Wszystko zrobił, pozostając na Ahch-To i dając nam projekcję za 

pomocą Mocy. Niestety, wszystko to tak bardzo go wykończyło, że Luke ostatecz-

nie od nas odszedł. To naprawdę piękny moment, który był jednocześnie ukoro-

nowaniem tych starych dobrych „Gwiezdnych wojen”.

Teraz pozostaje nam już tylko czekać, jak dalej poto-

czą się losy naszych bohaterów. Kilka wątków zostało 

zamkniętych, inne postanowiono otworzyć. Ja najbar-

dziej chciałbym wiedzieć, jak dalej zostanie poprowa-

dzona postać Kylo Rena. Czy konflikt, który się w nim 

toczy, w końcu przechyli się na którąś ze stron. Niby 

wydaje się to oczywiste, ale twórcy pokazali na już 

niejednokrotnie, że wszystko się tu może wydarzyć. 

Ciekaw jestem, czy powrócą Porgi (to takie nowe Ewoki 

i idealna maszynka do zarabiania pieniędzy na maskot-

kach z filmu), czy Rey stanie się potężna Mocą oraz czy 

wyjaśni się, kim był Snoke. Siły Nowego Porządku są 

teraz naprawdę liczne w porównaniu z Rebelią i zapo-

wiada się wielkie finałowe starcie, które zadecyduje 

o dalszej przyszłości galaktyki. Po pierwszym seansie 

nie byłem pewien, ale po drugim już tak, że to jedne z najlepszych filmów z całej 

sagi. Nie chodzi mi tu tylko o ilość „Gwiezdnych wojen” w „Gwiezdnych wojnach”. 

„Ostatni Jedi” sprawił, że na sensie czułem się jak dzieciak, bawiłem się doskonale, 

jednocześnie wpatrywałem się w losy bohaterów i jednym kibicowałem, a dru-

gim… w sumie też kibicowałem, ale bardziej, żeby umarli. „Przebudzenie Mocy” 

bazowało przede wszystkim na emocjach i nostalgii. To była siła napędowa tego 

filmu, ponieważ był on wypełniony schematami dobrze znanymi z poprzednich 

części. Nie wnosił wiele nowego. Dlatego też tegoroczna część spotyka się często 

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi – na coś takiego od dawna czekałem

To film idealnie 
wpisujący się w to, 
czym są „Gwiezdne 
wojny” – przepiękną 
gwiezdną baśnią, 
opowiadająca 
o uniwersalnych 
wartościach. 
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z krytyką fanów – wyciąga ich ze strefy komfortu i daje coś, czego się nie spodzie-

wali, czego nie wyczytali na forach czy nie uzgodnili podczas długich pogadanek 

z innymi fanami. To jest dla mnie w nim najpiękniejsze. Dodam jeszcze na koniec, 

że całość jest wybornie zrealizowana pod kątem technicznym: jak zwykle dobra 

ścieżka dźwiękowa Johna Williamsa, efekty wizualne są zachowane w idealnej 

równowadze tych praktycznych i technicznych, a dbałość o wszelkie szczegóły 

jak zwykle zwala z nóg. Są też wady, ale ogólny odbiór filmu sprawił, że się kom-

pletnie nimi nie przejmuję. Wszak stare części również nie były idealne. Patrzymy 

po prostu na nie przez pryzmat naszej nostalgicznej, dziecięcej duszy, która nie 

pamięta złych momentów. Niech tak pozostanie. Jeżeli „Gwiezdne wojny: Ostatni 

Jedi” z jakiegoś powodu nie przypadł Wam do gustu, to może dajcie mu szansę 

za jakiś czas? Ja poszedłem drugi raz do kina po półtora tygodnia i wiem, że gdy-

bym zrobił to wcześniej, to nie zachwyciłbym się tak. To na pewno dobry film. Dla 

jednych będzie on doskonały, dla drugich po prostu dobry, a dla jeszcze innych 

to gwiezdnowojenny żart. Bez względu na to, co myślicie, to pamiętajcie: Moc 

będzie z Wami. Zawsze.

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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TAMTE DNI, TAMTE NOCE

JAN URBANOWICZ

Człowiek robi kompletne notatki na temat filmów, które będzie chciał zobaczyć, sprawdza reży-

serów, aktorów, scenarzystów. Zdarza się jednak tak, że czasami nie dostanie się biletu na jeden 

z tych seansów i trzeba wybrać coś innego. Tym razem nie dostałem wejściówki na film, który 

miał być moim ostatnim filmem festiwalu. Zdecydowałem więc, że pójdę na „Tamte dni, tamte 

noce”, o którym usłyszałem od kilku osób dobre recenzje.

Jest to najnowsza produkcja reżysera „Nienasyconych” Luci Guadagnino, będąca adaptacją 

powieści André Acimana. Włochy. Lombardzka prowincja. Jak co roku profesor spędza tu lato 

Gdy jak co roku jechałem w październiku na American Film Festival, zastanawiałem się, jaki 

film tym razem wywrze na mnie największe wrażenie. Choć dokładnie przestudiowałem 

program i wiedziałem, co koniecznie będę chciał zobaczyć, to przyszło niespodziewane.

      

https://youtu.be/Z9AYPxH5NTM


ze swoją żoną oraz nastoletnim synem i jak co roku zapraszają do siebie jednego 

z najbardziej utalentowanych studentów, który przez kilka tygodni będzie poma-

gał profesorowi w badaniach. Do jego „obowiązków” należeć będą również: ciesze-

nie się słońcem, czytanie książek, picie dobrego wina i jazda na rowerze po okolicy. 

W tym roku odwiedza ich Amerykanin Oliver (Armie Hammer), który przykuwa 

uwagę wszystkich, zwłaszcza syna profesora Elio (Timothée Chalamet). Chłopak 

początkowo podchodzi do gościa z duża niechęcią, jednak szybko zaczyna na niego 

patrzeć z innej perspektywy, której chyba nawet on sam się nie spodziewa.

Film jest naprawdę emocjonującą historią o dojrzewaniu i poszukiwaniu samego 

siebie oraz własnej seksualności. Nasi główni bohaterowie przez większość filmu 

uprawiają ze sobą emocjonalne podchody, a seksualne (ale nie tylko) napięcie sięga 

zenitu i jest niemalże namacalne. Nie jest to jednak opowieść o relacji czystko sek-

sualnej. Nie jest to również film, o którym można by powiedzieć „film o gejach” 

(a spodziewam się, że wiele osób mogłoby go tak okrutnie uprościć). Myślę, że płeć 

głównych bohaterów nie ma tu tak naprawdę większego znaczenia, a całość dosko-

nale sprawdziłaby się również w innych przypadkach. Jednak głównym motywem 

filmu jest tu odnajdywanie siebie i robienie wszystkiego w zgodzie z naszymi emo-
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cjami. Cała seksualność jest tu daleka od jakiejkolwiek wulgarności. Jest po prostu 

ludzka. Postawą znajomości chłopaka ze starszym od siebie (ale nie jest to przepaść) 

mężczyzną opiera się przede wszystkim na wzajemnym szacunku i rozmowie, a ich 

romans to w dużej mierze po prostu spędzanie ze sobą czasu – bycie z drugą osobą. 

Gdy lato dobiega końca i bohaterowie muszą się rozstać, widzimy, jak zmienia się 

cały film. Jak zmienia się nasz młodszy bohater. Widać gołym okiem, że czuje, iż 

wraz z Oliverem utracił część siebie, a przede wszystkim swoją niewinność. Widzi to 

również jego ojciec (wspaniały Michael Stuhlbarg), który wygłasza monolog, będący 

fenomenalnym wystąpieniem ojca kochającego swojego syna ponad wszystko 

i dającego mu najlepszą z możliwych rad.

„Tamte dni, tamte noce” to film, który wziął mnie całkowicie z zaskoczenia. 

Pojechałem na festiwal filmów amerykańskich, a to był bardzo nieamerykański film. 

Piękna sceneria malowniczej włoskiej prowincji jest wspaniałym tłem wydarzeń, któ-

rych historie chłonie się natychmiastowo. Niezwykle spojone tempo nie przeszkadza 

nam wsiąknąć we wszystko, co dzieje się na ekranie. Doskonałe aktorstwo, o którym 

można rozmawiać godzinami po seansie, zapada w pamięć na długo. To jest nie-

wątpliwie jedna z lepszych pozycji minionego roku (choć w kinach w Polsce będzie 

dopiero w styczniu), na którą koniecznie trzeba się wybrać. Dobrze jest czasami 

zmienić plany i zobaczyć coś, czego się nie planowało.

Tamte dni, tamte noce

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
STYCZEŃ 2018

JAN URBANOWICZ

Klasyczny horror Stephena Kinga w nowej odsło-

nie. Rzadko się zdarza, by nowe okazało się 

lepsze, ale tym razem się udało. Być może to syn-

drom popularności takich produkcji jak „Stranger 

Things” (jeden z aktorów z serialu gra również 

tutaj jedną z głównych ról) i nostalgii za latami 80., 

jednak nie można filmowi odmówić doskonałego 

klimatu, świetnej młodzieńczej obsady i tego, że 

klaun Pennywise (doskonały Bill Skarsgård) jeszcze 

nigdy nie był tak straszny.

Chociaż filmy Christophera Nolana wychodzą na Blu-

ray od dawna, to tym razem będziemy mogli wszyst-

kich (no, prawie wszystkich) doświadczyć w jakości 

4K. W pakiecie znalazły się: cała trylogia Batmana, 

„Prestiż”, „Incepcja”, „Interstellar” oraz premierowa 

„Dunkierka”. Filmy będzie można również kupić poje-

dynczo. Nolan to jeden z twórców, w którego filmy 

warto inwestować, jeśli posiadamy odtwarzacz 4K, 

gdyż kręci swoje produkcje w większości kamerami 

IMAX i jakość obrazu jest naprawdę powalająca.

TO

CHRISTOPHER NOLAN – KOLEKCJA
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Tom Crusie to aktor, który zawsze przyciągnie 

mnie do kina, nieważne, w czym gra. Tak było 

i tym razem, gdy wcielił się w rolę Barry’ego 

Seala, przemycającego dla CIA rozmaite towary 

do Ameryki Południowej. Pracował również 

dla Pablo Escobara i innych. Seal był posta-

cią autentyczną, choć film należy traktować 

z dużym przymrużeniem oka. Mimo wszystko 

Cruise wypada dobrze, jest zabawny, sprawia, że 

lubimy bohatera i mu kibicujemy. Seans nie daje 

poczucia zmarnowanego czasu i myślę, że wiele 

osób może ten film polubić.

BARRY SEAL: KRÓL PRZEMYTU

Najnowszy film Stephena Frearsa („Tajemnica 

Filomeny”, „Królowa”) opowiadający o przyjaźni kró-

lowej Wiktorii z jej hinduskim sekretarzem. Nie jest to 

kino, które przejdzie do kanonu, ale idealna propozy-

cja na sobotnie popołudnie. Znakomita Judi Dench 

wciąż jest w formie i udowadnia, że jeszcze nie 

powiedziała swojego ostatniego słowa i nie zamie-

rza chować się gdzieś na aktorskiej emeryturze. Łezkę 

można w kilku miejscach uronić, więc to dobra pozy-

cja dla osób lubiących takie kino.

POWIERNIK KRÓLOWEJ

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Album wyciągnięty z półki potocznie nazywanej „jak 

mogłem to pominąć?”. Wiem, mamy okres niezwykle gorący 

i obfitujący w premiery, ale musicie mi wybaczyć powrót do 

roku 2016. Wszystko przez tego bezczelnego, wybitnie uzdol-

nionego gówniarza! Jak on może w wieku 23 lat wyczyniać 

takie rzeczy?! Jacob Collier, bo o nim mowa, jest geniuszem 

pochodzącym z Londynu, który już w wieku 13 lat zajmował 

się na poważnie nauką jazzu, graniem na fortepianie, kontra-

basie, perkusji i studiowaniem kompozycji.

Nie wzięło się to znikąd, jego rodzina od pokoleń związana jest z prestiżową Royal 

Academy of Music w Londynie. Jego historia, jak na te czasy, zaczynała się bardzo kla-

sycznie. Młody Jacob na swój kanał na YouTube wrzucał covery znanych artystów, jed-

nak dosyć szybko wszystko eskalowało do niewyobrażalnych rozmiarów. Zainteresował 

się nim sam legendarny Quincy Jones i to pod jego skrzydłami w wieku 22 lat Jacob 

nagrał swoją pierwszą płytę. Teraz weź głęboki oddech, zamknij oczy i odpowiedz sobie 

na pytanie: „a co ja robiłem w wieku 22 lat?”. Dużo stawiam, że raczej nie nagrywałeś/

łaś jazzowego albumu we własnym pokoju, używając do tego instrumentów o bardzo 

skomplikowanych nazwach. Jacob Collier jest samowystarczalny, w jego żyłach płyną 

nuty, które jest w stanie przekazać swoim słuchaczom w każdy możliwy sposób. Mówi 

się o nim geniusz, bo w tym wieku jest multiinstrumentalistą, wokalistą, kompozytorem, 

aranżerem i producentem muzycznym. Nazwa jego debiutanckiego krążka wiele zdra-

dza. „In My Room” został nagrany samodzielnie w ciągu 3 miesięcy w pokoju artysty, 

a za ten wyczyn Jacob został uhonorowany dwoma statuetkami Grammy za najlepsze 

aranżacje. Album naładowany jest energią i w każdej minucie słychać, jak dużo swoich 

niebywałych umiejętności chciał pokazać Jacob. Jest niezwykle ekspresyjny we wszyst-

kim, co robi, a przekonać się o tym mogli szczęśliwcy, którzy bawili się na jego koncercie 

w Polsce. Słowa „bawili” użyłem celowo, chodź brzmi to nieco dziwnie, kiedy mówimy 

o muzyce jazzowej, ale taki właśnie jest geniusz Jacob Collier. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

JACOB COLLIER 
IN MY ROOM

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/in-my-room/1109401272?mt=1&app=music&at=10lHvd
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Ten album jest pięknym zwieńczeniem muzycznego roku, 

który wyjątkowo obfitował w powroty wielkich gwiazd. 

Pamiętam, jak opisywałem płytę Gorillaz i wspomina-

łem wtedy, że początek tekstu mógłbym przekopiować 

z opisu „Automaton” zespołu Jemiroquai. Teraz mam 

wrażenie, że po raz kolejny przydałaby się kombinacja 

przycisków cmd+c i cmd+v. N.E.R.D tak jak wymienieni 

wcześniej, ma absolutnie niepowtarzalny styl, który rozpo-

znajemy po tzw. pierwszej nutce. Trio składające się z mul-

tiinstrumentalistów Chada Hugo, Shae Haleya i Pharella Williamsa również wraca do 

żywych po 7 latach przerwy.

Tytuł nowego materiału łatwo rozszyfrować i wydaje się być jedynym słusznym 

wyborem. „No One Ever Really Dies”, to rozwinięcie skrótu N.E.R.D, co oznacza 

„Nikt nigdy do końca nie umiera”. Całe szczęście to prawda i ta trójka artystów, któ-

rzy znają się od dziecka, udowodniła, że to nie tylko pusty slogan. Album w całości 

wyprodukował Pharell Williams, jednak jeśli jego nazwisko kojarzycie tylko i wyłącz-

nie z solowej kariery, to wszystko, co o nim wiedzieliście, możecie przekreślić. Przy 

okazji tworzenia pod szyldem N.E.R.D Pharell nie interesuje się pozycją na liście 

przebojów. Trio nie zna takich słów jak schemat, przewidywalność czy ograniczenia. 

N.E.R.D jest światem zawieszonym gdzieś pomiędzy rapem a rockiem, gdzie łączą się 

wszystkie inne znane i nieznane nam gatunki muzyczne.

Idąc za trendami, tym razem do mieszanki wybuchowego rocka dolana została spora 

ilość trapu i dlatego swoje zwrotki dograli: Kendric Lamar, Gucci Mane i Future. Żeby 

nie było za prosto, N.E.R.D jak zwykle wykracza poza jakiekolwiek granice i tylko 

u nich elektroniczna psychodelia połączona z punkiem może być uzupełniona false-

towym wokalem Pharella. Oczywiście jakimś cudem wszystko brzmi świetnie i udo-

wadnia nieszablonowość tej grupy. Kolejny album to kolejny krok, aby „No One Ever 

Really Dies” faktycznie stało się zespołem nieśmiertelnym, do którego wracać będą 

następne pokolenia. 

N.E.R.D
NO ONE EVER REALLY DIES

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/no-one-ever-really-dies/1311935265?mt=1&app=music&at=10lHvd
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MAŁGORZATA ŁADA

• 50 ml wódki żubrówki

• 100 ml soku jabłkowego

• lód

• opcjonalnie cynamon 

i goździki

Do szklanki wrzucamy 

lód. Wlewamy żubrówkę. 

Dolewamy sok jabłkowy. 

Mieszamy. Aby wyglądał cieka-

wiej, możemy do szklanki wło-

żyć kawałki jabłka i cynamon 

- rzecz gustu i smaku. Po zmie-

szaniu od razu podajemy. 

Jest też wersja na ciepło. 

Podgrzewamy sok jabłkowy 

z goździkami. Do szklanki 

wlewamy wpierw żubrówkę, 

potem ciepły sok. Możemy 

doprawić drink cynamonem. 

Od razu podajemy.

Idealna propozycja na sylwe-

stra. Wszystkiego najlepszego!

Smacznego!
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SZARLOTKA INACZEJ…
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