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Bezprzewodowe słuchawki douszne ATH-SPORT50BT, dostępne w kolorach: żółty, różowy, niebieski i czarny, oraz 

ATH-SPORT70BT, dostępne w kolorach: złoty i czarny, to wspaniałe brzmienie i maksymalna swoboda ruchów, tak 

ważne podczas prowadzenia sportowego treningu. Komfortowe zaczepy wokółuszne utrzymują słuchawki 

bezpiecznie na swoim miejscu, dzięki czemu nawet podczas intensywnych ćwiczeń 9-milimetrowe przetworniki 

mogą dostarczać krystalicznie czysty dźwięk muzyki.  Specjalna funkcja Hear-Through w ATH-SPORT70BT dba 

o bezpieczeństwo użytkownika, przekazując do uszu dźwięki otoczenia, a pokryte karbonem membrany 

przetworników gwarantują najwyższą możliwą jakość brzmienia.

Salony firmowe Audio-Technica

Bydgoszcz - Katowice - Kielce - Kraków - Lublin - Łódź - Poznań - Sopot - Szczecin - Warszawa - Wrocław

www.tophifi.pl

SERIA

SWOBODA RUCHU, CZYSTOŚĆ BRZMIENIA

https://www.tophifi.pl/catalogsearch/result/?q=sport+bt&skey=products&action=search&site=list&utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=180928&utm_content=img-lp-full-page-sport50bt-sport70bt&utm_term=audio-technica
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Wrzesień już tradycyjnie upłynął pod zna-

kiem targów IFA, ale też oczywiście premier 

Apple – nowych iPhone’ów, nowego Apple 

Watcha oraz nowości systemowych, czyli iOS 

12, watchOS 5, tvOS 12 oraz macOS Mojave. 

Gdy czytacie te słowa, powinniśmy już mieć 

w rękach najnowsze iPhony XS/XS Max. 

Osobiście też nastawiam się na nowego Apple 

Watcha. W numerze mamy dla Was podsu-

mowanie konferencji Apple, a na dokładne 

testy i recenzje przyjdzie nam jeszcze chwilę 

poczekać. Obserwujcie naszą stronę.

Targi IFA to obowiązkowe wydarzenie prze-

łomu sierpnia i września. W tym roku byłem 

w Berlinie dwa razy – na otwarciu oraz na 

zakończeniu. W numerze znajdziecie bardzo 

obszerne podsumowanie targów. Jeszcze 

takiego nie mieliśmy.

Oczywiście nowości Apple i IFA 2018 to 

nie wszystko, co znajdziecie w numerze. 

Zapraszam do lektury oraz zapisania sobie 

w swoich „ulubionych” naszego nowego pro-

jektu – największej bazy urządzeń wspierają-
cych HomeKit.

Zapraszamy!

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

https://imagazine.pl/homekit/
https://imagazine.pl/homekit/


Oto gwiazdy wielkich ekranów.

Już dostępne w sklepach 

https://www.euro.com.pl/cms/iphone.bhtml?utm_source=imagazine.pl&utm_medium=grafika&utm_campaign=iPhone_Xs
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KONIEC HONOROWANIA 
GWARANCJI ŚWIATOWEJ 
W PRZYPADKU APPLE WATCH?
Odbyłem ciekawą rozmowę telefoniczną, która sta-

wia zakupy Apple Watch za granicą w zupełnie innym 

świetle. Myślę, że wszystkich może, a wręcz powinno to 

zainteresować.

Czytaj dalej...APPLE PAY W PORTALU 
CINKCIARZ.PL
Mamy pierwsze, duże wdrożenie Apple 

Pay na polskich stronach WWW. Niedługo 

po premierze Apple Pay w Polsce takie 

wdrożenia zapowiadało kilka firm zajmu-

jących się płatnościami na stronach WWW 

oraz Allegro. Tymczasem pierwszy dużego 

wdrożenia dokonał kantor internetowy 

Cinkciarz.pl.

Czytaj dalej...

GOOGLE MAPS JUŻ 
ZE WSPARCIEM DLA 
APPLE CARPLAY 
Wraz z iOS 12 funkcja Apple CarPlay stała się 

ciekawsza, ponieważ oferuje usługi nawiga-

cyjne firm trzecich. W AppStore pojawiła się 

już aktualizacja Google Maps ze wsparciem 

dla CarPlay.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/09/21/koniec-honorowania-gwarancji-swiatowej-w-przypadku-apple-watch/
https://imagazine.pl/2018/09/19/apple-pay-w-portalu-cinkciarz-pl/
https://imagazine.pl/2018/09/19/google-maps-juz-ze-wsparciem-dla-apple-carplay/
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NOWY PROGRAM 
NAPRAWCZY APPLE
Apple, dbając o klientów, od czasu 

do czasu uruchamia różne programy 

naprawcze. Teraz odpalono nowy 

dotyczący iPhone’ów 8, a konkretniej 

wymiany płyty głównej. Problem z płytą 

objawia się źle działającym dotykiem, 

przypadkowymi restartami oraz innymi 

dziwnymi zachowaniami telefonu.

Czytaj dalej...

DWIE WAŻNE NOWOŚCI W IOS 12 
I SAFARI 12, KTÓRE TRZEBA RĘCZNIE 
WŁĄCZYĆ – AUTOMATYCZNE HASŁA 
Z 1PASSWORD I IKONY STRON 
W KARTACH
iOS 12 i Safari 12 wprowadzają dwie ważne funkcje, które niestety 

trzeba ręcznie uruchomić. Są to ikonki w kartach stron w Safari 12 

(wymagany update Safari z App Store, nawet na High Sierra) oraz 

automatyczne podpowiadanie haseł z 1Password w iOS 12 bez 

konieczności wywoływania 1Password z Share Sheet.

Czytaj dalej...

PROGRAM TAŃSZEJ WYMIANY 
BATERII W IPHONE SE/6/6S/7 
(PLUSY TEŻ) KOŃCZY SIĘ 
W GRUDNIU 2018 
Program tańszej wymiany baterii w iPhone’ach został ogło-

szony w grudniu 2017 i obejmuje on następujące modele 

iPhone’a: SE, 6 i 6 Plus, 6S i 6S Plus oraz 7 i 7 Plus. Jeśli jeszcze 

z niego nie skorzystaliście, to radzę się spieszyć, bo kończy się 

31 grudnia 2018 r. Jeśli znacie kogoś z jednym z tych modeli, 

być może mniej świadomego użytkownika iPhone’a, to poin-

formujcie proszę ich o tym fakcie lub prześlijcie im linka do 

tego artykułu.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/09/01/nowy-program-naprawczy-apple/
https://imagazine.pl/2018/09/18/dwie-wazne-nowosci-w-ios-12-i-safari-12-ktore-trzeba-recznie-wlaczyc-automatyczne-hasla-z-1password-i-ikony-stron-w-zakladkach/
https://imagazine.pl/2018/09/05/program-tanszej-wymiany-baterii-w-iphone-se-6-6s-7-plusy-tez-konczy-sie-w-grudniu-2018/


Liczba urządzeń wykorzystujących WiFi znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku 

lat. W najbliższym czasie nastąpi nasilenie tego trendu – będziemy obserwowali 

gwałtowny wzrost liczby urządzeń wymagających połączenia bezprzewodowego. 

Przewiduje się, że w 2025 r. na świecie będzie używanych blisko 40 miliardów urzą-

dzeń smart, które potrzebują nieustannego połączenia z Internetem. Będzie to 

wymagało sieci bezprzewodowych o znacznie większej przepustowości i nieza-

TP-Link na tegorocznych targach IFA w Berlinie zaprezentował nowy router obsługujący WiFi 

w standardzie 802.11ax – Archer AX6000. Dzięki obsłudze technologii MU-MIMO dla transmisji 

uplink i downlink, technologii OFDMA oraz kodowania 1024QAM, urządzenie ma znacznie 

zwiększoną całkowitą przepustowość i wydajność sieci. AX6000 uzyskuje prędkości WiFi dotychczas 

nieosiągalne dla routerów pracujących w 802.11ac.

TP-Link prezentuje router Archer AX6000

   /   AKTUALNOŚCI   /   15
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wodności. Rozwiązaniem jest szósta generacja WiFi w standardzie 802.11ax, który 

znacząco poprawia ogólną wydajność sieci, zwłaszcza w środowiskach z dużą 

liczbą podłączonych użytkowników.

Korzystając z najnowszego standardu WiFi 802.11ax, Archer AX6000 oferuje użyt-

kownikom do 5952Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: 

do 1148Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 4804Mb/s w paśmie 5 GHz. W routerze duży 

nacisk położono na optymalizację działania sieci bezprzewodowej w celu zwięk-

szenia jej wydajności: dzięki połączeniu technologii OFDMA i MU-MIMO Archer 

AX6000 zapewnia podłączonym urządzeniom 4 razy większą przepustowość 

i „gęstsze” wykorzystanie pasma radiowego niż dotychczas dostępne routery 

w standardzie 802.11ac. Co więcej, wykorzystanie technologii BSS Color pozwala 

na zmniejszenie zakłóceń generowanych przez inne urządzenia WiFi w sąsiedz-

twie, poprawiając płynność i stabilność połączeń.

Nowy router TP-Link wyposażono w 2,5-gigabitowy port WAN i osiem gigabi-

towych portów LAN, a także jeden port USB 3.0 typu A oraz jeden port USB 3.0 

typu C. Za zasięg WiFi odpowiada osiem anten zewnętrznych o wysokim zysku. 

Sercem Archera AX6000 jest niezwykle wydajny czterordzeniowy, 64-bitowy 

procesor o taktowaniu 1,8 GHz, wspomagany przez trzy procesory pomocnicze 

oraz 1 GB pamięci RAM.

W najnowszym routerze TP-Link zaimplementowano, znany już m.in. z sys-

temu Deco M5 czy Archera C5400, system TP-Link HomeCare z antywirusem 

od TrendMicro. Dzięki temu Archer AX6000 jest jednym z najbezpieczniejszych 

routerów na rynku, zapewniającym ochronę przed złośliwym oprogramowa-

niem każdemu urządzeniu w domowej sieci, już na poziomie routera.

Konfiguracja urządzenia i zarządzanie siecią w Archerze AX6000 są banalnie proste. 

Poza standardowym panelem webowym, TP-Link umożliwia konfigurację przez 

aplikację Tether (iOS/Android). Nowy router wyposażono w moduł Bluetooth.

AX6000 jest również kompatybilny z Amazon Alexa i IFTTT.

Archer AX6000 trafi do polskiej dystrybucji na początku 2019 roku.
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Główne cechy w skrócie:
• Obsługa standardu 802.11ax, 5952Mb/s łącznej przepustowości: 4804Mb/s 

w paśmie 5GHz i 1148Mb/s w paśmie 2.4GHz;

• obsługa technologii MU-MIMO dla transmisji uplink i downlink oraz OFDMA;

• Czterordzeniowy 64-bitowy procesor 1.8GHz, 3 procesory pomocnicze oraz 

1GB pamięci RAM; 

• Port WAN 2.5Gb/s i osiem gigabitowych portów LAN;

• 1 port USB3.0 typu A i 1 port USB3.0 typu C; 

• Obsługa systemu TP-Link HomeCare z antywirusem od TrendMicro;

• Technologie Band Steering i Airtime Fairness dla zwiększenia wydajności sieci;

• Agregacja łączy pozwala osiągnąć połączenia o prędkości 2Gb/s, łącząc dwa 

porty Ethernet;

• Niezwykle prosta konfiguracja dzięki zastosowaniu Bluetooth i aplikacji 

mobilnej.



18   /   AKTUALNOŚCI   /   18

TYT
tek

Czytaj dalej...

SONOS AMP – STARE 
GŁOŚNIKI ZYSKAJĄ 
AIRPLAY 2
Sonos w ostatnich dniach zaprezentował 

wreszcie nową wersję Sonos Amp, czyli 

swojego wzmacniacza. Odświeżony był 

jeden z pierwszych sprzętów producenta. 

Nowy sprzęt to nowy design i oczywiście 

AirPlay 2. Niestety, na razie go nie kupimy.

Czytaj dalej...

CREATIVE SELECTION: INSIDE 
APPLE’S DESIGN PROCESS DURING 
THE GOLDEN AGE OF STEVE JOBS 
AUTORSTWA KENA KOCIENDA JUŻ 
DOSTĘPNA W ITUNES I AMAZONIE
Ken Kocienda pracował dla Apple przez 15 lat. W tym czasie, znu-

dzony swoimi obowiązkami, zagroził odejściem do Google’a, 

ponieważ chciał się dostać do „super sekretnego projektu” firmy, 

znanego pod nazwą kodową „Purple”. Niedługo później spotkał się 

ze Scottem Forstallem…

Czytaj dalej...

NOWE CENY WYMIANY 
BATERII W iPHONE’ACH PO 
1 STYCZNIA 2019 ROKU 
Po zeszłorocznej aferze związanej z bateriami w star-

szych iPhone’ach Apple znacząco obniżyło cenę za 

wymianę akumulatora. Koszt ten wynosił 29 USD, co 

w Polsce przekładało się na 129 zł. Program ten jednak 

kończy się wraz z 2018 rokiem. Już teraz Apple ogło-

siło nowe, wyższe ceny za wymianę akumulatorów.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/09/04/sonos-amp-stare-glosniki-zyskaja-airplay-2/
https://imagazine.pl/2018/09/05/creative-selection-inside-apples-design-process-during-the-golden-age-of-steve-jobs-autorstwa-kena-kocienda-juz-dostepna-w-itunes-i-amazonie/
https://imagazine.pl/2018/09/13/nowe-ceny-wymiany-baterii-w-iphoneach-po-1-stycznia-2019-roku/
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NOWE IPADY PRO Z USB-C, 
TO BY BYŁA ŚWIETNA 
INFORMACJA
Ming-Chi Kuo znów podaje informacje o tegorocznych 

nowościach Apple’a. Tym razem najciekawszym przecie-

kiem, czy też plotką, jest wieść o USB-C w nowych iPa-

dach Pro. Porzucenie złącza Lightning w iPadach wydaje 

się być strzałem w dziesiątkę i ważnym krokiem w roz-

woju iPadów.

Czytaj dalej...

BEATS BY DR. 
DRE NAWIĄZUJE 
PARTNERSTWO Z NBA
Należąca do Apple marka Beats by Dr.Dre 

nawiązała partnerstwo z NBA. Od teraz słu-

chawki i cały sprzęt audio Beats staje się 

oficjalnym sprzętem NBA i powiązanych 

lig, jak WNBA. Wiąże się to też z odpowied-

nimi działaniami marketingowymi. Z tej 

okazji powstał też promocyjny spot.

Czytaj dalej...

SAMSUNG AKTUALIZUJE 
TELEWIZORY Z 2012 ROKU 
ZA SPRAWĄ NOWEGO 
EVOLUTION KIT 
W 2012 roku Samsung zaprezentował Evolution Kit. 

Współczesne telewizory starzeją się bardzo szybko, jeśli 

chodzi o funkcję Smart TV. Same wyświetlacze mają 

dużo dłuższą żywotność. Dlaczego, więc wymieniać 

cały telewizor, jak można tylko część podzespołów? 

I tak Evolution Kit 2018 daje nowe życie telewizorom 

Samsung z lat minionych.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/09/11/nowe-ipady-pro-z-usb-c-to-by-byla-swietna-informacja/
https://imagazine.pl/2018/09/06/beats-by-dr-dre-nawiazuje-partnerstwo-z-nba/
https://imagazine.pl/2018/09/23/samsung-aktualizuje-telewizory-z-2012-roku-za-sprawa-nowego-evolution-kit/


JBL Xtreme 2 to wyjątkowy przenośny głośnik Bluetooth, który poszerzył swoją gamę 

kolorystyczną o dwa nowe kolory – czerwony i moro. Wyposażony w cztery przetwor-

niki i dwie membrany pasywne JBL, generuje potężny bas i z łatwością radzi sobie 

z odpowiednią dynamiką i głębią dźwięku stereo. Wbudowany akumulator litowo-

-jonowy o pojemności 10 000 mAh umożliwia pracę do 15 godzin. Ponadto JBL Xtreme 

2 jest wyposażony w port USB do wygodnego ładowania innych urządzeń przeno-

śnych. Wodoodporna obudowa wykonana została z trwałego materiału i posiada 

klasę wodoszczelności IPX7. Dzięki aplikacji JBL Connect+ można połączyć ze sobą 

bezprzewodowo ponad 100 głośników wyposażonych w funkcję JBL Connect+. JBL 

Przenośny głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 dostępny jest w nowych kolorach – czerwonym oraz 

moro. Ten laureat nagrody EISA 2018-2019 dla najlepszego głośnika przenośnego doskonale 

sprawdza się w każdych warunkach. Jest w pełni wodoodporny, brzmi doskonale, a na pasku, który 

znajduje się w zestawie, umieszczony został jakże funkcjonalny otwieracz do butelek!

Nowe kolory głośnika JBL Xtreme 2!
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Xtreme 2 jest wyposażony w metalowe obręcze, które u szczytu tworzą zintegrowane 

haki, a przy podstawie solidne, metalowe nóżki. Dodatkowo na pasku umieszczono 

otwieracz do butelek, co dodatkowo zwiększa wygodę korzystania z głośnika w dro-

dze. Jest to również doskonałe rozwiązanie do domu. JBL Xtreme 2 zapewnia wspa-

niały dźwięk wszędzie – w salonie, przy basenie, na stoku narciarskim, czy podczas 

kibicowania ulubionej drużynie!

Do głośnika bezprzewodowo podłączyć można nawet 2 smartfony lub tablety, by na 

zmianę odtwarzać dźwięk stereo. Wbudowany mikrofon pozwala odbierać krystalicz-

nie czyste rozmowy telefoniczne z poziomu głośnika, a tym samym korzystać z niego 
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na zasadzie zestawu głośnomówiącego. Funkcja tłu-

mienia zakłóceń i usuwania echa dodatkowo pod-

nosi komfort tak prowadzonych rozmów. 

JBL Xtreme 2 poszerzył właśnie swoją gamę kolory-

styczną o wersję czerwoną i moro. Ponadto głośnik 

dostępny jest w kolorze niebieskim, zielonym i czar-

nym. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1299 zł. 

 

Specyfikacja techniczna: 
Wersja Bluetooth®: 4.2

Obsługiwane profile: A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP 
v1.6, HSP v1.2

Przetworniki: 

Głośnik niskotonowy 2 x 70 mm

Głośnik wysokotonowy: 2 x 20 mm 

Moc znamionowa: 2 x 20 W RMS bi-amping 
(tryb AC) 

Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 20 kHz 

Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB 

Zasilanie: 19 V 3 A 

Akumulator: Litowo-jonowo polimerowy 36 Wh 
(odpowiednik 3,7 V 10 000 mAh) 

Czas ładowania akumulatora: 3,5 godziny 

Czas odtwarzania muzyki: do 15 godzin (zależ-
nie od głośności i odtwarzanych treści) 

Wyjście do ładowania przez USB: 5 V/2 A (maks.) 

Moc nadajnika Bluetooth®: 0 – 12,5 dBm 

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 
2,402 – 2,480 GHz 

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

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 136 x 288 x 132 mm 

Masa: 2393 g

Sugerowana cena detaliczna: 1299 zł
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AMAZON ALEXA WYSKAKUJE 
Z MIKROFALÓWKI – PEŁNO 
NOWOŚCI OD AMAZON
Amazon zaskoczył chyba wszystkich premierą tak wielu 

nowych urządzeń. Odświeżono nie tylko głośniki Echo, 

ale wprowadzono liczne inne sprzęty. Całość ogranicza 

się jednak do tego, że Alexa ma być wszędzie, nawet 

w mikrofalówce. Nowe produkty są tanie i dobrze 

wyglądają, niektóre nawet jak Apple HomePod.

Czytaj dalej...

IBM PREZENTUJE LISTĘ 5 
INNOWACJI NA KOLEJNE 
5 LAT
Tak jak się to działo przez wiele lat, tak i w tym roku, IBM 

zaprezentował swoją listę 5-in-5. Obejmuje ona 5 przeło-

mowych innowacji, które mogą kompletnie zmienić obli-

cze ludzkiej pracy czy życia. Poprzez publikację raportu 

IBM chce zwrócić uwagę na to, jak technologia wpływa 

na różne aspekty życia i skłonić do zastanowienia się nad 

sposobami jej jak najlepszego wykorzystania.

Czytaj dalej...

POWRÓT WITHINGS 
– NOWY ZEGAREK 
WITHINGS STEEL HR 
SPORT
Withings powraca! Zupełnie nowe logo 

marki znów pojawi się na wagach, termo-

metrze, ciśnieniomierzu, monitorze snu 

i zegarkach. W ten sposób mamy oficjalny 

koniec przygody Withings w ramionach 

firmy Nokia. Wraz z tą symboliczną zmianą 

pojawił się też nowy zegarek Steel HR Sport.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/09/22/amazon-alexa-wyskakuje-z-mikrofalowki-pelno-nowosci-od-amazon/
https://imagazine.pl/2018/09/18/ibm-prezentuje-liste-5-innowacji-na-kolejne-5-lat/
https://imagazine.pl/2018/09/18/powrot-withings-nowy-zegarek-withings-steel-hr-sport/
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RENAULT, NISSAN 
I MITSUBISHI IDĄ 
W ANDROIDA, A AKCJE 
TOMTOMA LECĄ W DÓŁ 
Alians Renault-Nissan-Mitsubishi ogłosiły roz-

poczęcie współpracy technologicznej z Google. 

W samochodach grupy w 2021 roku ma zostać 

wprowadzony nowy system informacyjno-roz-

rywkowy w oparciu o platformę Android. Decyzja 

ta może przeszłaby bez echa, gdyby nie paniczne 

zachowanie giełdy. Akcjonariusze firmy TomTom 

stwierdzili, że to poważny cios.

Czytaj dalej...

SONY WPROWADZA 
PLAYSTATION CLASSIC 
Z 20 WBUDOWANYMI 
GRAMI
Sony zapowiedziało PlayStation Classic 

– konsolę, którą, wzorem Nintendo, wypo-

sażono w 20 klasycznych gier.

Czytaj dalej...

FITBIT PAY W BZ WBK OD 
PAŹDZIERNIKA 
Wczoraj serwis cashless.pl poinformował, że 

w kolejnym miesiącu będzie uruchomiona u nas 

usługa płatności Fitbit Pay. Pierwszym bankiem, 

który to wprowadzi w Polsce, będzie BZ WBK.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/09/19/renault-nissan-i-mitsubishi-ida-w-androida-a-akcje-tomtoma-leca-w-dol/
https://imagazine.pl/2018/09/19/sony-wprowadza-playstation-classic-z-20-wbudowanymi-grami/
https://imagazine.pl/2018/09/05/fitbit-pay-w-bz-wbk-od-pazdziernika/
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Jednocześnie niektóre sprzęty zgodne z HomeKit to prawdziwe jednorożce, 

ciężko znaleźć firmę, która je sprzedaje. Czasem nie wiadomo, czy dany sprzęt jest 

dostępny w Polsce, czy nie jest. Postanowiliśmy zebrać to wszystko razem i tak 

powstała strona www.imagazine.pl/homekit.

Jest to jedna z większych, jeśli nie największa baza urządzeń zgodnych z HomeKit, 

a na pewno jedyna z filtrem na „Polskę”. Na głównej stronie możecie włączyć ten 

filtr i wtedy zobaczycie tylko te, które są dostępne, a może szerzej, działające bez 

problemu w naszym kraju. Sprzęty podzielone są dodatkowo na kategorie oraz 

producentów, a na głównej stronie na górze pojawiają się te ostatnio dodane.

Jeśli jakiś sprzęt jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży, będzie miał stosowną infor-

mację w szczegółach. Dodatkowo w szczegółach produktów będzie link do naszej 

recenzji, jeśli taka jest już na naszej stronie oraz cena i zazwyczaj link do sklepu.

Strona będzie rozwijana i jeśli macie jakieś sugestie, to bardzo prosimy o informację 

w komentarzach. Jeszcze raz serdecznie zapraszam pod adres imagazine.pl/homekit

Znów to napiszę, ten rok to rok HomeKit. W każdym numerze iMagazine testujemy jakiś nowy 

sprzęt z HomeKit, czasem nawet dwa. Testy na najbliższe kilka miesięcy mamy już potwierdzone, to 

moim zdaniem w zupełności potwierdza to, co napisałem w pierwszym zdaniu.

Zestawienie urządzeń zgodnych z HomeKit

http://imagazine.pl/homekit
http://imagazine.pl/homekit


https://imagazine.pl/homekit/


Innowacje muzyczne na Mobiconf
Abbey Road Studios od 1931 roku jest liderem twórczości muzycznej i pionier-

skich osiągnięć w dziedzinie technologii audio. Pierwsze na świecie specjalnie 

zaprojektowane studio nagraniowe Abbey Road jest oczywiście wiązane przede 

wszystkim z The Beatles, ale jego niezrównana historia obejmuje wynalazek ste-

reo, niezliczone nagrania punktowe i tworzenie muzyki do znanych produkcji fil-

mowych: Indiana Jones: Poszukiwacze zaginionej Arki, trylogia Władca pierścieni, 

seria Harry Potter, Gravity czy Czarna Pantera.

Znakomita informacja dla miłośników muzyki i designu. HashRiaz z Abbey Road Red, działu 

innowacji The Studios, opowie o User-Driven Design na przykładzie Topline. Aplikacji mobilnej 

stworzonej przez muzyków dla muzyków, która miała także swoje pięć minut na tegorocznej 

konferencji Google I/O!

Legendarne Abbey Road Studios 
pojawi się na Mobiconf 2018!
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https://www.abbeyroad.com/
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Abbey Road Red, oparte na ponad 86-letnim doświadczeniu innowacji techno-

logicznych w dziedzinie audio, jest otwartym działem innowacji, którego celem 

jest wspieranie wysiłków najzdolniejszych przedsiębiorców branży muzycznej, 

naukowców i programistów. Program inkubacji Abbey Road Red jest pierwszym 

programem tego rodzaju w Europie – wspierającym najbardziej obiecujące start-

-upy w branży muzycznej. Red buduje obecnie działalność badawczo-rozwojową, 

tworząc demo, warsztaty i prototypy dla muzyków, w tym Topline – ministudia 

nagraniowego dla autorów piosenek. Zanim Miquido stworzyło aplikację, Red ści-

śle współpracował z młodymi autorami piosenek, producentami z całego Londynu, 

aby zrozumieć ich kreatywne potrzeby.

Podczas tego wykładu Hash podejmie próbę omówienia zasad projektowania 

opartego na idei user-driven oraz w jaki sposób potencjalni użytkownicy mogą 

pomóc w ukształtowaniu aplikacji mobilnej.

Kilka słów o prelegencie:
Zdobyte doświadczenie w branży muzycznej Hash wykorzystuje do pracy z opro-

gramowaniem i sprzętem audio. Po ukończeniu studiów licencjackich w dziedzi-

nie technologii muzycznych rozpoczął pracę jako niezależny inżynier dźwięku, 

wykładowca, kurator wydarzeń BrownBear. Na Uniwersytecie w Yorku, pod okiem 

dr. Gavina Kearneya studiował Spatial Audio i programowanie audio.

Hash współpracuje również z Abbey Road Spatial Audio Forum, które zostało stwo-

rzone przez Mireka Stilesa, szefa działu produktów audio w The Studio. Prowadzą 

badania nad korzyściami ze Spatial Audio dla tworzenia, przechwytywania 

i odtwarzania treści muzycznych. Rezultaty pracy zespołu nad wielokanałowymi 

matrycami mikrofonowymi do nagrywania muzyki popularnej zostały zaprezento-

wane na 143. zjeździe Audio Engineering Society w Nowym Jorku.

SOCIAL:
Abbey Road Red
LinkedIn
Audio Engineering Society

Mobiconf startuje już 4 października, a iMagazine jest patronem medialnym tego 

wydarzenia.

https://itunes.apple.com/us/app/topline/id1270125833?mt=8
https://www.abbeyroad.com/abbeyroadred
https://www.linkedin.com/in/hashriaz/
https://www.aes.org/aes/hashimriaz


http://jbl.e-ctrl.net/qr.php?id=950


IFA 2018 - podwójne odwiedziny 
po rocznej przerwie

Na targi IFA do Berlina jeżdżę od 9 lat. Co roku. Ok, w zeszłym nie byłem. Na własne życzenie. 

Bezrefleksyjnie ustawiłem wyjazd wakacyjny dokładnie w tym samym czasie co targi. Nadrobiłem za 

to w tym roku, bo byłem dwa razy - na rozpoczęciu i zakończeniu.
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D O M I N I K  Ł A D A @ d o m i n i k l a d a

http://www.twitter.com/dominiklada
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Przez te wszystkie lata mojej obecno-

ści w Berlinie, obserwowałem jak zmie-

niają się targi, wystawcy i pomysły. IFA 

ma to do siebie, że jako jedna z nie-

wielu imprez tego typu, widać, że nie 

ma problemów zarówno z wystawcami 

jak i zwiedzającymi. Jednych i drugich 

jest mnóstwo. Zmieniają się w zasadzie 

tylko "motywy przewodnie". Kilka lat 

temu były to tablety. Potem zakrzy-

wione telewizory. Itd.

W tym roku "driverami", wg mnie, były 

dwa tematy – Google Assistant i bez-

przewodowe, prawdziwie bezprzewo-

dowe słuchawki.

Ten pierwszy temat pokazuje jak ważną 

kategorią jest inteligentny dom. Google 

IFA 2018 - podwójne odwiedziny po rocznej przerwie



Assistant jest pchany wszędzie. Do 

wszystkiego. Przez dużych i małych 

producentów. Osoby oddelegowane 

przez Google, w białych uniformach, 

były dosłownie co krok. Opowiadały 

o rozwiązaniach, wspierały wystawców 

oferujących asystenta w swoich produk-

tach, itd. Samo Google miało stoisko, 

które było de facto tylko punktem gdzie 

można było wygrać głośniki właśnie 

z ich asystentem.

Drugi driver, czyli prawdziwie bez-

przewodowe słuchawki (z ang. „true 

wireless”) były również praktycznie 

wszędzie. O ile dwa lata temu były 

w zasadzie tylko dwa modele Bragi 

i AirPodsy, a w zeszły roku dołączyły do 

nich Samsungi, to w tym, każdy duży 

czy mały producent się nimi chwa-

lił. Co więcej, nawet w części IFA Next, 

czyli bardzo dużej hali dedykowanej 

startupom, można było znaleźć kilku 

początkujących producentów z takimi 

rozwiązaniami.

Ale IFA to nie tylko gadżety związane 

z muzyką i smart homem. Prawdziwe 

rewolucje można za każdym razem 

zobaczyć w halach ze sprzętem AGD. 

Producenci tacy jak Bosch czy Siemens, 

ale też inni, pokazują bardzo ciekawe 

i praktyczne projekty kuchni, czy innych 

urządzeń niezbędnych w domach. 

Inteligentne ekspresy do kawy, odku-
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rzacze czy kuchenki to już nie jest 

science-fiction tylko rzeczywistość.

Po rocznej przerwie i wcześniejszej lek-

kiej stagnacji, tym razem z dużą ochotą 

wybrałem się do Berlina. W sumie 4 dni, 

jakie spędziłem na IFA wydawałoby się, 

że powinny wystarczyć, a realnie w tym 

czasie udało nam się zobaczyć może 

z połowę targów. Oczywiście można 

przejść się „po łebkach”, ale szkoda stra-

cić okazję zobaczenia tylu ciekawych 

rzeczy w jednym miejscu i czasie. Sama 

wspomniana wcześniej IFA Next na 

dobrą sprawę mogłaby zająć cały dzień.

Do Berlina nie jest daleko. Polecam 

wszystkim wybrać się i zobaczyć 

w przyszłym roku co świat technologii 

będzie wprowadzać do sklepów w nad-

chodzącym czasie.
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Samsung QLED Q900R – telewizor 8K, który 
z IFA 2018 trafia wprost na sklepowe półki

Jak zwykle targi IFA zaczynam od konferencji Samsunga. Do Berlina Samsung przywiózł jedną 

nowość, ale jakże ważną. Sam nazywa ją rewolucją, ja wolę ją nazwać naturalną rewolucją. To 

telewizor QLED 8K, czyli model Q900R. Wszystko wygląda na to, że w przypadku Samsunga 

stawianie na 8K już dziś ma sens.
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P A W E Ł  O K O P I E Ń @ p a w e l o k o

https://twitter.com/paweloko


Samsung nie jest pierwszym producentem, który prezentuje telewizor 8K. 

Zresztą pierwszy taki ekran w wersji prototypowej widziałem już w 2011 roku. 

Samsung nie jest też jedyną firmą, która ma telewizor 8K na swoim stoisku pod-

czas IFA 2018. Jest za to pierwszym producentem, który rzeczywiście wprowa-

dza telewizor 8K do sprzedaży. Owszem, na rynku jest 70-calowy wyświetlacz 

Sharpa. Czy jednak widzieliście go w sklepach? Możecie go w prosty sposób 

podłączyć do źródła sygnału 8K? Wymaga do tego czterech portów HDMI.

Samsung Q900R już dziś jest w berlińskich sklepach MediaMarkt i Saturn, 

a w ciągu paru tygodni trafi do sprzedaży na większość rynków, w tym także 

do Polski. Cena tego telewizora niska nie jest, pamiętajmy jednak, że mówimy 

o czymś zupełnie nowym. Za wariant 65-calowy trzeba zapłacić 4999 euro, wer-

sja 75-calowa to 6999 euro, a 85-calowa kosztować będzie 14 999 euro. Jest jesz-

cze wariant 82-calowy, który ma pojawić się na niektórych rynkach. Cen polskich 

nie znamy, zresztą polskie prawo niestety nie pozwala producentom podawania 

sugerowanych cen detalicznych, ale powinny być one zbliżone. 65-calowy ekran 

8K kosztuje więc mniej niż 75-calowa wersja flagowego modelu 4K Q9. Wersja 

75-calowa jest natomiast tańsza od 77-calowych telewizorów OLED 4K dostęp-

nych aktualnie w sprzedaży. Cofnijmy się do 2013 roku i jednych z pierwszych 

35   /   IFA 2018   /   Samsung QLED Q900R – telewizor 8K, który z IFA 2018...



36   /   IFA 2018   /   Samsung QLED Q900R – telewizor 8K, który z IFA 2018...

telewizorów 4K. Model F9000 kosztował 18 tysięcy złotych za wariant 55-calowy 

i 25 tysięcy złotych za wersję 65-calową, a S9 w 84-calach to był wydatek 150 

tysięcy złotych. Ceny nie powinny więc przerażać. Co ważne, otrzymujemy tele-

wizor przyszłości, ale przede wszystkim najwyższej jakości telewizor dostoso-

wany do obecnych standardów. Jest tu pełne tylne podświetlanie, duża jasność 

HDR (w wersji 85 cali nawet 4000 nitów).

Tylko po co nam ten telewizor 8K?
Powód, dla którego potrzebujemy 8K, jest dość oczywisty. Chodzi o coraz więk-

sze ekrany. 8K nie jest dla telewizorów 40-, czy 50-calowych. Sam fakt, że debiu-

tuje w rozmiarze od 65 cali, jest tego najlepszym dowodem. Tu dochodzimy do 

tego, co znają wszyscy posiadacze sprzętów Apple i wyświetlacza Retina. Retina 

to ekran, na którym nie widać pikseli. Tak samo jest z 8K w telewizorach. Ta wyż-

sza rozdzielczość jest potrzebna, aby uzyskać lepszy wskaźnik pikseli na cal, 

a tym samym jak najlepszy obraz. Żyjemy w czasach, gdzie możemy mieć coraz 

lepszą jakość i naprawdę trudno sobie wyobrazić telewizor 75-calowy z rozdziel-

czością Full HD, dziś zresztą nie kupimy nawet dużych telewizorów Full HD. 8K 



jest naturalną ewolucją ekranów, niezbędną do tego, by na dużych ekranach 

obraz wyglądał lepiej. A że duże telewizory cieszą się coraz większą popular-

nością, to czas najwyższy, by 8K zagościło w ofercie producentów. Duże tele-

wizory może nie będą stanowiły nigdy większości rynku, ale znaczący odsetek. 

Przygotujmy się na jeszcze więcej 75-, 85-calowych telewizorów. A w przyszłości, 

za sprawą microLED, na więcej ekranów modułowych, takich jak The Wall.

Co z treściami 8K? Przecież nawet 4K nie zostało na 
dobrze wprowadzone
Nieraz czytam w komentarzach, słyszę w sklepach głosy, że telewizory 4K są 

zbędne, ponieważ nie ma nadal dla nich treści. Tutaj oczywiście osoby wypo-

wiadające te słowa są w dużym błędzie. Obecnie na brak treści w 4K nie można 

narzekać, przyrasta ich bardzo szybko. Do dyspozycji mamy co prawda kilka 

kanałów TV, ale też streaming, płyty UHD Blu-ray, gry. Przeskok od 2013 roku, 
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gdy pierwsze telewizory 4K pojawiły się na rynku, jest olbrzymi. W międzyczasie 

dostaliśmy jeszcze szeroką paletę kolorów i HDR. To są kolejne etapy ewolucji.

W przypadku 8K treści dzisiaj znajdziemy, ale tylko jeśli bardzo się postaramy. To 

wybrane filmy na YouTube. Nie ma jednak mowy o szerokim wyborze różnorod-

nych materiałów. Choć te prędzej czy później się pojawią. Natywne treści w 8K 

to obecnie przede wszystkim zdjęcia. Fotografowie będą zachwyceni takim 

telewizorem, będą mogli odkryć na nowo każdy szczegół swojego zdjęcia. Przy 

czym – umówmy się, że w domu to raczej mała gratka. Chcemy cieszyć się fil-

mami, popularnymi serialami, grami i wszystkim innym. Tutaj z pomocą przy-

chodzi upscaling i sztuczna inteligencja.

Dobry upscaling nie jest zły, co doskonale udowadniają współczesne telewizory 

4K. Naprawdę na większości z nich obraz w SD i HD wygląda lepiej niż na star-

szych modelach Full HD, zwłaszcza o dużej przekątnej. Teraz w przypadku QLED 

Q900R od Samsunga proces sztucznego podwyższania rozdzielczości obrazu 

wchodzi na nowy poziom. W modelu tym nie będą zastosowane żadne liniowe 

algorytmy. Telewizor będzie przeprowadzał zaawansowany proces analizy 

obrazu i przy wykorzystaniu uczenia maszynowego (czyli jednego z elementów 

AI – sztucznej inteligencji) wypuszczał poprawiony obraz.

Podczas zamkniętej demonstracji miałem okazję przyjrzeć się temu, jak wyglą-

dają treści na tym telewizorze Samsunga w porównaniu do innych telewizorów. 

Oczywiście trzeba mieć na uwadze fakt, że jest to demo przygotowane przez 

producenta. Mimo wszystko obraz miał dużo większe głębie, był zauważalnie 

bardziej szczegółowy, pozbawiony zbędnych szumów. W praktyce oznacza 

to nic innego jak fakt, że na ekranie QLED 8K wszystkie treści będą wyglądały 

lepiej niż na telewizorach obecnej generacji. Choć sam wyświetlacz będzie miał 

większą natywną rozdzielczość.

Samsung QLED Q900R – telewizor teraźniejszości
Q900R to nie jest telewizor jutra, ten telewizor trafia do sprzedaży tu i teraz. 

Nabywca musi sobie zdawać sprawę z tego, że w ciągu pięciu lat nadejdą 

kolejne ewolucyjne zmiany. Mogą pojawić się nowe standardy nadawania, 

kodeki, złącza, w które ten model nie będzie wyposażony. Musi też zdawać 
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sobie sprawę z tego, że telewizory 8K będą się popularyzować i nabywając go 

dziś, płaci się premię od nowości, od bycia pierwszym.

Nabywając Q900R, zyskujemy jednak telewizor wyposażony w nowoczesną 

matrycę z wykorzystaniem kropek kwantowych i rozdzielczością do tej pory nie-

dostępną. Otrzymujemy zaawansowany procesor, korzystający z mechanizmów 

AI w celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu z dowolnego źródła. Wreszcie 

otrzymujemy ekran LCD z system pełnego tylnego podświetlania (FALD), dużą 

jasnością, natężeniem kolorów. Oczywiście pozostaje nam czekać na szczegó-

łowe testy, jak rzeczywiście wypadnie w nich Q900R. Na papierze jest to najbar-

dziej zaawansowany telewizor na rynku. Zresztą jak mu się przyjrzycie teraz na 

targach w Berlinie lub wkrótce w sklepach, to również powinniście być pod wra-

żeniem tej jakości. No i w tym przypadku rozmiar ma znaczenie.
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Telewizory i projektory Sony 
na targach IFA 2018

Na stoisku Sony podczas IFA 2018 najważniejszą nowością był flagowy smartfon ZX3. Warte 

uwagi są też nowe słuchawki 1000X z rewelacyjną redukcją szumów. Z perspektywy kina 

domowego kluczowa była jednak europejska premiera nowych telewizorów i światowe 

premiery nowych projektorów.
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Sony nie zrobiło niespodzianki i już parę tygodni przed targami zaprezentowało 

swoje nowe flagowe telewizory. To nowa seria Master, która z założenia ma ofe-

rować najwyższą jakość obrazu. W jej skład wchodzi OLED AF9 oraz LCD ZF9. Do 

polskich sklepów oba urządzenia trafią na początku września i będą to pierwsze 

ekrany na naszym rynku z Android TV w wersji Oreo. Te ekrany mają być referen-

cyjne w swojej klasie, choć w przypadku LCD ZF9 sprawa jest nieco dyskusyjna, 

bo telewizor nie jest bezpośrednim następcą rewelacyjnego ZD9 – to raczej 

następca XE94. Mimo wszystko oba ekrany zasługują na uwagę i przyjrzymy im 

się z bliska w niedalekiej przyszłości.

Ciekawa jest ich wycena. Najtaniej nabędziemy 65-calowy model ZF9. To wyda-

tek 12 999 złotych, o tysiąc złotych więcej zapłacimy za 55-calowy ekran OLED 

AF9. Natomiast 65-calowy OLED AF9 to wydatek 16 999 złotych. Za najwięk-

szy 75-calowy ekran ZF9 przyjdzie nam zapłacić 25 999 złotych. Nadal jedynym 

77-calowym ekranem OLED w ofercie Sony jest model A1 z ubiegłego roku, który 

po przecenach dostępny jest za 50 tysięcy złotych. Na pokładzie telewizorów 

znajdziemy Dolby Vision oraz specjalny referencyjny tryb obrazu dla Netfliksa. 

Telewizory z serii Master są stworzone z myślą o zaawansowanych użytkowni-

kach, którzy zdecydują się również na kalibracje.
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Sony Professional, czyli dział firmy specjalizujący się w wizualnych rozwiązaniach 

biznesowych nie zapomina także o kinie domowym. Nic dziwnego, że jest to 

działka profesjonalna. Wszak produkty te raczej trafiają do wyspecjalizowanych 

sklepów, a następnie do odbiorców o wyśrubowanych potrzebach, mających 

w domach praktycznie małe prywatne sale kinowe. Teraz, po IFA 2018, realiza-

cja takiego projektu będzie nieco tańsza. Firma bowiem zaproponowała model 

VW270ES, który jest najtańszym jak dotąd projektorem Sony wyświetlającym 

obraz 4K HDR. W dodatku projektor doczekał się trybu dla graczy redukującego 

input lag. Sony VPL-VW270ES kosztować ma 4 tysiące euro, czyli około 17 tysięcy 

złotych. W ofercie pojawią się także bardziej zaawansowane urządzenia jak VPL-

VW570ES, który wyróżnia się dużym kontrastem dynamicznym. Flagowym mode-

lem staje się VPL-VW870ES z laserowym źródłem światła, obiektywem ARC-F z 18 

soczewkami. Projektor ma oferować niesamowitą jakość obrazu. Cena? To 25 

tysięcy, ale euro.

Sony, podobnie jak Panasonic, idzie w kierunku rozwiązań wideo dla najbardziej 

wymagających użytkowników. Owszem, ma w swojej ofercie kilka propozycji 

w przystępnych cenach, ale to, co się liczy, to flagowce, które zgodnie z japońską 

filozofią są dopracowane do perfekcji.
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Telewizory Sharp na IFA 2018

Sharp w nowej odsłonie z roku na rok prezentuje coraz ciekawsze produkty. To producent, który 

pierwszy na rynek wypuścił ekran 8K. W rzeczywistości jednak najważniejszy dla firmy jest klient 

z mniej zasobnym portfelem. Na IFA 2018 przekonaliśmy się, że wybór takich produktów nie będzie 

strzałem w stopę.
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Ekran 8K od Sharpa na rynku jest już od 

kwietnia. Trudno go zdobyć w Polsce, 

a u naszych zachodnich sąsiadów kosz-

tuje około 10 tysięcy euro za wariant 

70-calowy. Jest to jednak monitor, nie 

znajdziemy tam Smart tv, tunerów telewi-

zyjnych czy zaawansowanego upscalera. 

To wyświetlacz, który potrzebuje czterech 

portów HDMI, aby wyświetlić obraz 8K. 

Firmie należy się jednak uwaga za wpro-

wadzenie takiego urządzenia na rynek. 

Prekursorzy muszą przecierać szlaki. 

W tym roku zobaczyliśmy drugą generację 

tego ekranu, która powinna być jeszcze 

ciekawsza. W sprzedaży pojawi się nato-

miast w przyszłym roku. Teraz to warianty 

60-,70- i 80-calowe.

Dla Sharpa najważniejsza jest jednak niska 

i średnia półka cenowa, czyli te produkty, 

po które najczęściej sięga Kowalski. Nie 

ukrywajmy, nie jest to łatwy rynek. Marże 

są niskie, sprzedaż telewizorów spada 

z roku na rok, a ostatecznie o zakupie czę-

sto decyduje wyłącznie cena. Jeśli jednak 

ma nie być to tylko cena, to Sharp zapo-

wiada, że w przyszłym roku kusić będzie 

wzornictwem. Firma podpisała kontrakt 

z włoskim biurem projektowym Pininfarina. 

Przez lata firma projektowała karoserie licz-

nych samochodów. Ma na swoim koncie 

modele Ferrari, Maserati, a nawet Peugeota 

czy Forda Focusa. Teraz będzie też projek-

tować podstawy telewizorów i konstrukcje 

soundbarów dla Sharpa.

44   /   IFA 2018   /   Telewizory Sharp na IFA 2018



45   /   IFA 2018   /   

Telewizory Sharpa bazują na własnym systemie Smart TV. Wszystkie posiadają 

matrycę 60 Hz VA lub IPS od różnych producentów, w tym własne. Modele prezen-

tują się bardzo przyzwoicie, prosto. Choć trudno tutaj o zaskoczenie. Atutem może 

być obecność pośrednich rozmiarów, których nie znajdziemy u innych producentów. 

To rzadko spotykane wymiary 60 i 70 cali. Te 5 cali różnicy to sporo, a jednocześnie 

są osoby, którym jeszcze większy telewizor nie będzie odpowiadał we wnętrzu.

Na uwagę zasługują jednak nie tylko telewizory, ale też soundbary. Firma mocno 

wchodzi w rynek audio. W ofercie pojawiają się systemy stereo, radia internetowe, 

głośniki Bluetooth i co najważniejsze – właśnie belki grające. To modele, które 
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mimo przystępnej ceny mają oferować przyzwoitą jakość dźwięku. Sam spraw-

dziłem przede wszystkim dwa nadchodzące urządzenia z Dolby Atmos. Ich cena 

nie będzie przekraczać 599 euro, co na głośniki z Atmosem nie jest wygórowaną 

kwotą. Naprawdę, grały nieprzeciętnie i dawały efekt dźwięku obiektowego. To 

dobra wiadomość, ponieważ więcej osób będzie w stanie poczuć nową jakość 

w kinie domowym.

Sharp ma za sobą niełatwą drogę. Upadek japońskiego giganta, przejęcie licen-

cji przez UMC, a teraz wreszcie zakup przez Foxconn i odbudowa firmy przez 

UMC i Foxconn. Efekty widać na stoisku, gdzie są fajne nowe produkty. To nie jest 

łatwe, gdy rywalami są firmy z gigantycznymi budżetami. Dotrzymanie kroku 

i oferowanie przy tym dobrych rozwiązań to wyzwanie. Dlatego uważam, że 

należy się szacunek temu, co robią obecni właściciele Sharpa i Toshiby.
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LG potwierdza trendy w telewizorach 
na IFA 2018

Firma LG na IFA nie zaprezentowała żadnych nowości z grupy telewizorów, które lada moment 

pojawiłyby się na sklepowych półkach. Pojawiły się jednak prototypy potwierdzające trendy, które 

wiążą się z przyszłością telewizorów. Mowa oczywiście o 8K i microLED.

P A W E Ł  O K O P I E Ń @ p a w e l o k o
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W tym roku stoisko LG skupione było 

na pięknych sprzętach AGD, robotach, 

choć nie zapomniano o wyświetla-

czach. Pokazano dorobek LG.Display, 

a więc oświetlenie dekoracyjne bazu-

jące na panelach OLED oraz kanion 

zrobiony również z dziesiątek wyświe-

tlaczy OLED. Zdecydowanie robi to 

wrażenie na każdym, kto odwiedza 

targi IFA.

Gorzej sytuacja wygląda, jeśli cho-

dzi o nowości w świecie telewizo-

rów. Tegoroczny line-up nie został 

powiększony, co nie dziwi. Firma ma 

w ofercie cztery modele OLED i liczne 

serie ekranów LCD bazujących głów-

nie na IPS. Kluczowe są innowacje, 

które zwiastują to, co będzie się dziać 

w telewizorach w najbliższych latach. 

Niestety nie dane było mi zobaczyć 

telewizora OLED 8K o przekątnej 

88 cali. W piątek, w pierwszym dniu 

targowym, model zniknął ze stoiska, 

by powrócić w sobotę, gdy mnie już 

nie było. Zdarzają się takie sytuacje na 

targach. Co jednak raczej prorokuje, że 

ekranowi daleko do modelu produk-

cyjnego. Pewne jest, że od 8K nie ma 

ucieczki i to jest technologia przyszło-

ści, podobnie jak duże ekrany. Dla LG 

będzie to szczególne wyzwanie zaofe-

rować 8K, technologię OLED i duże 

przekątne. Miejmy nadzieje, że te 

bariery zostaną pokonane. Gdy obec-
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nie 65-calowe ekrany OLED śmiało konkurują z topowymi ekranami LCD także 

pod względem ceny, ekrany 77-calowe kosztują krocie, a o większych możemy 

zapomnieć.

Drugim ważnym produktem demonstrowanym na targach był wyświetlacz 

microLED, prezentowany w zaciemnionej przestrzeni, gdzie obowiązywał zakaz 

fotografowania. Ekran miał aż 173 cale, czyli więcej od The Wall Samsunga, który 

ma obecnie do 146 cali. Podobnie jak w przypadku The Wall Samsunga, także 

microLED LG ma z założenia być modułowy, tak aby użytkownik wybrał roz-

miar spełniający jego potrzeby. Zakaz robienia zdjęć oraz bardzo duża odległość 

widzów od ekranu to ciekawe zagranie firmy, mające najprawdopodobniej na 

celu ukrycie mankamentów ekranu, przede wszystkim niskiej rozdzielczości. Na 

razie mowa o prototypie. Konkurencyjny ekran jest dostępny na zamówienie, 

choć kosztuje krocie. Na razie technologia ta pojawiła się w kilku salach kinowych 

na świecie jako Samsung Onyx.

Z prezentacji microLED przez LG nie należy wyciągać dalece idących wniosków. 

Łatwo jednak stwierdzić to, o czym piszę od dłuższego czasu. OLED staje się tech-

nologią przejściową. Dzisiaj jednak pod wieloma aspektami OLED nie ma sobie 

równych i ma mocną pozycję na rynku telewizorów klasy premium.

LG potwierdza rynkowe trendy – duże ekrany, 8K, microLED. Jednocześnie firma 

pozostaje liderem technologii OLED. To jedyny producent paneli, a co za tym 

idzie także największy sprzedawca telewizorów w tej kategorii.



Telewizory Philips na targach IFA 2018

Kluczowe nowości w telewizorach Philips z IFA 2018 poznaliśmy dzięki nagrodzie EISA, teraz mogliśmy 

je zobaczyć na żywo, a przede wszystkim posłuchać. Wśród ważnych zmian jest także wsparcie dla 

Amazon Alexa i kolejny etap w podejściu do designu. Telewizory Philipsa stają się jeszcze ciekawsze.
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Choć firma Philips została podzielona, to co roku w Berlinie udaje jej się stworzyć 

wrażenie, że stanowi jedność. Na olbrzymim stoisku widzimy produkty Signify, 

czyli rozwiązania Philips Hue, sprzęty domowe AGD i drobne akcesoria, jak szczo-

teczki Sonicare, monitory, telewizory. W tym roku jedynie zabrakło produktów 

audio. Te pojawią się w przyszłym roku. Wszystko w związku z upadłością firmy 

Gibson i przejęciem praw do produkcji sprzętu audio przez TPV. Najgorętsza pre-

miera na IFA 2018 u Philipsa też jest jednak związana z audio. Mowa o telewizorze 

OLED 903.

Philips OLED 903 to najnowszy telewizor firmy, który jako pierwszy powstał przy 

współpracy z Bowers & Wilkins. Sam wygląd telewizora niekoniecznie to zdra-

dza. Zwłaszcza że wcześniej na rynku pojawił się model 973, który miał potężną 

podstawę skrywającą głośniki. W 903 listwa głośnikowa jest minimalistyczna. 

W warunkach targowych trudno jej posłuchać, choć Philips przygotował spe-

cjalne miejsca do tego. Dźwięk jest naprawdę niezły, zwłaszcza jak na te roz-

miary. Dzięki takiemu wzornictwu telewizor będzie dobrze wyglądał zarówno 

na podstawce, stojąc na szafce RTV, jak i wisząc. To był mankament modelu 973. 

Bliźniakiem dla tej serii jest model 803 pozbawiony soundbara. Oba telewizory 

wyposażono w procesor P5 Perfect Picture i wsparcie dla HDR10+ na starcie. Co 
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ważne, wreszcie telewizory są dostępne w dwóch rozmiarach – 55’’ i 65’’. Modele 

873 i 973 były tylko 65-calowe. Lada moment ekrany te powinny pojawić się na 

sklepowych półkach. Na ceneo znalazłem już OLED 803 w wersji 65-calowej wyce-

niany na 10 999 złotych.

Bardzo ważną zapowiedzą Philipsa było nawiązanie współpracy z duńską firmą 

designerską Georg Jensen. Firma specjalizuje się w produkcji różnych domo-

wych akcesoriów z bardzo stylowym wykończeniem, przede wszystkim ze srebra. 

W ofercie pojawi się telewizor Philipsa z posrebrzanymi nóżkami, które nawet po 

zakończeniu żywotności telewizora będą mogły stanowić dekorację na szafce, 

czy w innym miejscu. Ciekawy koncept, podkreślający, że właśnie na wzornic-

two coraz więcej klientów zwraca uwagę. Zresztą nawet niższe tegoroczne serie 

Philipsa są świetnie wykonane i dobrze wyglądają. To jeden z powodów, dla któ-

rego iMagazine wyróżnił model PUS6523. Co bardzo miłe, nasze wyróżnienie 

zostało zaprezentowane na stoisku Philipsa w Berlinie.

Philips ma też świetną wiadomość dla osób, które już mają telewizory z syste-

mem Android TV. Tegoroczne modele, a prawdopodobnie także zeszłoroczne 

i być może część z roku 2016, otrzymają aktualizację do Android 8.0 Oreo. To 
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oznacza nowy design, szybsze działanie i oczywiście poprawę bezpieczeństwa. 

Aktualizacja powinna pojawić się w nadchodzących tygodniach. W pierwszej 

fazie należy oczekiwać jej dla modeli tegorocznych, o dalszej ewentualnej dostęp-

ności oczywiście postaram się poinformować.

Wśród nowości w telewizorach Philips warto wspomnieć o integracji z Amazon 

Alexa. Chodzi o możliwość sterowania telewizorem za pomocą głośników Echo 

i innych urządzeń z asystentem. Wystarczy zainstalować odpowiednie umiejęt-

ności (ang. Skills). Philips o tym nie wspomniał, natomiast Fibaro pochwaliło się 

integracją. Można wygodnie włączyć telewizory Philips do ekosystemu inteligent-

nego domu Fibaro.

Tegoroczne telewizory Philipsa są naprawdę ciekawe. W każdej półce ceno-

wej znajdziemy atrakcyjne modele, choć osobiście najbardziej rekomenduję 

modele średnie, czyli serię 6 z system SAPHI oraz ekrany OLED. Fajne jest też to, 

że Philips nie ogranicza się do Google Assistant i daje też alternatywę w postaci 

Amazon Alexa.
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Telewizory Toshiba na IFA 2018 
pozytywnie zaskakują

Jak feniks z popiołów odradza się na rynku telewizorów Toshiba. Telewizory z logo Toshiba są już 

od jakiegoś czasu w sprzedaży, choć trudno dostrzec je na sklepowych półkach. Wkrótce ma się to 

zmienić. Na IFA 2018 mogłem się im spokojnie przyjrzeć i już wiem, że Toshiba ma ciekawą ofertę, 

zwłaszcza dla tych, którzy szukają taniego telewizora.
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Japońskie marki w ostatniej dekadzie pogrążyły się 

w kryzysie. Sony i Panasonic na własną rękę pró-

bują z niego wyjść, przechodząc niełatwy proces 

restrukturyzacji i transformacji biznesu. Natomiast 

Sharp i Toshiba dokonały nieco innego wyboru. 

Część biznesu sprzedały, część licencjonują. W przy-

padku telewizorów prawa do wykorzystywania logo 

Toshiba na rynku europejskim ma Vestel. To turecka 

firma specjalizująca się w RTV i AGD, niegdyś dzia-

łająca głównie jako podwykonawca. Co ciekawe 

Vestel produkuje też sprzęt AGD z logo Sharp, choć 

za telewizory Sharpa odpowiada już firma UMC, 

która została przejęta przez Foxconn, który przejął 

też Sharpa. Skomplikowane, bo w tle jest jeszcze 

chiński Hisense, który pod koniec 2017 roku nabył 

dział Visual Solutions od japońskiej Toshiby. Ten sam 

Hisense ma też prawa do produkcji telewizorów 

z logo Sharpa w Stanach Zjednoczonych, o co toczy 

bój z Foxconnem. Można rzec, że to taki bój o spa-

dek po japońskich gwiazdach elektroniki użytkowej, 

istna „Moda na Sukces”.

Problemem takich firm jak Vestel jest fakt, że choć 

to całkiem spore firmy, to jednak nieporównywalne 

z technologicznymi gigantami. Zarówno ich działy 

badań i rozwoju, jak i sprzedaży czy marketingu 

wyglądają skromniej. Finalnie wiąże się to także 

z tym, że nie są w stanie zaoferować produktów 

na jakimś topowym poziomie czy rzeczywiście 

innowacyjnych. Częściej jest to naśladownictwo 

i celowanie w niższe segmenty rynku. Na szczę-

ście w przypadku Toshiby A.D. 2018 jest to całkiem 

udane rozwiązanie.

Pierwszym zaskoczeniem na stoisku Toshiba był 

telewizor U7863DG, który w wariancie 55-calowym 
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kosztuje 2799 złotych. To niewiele jak na ekran bardzo ładnie wykonany, ze sprawnie 

działającym Smart TV, ale też wsparciem dla Dolby Vision i wbudowanym sound-

barem od Onkyo. Naprawdę telewizor prezentuje się świetnie, zwłaszcza patrząc 

na niego przez pryzmat ceny. Przy tych możliwościach można mu wybaczyć 60 Hz 

matrycę. Zresztą podobnie jest z bardzo zbliżonym modelem U6863, który kosztuje 

7999 złotych za wariant 75-calowy. Aktualnie w ofercie Toshiba są nawet telewizory 

OLED. Jednak clou stanowią właśnie te modele przystępne cenowo, które mimo 

tego oferują przyzwoite parametry i fajne wykonanie, czego nie można powiedzieć 

o wielu innych modelach na podobnym poziomie cenowym.

@Nie zabrakło jednak ciekawych pomysłów związanych z przyszłością. W przy-

szłym roku pojawią się na rynku telewizory Toshiba z Android TV, obok aktualnej 

własnej platformy. Pojawią się też telewizory z jeszcze mocniejszym soundbarem, 

również z logo Onkyo. Wśród koncepcyjnych modeli na IFA 2018 pojawił się ultra-

płaski OLED z ramką smuklejszą niż 2,5 mm. Nie zabrakło też 65-calowego ekranu 

8K. Całą gamę ekranów 8K pokazano w przypadku telewizorów z logo Vestel.
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Mnie jednak najbardziej zaciekawił temat rozwiązań od Amazon. Jednego z nich 

w Polsce najprawdopodobniej nie uświadczymy. Jest to Amazon Dash. Piloty od tele-

wizorów Toshiby same wyślą do Amazon.de zapotrzebowanie na baterie, gdy ich 

żywot będzie dobiegał końca. Co prawda dziś baterie w pilotach nie wyładowują się 

jakoś szybko, ale to ciekawy pomysł. No i w tym przypadku sytuacja nas nie zaskoczy.

Drugą kwestią jest jednak sterowanie przez Amazon Alexa. W większości urządzeń 

kompatybilnych z Alexa jest to kompatybilność na poziomie sterowania urządze-

niem dzięki odpowiednim umiejętnościom. Wciąż jednak musimy nabyć osobno 

jakiś sprzęt Amazon, na przykład echo dot. W przypadku telewizorów Toshiba 2019 

w zestawie lub opcjonalnie dokupimy mikrofon dalekiego zasięgu, a komunikaty 

z Alexy wyświetlą nam się także na ekranie telewizora. Czasem ten podgląd na 

ekranie się przydaje, chociażby do informacji pogodowych.

Toshiba w ostatnich latach przebyła niesamowicie trudną i wyboistą drogę. Na 

początku telewizorów Full HD to ekrany Regza należały do jednych z najlepszych, 

później pojawiły się tak ekstrawaganckie innowacje, jak telewizor ZL2 z 3D bez okula-

rów. Ostatecznie firma znikła z europejskiego rynku. Teraz znów jest w grze i wygląda 

to bardzo obiecująco. Przede wszystkim jej tanie produkty będzie można rekomen-

dować, a nie odradzać i to jest już spory sukces.

Telewizory Toshiba na IFA 2018 pozytywnie zaskakują



Smart kuchnia Bosch i Siemens 
na targach IFA 2018

AGD to jedno z najciekawszych pól rozwoju nowych technologii. O nowościach w pralkach, 

lodówkach, piekarnikach nie mówi się, ale to właśnie tam zachodzą duże zmiany. Dlatego 

co roku z przyjemnością przyglądamy się temu, co BSH, czyli Bosch i Siemens prezentują na 

targach IFA w Berlinie.

P A W E Ł  O K O P I E Ń @ p a w e l o k o
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Mimo tego, co napisano powyżej, warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że choć 

do sprzętów AGD wchodzą kosmiczne nowości, to tempo wprowadzania pro-

duktów na rynek jest dużo spokojniejsze niż w świecie smartfonów czy nawet 

RTV. Nowości prezentowane na IFA trafiają na sklepowe półki często kilka mie-

sięcy później. Natomiast produkt funkcjonuje trzy¬–cztery  lata, nim doczeka 

się właściwego następcy. Dlatego też na IFA 2018 nie było żadnego total-

nego odświeżenia produktów w asortymencie Bosch i Siemens. W roku ubie-

głym pojawiły się nowe modele z serii 6 (Bosch) i iQ500 (Siemens). Natomiast 

w latach 2015 i 2016 wprowadzono bardzo zaawansowane produkty z serii 8 

(Bosch) i iQ700 (Siemens). Teraz te produkty z serii 8 doczekały się nowych 

wariantów kolorystycznych, dzięki czemu lepiej będą pasować do różnorod-

nych wykończeń stylistycznych naszych kuchni. Jeśli mowa o zaawansowanych 

funkcjach, warto przypomnieć opisywane już na łamach iMagazine sensory 

smażenia i pieczenia. W piekarnikach Bosch Serii 8 znajdziemy PerfectBake, 

czyli czujniki zapewniające najlepsze wypieki, termosondę do pieczenia mięs 

(PerfectRoast), czy PerfectChef, czyli automatyczne programy do gotowania 

konkretnych potraw. Co ważne, wybrane urządzenia możemy kontrolować za 

pomocą Home Connect, czyli aplikacji na iPhone’a, iPada, a nawet sterować za 

pomocą Amazon Alexa lub automatyzować dzięki integracji z IFTTT.
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Przy okazji dużych sprzętów 

AGD warto wspomnieć Siemens 

Avantgarde, czyli nową pralkę 

i suszarkę klasy premium. W zeszłym 

roku na IFA urządzenia były prezen-

towane jako koncept, teraz trafiły już 

na niektóre rynki, miejmy nadzieję, że 

pojawią się także w Polsce. To, co je 

wyróżnia, to design (tak, nawet pralka 

może wyglądać ładniej niż prze-

ciętna) oraz duży wyświetlacz. Nie 

zabrakło oczywiście Wi-Fi na pokła-

dzie. W przypadku pralki mamy też 

system i-DOS, czyli inteligentne łado-

wanie detergentów, bez konieczności 

dodawania ich przy każdym praniu, 

pojemnik wystarcza na kilkanaście 

prań. Na stoisku Bosch wciąż jednym 

z ciekawszych rozwiązań była pralka 

z ActiveOxygen, czyli pranie z aktyw-

nym tlenem lub odświeżanie ubrań 

bez użycia wody. Program naprawdę 

sprawdza się na co dzień i pozwala 

pozbyć się zapachów papierosów 

z marynarki w 30 minut bez wizyty 

w pralni chemicznej.

Nie zabrakło też robota sprząta-

jącego. Ten od Bosch nazywa się 

Roxxter. Za pomocą lasera skanuje 

otoczenie i tworzy plan podłóg 

w całym domu, możemy go wyświe-

tlić w naszej aplikacji Home Connect. 

Jeśli chodzi o mniejsze AGD, to Bosch 

chwalił się nowym blenderem próż-

nowym VitaMaxx, który pojawi 
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się u nas w przyszłym roku. Wedle 

zapewnień producenta blendowanie 

w próżni przynosi trzy istotne korzy-

ści. Po pierwsze, w ten sposób jest 

podtrzymywana obecność witamin 

w owocach i warzywach. Po drugie, 

smoothie ma jednolitą i gładką kon-

systencję, bez pęcherzyków powie-

trza. Po trzecie, napoje sporządzone 

i zamknięte w próżni można przecho-

wywać przynajmniej dwa razy dłu-

żej. Na stoisku Bosch pojawiły się też 

odświeżone roboty MU, które można 

konfigurować nie tylko pod wzglę-

dem doboru przystawek, ale też 

wariantów kolorystycznych, jest aż 81 

kombinacji.

O przełomie można mówić w przy-

padku płyt indukcyjnych. Na etapie 

koncepcyjnym jest płyta indukcyjna 

bez jakichkolwiek pól grzewczych. 

Możemy jednak postawić na niej 

sześć garnków w dowolnym miejscu 

i nimi zarządzać. To nie tylko funk-

cjonalne, ale też dobrze wyglądające 

rozwiązanie. Natomiast to, co już jest 

na rynku, ale też wciąż mało osób 

o tym wie, to zintegrowane z pły-

tami grzewczymi okapy kuchenne. 

To rozwiązanie również estetyczne, 

ale też ułatwiające aranżację kuchni, 

zwłaszcza tej z wyspą. Nie musimy już 

mieć olbrzymiego okapu wyłaniają-

cego się z sufitu, wszystko mieści się 

w kuchennym blacie.
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Targi IFA to doskonałe miejsce na podejrzenie nowości w świecie AGD. Myśląc 

o nowych sprzętach kuchennych, warto przyjrzeć się temu, co jest na rynku. 

Oprócz ciekawej stylistyki urządzenia oferują nowe funkcje, które ułatwiają 

gotowanie. Życie w czasach smart nie oznacza tylko posiadania smartfona i ste-

rowania za jego pomocą naszymi domowymi urządzeniami. Smart to także 

możliwość ułatwienia sobie codziennego życia dzięki sprytnym funkcjom 

poszczególnych sprzętów. 
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Obiad od mistrzów kuchni 
podczas IFA 2018

Od trzech lat moim stałym punktem programu w trakcie wizyty na targach IFA jest udział 

w spotkaniu Samsung Club des Chefs. To wyjątkowa okazja, by móc spotkać wybitnych szefów 

kuchni i zasmakować ich potraw. Nie brakuje też oczywiście urządzeń AGD od Samsunga.

P A W E Ł  O K O P I E Ń @ p a w e l o k o
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Samsung na rynek AGD wszedł dość dawno, ale, podobnie jak to było 

z innymi sprzętami, zaczynał od tańszych produktów, by stać się liderem 

i jedną z firm, które wyznaczają trendy. Samsung podejmuje się różnych dzia-

łań, które mają podkreślić obecną pozycję firmy. W 2016 roku przejęta została 

firma Dacor, obecna głównie na rynku luksusowych sprzętów AGD w Stanach 

Zjednoczonych. Natomiast od 2015 roku firma wyszła z inicjatywą Club des 

Chefs, w ramach której współpracę z Samsungiem nawiązali mistrzowie kuchni, 

wizjonerzy gastronomii, wyróżnieni również przez przewodnik Michelin.

W ramach tej współpracy co roku na targach IFA są organizowane pokazy, pod-

czas których mistrzowie gotowania, przy użyciu sprzętów Samsunga, przygo-

towują dania dla grupy dziennikarzy. W tym roku można było zobaczyć, jak 

w rzeczywistości sprawdza się piekarnik dual cook, umożliwiający pieczenie 

dwóch potraw jednocześnie, lodówka family hub czy płyta indukcyjna z wirtual-

nym płomieniem.
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Skończmy jednak ze sprzętem, bo 

choć szefowie kuchni podkreślają, 

że do swoich dań używają prostych 

składników i każdy może zrobić je 

w domu, to w rzeczywistości mowa 

o prawdziwych dziełach sztuki. W tym 

roku w Berlinie gościł Michel Troisgros 

oraz Davide Oldani. Ten pierwszy to 

francuski restaurator, wywodzący się 

z rodziny z zacięciem do gotowania. 

Polecam obejrzeć wam jeden z odcin-

ków „Chef’s Table” na Netfliksie, opo-

wiadający jego historię. Natomiast 

Oldani prowadzi restaurację pod 

Mediolanem, gdzie stolik rezerwuje 

się z półrocznym wyprzedzeniem.

Gdy panowie prezentowali swoje 

kulinarne umiejętności i gaworzyli 

z prezenterką, mogłem kolejno 

zasmakować przystawki, dania głów-

nego i deseru. To ten moment, w któ-

rym ci, którzy zwykle śmieją się z osób 

robiących zdjęcie jedzeniu, sięgają 

po telefon. Takie posiłki już wyglą-

dem zdradzają, że są dziełami sztuki. 

Niesamowita jest także kompozycja 

smaków. Oczywiście to porcje czy-

sto degustacyjne, możliwość spróbo-

wania posiłków gotowanych przez 

kulinarne tuzy jest jednak ciekawym 

doświadczeniem. Zwłaszcza dla osób, 

które rzeczywiście lubią jedzenie.

Niestety, nic Wam nie zostawiłem. 

Jednak jeśli lubicie jedzenie, zachę-
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cam do odpalenia Netfliksa i obej-

rzenia tamtejszych programów 

kulinarnych, będziecie zachwyceni. 

Natomiast szukającym sprzętu AGD, 

radzę zapoznać się z możliwościami 

współczesnych sprzętów. Obecne 

generacje naprawdę nie ograniczają 

się jedynie do podstawowych funk-

cji, mają natomiast wiele opcji, które 

ułatwiają przygotowywanie posił-

ków, zarówno tych codziennych, jak 

i tych niezwykłych.
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THE BEST OF IFA 2018

Targi IFA w Berlinie to dziesiątki nowych produktów, oprócz naszych podsumowań targów 

postanowiliśmy także przygotować zestawienie najciekawszych urządzeń, które wkrótce pojawią się 

na sklepowych półkach oto one:
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Samsung QLED 8K Q900R – telewizor jutra już dziś
Pierwszy seryjnie produkowany telewizor 8K. Hasło przewodnie to jednak AI, czyli 

algorytmy sztucznej inteligencji. Jest ich coraz więcej, widzimy je w aparatach 

nowych iPhone’ów. To właśnie mariaż sprzętu z oprogramowaniem niesie dziś 

największe korzyści. Treści 8K jeszcze długo nie uświadczymy w masowym wyda-

niu, natomiast telewizory robią się coraz większe stąd też Samsung QLED 8K, 

który dostępny jest w wymiarach 65,75, 82 i 85 cali. Jeszcze w tym roku w Polsce.
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Philips OLED903 – obraz i dźwięk w komplecie
Owoc współpracy Philipsa z Bowers & Wilkins – świetny obraz i dobry dźwięk 

w bardzo minimalistycznym wydaniu. Do tego dochodzi Ambilight, który cieszy 

oczy. Telewizor też będzie współpracował z Amazon Alexa i Google Assistant. 

Cieszy to, że Philips nie zwalnia tempa, nie tylko poszerza swoje portfolio telewi-

zorów, ale też je udoskonala.
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Amica X-Type OpenUp!
Rodzima Amica w Berlinie miała spore stoisko, na którym prezentowała takie 

nowości jak winiarki do użytku domowego. Nas jednak zachwycił piekarnik, który 

otwiera się na dotknięcie ręki, a nawet łokcia. Funkcja działa podobnie jak auto-

matyczne otwieranie bagażnika samochodu machając nogą. Przydatne, gdy 

zapomnieliśmy uchylić drzwiczki a w rękach już mamy blachę ciasta.
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Siemens płyta indukcyjna bez pól grzewczych
Siemens i Bosch prezentowali na targach IFA wiele odświeżonych produktów 

oraz urządzenia, które w najbliższym czasie trafią na sklepowe półki. Jedną z waż-

niejszych zmian w kuchni przynosi nowa płyta indukcyjna marki Siemens, która 

nie posiada już dedykowanych pól grzewczych. Możemy postawić do 6 naczyń 

w dowolnym miejscu. Dodając do tego inteligentne sensory, pomocne w gotowa-

niu każdy może stać się MasterChefem w swoim domu.
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Google Assistant
Nie jest to do końca sprzęt, ale niewątpliwie był to przebój tegorocznej IFA. 

Można było odnieść wrażenie, że każdy producent, niezależnie od kategorii 

sprzętu, wszędzie implementował googlowego asystenta. Można go było spo-

tkać w sprzęcie AGD, w głośnikach i słuchawkach czy też telewizorach. Googlersi, 

przebrani w białe uniformy byli praktycznie wszędzie i wspierali producentów 

urządzeń tłumacząc odwiedzającym jak korzystanie z asystenta ułatwi używanie 

danego urządzenia. 

72   /   IFA 2018   /   THE BEST OF IFA 2018



Jabra Elite 65t
Słuchawki bezprzewodowe z kategorii „true wireless”, których dosłownie zalew 

był na tegorocznych targach. Każdy producent miał swoją propozycję w tej kate-

gorii sprzętowej. Nie inaczej było z Jabrą. Nowy model Elite 65t, występujący 

w kilku wariacjach kolorystycznych i również ze wsparciem dla Google Assistant, 

stanowi bardzo dobrą alternatywę dla innych, „dużych” marek. Grają świetnie, 

są bardzo wygodne, ale przede wszystkim wygrywają dedykowaną aplikacją 

dostępna na iOS i Androida. Dzięki niej nie tylko możemy w wygodny sposób 

dostroić barwę dźwięku do takiej jaka nam najbardziej odpowiada, ale też mamy 

mnóstwo funkcji wspomagających koncentrację, czy odcięcie się od otoczenia. 
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TERAZ ZROZUMIESZ CO SŁYSZYSZ

•  Przetwornik DAC do gier
•  Zewnętrzna karta dźwiękowa USB
•  Wzmacniacz słuchawkowy Xamp

Zewnętrzna, przenośna karta dźwiękowa najwyższej klasy, wyposażona
w 32-bitowy/384kHz, 130dB cyfrowy przetwornik audio USB (DAC)

dyskretny wzmacniacz słuchawkowy Xamp dekodujący Dolby Digital, 
wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1.

Funkcja Scout Mode wzmacnia ważne wskazówki dźwiękowe w grze - takie 
jak kroki i dźwięki towarzyszące zmianie broni - pozwalając Ci szybko i 

dokładnie określić położenie przeciwnika, zanim on zdąży Cię zauważyć!

Współpracuje z PC i konsolami PS4, Xbox One, Nintendo.

Dowiedz się więcej na blasterx.pl/g6

https://blasterx.pl/g6/


NOWOŚCI APPLE   



iPhone XS i XR - co nowego?

iPhone XS i XS Max zaprezentowane w tym roku nie zrobiły specjalnej furory na świecie, 

chociaż mówi o nich każdy. Po prostu iPhone X pokazany w zeszłym roku zebrał największe 

„wow”, a tegoroczne XS-ki to odpowiednio model delikatnie poprawiony i model ciut większy, 

z przydomkiem „Max”. Ciut większy? Tak, wiem. Jego 6,5” ekran ma coraz bliżej do iPada Mini…

   /   NOWOŚCI APPLE   /   iPhone XS i XR - co nowego?

W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z @ m o r i d 1n

Czytaj dalej na iMagazine.pl
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http://www.twitter.com/morid1n
https://imagazine.pl/2018/09/29/iphone-xs-i-xr-co-nowego/


Apple Watch Series 4 – co nowego?

Gwiazdą keynote’a w tym roku był niewątpliwie nowy Apple Watch Series 4, dostępny w dwóch 

nowych rozmiarach, do których nadal będą pasować stare paski. Skoro już wiecie najważniejsze, to 

czas na szczegóły…
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W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z @ m o r i d 1n

Czytaj dalej na iMagazine.pl

http://www.twitter.com/morid1n
https://imagazine.pl/2018/09/29/apple-watch-series-4-co-nowego/


(Prawie) Wszystko o iOS 12

Dzisiaj już mogę śmiało powiedzieć, iOS 12 jest najlepszą odsłoną tego systemu operacyjnego 

Apple, odkąd powstał. Nie dość, że wprowadza szereg funkcji, których domagaliśmy się od dawna, 

to przede wszystkim skupia się na optymalizacji wydajności, nie tylko na nowych urządzeniach, ale 

również na starszych – iPhone 6, dla przykładu, działa pod jego kontrolą znacznie szybciej. 

   /   NOWOŚCI APPLE   /   7878(Prawie) Wszystko o iOS 12

W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z @ m o r i d 1n

Czytaj dalej na iMagazine.pl

http://www.twitter.com/morid1n
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(Prawie) Wszystko o macOS Mojave

Po raz pierwszy od wielu lat zaczynam mieć nadzieję na przyszłość macOS-a. Apple ewidentnie 

próbuje część funkcji zrównać z iOS-em, aby na przykład takie Wiadomości prawidłowo działały na 

obu systemach, ale robiąc to, macOS prawie zawsze ma jakąś funkcję wyciętą, jak chociażby Naklejki ze 

wspomnianego programu. 
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(Prawie) Wszystko o watchOS 5 
i tvOS 12

watchOS rozwija się podobnie do iOS w ostatnich latach – pojawia się sporo naprawdę 

ciekawych funkcji, ale nadal brakuje kilku bardzo podstawowych rzeczy i watchOS 5 niestety 

nam w tym nie pomaga.
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 iMagEvent 12 września 2018 
– tak było

Emocje opadły. Mamy nowe iPhone’y i Apple Watch. Powoli pojawiają się pierwsze wrażenia 

po konferencji (swoje przemyślenia napisał już Wojtek, ja też dorzuciłem trzy grosze). Ale to, co 

najważniejsze, wydarzyło się w środę – to kolejny iMagEvent, podczas którego mogliśmy się 

ponownie wszyscy spotkać.
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fot. Tomasz Szykulski

D O M I N I K  Ł A D A @ d o m i n i k l a d a

http://www.twitter.com/dominiklada


Tym razem gościny użyczył nam salon Volvo Car Warszawa. Wyjątkowe miejsce na 

mapie Warszawy. Salon samochodowy połączony ze świetną kawiarnią w samym 

centrum miasta. Lepszej lokalizacji nie można mieć, dlatego tym bardziej byliśmy 

dumni, że Volvo nas do siebie zaprosiło.

Nie wiem, czy wiecie, ale według naszej wiedzy jesteśmy jedynym medium, 

i to niezależnie od tematyki, które organizuje takie imprezy dla czytelników 

i to kompletnie bezpłatne, z nagrodami i gadżetami praktycznie dla wszyst-

kich obecnych. Owszem, jest wiele firm czy mediów organizujących eventy, 

ale zazwyczaj są one zamknięte lub dla bardzo ograniczonej grupy, zazwyczaj 

ludzi z branży. My jako jedyni organizujemy imprezy dla wszystkich, bo zależy 

nam na bezpośrednim kontakcie, wspólnej zabawie i budowaniu relacji z Wami. 

A że w szczytowym momencie na dwóch poziomach było ponad 250 osób, wie-

rzymy, że to się Wam podoba.

iMagEvent to idealne miejsce na spotkanie z nami oraz wszystkimi ludźmi, którzy są 

podobnie zakręceni jak my, czyli z Wami, naszymi czytelnikami. Nasza redakcja jest 

rozsiana po całej Polsce, a nawet świecie. Podczas iMagEventów możecie w jednym 
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miejscu spotkać naszych kolegów, których na co dzień znacie z naszych łamów 

i socialów. Tym razem przyjechała Patrycja Rudnicka z Poznania, Krzysiek Kołacz 

z Krakowa, był też Tomek Szykulski (autor zdjęć z imprezy) oraz Paweł Jońca.

Oczywiście taka impreza jak iMagEvent nie mogłaby odbyć się bez partnerów, 

dzięki którym mamy miejsce, catering, napoje, DJ-a i stream (dla wszystkich 

tych, którzy nie mogą dojechać do Warszawy). Ostatnia impreza odbyła się 

dzięki współpracy z:

Dziękujemy!

Nie obyło się bez „atrakcji”. Mieliśmy lekkie opóźnienie ze startem, ze względu na 

awarię ekranu, ale ostatecznie wszystko się udało.

Gośćmi specjalnymi tym razem był Stanisław Dojs z Volvo Polska oraz Paweł Wilk 

z iShack. Norbert rozmawiał ze Staszkiem na temat CarPlay i przyszłości motory-
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Volvo Car Warszawa

Play – nasz partner technologiczny

GerdaLock – producent zamka wspierającego HomeKit

Bang&Olufsen Polska

iShack – dystrybutor sprzętu HomeKit

OWC – którego dystrybutorem w Polsce jest eXtremeMem

SyncWire – którego dystrybutorem w Polsce jest ZGSklep.pl

MacLife – najlepszy w Polsce, niezależny serwis sprzętu Apple

 iMagEvent 12 września 2018 – tak było

https://domvolvo.volvocars-partner.pl/
https://www.play.pl/
https://www.gerdalock.com/
http://stores.bang-olufsen.com/poland/bang-olufsen-wilanow
https://ishack.pl/
http://extrememem.com/
http://zgsklep.pl/
https://www.maclife.pl/
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zacji. Staszek jak mało kto potrafi 

tak opowiadać o samochodach. 

Drugim gościem był Paweł, którego 

Norbert wypytał o HomeKit.

Obowiązkową atrakcją na koniec 

imprezy był konkurs. Podobnie jak 

przy poprzednim iMagEvent zdecy-

dowaliśmy się na wykorzystanie do 

tego celu aplikacji Kahoot. Jest to 

idealne rozwiązanie i chyba najbar-

dziej sprawiedliwe. Poza tym emocje 

rosną z każdym pytaniem i wszyscy 

się angażują. Lepiej być nie może.

Jeszcze raz dziękujemy Wam za 

obecność, a naszym partnerom za 

wsparcie imprezy. Zapraszamy już 

teraz na kolejny iMagEvent, który 

prawdopodobnie odbędzie się już 

w październiku – w końcu Apple 

musi gdzieś pokazać nowe iPady 

i komputery…

 iMagEvent 12 września 2018 – tak było



w w w.tp-l ink .com.pl 

WiFi 
 jak malowane

Domowy system WiFi 
z wbudowanym antywirusem

Deco M5

Intuicyjna 
konfiguracja 

przez aplikację

AntywirusAutomatyczna 
optymalizacja 

sieci

System 
bezpieczeństwa 

Homecare

http://tp-link.com.pl
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Najwyższy czas, aby Apple Watch znowu 
pozytywnie wpływał na moje nawyki

M I C H A Ł  Ś L I W I Ń S K I

We wrześniu Apple pokazało nowe telefony i zegarki. Nie jestem jeszcze przekonany do 

telefonów (nie widzę na razie potrzeby zmiany iPhone’a X na nowszy model). Jeśli chodzi 

o zegarek, to po prostu nie mogę się go doczekać! I to nie tylko dlatego, że jest ładniejszy! 

Ale zacznijmy od początku…

@ M S l i w i n s k i

https://twitter.com/MSliwinski
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Jako gadżeciarz (ale, który z czytelników iMagazine nim nie jest?) pamię-

tam dobrze mój zachwyt nad Apple Watchem, kiedy pojawił się na rynku. 

Powiadomienia, rozmowy i inne informacje dostępne prosto z nadgarstka. I do 

tego motywacja do ćwiczeń, czyli „zamykanie kółeczek”. To cudeńko miało 

jednak istotne wady: zbyt duża zależność od telefonu, powolna praca i brak 

wodoszczelności. Na szczęście już po roku wyszedł nowy model!

Seria 2 – znaczne usprawnienia!
Przede wszystkim zegarek stał się wodoszczelny, miał GPS i w końcu mogłem 

z nim biegać i pływać w basenie lub w morzu – bez telefonu. Co więcej, bate-

ria wytrzymuje do mety triatlonu na dystansie olimpijskim (1,5 km w wodzie, 40 

km na rowerze i 10 km biegu). Na styk, ale wytrzymuje. Czyli jest nieźle, ale czy 

może być lepiej?

Seria 4 – szansa na rewolucję!
Serię 3 zupełnie pominąłem, nie widząc powodu, dla którego miałaby ona zna-

cząco poprawić mi życie i wpłynąć na moje nawyki.

Aż do teraz.
Poniżej przedstawię cztery czynniki, które wpłynęły na moją decyzję o zamó-

wieniu serii 4, i postaram się przekonać Ciebie (i siebie), jak wspomoże to pielę-

gnację dobrych nawyków:

1: Design
Wreszcie odchudzili trochę zegarek i wykorzystali więcej powierzchni na tarczy. 

Rozmiar wyświetlacza zwiększył się do 40 mm – co oznacza, że odchudzono 

ramkę. Piszę o mniejszym zegarku, ponieważ mając stosunkowo mały nadgar-

stek, kupuję mniejszy model. Duży zegarek wyglądałby na mojej ręce komicznie.

Więcej ekranu, nowe tarcze, nowe kompilacje. To wszystko oznacza więcej moż-

liwości i więcej danych na nadgarstku. Biorę w ciemno!

2: LTE
Dzielę mój czas między dwa kraje – Polskę i Hiszpanię i przynajmniej w jednym 

z tych krajów będę miał możliwość używania łącza LTE, bo na rynku hiszpań-

skim Vodafone i Orange będą to oferować. Mam nadzieję, że w Polsce też to się 

Najwyższy czas, aby Apple Watch znowu pozytywnie...Najwyższy czas, aby Apple Watch znowu pozytywnie...
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niedługo pojawi. Trochę dalej napiszę, dlaczego uważam, że to jest naprawdę 

ważna sprawa.

3: Szybkość
Wnioskując z komentarzy Amerykanów, którzy już nabyli nowego Apple Watcha, 

jest on sporo szybszy od serii 3 (a co dopiero od serii 2!). Wprawdzie mój zegarek 

funkcjonuje całkiem dobrze, ale na takim urządzeniu każde przyspieszenie jest 

na wagę złota!

4: Praca na baterii
Wierząc danym od Apple, z zegarkiem będzie teraz można przebiec maraton, czyli 

bateria wytrzyma około 6 godzin aktywnego wysiłku fizycznego. Jak wspomniałem 

wyżej, seria 2 ledwo wytrzymuje 3 godziny. Jeśli więc zapragnę w przyszłym roku 

wystartować w połówce Ironmana z zegarkiem Apple’a, to nie będzie problemu.

Jak nowy Apple Watch i watchOS 5 pozytywnie 
wpłyną na moje nawyki?
Skoro już omówiliśmy cztery powody, dla których warto zamówić zegarek z serii 

4, to zabierzmy się teraz za nowe nawyki, które mam nadzieję wypracować przy 

jego pomocy.

Po pierwsze, przestanę już w ogóle biegać 
z telefonem!
Lubię biegać, słuchając jednocześnie podcastów lub audiobooków. Mam wtedy 

wrażenie, że oszukuję czas i „żyję podwójnie” – robię coś i dla ciała, i dla ducha. 

Niestety, aby móc to robić, zawsze musiałem biegać z telefonem. Na szczęście 

iPhone X jest trochę mniejszy niż rakietka do ping-ponga, jaką jest iPhone 7 Plus 

czy iPhone 6S Plus, z którymi trenowałem.

Do tej pory zostawiałem telefon w domu, kiedy biegłem z kimś – i tak nie słu-

chałem wtedy żadnych audycji. GPS w zegarku w zupełności mi wystarczał. 

Jedyne, co mnie wtedy trochę stresowało, to fakt, że jeśli coś by się stało w domu 

i potrzebna byłaby moja pomoc, rodzina nie miałaby ze mną kontaktu.

Teraz, dzięki watchOS 5, będę mógł słuchać zarówno podcastów, jak i audiobo-

oków prosto z zegarka! Co więcej, będę też dostępny dla bliskich, gdyż będzie 

Najwyższy czas, aby Apple Watch znowu pozytywnie...
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można do mnie po prostu zadzwonić lub napisać wiadomość. Do tego jeszcze 

w serii 4 poprawili jakość połączeń z zegarka, będę mógł więc spokojnie zatrzy-

mać się, porozmawiać i wrócić do ćwiczeń.

Po drugie, będę częściej odkładał telefon na bok!
Mam zasadę, że zawsze po pracy odstawiam telefon na ładowarkę indukcyjną, 

aby wciąż na niego nie zerkać. Chcę dzięki temu w pełni skupić się na rodzinie 

(szczególnie na moich trzech uroczych córeczkach!).

Teraz mam nadzieję, że na spacery i inne krótsze wyjścia także będę chętniej 

wychodził bez telefonu. Bo po co mi telefon, jeśli nie mam zamiaru na nim 

aktywnie pracować?

Po trzecie: bo AirPodsy mam zawsze w kieszeni!
Od kiedy pojawiły się słuchawki AirPods, nigdzie się bez nich nie ruszam. Mam 

je zawsze w kieszeni. Zawsze. W lewej kieszeni AirPodsy, w prawej telefon, a na 

ręce – zegarek.

Teraz mam nadzieję, że sytuacja się zmieni – w lewej kieszeni AirPodsy, w prawej 

nic, a na lewym nadgarstku – zegarek.

• Apple Watch 4 zapewni mi w zasadzie wszystko, czego potrzebuję:

• pokaże godzinę, 

• odbierze i nawiąże połączenia jak telefon komórkowy,

• umożliwi dostęp do internetu, dzięki Siri Shortcuts będę mógł więc zapisywać 

notatki, wysyłać wiadomości itp.,

• będzie mieć wgrane podcasty i audiobooki, wystarczy więc tylko założyć Air-

Podsy na uszy i posłuchać czegoś interesującego,

• będzie pełnowartościowym narzędziem do fitnessu, zatem zachęci do wyko-

nywania ćwiczeń i startowania w zawodach.

Oprócz błękitnego nieba, nic mi więcej nie potrzeba. A co najważniejsze, mając 

taki zegarek, nie będę kompulsywnie zerkać na ekran telefonu, tylko patrzeć, co 

się dzieje dookoła i obserwować, jaki piękny i ciekawy jest świat, w którym mam 

dostęp do wszystkich informacji prosto z nadgarstka!

Nadchodzi era #WatchOnly?

Najwyższy czas, aby Apple Watch znowu pozytywnie...
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Lifestyle MacUsera

WARSAW HOME   – CENA BILETU OD 50 PLN 
Podobno w Polsce nie udają się imprezy targowe, podobno targi umierają na świe-

cie. Tymczasem są tacy, którzy pokazują, że się da, że można. Jedną z takich imprez 

jest Warsaw Home. To czterodniowe Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz 

organizowane w PTAK Warsaw Expo. Podczas wydarzenia prezentowane są oferty 

producentów i dystrybutorów z branży meblowej, dekoracyjnej, wykończeniowej 

oraz dodatków. Warsaw Home charakteryzuje koncept mieszany, stanowi zarówno 

platformę biznesową, jak I przestrzeń dla pasjonatów wyposażenia wnętrz. Warsaw 

Home to miejsce zrzeszające architektów, projektantów wnętrz, właścicieli firm, 

sklepy oraz klientów indywidualnych. Na targach znajdziemy pięć stref tematycz-

nych: SELECTED DESIGN; FURNITURE meble; DECO dekoracje, tekstylia, oświetlenie; 

KITCHEN & DINING meble, akcesoria kuchenne oraz AGD INTERIOR FINISH; podłogi, 

panele, materiały do ścian, drzwi, kominki, armatura łazienkowa. Trzecia edycja tar-

gów Warsaw Home odbędzie się w dniach 4–7 października i będzie prawie dwa razy 

większa niż poprzednia.
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http://www.twitter.com/norbertcala
https://warsawhome.eu/bilety/
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IKEA KOLEKCJA GRATULERA – CENY RÓŻNE 
Chyba najbardziej rozpoznawalna marka meblowa na 

świecie. Właśnie obchodzi swoje 75 urodziny. Do Polski 

zawitała tuż po przemianach gospodarczych w 1990 roku, 

czyli sporo później i niewielu Polaków kojarzy, jak wyglą-

dały meble tej firmy na początku jej działania. IKEA stara 

się to nam teraz przybliżyć, wprowadzając do sprze-

daży kolekcję GRATULERA. Poszczególne edycje kolekcji 

GRATULERA trafią do sklepów w trzech różnych ter-

minach w sierpniu, październiku i grudniu 2018 roku. 

W sierpniu będzie to powrót do lat 50. i 60. – projekty 

z pierwszej edycji kolekcji vintage GRATULERA mają nieco 

bardziej ponury charakter, a ciemniejsze drewno spotyka 

się z klasycznymi liniami. W październiku przyjdzie pora 

na powrót z uśmiechem na twarzy do lat 70. i 80, ma być 

wyraziście, kolorowo i zabawnie. W grudniu zaś pojawią 

się minimalistyczne meble z lat 90.

PIWO BEOBREW IPA – CENA 
OKOŁO 30 PLN  
Piwo sygnowane logo znanego pro-

ducenta sprzętu audio to rzecz nie-

spotykana, ale w Bang&Olufsen mają 

dużo fantazji i takie piwo pojawia się 

już drugi raz. Po raz drugi piwo uwa-

rzone zostało w kooperacji z browa-

rem Mikkeller. Za pierwszym razem 

było rozlewane do butelek, teraz 

przyszła pora na puszkę. Tak jak 

poprzednio jest to dość mocna IPA 

o zawartości alkoholu 6,8%, a puszka 

ma pojemność pół litra. Niestety, 

znów piwa nie kupimy w Polsce. 

Będzie dostępne w wybranych barach 

Mikkeller, np. w Danii czy Niemczech. 

Można je też kupić przez stronę WWW 

producenta w cenie około 30 złotych. 

Niestety, jedyną możliwością wysyłki 

jest UPS, który kosztuje 75 złotych… 

Wiem jednak, że najlepsi klienci mogą 

je dostać jako gratis do zakupów 

w salonie Bang&Olufsen na warszaw-

skim Wilanowie.

https://shop.mikkeller.dk/products/beobrew-ipa-can
https://shop.mikkeller.dk/products/beobrew-ipa-can
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KSIĄŻKA HENRY FRASER MAŁE WIEL-
KIE RZECZY – CENA OKOŁO 25 PLN 
Henry Fraser miał siedemnaście lat, kiedy 

w wyniku tragicznego wypadku w jednej chwili 

zmieniło się niemal wszystko. Sparaliżowany od 

szyi w dół Henry pokonał niewyobrażalne trud-

ności, by znów móc korzystać z życia i nauczyć 

się nowego sposobu funkcjonowania. W swo-

jej książce Henry pisze o tym, jak w wyzwa-

niach, które stawiało przed nim życie, zawsze 

odnajdował jakiś dar; jak uczył się przyjmować 

i akceptować zły obrót spraw oraz doszukiwać 

się pozytywnych aspektów każdej sytuacji. 

Jego filozofia życiowa opiera się na założeniu, 

że każdy dzień może być dobry. Małe wielkie 

rzeczy przemówią do każdego, kto zmaga się 

z jakimikolwiek przeciwnościami losu, a chyba 

nawet do tych, którym się wydaje, że los rzuca 

im kłody pod nogi. Spojrzenie z perspektywy 

Henry’ego potrafi dodać otuchy i postawić na 

do pionu. Polecam tę książkę w każdej z naszej 

perspektywy ciężkiej chwili.

DZIELNICA FILMOWA RODZINNY PARK 
ROZRYWKI – BILETY OD 17 PLN 
Od kilku lat w różnych miejscach w Polsce 

można było zobaczyć samochody stylizowane 

na filmowe. Właściciel tej kolekcji w tym roku 

postanowił otworzyć rodzinny park rozrywki 

i wypoczynku, którego motywem przewod-

nim są właśnie samochody filmowe. Idea parku 

narodziła się w jego głowie, gdy kilka lat temu 

z niezapowiedzianą wizytą pojawili się pod jego 

domem fani samochodów filmowych, ponie-

waż chcieli pokazać swemu dziecku auta rodem 

ze starych filmów. Park mieści się w Zalesiu 

Górnym pod Warszawą, otworzył się latem tego 

roku, a październik to ostatni miesiąc w tym 

roku, aby go odwiedzić. Potem zamyka się na 

zimę. W parku zobaczycie samochody z fil-

mów o Mad Maksie, Astony Martiny Jamesa 

Bonda, latającego forda Harry’ego Pottera, auta 

z „Wyścigu śmierci”, UFO i statek „Star Trek”, 

pojazdy z bajek dla dzieci, strefę kosmiczną, 

roboty filmowe, wojowników filmowych, strefę 

militarną oraz wiele, wiele innych!

https://www.gandalf.com.pl/e/male-wielkie-rzeczy-c/?abpid=1782&abpcid=136&bb_id=845&bb_coid=47154370&utm_source=ads4books&utm_medium=cps&utm_campaign=buybox
http://dzielnicafilmowa.pl


CATALYST WATERPROOF 20L BACKPACK   – CENA 119,99 USD
Firma Catalyst jest znana przede wszystkim z wodoodpornych obudów dla iPho-

ne’a i Apple Watch. Tym razem zdecydowała się zaprezentować plecak, do którego 

włożymy wszystkie nasze gadżety, oczywiście bez obawy, że cokolwiek się nam 

w nim zmoczy. Plecak jest wodoodporny i przetestowany, aby wytrzymać naprawdę 

dużo – 10 000 mm słupa wody to bardzo dobry wynik. Plecak ma 20 litrów pojemno-

ści, ale pomimo swojego rozmiaru jest bardzo lekki i można go złożyć do rozmiaru 

paczki chusteczek higienicznych i włożyć do kieszeni, gdy nie jest nam potrzebny. 

Catalyst zaprojektował go w bardzo użyteczny sposób. Mamy wygodne, oddycha-

jące paski, praktyczne kieszenie zapinane na specjalny, wodoodporny zamek oraz 

oczywiście przestrzeń na butelkę z wodą. Dzięki kształtowi jest bardzo wygodny 

i bez problemów będzie służyć nam jako towarzysz naszych codziennych wycieczek.
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https://www.catalystcase.com/products/catalyst-20l-waterproof-backpack?variant=12155485683788


http://www.extrememem.com


Small fry*

K I N G A  O C H E N D O W S K A

„Nowa biografia Steve’a Jobsa!” – zachęcają polskie zapowiedzi. Na łożu śmierci ojciec powiedział jej, 

że „śmierdzi jak toaleta”! – podpuszczają inne. W pogoni za sensacją i bez zapoznania się z treściąF 

niszczą delikatną materię najlepszej publikacji, jaka ukazała się na przestrzeni ostatnich kilku lat.

@ s a n t e e76
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http://www.twitter.com/santee76


Książka Small Fry autorstwa Lisy Brennan-Jobs nie jest najlepszą publikacją, dlatego że pre-

zentuje obiektywną prawdę, na którą wszyscy czekają. Do obiektywizmu jest jej tak daleko, 

jak bieli do czerni czy światłu do ciemności. Nie jest też biografią Steve’a Jobsa. Jest zbiorem 

niezwykle szczerych, wspomnień z dzieciństwa, które mogłyby powstać na kozetce u psy-

choterapeuty. Jest intymną spowiedzią i jednocześnie ostateczną zemstą za wyimagino-

wane krzywdy, których doznała jako dziecko. To mieszanka tak wybuchowa, że nie można 

obok niej przejść obojętnie.

 Small fry to historia dziecka wyrosłego w ubóstwie, z indolentną, niedojrzałą matką, która 

przez całe życie polegała na innych, głównie mężczyznach, by zapewnili jej utrzymanie. 

Gdy nie było nikogo, kto aktualnie sprostałby zadaniu, mieszkała z dzieckiem w wynajętych 

pokojach i kupowała farby zamiast jedzenia i ubrań. Była kapryśna, pogrążona w depresji. 

Jadąc samochodem, wpadała w histerię i mówiła swojej kilkuletniej córce, że to wszystko 

przez nią, że gdyby Lisa się nie urodziła, jej życie wyglądałoby inaczej. Podczas gdy w zapo-

wiedziach można przeczytać, że wiele lat później, Steve Jobs całował się ze swoimi dziew-

czynami na oczach córki i kładł dłonie na ich piersiach, nikt nie wspomina, że dużo wcześniej 

matka zabierała kilkuletnią Lisę na hipisowskie spotkania nad basenem, podczas których 

wszyscy chodzili nago, a mała Lisa błagała matkę, by ta zakładała kostium, bo widok nagich 

ciał był dla niej zbyt trudny do zniesienia. To historia dziecka, którego matka oczekiwała, że 

córka będzie doroślejsza i dojrzalsza niż ona sama. Dziecka, które kochało i jednocześnie 

nienawidziło swojej matki, współczuło jej, ale nie chciało być postrzegane przez jej pryzmat. 

Kogo jednak obchodzi, co zrobiła jakaś nieważna Chrisann Brennan, kiedy wszyscy chcą słu-

chać o grzechach Steve’a Jobsa?

Lisa, jak większość dzieci wyrastających w dysfunkcyjnych, toksycznych rodzinach, miała 

kłopoty z komunikacją, które kompensowała bogatą wyobraźnią. W zaciszu własnych myśli 

uciekała od rzeczywistości, pragnąc dla siebie innego życia – pełnego pięknych przedmio-

tów i luksusu, takiego, jakim widziało je dziecko – z lakierem do włosów, ładnymi ubraniami, 

dźwięczącymi bransoletkami na nadgarstkach i szminką na ustach. Wyobrażała sobie, że 

naśladując co do litery tych, których uważała za ludzi sukcesu, stanie się w końcu kimś waż-

nym, kimś kochanym i wartym uwagi. 

Tym, co odróżniało ją od innych dzieci w podobnej sytuacji, było to, że jej marzenie o byciu 

zaginioną księżniczką, ukochanym dzieckiem arystokraty z odległego królestwa, mogło 
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się spełnić. Jej ojcem był bowiem Steve Jobs – człowiek z okładek magazynów. Był wszyst-

kim tym, czym nie była jej matka. A przede wszystkim miał pieniądze, których tak bardzo 

jej brakowało. Małej Lisie wydawało się, że jeśli spełni określone kryteria, to zaskarbi sobie 

jego miłość. Że ojciec w końcu przejrzy na oczy i będzie żałował tych wszystkich chwil, 

których nie spędził z nią, kiedy była małym dzieckiem. 

Na jej nieszczęście, Steve zupełnie nie 

potrafił nawiązywać kontaktów z dziećmi. 

Prawdopodobnie dlatego, że dziecięcy umysł 

był odporny na pole zakrzywionej rzeczy-

wistości, które go otaczało. Oczy dziecka 

widziały zdarzenia i fakty, nie próbując ich 

rozumieć. Jak tylko dziecko potrafi, karmiła 

się marzeniami, przyjmowała ciosy, nie zada-

wała pytań i nie prosiła o wyjaśnienia. Nie 

prowadziła dialogu i jej ojciec również go nie 

prowadził. Była zazdrosna o wszystkie inne 

kobiety w jego życiu, może poza matką, któ-

rej się wstydziła. Starała się je naśladować 

i jednocześnie konkurować z nimi, ciesząc się 

drobnymi zwycięstwami – kiedy na przykład 

Steve kupił Lauren i Lisie takie same buty na 

gwiazdkę, ale Lauren miała za szerokie stopy 

i Steve był rozczarowany, że nie pasują, Lisa 

triumfowała i czuła się lepsza. Miała wielkie 

oczekiwania, ale o nich nie mówiła. Chciała, 

by Steve domyślił się, czego chce, z typową 

dziecięcą wiarą w magiczne zdolności doro-

słych. Wiedzę o tym, jak wygląda życie w normalnej rodzinie, czerpała z obserwacji kole-

gów i koleżanek, nadając najmniejszym gestom najwyższą rangę. 

Gdy Steve pojawił się w jej życiu, ale wciąż był prawie obcym człowiekiem, rodzice ustalili, że 

Lisa zacznie spędzać czas z ojcem, w jego domu, zostając na noc. Pod wpływem obserwacji 

innych rodzin i swojej własnej relacji z matką, w czasie jednej z pierwszych wizyt poprosiła 

ojca, by mogła spać w jego łóżku. Skonfundowany Jobs zgodził się, ale Lisa zauważyła, że nie 

był z tego zadowolony, nie prosiła więc o to nigdy więcej. Uznała, że coś jest z nią nie tak, że 
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ojciec jej nie kocha. To przekonanie towarzyszyło jej przez całe życie i desperacko zbierała 

fakty na potwierdzenie tej teorii. Z właściwym dzieciom egoizmem nie poświęcała wiele 

uwagi temu, czy jej rodzice są szczęśliwi, jakie mają problemy i co sprawia, że są tacy, jacy są. 

Czuła się pokrzywdzona przez jedno i drugie i długo nie mogła zdecydować, z którym z nich 

chce żyć, odchodząc i wracając do jednego i drugiego. 

W swojej książce nie próbuje się jednak wybielić i nie ukrywa faktów. Podczas gdy recenzenci 

wyszukują smaczki na udowodnienie, jakim draniem w rzeczywistości był Jobs, Lisa przedsta-

wia wydarzenia faktograficznie, mówiąc o tym, co czuła w danym momencie i opisując dodat-

kowe okoliczności, ale ich nie analizuje w szerszej perspektywie. Kiedy pisze o tym, jak Steve 

obiecał kupić im dom i znalazły odpowiedni (jak im się zdawało) na końcu ulicy, zaznacza rów-

nież, że nie miały pojęcia o wartości nieruchomości, której cena przekraczała kilkakrotnie to, co 

Jobs zgodził się zapłacić. W efekcie rzeczywiście kupił ten dom dla siebie, a dla matki Lisy zna-

lazł inny, pilnując, by był wystarczająco blisko. Dom, który matka potem sprzedała, by spełnić 

swoje marzenia o podróżowaniu i wylądować, po raz kolejny, na łasce krewnych i znajomych. 

Podobnie ma się rzecz z ogrzewaniem, którego Jobs nie naprawił. Opowiada o tym szeroko, 

na boku jednak przyznając, że w jej pokoju nie było zimno, bo temperatury w Kalifornii są 

raczej wysokie. Potem przyznaje, że skarżyła się sąsiadom po to, by ich reakcja potwierdziła jej 

poczucie krzywdy i nauczyła się, które opowieści wzbudzały oczekiwaną reakcję, a które nie.

Lisę poznajemy, gdy jako dorosła już kobieta odwiedza chorego ojca. Spaceruje po cichym 

domu i przy każdej wizycie kradnie drobne przedmioty tak, jakby mogły one zapełnić 

pustkę w jej sercu. W łazience znajduje drogą, różaną mgiełkę, która jest dla niej uosobie-

niem luksusu. Mgiełka ta, jak się potem okazuje, jest naturalnym, toaletowym odświeżaczem 

powietrza, który po upływie pewnego czasu traci swoją wonną jakość. Spryskuje się nim, 

potem idzie odwiedzić ojca. To właśnie wtedy Jobs mówi jej: „Liz, you smell like toilet”. Ona 

się mu odwzajemnia, opisując, jak pachnie stary, chory człowiek.

W książce każdy czytelnik znajdzie to, czego szuka. Jedni – potwierdzenie tego, że Jobs 

był zimnym draniem. Inni – zagubione i zaburzone dziecko pragnące miłości. Czytelnik 

z otwartym umysłem zobaczy odmienną perspektywę, inny punkt widzenia, który doda 

zupełnie nowe szczegóły do obrazu Steve’a Jobsa. Trzeba mieć jednak na uwadze, że Lisa 

Brennan nie pisze o ojcu. Pisze o sobie, z brutalną szczerością i rozlicza się z dzieciństwem 

tak, jakby zalecił to najlepszy terapeuta. Nie odmawia sobie również dokonania drobnej 

zemsty na pozostałych członkach rodziny Jobsa – zarówno żonie, jak i rodzeństwie. Można 

sobie wyobrazić, że czytanie tej książki sprawiło im olbrzymią przykrość, jako że Lisa zdo-
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łała przemycić kilka szczegółów, których rodzina nie była świadoma – na przykład fakt, 

że będąc już z Lauren Powell, Jobs wydzwaniał kilkadziesiąt razy dziennie do swojej byłej 

dziewczyny, namawiając ją, by do niego wróciła. Z każdej strony książki przebija obraz 

małej dziewczynki, która do tej pory nie poradziła sobie z traumą dzieciństwa, z rozdarciem 

pomiędzy światami swoich rodziców, głęboko chowająca urazę do wszystkich dorosłych 

w jej życiu za to, że nie potrafili jej uratować.

Lisa Brennan-Jobs odziedziczyła po ojcu wiele cech charakteru, których nie pochwalała. 

Jedną z nich jest nieumiejętność komunikacji interpersonalnej, zastąpioną przez zdolność 

wypowiadania się przez swoje dokonania, głównie literackie. Książka jest napisana po 

mistrzowsku i od pierwszego momentu wciąga czytelnika do świata opisywanego świata. 

Jest żywa, obrazowa, pełna ruchu. Czytając, będziemy jej współczuć, analizować sytuację 

i zastanawiać się, czy ta historia mogła potoczyć się inaczej. Lisa odziedziczyła też upór 

i introwertyzm, który w dużym stopniu sprawił, że wiele lat spędziła, separując się od ojca, 

bo każde z nich było zbyt dumne, by pierwsze wyciągnąć rękę. Wolała skarżyć się terapeu-

tom i sąsiadom, którzy, mając swoją własną agendę, nakręcali w niej poczucie krzywdy 

i wyobcowania.

Przeczytałam wiele biografii i książek o życiu i dokonaniach Steve’a Jobsa. Każda z nich napisana 

z innej perspektywy, każda nie do końca prawdziwa. Razem jednak pozwalają one wykształcić 

wyobrażenie, jakim człowiekiem był Steve Jobs. Oczywiście, do pełnego obrazu brakuje auto-

biografii samego Steve’a, na nią jednak nie możemy liczyć. Small Fry to pozycja obowiązkowa 

dla wszystkich fanów Jobsa i Apple, choć warto zaznaczyć, że o Apple i życiu zawodowym Jobsa 

jest w niej wyjątkowo niewiele. Cóż się dziwić, przecież dziecko nie interesowało się życiem 

zawodowym taty. Interesowało się samym sobą, dokładnie tak samo, jak większość dzieci.

Książkę polecam z całego serca, najlepiej, jeśli to możliwe, w oryginale. 

Anglojęzyczna premiera odbyła się 4 września 2018 roku.

* „Small fry” – coś bez znaczenia, niegodnego uwagi. Również: mała rybka, którą po złowie-

niu wpuszcza się z powrotem do wody, by dać jej szansę dorosnąć. Tak Steve Jobs nazywał 

swoją córkę, gdy razem wybierali się, by jeździć na rolkach.
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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 co tydzień, czw-niedz. 10:00-20:00.

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

„NA GALERYJCE” 



Yamaha MusicCast 20 

Yamaha odświeżyła ostatnio portfolio produktów zgodnych ze swoim systemem multiroom 

MusicCast. Do sprzedaży trafił między innymi model MusicCast 20. To obecnie najmniejszy 

głośnik dla systemu MusicCast. Jest przy tym ze względu na swoją wszechstronność bardzo 

ciekawą propozycją.
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N O R B E R T  C A Ł A @ n o r b e r t c a l a

http://www.twitter.com/norbertcala
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Zacznijmy jednak od wyglądu. Yamaha od czasu do czasu produkuje głośniki, które 

wyglądają intrygująco i nieszablonowo, ale nie w przypadku MusicCast 20. To bar-

dzo zachowawczy sprzęt. Głośnik trochę przypomina kształtem HomePoda, jest 

też podobnej wielkości. Różni się materiałem, najmniejsza Yamaha jest pokryta 

dookoła metalową siatką maskująca przetworniki. U góry głośnika umieszczono 

zestaw elementów sterujących składający się z ośmiu dotykowych przycisków 

i czterech diód. Z tyłu głośnika mamy gwint pozwalający na przyczepienie gło-

śnika do wieszaków ściennych lub stojących. Jak wspomniałem, całość jest bardzo 

zachowawcza i powściągliwa. Poszaleć 

możemy jedynie z kolorem i wybrać 

biały lub czarny. Ma to swoje niezaprze-

czalne zalety, głośnik ten będzie paso-

wał do każdego wnętrza. Idealnie wtopi 

się w każde otoczenie i nie będzie nad-

miernie przyciągał wzroku.

O ile wygląd głośnika jest ascetyczny, 

to jego możliwości są zupełną odwrot-

Yamaha MusicCast 20 

Yamaha od czasu do czasu produkuje 

głośniki, które wyglądają intrygująco 

i nieszablonowo, ale w przypadku 

MusicCast 20 nic takiego nie ma miejsca. 

To bardzo zachowawczy sprzęt.
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nością tej ascezy. MusicCast 20 to prawdziwy kombajn. Tak jak wszystkie urządze-

nia z rodziny MusicCast, obsługuje on łączność bezprzewodową Wi-Fi, Bluetooth 

i AirPlay. Mamy też złącze RJ45 do podpięcia kabla z siecią. Najpewniej będzie-

cie używali jednak Wi-Fi i tu bardzo dobra wiadomość. Głośnik obsługuje pasmo 

zarówno 2,4, jak i 5 GHz. Sporo podobnych urządzeń potrafi działać tylko w sieciach 

2,4 GHz, a nasze domowe sieci coraz częściej działają tylko w 5 GHz. Dodatkowo 

wszystkie urządzenia Yamahy działające właśnie w paśmie 5 GHz dostaną nieba-

wem wsparcie dla AirPlay 2. Konfiguracja głośnika dla właścicieli iPhone’ów jest 

niebywale prosta. Wystarczy wejść w menu wyboru sieci Wi-Fi na waszym iPhonie, 

tam, w polu „Skonfiguruj nowy głośnik AirPlay”, pojawi się nazwa naszego urządze-

nia. Teraz od zakończenia konfiguracji dzielą nas już tylko dwa kliknięcia. Pamiętam, 

jak kilka lat temu testowałem pierwsze podłączane do sieci Wi-Fi głośniki, ich konfi-

guracja była czasem drogą przez mękę, prościej niż w tym przypadku już się nie da. 

Po takiej konfiguracji możemy używać głośnika do wysyłania muzyki przez AirPlay. 

Ale ja polecam instalację aplikacji MusicCast Controler, bo tak naprawdę to ona da 

nam możliwość wykorzystania w pełni tego głośnika.

Dzięki aplikacji możemy w pełni sterować źródłami dźwięku, jakie MusicCast 

20 obsługuje, a trochę tego jest. Mamy wsparcie dla Spotify, Tidala, Napstera, 

Deezera, możemy odtwarzać też internetowe stacje radiowe oraz muzykę 

Yamaha MusicCast 20 
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z naszego serwera DLNA w domu. Mnogość formatów plików, jakie obsłuży ten 

głośnik, jest naprawdę duża i raczej nie będziecie mieli takiego, którego on nie 

da rady odtworzyć. Zabrakło oczywiście Apple Music, jeśli używamy tego ser-

wisu, musimy zadowolić się AirPlay. W aplikacji MusicCast możemy też ustawić 

z dwóch głośników MusicCast 20 parę stereo. Właśnie taki zestaw miałem okazję 

testować. Co ciekawe, to jeszcze nie koniec możliwości tego małego głośnika. 

Jeśli posiadamy amplituner Yamaha zgodny z MusicCast, to możemy tych głośni-

ków użyć jako tylnych głośników do kina domowego. Za pomocą appki ustawimy 

też funkcję trzech programowalnych przycisków sterujących. Pod każdy możemy 

podpiąć dowolne źródło dźwięku, np. wybraną stację lub system streamingowy. 

Wystarczy w tym celu nacisnąć i przytrzymać przycisk, pod który chcemy przypi-

sać opcję podczas odtwarzania danego źródła. To bardzo wygodne rozwiązanie, 

dużo szybciej uruchomimy wybraną muzykę, wciskając przycisk po wejściu do 

domu, a nie szukając opcji w aplikacji.

Ja testowałem je, jak wspomniałem, w trybie stereo. MusicCast 20 jest wyposażony 

w dwa przetworniki dźwiękowe, 90-milimetrowy niskotonowy wspomagany przez 

dwie membrany pasywne oraz 30-milimetrowy wysokotonowy. Przetworniki są 

O ile wygląd głośnika jest ascetyczny, to jego możliwości są zupełną 

odwrotnością tej ascezy. MusicCast 20 to prawdziwy kombajn.

Yamaha MusicCast 20 
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zasilane przez wzmacniacz o mocy 40 W (25 W sekcja niskotonowa + 15 W sekcja 

wysokotonowa). Pojedynczy głośnik gra bardzo czysto i rzekłbym – referencyj-

nie. Zarówno tony wysokie, jak i średnie są zagrane idealnie czysto i z dużą dyna-

miką. Brakuje trochę ciepłych i mocnych basów, ale to po pierwsze zbyt małe 

głośniki, a po drugie. Jak wspomniałem, dźwięk jest prawie referencyjny, więc 

nic, a w szczególności bas, nie może być przerysowany. Tym, czego mi brakowało 

w graniu jednego głośnika, to ogólna moc, nie da się po prostu zagrać głośno. 

Sytuację rozwiązuje dokupienie drugiego i zrobienie z nich pary stereo. Dźwięku 

robi się wtedy dużo więcej i już nie będziemy narzekali na brak mocny. W takim 

ustawieniu ten zestaw spokojnie zastąpi nam domową miniwieżę lub sprawdzi się 

jako świetny zestaw głośnikowy do naszego iMaca na biurku.

MusicCast 20 to świetny produkt dla systemu MusicCast, kosztuje rozsądne pienią-

dze (1149 złotych, niestety dwie sztuki to już sporo ponad dwa tysiące), nie budzi 

kontrowersji wyglądem, ma całe mnóstwo możliwości. Może być to doskonały 

początek budowania domowego systemu audio na podstawie systemu Yamahy. 

Jednak nawet jeśli nie planujecie zakupu kolejnych urządzeń MusicCast, to warto 

go wziąć pod uwagę, w końcu wkrótce będzie miał wsparcie dla AirPlay 2.

Ocena iMagazine:      

Yamaha MusicCast 20 



Denon – CEOL N10

J A R O S Ł A W  C A Ł A

Kiedyś mówiło się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. W tym przypadku 

raczej skreśliłbym, to, co przed chwilą napisałem. CEOL N10 jest do wszystkiego i świetnie 

daje sobie z tym radę.
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Patrząc na nowe dziecko dobrze znanej firmy Denon, na myśl przychodzi mi od razu słowo 

„kombajn”. Kiedyś mówiło się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. W tym 

przypadku raczej skreśliłbym to, co przed chwilą napisałem. CEOL N10 jest do wszystkiego 

i świetnie daje sobie z tym radę. Jest jak ten przysłowiowy Pan Janusz złota rączka, który 

zawsze służy pomocą, dobrą radą i zna się na wszystkim. Trzeba przyznać, że Denon jest 

niewiarygodnie konsekwentny i od lat dziewięćdziesiątych zawsze w swojej ofercie miał sys-

tem potocznie nazywany wieżą Hi-Fi. Nawet w momentach, kiedy na rynku nie było zapo-

trzebowania na takie produkty i wszyscy myśleli, że to nie ma sensu i przechodzi do lamusa, 

to Denon, mimo wszystko, co jakiś czas wydawał nową wersję urządzenia tego rodzaju. 

Opłaciło się i rodzina nazwana CEOL jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii zesta-

wów mini Hi-Fi. Systematycznie Denon wypuszcza nowe modele, które dostają zmiany 

wizualne i przede wszystkim coraz bardziej zaawansowane nowinki technologiczne. 

Na moje biurko trafił właśnie model 

N10, który już z opisu wygląda impo-

nująco. Czytając listę możliwości tego 

zestawu, naprawdę można pomyśleć, 

że niewiele brakuje do włamania się 

na serwery Pentagonu i odpalenia 

kilku głowic nuklearnych. Pozwólcie, 

że nie będę tego teraz zdradzał, 

Denon – CEOL N10

Trzeba przyznać, że Denon jest 

niewiarygodnie konsekwentny i od lat 

dziewięćdziesiątych zawsze w swojej 

ofercie posiadał system, potocznie 

nazywany więżą Hi-Fi.
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a zajmę się opisaniem wrażeń po wypakowaniu N10 i postawieniu na moim biurku. Jedną 

z ważnych informacji jest ta, że Denon oddzielnie sprzedaje samą jednostkę sterującą i gło-

śniki. Bardzo fajny pomysł, przecież jeśli mamy w domu już głośniki, które parametrami 

pasują do tego urządzenia, to możemy sobie podarować te, które proponuje producent.

Dostałem oczywiście cały zestaw, składający się z jednostki (RCD-N10) oraz dopasowa-

nych do niej głośników (SC-N10). Razem tworzą wizualną kompozycję i zdecydowanie robią 

robotę w każdym pomieszczeniu. Denon daje nam wybór między kolorem szarym, który do 

mnie trafił, czarnym i białym, co załatwia sprawę absolutnie każdego wnętrza. Patrząc na ten 

zestaw, myślimy o harmonii, minimalizmie i prostocie, całość została zaprojektowana w taki 

sposób, żeby trafić do każdego klienta i to jest pokerowe zagranie. CEOL N10 sprawdzi się 

u studentki o jasnym kolorze włosów, w której pokoju dominuje róż, tak samo, jak w gabine-

cie u dentysty, salonie kosmetycznym i w zakładzie mechaniki samochodowej. Szach mat, 

Denon wykonał kawał dobrej roboty i cała linia CEOL nie ma w sobie absolutnie nic, co może 

denerwować. Przedni panel ma totalne minimum, czyli dwa przyciski i dwa złącza, oraz to, 

co najważniejsze – duży, bardzo czytelny wyświetlacz OLED. Największą ekstrawagancją N10 

jest dotykowy panel umieszczony na górze jednostki. Często takie rozwiązania denerwują 

i nie działają tak, jak byśmy sobie tego życzyli, ale w tym przypadku jest zupełnie inaczej. 

Delikatne podświetlenie przy dotyku, precyzja i odpowiednia responsywność działania daje 

nam poczucie solidności i świadczy o marce. 

Denon – CEOL N10
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Będzie też delikatny pstryczek w nos, bo tego 

nie mogłem ominąć. Wszystko przez dodany 

do zestawu pilot, który na bank Denon wycią-

gnął z kartonów podpisanych 1979, zalegających 

gdzieś w czeluściach ich magazynów. Błagam, 

zmieńcie go przy następnej generacji. Właściwie 

nie mam za bardzo co napisać o wyglądzie 

samych głośników, które idealnie pasują do jed-

nostki, mają fajną maskownicę z ładnym, deli-

katnym napisem DENON. Absolutnie nic więcej 

od ich wyglądu nie oczekiwałem, są skrojone na 

miarę i to jest najważniejsze. 

Niewątpliwie głównym czynnikiem, który nakłoni 

klienta do zakupu tego produktu, są jego olbrzy-

mie możliwości techniczne. Teraz będę je wymie-

niał do końca całego numeru iMagazine. Żartuje, 

ale faktycznie jest tego sporo. Czym właściwie 

jest CEOL N10? Nie mam pojęcia, od czego zacząć. 

Ten niewielki sprzęt jest w stanie odtworzyć 

muzykę z praktycznie każdego źródła dostęp-

nego na świecie. Odtwarzacz płyt CD (CD-R, 

CD-RW, pliki WMA, MP3), klasyczny tuner AM/FM 

z RDS oraz radio internetowe, bezprzewodowa 

CEOL N10 sprawdzi się u studentki 

o jasnym kolorze włosów, u której 

w pokoju dominuje róż, tak samo, 

jak w gabinecie u dentysty, salonie 

kosmetycznym i w zakładzie mechaniki 

samochodowej.

Denon – CEOL N10
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łączność Bluetooth i AirPlay 2, serwisy streamingowe, serwery DLNA. Jeśli myślicie, że to 

wszystko, to jesteście w błędzie, ponieważ producent zadbał również o bardziej klasyczne 

formy odtwarzania. Żeby się o tym przekonać, należy, że tak powiem, dosłownie wejść od 

zaplecza. Tam Denon nas rozpieszcza i daje niezwykle wiele możliwości połączenia modelu 

N10. USB, Analog IN, 2x Optical, Subwoofer Out, dwa złącza anten i LAN. Jak sami widzicie, 

trudno znaleźć nieobsługiwane źródło. 

Najśmieszniejsze jest to, że w dalszym ciągu nie zdradziłem wszystkich możliwości tego 

modelu. Zabawę z nim należy zacząć od podłączenia do sieci, bo przecież teraz wszystko 

zaczyna się właśnie od dostępu do internetu. Do wyboru mamy Wi-Fi (2.4 i 5 GHz) oraz 

wspomniane już gniazdo Ethernet. Sama konfiguracja N10 szybko zaskoczy Was w pełni 

spolszczonym menu, co uważam za wielki wabik na naszym rynku. Dalej będzie bez nie-

spodzianek i całe szczęście, wszystko przebiega bez problemu. Jednym z najważniejszych 

elementów układanki Denona jest ich aplikacja HEOS, to dzięki niej zyskujemy wiele funk-

cjonalności. Przede wszystkim system multiroom, bo o tym jeszcze Wam nie napisałem. 

Wyobraźcie sobie, że te wszystkie źródła odtwarzania muzyki możecie w prosty sposób 

podzielić na poszczególne pomieszczenia w Waszym muzycznym ekosystemie. W jednej 

Sama konfiguracja N10 szybko zaskoczy Was w pełni spolszczonym menu, co 

uważam za wielki wabik na naszym rynku.

Denon – CEOL N10
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aplikacji macie serwisy streamingowe, radio, serwery, tv i co tam sobie jeszcze podłączycie. 

Jeśli tylko zdecydujecie się na kolejne urządzenia tego producenta, to zabawa robi się znacz-

nie bardziej rozbudowana i ciekawsza. 

Denon CEOL N10 skrywa w sobie jeszcze jedną tajemnicę, której, przyznaje, nie udało mi się 

przetestować, ale muszę o niej napisać. Jedną z największych nowości, którą Denon wpro-

wadził do tego modelu, jest sterowanie poleceniami głosowymi Amazon Alexa. Dlaczego 

nie mogłem tego przetestować? Żeby móc wydawać polecenia N10, musiałbym posiadać 

któryś z głośników firm trzecich, wspierających asystenta firmy Amazon. Niewątpliwe jest 

to kolejny dowód na niesamowitą wszechstronność tego urządzenia, które, jestem pewny, 

usatysfakcjonuje olbrzymią liczbę klientów. Może stać się prostym, dobrej jakości odtwarza-

czem, ale małym nakładem sił jest również niezłym narzędziem dla bardziej wymagającego 

klienta. Świetne jest to, że Denon dobrze o tym wie i dokładnie tak sprzedaje N10. Głośniki, 

które zostały dla niego skrojone, kosztują zaledwie 500 złotych i w tym przedziale cenowym 

nie szukałbym nic innego, bo grają na dobrym poziomie. Jednak jeśli chcemy zobaczyć, na 

co stać ten sprzęt, to zdecydowanie warto trochę poszaleć w tej kwestii i mieć jeszcze więcej 

radochy, bo ta niewątpliwe drzemie w N10. 

Ocena iMagazine:      
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Dolby Atmos w soundbarze – Sony HT-ZF9

W ostatnich dniach Apple wydało aktualizację Apple TV 4K do tvOS 12. Kluczową nowością 

w systemie jest wsparcie dla technologii Dolby Atmos. Nie mogło więc w iMagazine zabraknąć 

testu sprzętu do Dolby Atmos. Trafiło na Sony HT-ZF9, czyli stosunkowo niewielki soundbar 

z technologią Dolby Atmos i DTS X.
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Jeśli chcecie wiedzieć więcej o technologii Dolby Atmos, zajrzycie koniecznie na naszą stronę 
www. Znajdziecie tam praktyczne kompendium wiedzy o wszystkim, co związane z dźwię-

kiem obiektowym Dolby. Aby w pełni cieszyć się takim dźwiękiem, potrzebujemy nie tylko 

źródła, np. Apple TV, ale też właściwych głośników. W idealnych warunkach powinien być to 

zestaw kina domowego z konfiguracją minimum 5.1.2. Nie każdy jednak chce mieć tyle głośni-

ków w domu i niekoniecznie chce dostarczać wrażeń dźwiękowych także sąsiadom. Dlatego 

w wielu przypadkach doskonałym sposobem jest soundbar. Te też już w niektórych przypad-

kach świetnie radzą sobie z Dolby Atmos.

Tak jest właśnie z Sony HT-ZF9. ZF9 w nazwie nie jest przypadkowe, podobne oznaczenie 

otrzymał tegoroczny flagowy telewizor producenta. To jasne, że także w przypadku sound-

bara mamy do czynienia z absolutnym topem, co wiąże się również z ceną urządzenia. Na 

szczęście od premiery minęło już kilka miesięcy i teraz spokojnie zakupimy tę grajbelkę za 

2999 złotych. Wciąż sporo, ale o kinie domowym z Dolby Atmos w tej cenie możemy zapo-

mnieć. Dokładając kolejny tysiąc na tylne bezprzewodowe głośniki SAZ9R, możemy soundbar 

przerobić w prawdziwy zestaw 5.1.4 (choć producent uznaje to nawet za odpowiednik 7.1.4).

Testowałem głośnik Sony HT-ZF9 w warunkach domowych bez dodatkowych tyłów, a wraz 

z tylnymi w warunkach demonstracyjnych. Drugi wariant jest oczywiście dużo bardziej 

przestrzenny. Sam HT-ZF9 z powodzeniem daje 

efekt dźwiękowy Dolby Atmos w 18-metrowym, 

zamkniętym pomieszczeniu. Trzeba pamiętać 

o tym, że soundbary zdecydowanie lepiej spraw-

dzają się w typowych pokojach, bez dodatko-

wych wnęk czy wysokich sufitów. Zamknięte 

pomieszczenia pozwalają im ukazać pełnię moż-

liwości. Tu w HT-ZF9 puszczone materiały z płyty 

Blu-ray w Dolby Atmos grały świetnie. Był ama-

zoński deszcz, latający wokół mnie helikopter, 

startujący Boeing czy hulająca zamieć śnieżna 

w filmie „Everest” i genialny koncert The Wall 

Dolby Atmos w soundbarze – Sony HT-ZF9
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Watersa. Dźwięk z HT-ZF9 nie był płaski, był wyrazisty i gdyby ktoś miał zamknięte oczy, 

mógłby się mocno zdziwić, że to wszystko dostarcza jeden stosunkowo nieduży głośnik 

oraz subwoofer.

Bardzo ważne jest to, że Sony HT-ZF9 wspiera zarówno Dolby Atmos, jak i DTS X, czyli 

drugi format często występujący na płytach UHD Blu-ray. Atutem jest też przepuszczanie 

obrazu z Dolby Vision, HDR10 i HLG. Dzięki czemu możemy podłączyć pod niego Apple 

TV 4K, a później telewizor z Dolby Vision lub HDR10 i dalej cieszyć się najwyższą jako-

ścią obrazu, nie tracąc na dźwięku. Przed zakupem urządzeń audio warto to sprawdzić, 

ponieważ może się okazać, że nasza konfiguracja nie będzie w pełni kompatybilna, tutaj 

takiego problemu nie ma. Choć do dyspozycji mamy tylko dwa wejścia HDMI i jedno wyj-

ście z kanałem zwrotnym z telewizora (w standardzie ARC). Na wyposażeniu jest też Wi-Fi 

do przesyłania dźwięku ze Spotify lub Tidal oraz Bluetooth. Przydatne przy różnorodnych 

źródłach są też tryby odtwarzania. Trzeba jednak pamiętać, że soundbar jest stworzony 

głównie z myślą o kinie domowym, nie jest to najlepszy kompan do muzyki w stereo. 

Choć z filmowymi koncertami radzi sobie już bardzo dobrze.

Sony HT-ZF9 to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą wejść w świat Dolby Atmos, ale 

nie mogą sobie pozwolić na kompletny system kina domowego. Tu mogą wybrać konfigura-

cję 3.1.2 lub 5.1.2 za 3, lub 4 tysiące złotych. Urządzenie oferuje dobry stosunek jakości do ceny. 

Przede wszystkim daje rzeczywiste wrażenie z obcowania z dźwiękiem nowej generacji.

Dolby Atmos w soundbarze – Sony HT-ZF9



Creative Sound BlasterX G6

Granie w FPS-y online bardzo szybko pokazuje, jak istotnym elementem zaraz po szybkim 

i stabilnym łączu jest dźwięk. Nowy Sound BlasterX G6 został stworzony przede wszystkim do tego, 

by wspomóc w grze, a także pogodzić używanie konsoli czy komputera zarówno do gier, jak i do 

innych zadań.
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Nie wyobrażam sobie grania na konsoli bez spe-

cjalnych słuchawek. Wrażenia są zupełnie inne niż 

przy korzystaniu z zewnętrznych głośników. Duże 

znaczenie odgrywa oczywiście orientacja w prze-

strzeni, ale równie ważna jest charakterystyka 

brzmienia, z mniejszym basem i uwypuklonymi 

średnimi i wysokimi tonami. To pozwala usły-

szeć wyraźniej otoczenie, a także zwiększa kom-

fort, odcinając mocne, niskie i męczące pasma 

(zwłaszcza gdy zewsząd otaczają nas wybuchy). 

Oczywiście, mogę skonfigurować audio w salo-

nie tak, aby uzyskać taki efekt, ale będę musiał 

je wtedy przestawiać, by obejrzeć film. Sound 

BlasterX G6 eliminuje ten problem, dodatkowo 

znacznie poprawia też brzmienie urządzenia, 

szczególnie gdy na co dzień korzystamy wyłącz-

nie z jego wbudowanej karty dźwiękowej.

Nowa karta dźwiękowa Creative’a to model prze-

znaczony dla graczy, ale w przeciwieństwie do 

wielu produktów zalewających ostatnio rynek 

tu faktycznie słychać i widać, że pomyślano o tej 

grupie odbiorców. Sprzęt wygląda bardzo prosto: 

plastikowa obudowa ma na spodzie gumę, na 

górze jest świecące logo wykorzystujące system 

Aurora znany z soundbara Katana, mamy też pod-

świetlane pokrętło do regulacji dźwięku. Po jego 

obu stronach znalazły się dwa gniazda: wyjście 

słuchawkowe oraz wejście mikrofonu. Po drugiej 

stronie jest natomiast wejście i wyjście optyczne, 

a także port micro USB. Ponadto na dłuższym 

boku znajdują się przyciski aktywujące tryb 

Scout oraz SBX, a także przełącznik wzmocnienia 

dźwięku. Konstrukcja urządzenia jest poprawna, 

wszystko jest na swoim miejscu, choć jakość pla-

stiku i niska waga sprawiają wrażenie obcowa-

Creative Sound BlasterX G6
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nia z urządzeniem znacznie niższej jakości. W zestawie z kartą dostajemy dwa przewody: 

optyczny (krótki) oraz micro USB do USB-A (sporo dłuższy).

Do obsługi urządzenia służy aplikacja na Windows, Sound Blaster Connect. Rozumiem, że 

na macOS prędko jej nie zobaczymy, bo nieporównywalnie więcej osób gra na Windowsie, 

ale przydałaby się też tym osobom, które wykorzystują G6 w inny sposób (a także po to, 

by wyłączyć podświetlenie logo i pokrętła, jeśli podpinamy ją do konsoli i kładziemy blisko 

telewizora). Platforma Microsoftu jest zdecydowanie tą, na której G6 rozwija skrzydła. Tylko 

tu możemy wykorzystać specjalne profile dźwięku dla poszczególnych gier, edytować je 

i tworzyć nowe. Program pozwala też modyfikować brzmienie własnego głosu, co nie ma 

żadnych zastosowań praktycznych, ale też nie przeszkadza (przynajmniej nam, bo znajomi 

mogą szybko mieć dość). Niestety, urządzenie nie zapamiętuje ustawień, nie da się więc na 

przykład modyfikować dźwięku wychodzącego z konsoli do głośników. Jedynie na Windows 

obsługiwany jest też wirtualny dźwięk 7.1 (jest też 

Dolby Digital, działające po złączu optycznym). 

Szkoda, że Creative nie otworzył się bardziej na 

inne platformy, zwłaszcza że nawet w opisie na 

swojej stronie chwali się wszechstronną kompa-

tybilnością z konsolami. Dziwi mnie trochę obec-

Creative Sound BlasterX G6

Platforma Microsoftu jest zdecydowanie 

tą, na której G6 rozwija skrzydła.
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ność wśród nich Nintendo Switch, które w trybie przenośnym nie ma jak zasilić karty, trzeba 

je więc podłączyć do gniazdka lub powerbanka.

Creative dołożył starań, by G6 nie tylko wspomagał graczy, ale też poprawiał brzmienie 

muzyki. Zastosowano w nim 32-bitowy DAC o częstotliwości 384 kHz i zakresie dynamiki 130 

dB. Ponadto wykorzystano też wzmacniacz Xamp, wzmacniający na wyjściu osobno oba 

kanały. Ma to niebagatelne znaczenie dla brzmienia, zwłaszcza jeśli na co dzień korzystamy ze 

zintegrowanej karty dźwiękowej. Brzmienie jest zdecydowanie pełniejsze, a duża dynamika 

pozwala usłyszeć znacznie więcej detali. Dodatkowym rozwiązaniem Creative’a jest tryb SBX, 

po włączeniu którego dźwięk staje się jeszcze lepszy, choć ja go nigdy nie wyłączam – bez SBX 

G6 brzmi płasko. Nie sposób też nie przyzwyczaić się do grania z włączonym Scout Mode, czyli 

trybem zwiększającym głośność otoczenia (w tym kroków przeciwników). Różnica w brzmie-

niu nie wydaje się olbrzymia, ale ma duży wpływ na rozgrywkę, szczególnie w FPS-ach.

Dla kogo jest G6? Dla graczy – szczególnie tych, którzy grają na Windowsie. Pozostali nie sko-

rzystają z pełni możliwości urządzenia, choć i tak poczują różnicę w brzmieniu. Dla pozostałych 

osób też będzie dobrym (choć już nie aż tak) uzupełnieniem konsoli, szczególnie gdy podłą-

czona jest bezpośrednio do głośników, z pominięciem amplitunera. Z pewnością nie nadaje się 

do używania ze Switchem, chyba że jesteście gotowi nosić ze sobą dodatkową baterię tylko do 

karty dźwiękowej.

Creative Sound BlasterX G6        

• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Plusy: 
• ogromne możliwości 

konfiguracji brzmienia
• bardzo dobra jakość dźwięku 
• współpracuje z każdym 

sprzętem do grania…
Minusy: 
• …ale głównie z PC, konsolom 

ograniczono możliwości 
• aplikacja Sound Blaster dostępna 

tylko na Windows
Cena: około 150 EUR



BlackBerry Key2

Marka BlackBerry jest od wielu lat dość bliska mojemu sercu. Jeszcze zanim pokazał się na rynku 

pierwszy iPhone, używałam głównie smartfonów właśnie spod znaku „jeżyny”. Pierwszym był 

różowy Pearl 8110, w którym byłam zakochana, następnie Bold 9000, po nim chyba najwygodniejszy 

w użytkowaniu Curve 8900, klikający całym ekranem Storm 9500 oraz rozsuwany Torch 2 9810, który 

do dziś leży w szufladzie mojej szafki nocnej.
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Dlatego też bardzo ucieszyłam się z moż-

liwości dwutygodniowego testowania 

nowego dzieła kanadyjskiego producenta, 

jakim jest BlackBerry Key2.

Słowem wstępu, czym wyróżniają się 

smartfony BlackBerry? Przede wszyst-

kim bezpieczeństwem oraz charaktery-

styczną fizyczną klawiaturą. Do 2013 roku 

były wyposażone w autorski system 

BlackBerryOS, który mógł wydawać się tro-

chę archaiczny, wyglądem dość znacząco 

odbiegał od iOS i Androida, a do pełnego 

działania wymagał aktywacji u opera-

tora telefonii komórkowej specjalnych 

usług (BIS lub BES), ale mimo to był bar-

dzo wygodny w użytkowaniu. W 2013 roku 

wyszedł BlackBerry Z10, pierwszy smart-

fon na nowym systemie BlackBerry 10. 

System ten został dostosowany do ówcze-

snych wizualnych standardów oraz był 

pierwszym, który nie wymagał aktyw-

nego BIS/BES do pełnego funkcjonowa-

nia. Współczesne „jeżynowe” smartfony 

jednak pracują już pod kontrolą Androida, 

prekursorem współpracy z „robocikiem” 

był BlackBerry Priv, który ukazał się pod 

koniec 2015 roku. Opisywany przeze mnie 

BlackBerry Key2 również pracuje pod kon-

trolą Androida.

Na pierwszy rzut oka BlackBerry Key2 

wygląda dość kanciasto. Jest duży, ale 

trzyma się go wygodnie w ręku. Jakości 

wykonania nie można nic zarzucić. Nic nie 

trzeszczy, widać, że plastiki użyte do pro-

BlackBerry Key2
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dukcji są dobrej jakości. Jedyne, czego może brakować, to wodoodporność, która staje się 

obecnie jedną z podstawowych funkcji flagowych modeli smartfonów.

Fizyczna klawiatura, która kiedyś wydawała mi się najlepszą rzeczą, jaką mogli wymyślić 

producenci smartfonów, teraz stała się nagle trochę niewygodna. Pisanie przez lata na 

wirtualnych klawiaturach sprawiło, że trochę trwało, zanim znowu się przyzwyczaiłam 

do pisania na twardych klawiszach. Ale jak już się to stało, pisało się całkiem wygodnie. 

Klawisze mają odpowiedni skok, bardzo dobrze reagują. Wadą jest jedynie to, że cza-

sami i tak musimy użyć wirtualnej klawiatury, bo inaczej nie wstawimy np. emotikonki do 

pisanego tekstu. W spacji ukryty jest czytnik linii papilarnych. O ile miejsce i, co za tym 

idzie, wygoda używania czytnika jest super, to już z jego skutecznością jest trochę gorzej. 

Zdarzało się, że nie rozpoznawał mojego odcisku i musiałam wpisywać kod.

BlackBerry Key2
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Ekran ma 4,5” (rozdzielczość 1620 × 1080), 

co jest niby wielkością wystarczająca, bo 

np. taki iPhone SE ma tylko 4”, a iPhone 

7 i 8 mają 4,7”, lecz mimo to mam wraże-

nie, że mieści się na nim mniej treści niż 

we wcześniej wspomnianym mniejszym 

iPhonie SE. Szczególnie widać to podczas 

oglądania filmów oraz przeglądania stron 

internetowych. 

Aparat w urządzeniach BlackBerry nigdy 

nie był ich mocną stroną. I tu niestety też 

zawodzi. Mimo tzw. trybu profesjonal-

nego, w którym możemy sami ustawić ISO, 

balans bieli i przesłonę zdjęcia wychodzą 

dużo gorzej niż u konkurencji. Jakość zdjęć 

porównuję do flagowców typu iPhone 8/8 

Plus/X, Samsung S9, Note 9, Huawei P20/

P20 Pro, bo, jakby nie patrzeć, BlackBerry 

BlackBerry Key2
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Key2 również do takich się zalicza. Jeśli pod uwagę weźmiemy tańsze smartfony, to zdjęcia 

z „jeżyny” możemy uznać za bardzo przyzwoite. 

Bezpieczeństwo specjalnie zostawiłam na koniec, bo to jest coś, co zawsze wyróżniało 

„jeżynki”. Choć Blackberry Key2 pracuje pod kontrolą Androida, to nie zapomniano o imple-

mentacji specjalnego oprogramowania i usług, których nie uświadczymy u innych pro-

ducentów. I tak np. mamy „convenience key”, czyli trzeci przycisk na krawędzi obudowy, 

który można dowolnie konfigurować. Niby drobiazg, ale jest to bardzo przydatny dodatek. 

Kolejną ciekawą opcją jest „privacy shade”. Po przeciągnięciu trzema palcami ekran zostaje 

zaciemniony i zostawia tylko wąską szparę, przez którą można czytać tekst linijka po linijce. 

Należy także pamiętać, że urządzenia BlackBerry mają także zabezpieczenia sprzętowe. 

Uruchamianie smartfona trwa dłużej niż u innych producentów, ponieważ każdy element 

sprzętowy jest sprawdzany pod kątem zmian (gdyby ktoś próbował grzebać w naszym 

urządzeniu). Po uruchomieniu również w tle działa oprogramowanie, które monitoruje stan 

terminala. Transmisja przez Wi-Fi, Bluetooth i NFC jest dodatkowo szyfrowana, aby nikt nie 

przechwycił naszych danych. W razie zgubienia smartfona osoby niepowołane nie będą 

w stanie odzyskać danych, ponieważ cały dysk jest szyfrowany, a do logowania możemy 

oprócz standardowego PIN-u lub wzoru użyć alfanumerycznego hasła.

To, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to czas pracy bez ładowania. Przy normalnym 

użytkowaniu BlackBerry Key2 wytrzymał dwa dni (mój iPhone X przy takim samym użytko-

waniu zdjęty z ładowarki o 7:00 rano, wieczorem o 22:00 ma już tylko 5% baterii).

Dla kogo więc przeznaczony jest BlackBerry Key2? Sprawdzi się z całą pewnością u biznes-

mena, któremu będzie zależało na bezpieczeństwie i niezawodności, a nie aparacie, który 

zastąpić by miał lustrzankę. Smartfon nada się także dla osoby starszej, której może być 

wygodniej pisać na klawiaturze fizycznej niż ekranowej. Nie poleciłabym go raczej nasto-

latkowi, dla którego najważniejsze są multimedia i gry oraz komuś, kto szuka smartfona 

z porządnym aparatem.

To, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to czas pracy bez ładowania.  

Przy normalnym użytkowaniu BlackBerry Key2 wytrzymał dwa dni

BlackBerry Key2



Honor Play – telefon dla graczy

Scena e-sportowa zdobywa coraz większą popularność. Gry jednak nie kojarzą się już tylko 

z pecetami czy konsolami, ale od jakiegoś czasu również z urządzeniami mobilnymi. Ostatnio 

pojawiają się smartfony dedykowane graczom. Jednym z nich jest Honor Play od Huawei.
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W odróżnieniu od topowych modeli dla graczy, jak ASUS RoG Phone czy Razer Phone, któ-

rych wygląd od razu wskazuje, że nie są zwykłymi smartfonami, tak w przypadku Honor 

Play idę o zakład, że nikt z Was na pierwszy rzut oka nie zgadłby, że jest to produkt przezna-

czony dla osób lubiących elektroniczną rozrywkę. W gruncie rzeczy telefon ten jest bardzo 

podobny do iPhone’a X (a teraz także XS).

Przedni panel składa się z ekranu, który wypełnia 89% powierzchni. U góry znajduje się 

wcięcie, w którym umieszczono głośnik, diodę, aparat i sensory. Ekran nie sięga do samego 

dołu – jest tam pasek z logo marki Honor. Z tyłu znalazły się dwa obiektywy, lampa bły-

skowa oraz czytnik linii papilarnych. Na lewym boku mamy szufladkę na dwa elementy 

– kartę SIM oraz drugą kartę SIM lub micro SD (tzw. slot hybrydowy). Z prawej strony umiesz-

czono przyciski zmiany głośności i wybudzania telefonu. No i wreszcie na dole jest port 

ładowania USB-C oraz port słuchawkowy, a także mikrofon i głośnik. Oprócz samego tele-

fonu w pudełku znajdziemy również ładowarkę i kabel. Brak natomiast słuchawek. Sami 

przyznacie, że jak na razie wygląda to normalnie i nie widać nigdzie śladów świadczących 

o przeznaczeniu tego produktu. A skoro ich nie widać na zewnątrz, to wniosek nasuwa się 

sam – musimy zajrzeć do środka.

Honor Play – telefon dla graczy
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Sercem Honor Play jest ośmiordzeniowy procesor Kirin970 wspierany przez dwunastordze-

niową grafikę Mali-G72 M12 oraz 4 GB RAM. Do wyboru jest tylko jedna pojemność pamięci 

– 64 GB, ale można ją rozszerzyć o kolejne 256 GB przez kartę micro SD. Ekran to ciekłokry-

staliczny IPS o rozdzielczości Full HD+ (2340 × 1080 pikseli) i gęstości 401 ppi. Wyświetlane 

kolory są przyjemne dla oka – ani zbyt blade, ani zbyt przejaskrawione. Wspomniana załą-

czona ładowarka pozwala na naładowanie baterii o pojemności 3750 mAh do 50% w jakieś 

45 minut, a do pełna – w dwie godziny. Tyle z technikaliów.

A jak z działaniem? Z taką mocą obliczeniową nie należy się spodziewać niczego innego, 

jak sporej szybkości. I tak rzeczywiście jest. Widać to nigdzie indziej, jak właśnie w grach. 

Testowałem telefon na trzech tytułach: Asphalt 9, ARK Survival Evolved i Pokemonach. 

Szczególnie pierwsze dwa tytuły wymagają sporych mocy obliczeniowych, ale, mówiąc 

krótko – Honor Play naprawdę dał radę. Nie dało się odczuć żadnych zacięć w grze. 

Wszystko płynnie działało. Szczególnie byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przy-

padku ARK, gdzie mamy do czynienia z otwar-

tym światem. Po ustawieniu jakości na 

najwyższą Honor Play nadal nie miał proble-

mów. Asphalt z kolei jest jednym z kilku wyjąt-

kowych tytułów dla tego telefonu, gdyż wspiera 

technologię GPU Turbo. Jej założeniem jest 

zapewnienie do 60% wyższej wydajności gra-

ficznej przy jednoczesnym zmniejszonym pobo-

rze energii do 30%. W praktyce nie jest to aż tak 

widoczne. Poza tym, jak wspomniałem, tech-

nologię tę wspiera jak na razie mało tytułów. 

Oprócz wspomnianego Asphalt są to jeszcze na 

przykład PUBG Mobile i Mobile Legends. Dobrze 

byłoby, gdyby więcej twórców zainteresowało 

się wsparciem dla GPU Turbo. Pokemony z dru-

giej strony nie są tak wymagające graficznie, ale 

ze względu na użycie lokalizacji potrafią wysysać 

baterię. Tu też mile się zaskoczyłem. Nie było tak 

źle, a nawet napiszę, że było dobrze. Wiadomo, 

że bateria nie wytrzymałaby całodziennego 

grania, ale spokojnie pozwala na kilkugodzinne 

sesje. Kolejna sprawa, to grzanie się telefonu. 

Na pierwszy rzut oka Honor Play nie 

wygląda jak telefon dla gracza.

Honor Play – telefon dla graczy
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Niektóre smartfony po uruchomieniu gier mogą robić za elektryczne kuchenki. W przy-

padku Honor Play również daje się zauważyć różnicę na plus. Oczywiście urządzenie grzeje 

się, ale nie na tyle, żeby przeszkadzać. Jednym słowem – brawo! Myślę, że właśnie takiego 

smartfonu oczekiwałbym jako mobilny gracz. Niestety jest jeden mankament. Podczas 

opisu budowy telefonu napisałem, że u góry ekranu we wycięciu znajduje się głośnik. 

Niestety jest to tylko głośnik do rozmów telefonicznych. W grach używany jest wyłącznie 

głośnik główny (ten u dołu telefonu). A przydałby się odbiór stereo. Z drugiej strony Honor 

Play wspiera dźwięk 3D, jeśli korzystamy ze słuchawek.

Skoro Honor Play tak dobrze sprawuje się w grach, nie powinno nas dziwić, że równie 

sprawnie działa przy normalnym użytkowaniu. Animacje i działanie systemu jest bar-

dzo płynne. Jeśli mowa o systemie, to nie mamy tu do czynienia z czystym Androidem, 

a z nakładką EMUI opartej na Androidzie 8.1. Muszę przyznać, że jako użytkownik iPho-

ne’a nie musiałem się długo przyzwyczajać do obsługi opisywanego telefonu. Aplikacje 

są rozmieszczone tak jak w iOS, czyli na kolejnych ekranach, a nie z poziomu wysuwanego 

menu. Znalazła się tu również podobna do Spotlight wyszukiwarka, wywoływana podob-

nym gestem zsunięcia palcem ekranu ku dołowi. Również dotykowe przyciski nawigacyjne 

można ustawić w „trybie iPhone’a X”, czyli jednego, podłużnego przycisku. Jego dotknię-

cie wywołuje akcję wstecz, długie wciśnięcie – przejście do ekranu głównego, a gest prze-

ciągnięcia przycisku w lewo lub w prawo pokaże widok otwartych aplikacji. EMUI pozwala 

jednak w łatwy sposób wszystko tak przestawić, że będzie wyglądać jak w klasycznym 

Androidzie, czyli z aplikacjami wybieranymi z menu i trzema przyciskami nawigacyjnymi.

Dostęp do telefonu można zabezpieczyć tradycyjnie już na kilka sposobów. Podstawowym 

jest hasło, ale dostępne są jeszcze dwa, które obecnie również są standardem. Pierwszym 

z nich jest czytnik linii papilarnych i muszę przyznać, że jest bardzo, ale to bardzo szybki. 

Dobrze odczytuje palec i błyskawicznie odblokowuje ekran. Drugim dodatkowym zabezpie-

czeniem jest rozpoznawanie twarzy. Ten również działa bez zarzutu, a co ważne – radzi sobie 

też całkiem nieźle w słabych warunkach oświetlenia. Podsumowując, jestem bardzo pozy-

tywnie zaskoczony działaniem oprogramowania.

Zarówno w grach, jak i w systemie wszystko działa bardzo płynnie i szybko.

Honor Play – telefon dla graczy



wyimek

Każdy szanujący się smartfon musi też mieć przynajmniej przyzwoity aparat. Nie inaczej jest 

w przypadku Honor Play. Z tyłu, jak już wspominałem, znajdziemy dwa obiektywy – główny 

16 Mpx f/2.2 oraz dodatkowy 2 Mpx f/2.4. Ten drugi służy głównie do tworzenia efektu roz-

mytego tła. Aparat nie posiada optycznej stabilizacji obrazu (OIS), dlatego w gorszych 

warunkach musimy się zdać na cyfrową stabilizację (EIS). Honor Play najlepiej więc radzi 

sobie, gdy światła na zewnątrz jest sporo. Gdy go brakuje, jest już niestety gorzej. Niemniej 

jednak aparat nie jest najgorszy, 

a powiedzmy sobie szczerze – w tele-

fonie przeznaczonym do grania nie 

jest chyba najważniejszy, prawda?

Podsumowując, Honor Play to bar-

dzo fajny telefon do grania. Dzięki 

zastosowanym podzespołom i spo-

rej baterii pozwala na dużą dozę 

dobrej zabawy. Do tego ma bar-

dzo przyjemny w użytkowaniu sys-

tem i zabezpieczenia, które działają 

niezawodnie i przede wszystkim 

szybko. Ostatnią rzeczą wartą uwagi 

jest cena – niecałe 1500 złotych za 

taki telefon to świetna pozycja! Jeśli 

jesteś więc graczem mobilnym, to 

myślę, że zdecydowanie warto zain-

teresować się tym smartfonem.
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Honor Play              

Plusy:

• świetne podzespoły,

• szybkość i płynność działania, 
zarówno w grach, jak i systemie,

• szybko działające zabezpieczenia,

• świetny stosunek ceny do jakości,

Minusy:
• brak głośników stereo,

• średni aparat.

Cena: 1449 PLN
Producent: Huawei
Gdzie kupić: X-Kom

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.hihonor.com/pl/products/smartphone/honorplay/
https://www.x-kom.pl/p/437170-smartfon-telefon-honor-play-dual-sim-64-gb-czarny.html


Galaxy Watch 
– klasyka i technologia w jednym

Wśród smartwatchów najlepiej sprzedają się nosidła od Apple. Jeśli jednak ktoś korzysta z telefonów 

pod kontrolą zielonego robocika, Apple Watch niezbyt mu się przyda. Ma jednak do wyboru sporo 

zegarków. Jednym z nich jest najnowsze dziecko Samsunga – Galaxy Watch.
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Oczywiście Galaxy Watch to nie jest pierw-

szy, ani nawet drugi smartzegarek od 

Samsunga. Jest to następca Samsung Gear 

S3. Dostępny jest w dwóch rozmiarach róż-

niących się wielkością kopert – 42 i 46 mm. 

Pierwszy z nich oferuje dwa kolory: czarny 

i różowe złoto, natomiast większy model ma 

tylko jedną opcję do wyboru – kolor srebrny. 

To właśnie ten ostatni trafił do mnie na testy. 

A ponieważ na co dzień korzystam z iPho-

ne’a, więc nie mógłbym sprawdzić poten-

cjału tego zegarka, dlatego jako „dodatek” 

dostałem chwilowo również Samsunga S9.

Obecnie można powiedzieć, że miłośnicy 

smartnosideł dzielą się na dwie grupy: lubią-

cych klasyczny wygląd takiego urządzenia 

i na tych, którym nie przeszkadza nieco inny 

kształt koperty. Osobiście zaliczam się do 

pierwszej grupy, dlatego nigdy nie posiada-

łem Apple Watcha. Może nie jest brzydki, ale 

jakoś mi nie pasuje. Galaxy Watch natomiast 

to klasyka. Koperta jest okrągła, a paski 

standardowe.

W Galaxy Watch można wyróżnić kilka 

głównych elementów. Oczywiście pod-

stawowym jest okrągły, dotykowy ekran 

Super AMOLED o wielkości 1,3 cala. Jego 

rozdzielczość to 360 × 360 pikseli. Jest w sta-

nie wyświetlić 16 milionów kolorów. Z tyłu 

znajduje się pulsomierz. Z boku mamy 

dwa przyciski – górny – służący do przej-

ścia wstecz, a dolny do przejścia do ekranu 

głównego i pełniący również funkcję włącz-

nika. Wokół ekranu umieszczono pierścień, 
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który możemy obracać w obie strony. Służy jako dodatkowe narzędzie do nawiga-

cji i działa bardzo fajnie. W pudełku, oprócz koperty, znajdziemy również krótszy 

pasek oraz ładowarkę ze stacją dokującą do bezprzewodowego ładowania.

To, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to na przykład dwurdzeniowy procesor 

o taktowaniu 1,15 GHz, 0,76 GB pamięci RAM, 4 GB pamięci ROM, z czego do dyspozycji 

dostępne jest jakieś 1,5 GB. Zegarek posiada dwa źródła łączności – Bluetooth 4.2 oraz 

Wi-Fi w standardzie 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Zegarek wyposażony jest w GPS. Posiada 

również szereg czujników – akcelerometr, żyroskop, wspomniany wcześniej pulso-

metr, a także barometr i czujnik światła. Wbudowana bateria ma pojemność 472 mAh 

i przy typowym użytkowaniu powinna wytrzymać nieco ponad 3 dni. I rzeczywiście 

tak jest, choć oczywiście po włączeniu takich funkcji, jak ciągłe mierzenie pulsu czy 

tryb Always On, który trzyma zegarek w ciągłym wybudzeniu, bateria starczy na mniej 

czasu. Wszystkie podzespoły pracują 

pod kontrolą systemu Tizen.

Pierwsze uruchomienie jest bezproble-

mowe. Telefon prosi o otwarcie aplikacji 

Galaxy Wear na telefonie i kiedy to zro-

bimy, jest automatycznie wykrywany 

i parowany. Od tej pory możemy w zasa-

dzie już korzystać z nosidła. Oczywiście 

podstawową sprawą jest wygląd 

wyświetlanej tarczy. Domyślnych jest 

kilka widoków – od imitacji klasycz-

nych zegarków ze wskazówkami, po 

nowoczesne wyświetlacze. Co ciekawe, 

w przypadku tych pierwszych dodane 

są efekty połysku i cieni rzucanych na 

wyświetlane elementy, które zmieniają 

się dynamicznie, gdy poruszamy nad-

garstkiem. Wygląda to dość ciekawie. 

Oczywiście w praktycznie każdym przy-

padku tarczy możemy wybrać, jakie 

dodatkowe informacje ma wyświetlać, 

na przykład liczbę kroków, puls, datę itd.

Galaxy Watch – klasyka i technologia w jednym

Możliwość prowadzenia rozmów 

przez zegarek to super sprawa… 

w sprzyjających temu sytuacjach.
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Po ekranie można się przemieszczać 

na dwa sposoby – dotykowo i poprzez 

pierścień. Zauważyłem, że łatwiej mi jest 

korzystać z drugiej metody. Nie dlatego, 

że coś jest nie tak z responsywnością 

ekranu, ale po prostu nie zasłaniamy 

sobie wtedy ekranu, no i szybciej można 

go przewinąć do dalszych aplikacji lub 

widoków. Oczywiście nie da się całko-

wicie zrezygnować z dotykania, bo jest 

ono wymagane, gdy wybieramy coś na 

danym ekranie. Jeśli już jesteśmy przy 

aplikacjach i widokach, to domyślnie 

mamy do dyspozycji takie podstawowe 

jak pogoda, dane aktywności, podgląd 

wydarzeń z kalendarza, muzyka, moni-

torowanie wielu rodzajów sportów, ale 

także ulubione kontakty, przypomnie-

nia czy wysokość (ustalana na podsta-

wie naszej pozycji) i barometr.

Są ludzie, którzy nadal nie są przeko-

nani do smartzegarków. Zastanawiają 

się, do czego taki produkt byłby im 

przydatny. Pomijając oczywiście fakt, 

że mogą służyć do monitorowania 

naszych aktywności, wyświetlania 

czasu, zadań, to taki zegarek służy rów-

nież do przekazywania powiadomień. 

Może wyda się to trywialne, ale dużo 

łatwiej jest odczytać je, podnosząc rękę na wysokość oczu, niż za każdym razem podnosić 

dodatkowy ciężar w postaci telefonu. Ma to również i drugą stronę, bo przez wyświetlanie 

powiadomień na zegarku możemy być bardziej rozpraszani.

Jedną z grup aplikacji, które wysyłają powiadomienia, są wszelkiej maści komunikatory. 

W takiej sytuacji, oprócz treści, zegarek pozwala nam również wysłać odpowiedź. Pod warun-

Galaxy Watch – klasyka i technologia w jednym

Miłośnicy smartnosideł dzielą się na 

dwie grupy: lubiących klasyczny wygląd 

takiego urządzenia i na tych, którym nie 

przeszkadza nieco inny kształt koperty.
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kiem, że dana aplikacja jest wspierana. Do dyspozycji mamy kilka predefiniowanych odpo-

wiedzi, ale możemy też udzielić własnych na trzy sposoby. Pierwszy z nich do użycia wymaga 

Bixby i pozwala wysłać wiadomość głosową. Bolączką tego rozwiązania jest jednak to, że Bixby 

nie wspiera języka polskiego. Druga metoda to wysłanie pojedynczej emotikonki. Ostatnim 

sposobem jest odpisanie własnymi słowami. Pojawia się wtedy klawiatura znana ze starych, 

klawiszowych telefonów, gdzie litery są zgrupowane po trzy/cztery. W pisaniu pomaga coś na 

wzór słownika T9, który na podstawie wciskanych grup z dużym prawdopodobieństwem roz-

poznaje słowo, które chcemy wpisać. Możemy też wybrać inne z podpowiedzi, a gdy to zawie-

dzie, pozostaje wpisanie ręczne po literce – trzeba wtedy przytrzymać daną grupę. Myślałem, 

że przy tak małym ekranie będzie to dość uciążliwe, ale nie jest.

Galaxy Watch umożliwia również prowadzenie rozmów telefonicznych, zarówno ich usta-

nawianie, jak i odbieranie. Osobiście nigdy nie wyobrażałem siebie, żeby rozmawiać do 

swojej ręki. Ale… Jak zwykle, życie weryfikuje takie stwierdzenia. Nadal utrzymuję, że 

w normalnych sytuacjach rozmowa z zegarkiem nie wygląda zbyt dobrze, ale już na przy-

kład w samochodzie się przydaje. Nie mam zestawu głośnomówiącego, a nawet przełącza-

jąc telefon na głośnik, nie zawsze rozmówca dobrze mnie słyszy, gdy mówię. Zegarek jest 

w takiej sytuacji jednak bliżej naszych ust. A i mikrofon dobrze zbiera dźwięki. Podczas roz-

mowy nie musiałem zbytnio podnosić głosu, żeby być dobrze rozumianym. Jednym sło-

wem – super sprawa w sprzyjających temu sytuacjach.

Po tym czasie, jaki mogłem spędzić na 

testowaniu Galaxy Watch, muszę stwierdzić, 

że bardzo przypadł mi do gustu. Zarówno 

pod względem wyglądu, jak i działa-

nia. Wszystko jest tu solidnie wykonane 

– i sprzętowo, i programowo. A do tego 

bardzo ładnie wygląda na ręku. Jeśli więc 

macie telefon z systemem od Google i szu-

kacie sensownie wyglądającego nosidła, 

które ma ułatwiać Wam życie, to myślę, że 

warto spojrzeć w kierunku Galaxy Watch.

Galaxy Watch             

Producent: Samsung
Cena: 1399 zł
Gdzie kupić: X-Kom, Komputronik

Galaxy Watch – klasyka i technologia w jednym

Wokół ekranu umieszczono pierścień, który służy do nawigacji.

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.samsung.com/pl/wearables/galaxy-watch-r800/
https://www.x-kom.pl/p/444851-smartwatch-smartband-samsung-galaxy-watch-46mm-silver.html
https://www.komputronik.pl/product/533859/samsung-galaxy-watch-46mm-silver-r800-.html


FIBARO The Heat Controller w wersji 
HomeKit – podnosi komfort życia 

Choć gdy to piszę, mamy połowę września, a za oknami prawie 30 stopni na plusie. Niestety, są to ostatnie 

podrygi lata. Prawdopodobnie w momencie, gdy będziecie czytali te słowa, będzie już 20 stopni mniej 

i deszcz za oknem. To zaś oznacza tylko jedno – sezon grzewczy, bo od kilku lat na szczęście w naszych 

domach nawet jak jest zima, to nie musi być zimno. To ciepło kosztuje nas sporo i warto na nim 

zaoszczędzić. Sposobem na to mogą być głowice termostatyczne na kaloryfery sterowane z HomeKit.
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Ten typ produktu wcale nie jest nowy, w tamtym roku testowaliśmy już podobne rozwiąza-

nia. Sporo osób wtedy powiedziało, że czeka na produkt Fibaro. W sumie się im nie dziwię, 

bo głowice Fibaro pokazane w tamtym roku, ale działające w systemie Z-Wave wyglądały 

bardzo zachęcająco. W tym roku doczekaliśmy się wreszcie wersji dla HomeKit.

Zanim przejdę do jej opisu, zatrzymam się na chwilę przy tym, co najważniejsze, czyli 

oszczędnościach. Jeśli mieszkamy w domu i mamy własny system ogrzewania, to możemy 

zainstalować smarttermostat do pieca, pewnie uda się nam oszczędzić jakieś sumy na ogrze-

waniu. Ale nie będzie to bardzo dużo, bo przecież i tak pewnie mieliśmy tak zaprogramo-

wany klasyczny termostat, żeby nie grzał w nocy ani w czasie, kiedy jesteśmy w pracy. Dużo 

większy problem mają mieszkańcy bloków. Miejska ciepłownia dostarcza ciepłą wodę do 

kaloryferów czy jesteśmy, czy nie ma nas w domu, 24h na dobę. Lokatorzy zaś najczęściej 

są rozliczani z ilości przyjętego ciepła, płacą więc dużo więcej, niż potrzebują. Oczywiście 

można zakręcić kaloryfer przed pójściem spać lub przed wyjściem z domu do pracy, ale nie 

oszukujmy się, kto z nas to robi. Oszczędności w blokach przy zastosowaniu inteligentnego 

ogrzewania będą więc większe niż w domach z własnym piecem i mogą oscylować w grani-

cach 30%. W przypadku 50-metrowego mieszkania w nieocieplonym bloku z wielkiej płyty 

rachunek za ciepło może opiewać na ponad dwa tysiące złotych rocznie. Czyli chyba warto 

rozważyć zakup głowicy, która kosztuje 349 złotych.

Mam nadzieję, że Was już przekonałem do zakupu, możemy więc przejść konkretnie do 

Fibaro. Wiem, że tak nie powinno być ani w przypadku samochodów, ani tym bardziej auto-

FIBARO The Heat Controller w wersji HomeKit – podnosi komfort życia 
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matyki domowej, ale nie oszukujmy się, kupujemy głównie oczami. Dlatego tutaj głowica 

Fibaro nie ma absolutnie żadnego konkurenta na rynku, bo jest po prostu bardzo bardzo 

ładna. Mniejsza od większości głowic, w neutralnym białym kolorze i w kształcie kuli. Co cie-

kawe, głowica dla osoby niezaznajomionej z obsługą smartdomu działa całkowicie tak samo, 

jak zwykła, do której widoku przyzwyczaili się na kaloryferze. Czyli pokręcamy ją w prawo 

i lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć grzanie. O poziomie, do jakiego będzie się nagrzewało 

mieszkanie, informuje nas świecący ring dookoła głowicy.

Wyłączona – kolor biały,

• 16°C –  niebieski,

• 19°C – jasnozielony,

• 20°C – zielony,

• 22°C – zółty,

• 23°C – pomarańczowy,

• 24°C – czerwony,

• 30°C – różowy.

Taki sposób pokazywania, do jakiej temperatury grzeje kaloryfer, jest naprawdę bardzo efek-

towny. Ring nie świeci się cały czas, aby nie zużywać baterii. Jeśli chcemy tylko sprawdzić, jak 

ustawiona jest głowica, wystarczy jej lekko dotknąć, a wtedy zapali się, pokazując aktualne 

ustawienie. Jeśli jesteśmy przy zasilaniu, głowica ma wbudowany akumulator, który powi-

nien wystarczyć na rok standardowego używania. Jeśli się on wyładuje, to można go nałado-

wać z powrotem bez zdejmowania głowicy, wystarczy podłączyć pod nią powerbanka. Nie 

wiem, czy naładowanie wystarczy faktycznie na rok i pozostaje mi po miesiącu testów jedy-

nie w to wierzyć, bo poziom baterii nie spadł zbyt znacząco.

Pewnie zastanawiacie się, czy jesteście w stanie sami wymienić obecne głowice na te 

z HomeKit od Fibaro. Pewnie dacie radę, ale możecie napotkać pewne problemy. Po pierw-

sze, głowicę dostajemy wraz z dwoma adapterami, ma to w teorii zapewnić nam zgodność 

z 90% kaloryferów. U mnie na sześć, jeden miał akurat niepasujące złącze głowicy, lepiej 

więc to wcześniej sprawdzić. FIBARO The Heat Controller zgodny jest z trzema rodzajami 

złącz w kaloryferach: M30 × 1.5, Danfoss RTD-n oraz Danfoss RA-n. Na 100% nic Wam to nie 

mówi, łatwiej więc rzucić okiem wcześniej na rysunek i porównać złącze do swojego – w tym 

celu musimy zdjąć naszą starą głowicę. Instrukcja, która jest dołączona do głowicy, jest dość 

skromna i powiem Wam, że może się zdarzyć tak, że nie uda się Wam za pierwszym razem 

podłączyć głowicy prawidłowo, bo np. źle założycie adapter. Jednak ogólnie i tak jest pro-

FIBARO The Heat Controller w wersji HomeKit – podnosi komfort życia 

Oczywiście można zakręcić 

kaloryfer przed pójściem spać 

lub przed wyjściem z domu do 

pracy, ale nie oszukujmy się, kto 

z nas to robi.
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ściej niż w innych głowicach, które testowałem. 

Głowica Fibaro po przykręceniu nie wymaga już 

żadnej kalibracji, jest w stanie sama się skalibro-

wać do danego typu grzejnika. Niestety, w moim 

przypadku kalibracja odbywała się zbyt często, 

a polega ona na tym, że silnik głowicy kręci się od 

jednej skrajności w drugą, a cichy nie jest. Jeśli się 

to stanie w środku nocy, to może nas to obudzić. 

Może mieć to też wpływ na zużywanie baterii.

Po prawidłowym zamontowaniu głowicy do kalo-

ryfera należy ją dodać do HomeKit. Jak w każdym 

urządzeniu HomeKit jest to szalenie proste i ogra-

nicza się do zeskanowania kodu z opakowania. Na 

szczęście na głowicy mamy nadrukowany na stałe 

kod parowania i nawet jak zgubimy opakowanie 

i książeczkę z kodem to bez problemu dodamy 

drugi raz głowice do naszego wirtualnego domu. 

Głowica jako medium komunikacji wykorzystuje 

Bluetooth low energy (4.2). W przypadku głowicy 

jest to lepsze rozwiązanie niż Wi-Fi. Zużywa mniej 

energii, a akurat ten typ produktu nie wymaga 

FIBARO The Heat Controller w wersji HomeKit – podnosi komfort życia 

Głowica Fibaro po przykręceniu nie 

wymaga już żadnej kalibracji, potrafi sama 

się skalibrować do danego typu grzejnika.
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natychmiastowej reakcji, jaką daje Wi-Fi. Po dodaniu głowicy do naszego wirtualnego domu 

możemy ustawić wszelkie automatyzacje. Godziny i dni grzania do danej temperatury, uru-

chamianie ogrzewania w momencie, gdy zbliżamy się do domu czy też wyłączenie, jeśli mamy 

uchylone okno. To właśnie w automatyzacjach kryje się oszczędność na ogrzewaniu. Musicie je 

dobrze przemyśleć i dla każdej z instalacji będą one wyglądały inaczej. Przyda się też to, że ta 

głowica współpracuje również z zewnętrznymi czujnikami temperatury Fibaro. Dzięki czemu 

mierzy poziom temperatury nie w pobliżu źródła ciepła, jakim jest kaloryfer, ale w miejscu, gdzie 

faktycznie przebywamy. Czujnik można kupić oddzielnie lub wraz z głowicą w pakiecie, jeden 

może być podłączony do kilku głowic.

Produkt Fibaro jest wyjątkowy: oprócz świetnego designu, zarówno na zewnątrz, jak 

i wewnątrz urządzenia, ma też sporo funkcji. Jedną z nich jest zapobieganie zakamienieniu 

zaworu w kaloryferze. Standardowo rzadko używamy zawory na kaloryferach, przez co może 

się w nich osadzić kamień, a zawór przestanie działać. Głowica Fibaro co pewien czas prze-

prowadza rutynowe zamknięcie i otwarcie zaworu, dzięki czemu zapobiega takiej sytuacji.

Jeśli miałbym komuś polecić, od czego zacząć 

przygodę z Smart Home, to poleciłbym wła-

śnie zarządzanie ogrzewaniem. To daje naj-

większą oszczędność oraz po prostu podnosi 

komfort życia. Jeśli mieszkamy w bloku, to 

właśnie głowice termostatyczne na kaloryfery 

rozwiążą nam ten problem.

Ocena iMagazine        

Produkt Fibaro jest mocno 

unikalny, oprócz świetnego 

designu, zarówno na zewnątrz, 

jak i wewnątrz urządzenia, ma 

też sporo funkcji.



 Samsung CJG5 
– 144 Hz przeznaczone dla graczy

Rynek monitorów komputerowych w większości nie jest interesujący dla macuserów, ponieważ większość użytkowników 

po prostu korzysta z monitora wbudowanego w MacBooka. Dla osób najbardziej wymagających jest kilka propozycji bardzo 

drogich, jak chociażby LG UltraFine 5K za 5999 złotych albo jeszcze droższych, jak Eizo ColorEdge 4K za 21 tysięcy złotych lub 

podobnie kosztujące propozycje od NEC-a. „Reszta z nas” korzysta z monitorów biurowych, często IPS, które mają 60 Hz i są 

po prostu „wystarczające”. A co mają zrobić gracze, którzy oczekują czegoś więcej?
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Rynek monitorów komputerowych w większości nie jest interesujący dla macuserów, ponie-

waż większość użytkowników po prostu korzysta z monitora wbudowanego w MacBooka. 

Dla osób najbardziej wymagających jest kilka propozycji bardzo drogich, jak chociażby LG 

UltraFine 5K za 5999 złotych albo jeszcze droższych, jak Eizo ColorEdge 4K za 21 tysięcy zło-

tych lub podobnie kosztujące propozycje od NEC-a. „Reszta z nas” korzysta z monitorów biu-

rowych, często IPS, które mają 60 Hz i są po prostu „wystarczające”. A co mają zrobić gracze, 

którzy oczekują czegoś więcej?

Niedawno odkryłem świat monitorów komputerowych, które wspierają więcej niż 144 Hz. 

Jeśli ktokolwiek z Was zauważył różnicę pomiędzy iPadem z 60 Hz ekranem a iPadem Pro 

wyposażonym w ekran ProMotion, wie, co mam na myśli. Jeśli jednak nie mieliście takiej 

przyjemności, to spieszę wytłumaczyć. Typowy ekran w Macu wyświetla 60 klatek na 

sekundę. To wystarcza większości. Ale praktycznie każdy zauważy ogromny wzrost płyn-

ności, jaką oferuje możliwość wyświetlania 144 klatek na sekundę. Trudno to przełożyć na 

słowa, obejrzyjcie sobie więc ten film, przedstawiony w zwolnionym tempie.

 Samsung CJG5 – 144 Hz przeznaczone dla graczy
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O ile na co dzień więcej niż 60 Hz nie jest absolutnie konieczne, to ma to znaczenie w paru 

obszarach. Apple nie bez powodu zastosowało ProMotion w iPadach, ponieważ wspierają 

one rysowanie za pomocą Pencila, który bardzo na tym zyskuje – nasz cyfrowy atrament 

pojawia się na ekranie szybciej i płynniej, dzięki czemu to, co robimy ręką, szybciej przekłada 

się na to, co pojawia się na ekranie. Maki oczywiście nie mają dotykowych ekranów, tam ma 

to więc mniejsze znaczenie, ale jest jeden aspekt wykorzystywania komputerów, w którym 

ma to sens już od paru ładnych lat – podczas grania.

Świat w 144 Hz
Są gatunki gier, w których czas reakcji na to, co pojawi się na ekranie, ma ogromne zna-

czenie. Może oznaczać życie lub śmierć (cyfrową oczywiście). Jeśli gracz dostrzeże wroga 

na ekranie wcześniej, niż przeciwnik zobaczy jego, to jest szansa, że go zabije, zanim ten 

drugi to zrobi. Mówimy tutaj o milisekundach, ale w grach takich jak Counter-Strike: Global 

Offensive ma to ogromne znaczenie. Nie bez powodu profesjonaliści korzystają z 240 Hz 

ekranów, próbując zyskać każdy skrawek przewagi nad przeciwnikiem.

Część z Was wie, że wieczorami gram w CS:GO (od niedawna) i robiłem to dotychczas na 

60 Hz monitorze. Dotychczas cały czas oscylowałem w rejonie między Gold Nova Master 

a Master Guardian II (czyli między czterema gwiazdkami a kałachem w laurach). Jak tylko 

 Samsung CJG5 – 144 Hz przeznaczone dla graczy

https://www.youtube.com/watch?v=Q1cmhZs1P54
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awansowałem na tego ostatniego, to po chwili spadałem o rangę lub dwie niżej, bo prze-

ciwnicy stawali się zbyt trudni. Od dwóch tygodni, co się pokrywa mniej więcej z okresem 

użytkowania Samsunga CJG5, moje zdolności się poprawiły. Udało mi się dojść samodzielnie 

do Master Guardian Elite (skrzyżowane kałachy), a zaledwie 11 meczów później, grając czę-

ściowo z takim jednym podejrzanym gościem z orłem (Legendary Eagle), awansowałem do 

szyszki/szeryfa (Distinguished Master Guardian). Być może 144 Hz monitor był kompletnie 

bez znaczenia, a być może to właśnie dzięki niemu – dowiem się dopiero po powrocie na 

60 Hz, ale w międzyczasie nie chcę tego robić, bo 144 Hz jest jak narkotyk. Nie jestem nawet 

w stanie sobie wyobrazić, co ze mną zrobi 240 Hz…

Samsung CJG5
CJG5 ma 32” (jest też wersja 27”) i zakrzywiony panel VA o rozdzielczości 2560 × 1440 px. 

Jego czas reakcji wynosi 4 ms (GTG), a częstotliwość odświeżania to 144 Hz. Maksymalna 

jasność wynosi 300 nitów, co w praktyce oznacza, że można z niego korzystać, gdy świeci 

na niego słońce (na 100% jasności) oraz w nocy (5%). Wyposażono go w dwa złącza HDMI 

(jedno z nich to HDMI 2.0, a drugie HDMI 1.4) oraz jedno DisplayPort 1.4. Jest to istotne, nastę-

pujące standardy wspierają następujące częstotliwości odświeżania, więc wymagany jest 

odpowiedni kabel, aby je obsłużyć prawidłowo:

• DisplayPort – 60 / 100 / 120 / 144 Hz,

• HDMI 1.x – 60 Hz,

• HDMI 2.x – 60 / 100 / 120 / 144 Hz.

 Samsung CJG5 – 144 Hz przeznaczone dla graczy
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Funkcje
CJG5 wyposażono w kilka profili kolorów i ich ustawień, zależnie od tego, co dokładnie 

na nim robimy. Jeśli gramy w różne tytuły, to często będziemy odwiedzali menu monitora 

i jego tryb Picture.

• tryb FPS – rozjaśnia ciemne partie ekranu, zmniejsza kontrast i poprawia widoczność 

wrogów,

• tryb RTS – podnosi temperaturę barw i zwiększa kontrast ekranu,

• tryb RPG – ten tryb zoptymalizowany jest pod gry 3D,

• Cinema – zwiększa ostrość i jasność ekranu, aby wygodnie oglądało się na nim filmy.

Niezależnie od powyższego, praktycznie każdą funkcją ekranu możemy sterować ręcz-

nie – kontrastem, kolorem (każdym osobno), jasnością itp. Szczególnie ważny jest Black 

Equalizer, który wpływa na to, czy czernie na ekranie są wyświetlane jako czernie, czy jaśniej-

sze szarości. Ma to ogromne znaczenie w grach typu FPS, gdzie po rozjaśnieniu cieni łatwo 

dostrzeżemy wrogów czających się w ciemnych miejscach.

Wrażenia
Nie ukrywam, że po przyzwyczajeniu się do Retiny w ostatnich latach moje oczy zaczęły 

krwawić, gdy zobaczyły, jak duże są piksele na Samsungu CJG5 – to w końcu 2560 × 1440 px 

rozciągnięte na 32”. Wystarczyło jednak uruchomić pierwszą z brzegu grę, aby natychmiast 

o tym zapomnieć. Na ekrany 4K mające 144 Hz (lub więcej) jeszcze przyjdzie nam chwilę 

poczekać, bo te obecnie dostępne na rynku mają spore ograniczenia i albo nie widzimy peł-

nej rozdzielczości przy tej częstotliwości, albo pełnej gamy kolorów. Nie zapominajmy też 

o ich cenie, oscylującej w rejonie 12 tysięcy złotych. Wróćmy więc do rzeczywistości…

Obudowa monitora oferuje naprawdę niewielkie ramki wokół niego, dzięki czemu, pomimo 

swojego znacznego rozmiaru 32”, jest sporo mniejszy wizualnie niż mój własny 32” monitor. 

Do tego dochodzi jeszcze zakrzywienie ekranu, które dodatkowo zmniejsza go wizualnie. 

Jak wiecie, nie jestem fanem tego typu rozwiązań (w telewizorach i do pracy nad zdjęciami, 

CAD itp.), ale podczas grania na takim gigancie ma to jakiś sens – rzeczy na brzegach ekranu 

znajdują się bliżej naszych oczu, przez co nie trzeba siadać aż tak daleko od niego. Płynność 

zaakceptowałem w pełni już po jednym dniu i jak teraz patrzę na te 60 Hz animacje na moim 

MacBooku Pro, to chwytam się za głowę z przerażenia.

144 Hz psuje ludzi.

 Samsung CJG5 – 144 Hz przeznaczone dla graczy
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wyimek

wyimek

wyimek

Na koniec
Niestety dzisiejsza rzeczywistość wygląda tak, że aby mieć monitor do celów bardziej wyma-

gających pod względem reprodukcji kolorów oraz do grania na najwyższym poziomie, 

należy się wyposażyć w dwa różne ekrany. To trudny kompromis, ale dla osób, które chcą 

więcej w obu tych niekompatybilnych dziedzinach, nie ma specjalnie wyboru. CJG5 mnie 

rozpieścił płynnością i przekonał do siebie – teraz kombinuję, jak zmieścić dwa monitory 

na jednym biurku. Zawodowym graczem nie zostanę, ale szczerze wierzę, że ten monitor 

poprawił jakość moich mizernych prób celowania w przeciwników wyskakujących nie wia-

domo skąd, niczym motocykliści na skrzyżowaniach. A jeśli gracie w cokolwiek innego niż 

FPS, to również docenicie dodatkowe herce – w tej kwestii liczba 144 stanowi zupełnie inną 

jakość i doznania.

Samsung CJG5             

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Notatki do oceny
•  brak możliwości zmiany ustawienia 

wysokości monitora
• brak automatycznego czujnika do 

regulacji jasności na podstawie warunków 
panujących w pomieszczeniu

• brak trybu sRGB
Specyfikacja techniczna:
• Producent – Samsung
• Model – C32JG5
• Kolor – ciemnosrebrny
• Ekran – wygięty VA
• Rozdzielczość – 2560× 1440 px / 16:9
• Jasność – 300 nitów
• Kąty widzenia – 178° w poziomie i pionie
• Częstotliwość odświeżania 

– 144 / 120 / 100 / 60 Hz
• Kontrast – 3000:1
• Czas reakcji – 4 ms (GTG)
• Złącza – 1x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0, 

1x DisplayPort 1.2, mini Jack
Cena – b.d.

 Samsung CJG5 – 144 Hz przeznaczone dla graczy

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


PlugBug Duo

Znana ze świetnych akcesoriów do Apple’owych produktów firma Twelve South w końcu 

na rynek wprowadziła dodatek do ładowarki, na który tak długo czekałem – PlugBug Duo. 

Paczka przyjechała akurat przed moim wyjazdem do UK, miałem okazję go przetestować więc 

w warunkach bojowych.
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W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z @ m o r i d 1n

http://www.twitter.com/morid1n


Sekretem PlugBuga jest to, że doczepia się go do ładowarki do iPada lub MacBooka (wszyst-

kich modeli z USB-C, czyli 30 W, 61 W i 87 W) lub do starszych ładowarek z MagSafe i MagSafe 

2 (czyli modeli 45 W, 60 W i 85 W). Pasuje też do 12 W ładowarki iPadowej. Jak widać, nie dość, 

że wygląda jak fabryczne akcesorium, to dostajemy dodatkowe dwa porty USB-A.

PlugBug Duo zawiera w sobie zasilacz o mocy 12 W (2,1 A), została rozdzielona na dwa porty. 

Firma zaleca korzystanie z górnego portu (który dostarcza maksymalnie 2,1 A) do szyb-

kiego ładowania iPhone’a lub ładowania iPada, a dolny port np. dla AirPods lub zegarka. 

Oczywiście możecie go używać też do iPhone’a, ale wtedy będzie to trwało dłużej (dolny 

port dostarcza maksymalnie 1 A).

Ogromną zaletą PlugBuga jest fakt, że firma dostar-

cza końcówki, za pomocą których będzie on działał 

w chyba każdym kraju na świecie. Końcówek jest pięć:

• dla US, Kanady i Japonii,

• dla UK, Hongkongu i Singapuru,

• dla Europy,

• dla Australii i Nowej Zelandii,

• dla Chin.

PlugBug Duo        

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: brak

• Wydajność: 5/6
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Jadąc do Londynu, zawczasu zamontowałem końcówkę przeznaczoną dla UK i spisała się 

wzorowo – jednym urządzeniem i jednym gniazdkiem zapewniłem sobie prąd dla iPhone’a, 

Apple Watcha i MacBooka Pro i nie musiałem ze sobą brać ani listwy, ani niczego podob-

nego. Wiem, że są rozwiązania alternatywne i bardziej zintegrowane, z większą liczbą por-

tów, ale niestety są zdecydowanie większe i mniej poręczne, dzięki PlugBugowi, jeśli nie 

mam wygórowanych potrzeb, to oszczędzam więc na miejscu i wadze w torbie.

Uważam, że jeśli macie przynajmniej dwa urządzenia z oferty Apple (lub ich konkurencji!), 

to powinniście obowiązkowo dokupić sobie PlugBuga Duo. Tani nie jest, ale to produkt na 

lata, a jeśli macie smartfona, to od 50 dolarów nie zbiedniejecie. Jako dowód jakości produk-

tów Twelve South podpowiem, że mam ich pierwszego PlugBuga z jednym portem USB od 

2011 roku i po siedmiu latach wygląda (i działa) jak nowy. Nie pozostaje mi nic innego, jak go 

zdecydowanie polecić każdemu.



Oczyszczacz powietrza 
z nawilżaczem Philips

Oficjalnie mamy już jesień, zaraz będzie zima, a jak zima, to musi być zimno, bo takie jest odwieczne 

prawo natury. Zacznie się więc sezon grzewczy, a powietrze w naszych domostwach stanie się 

nieprzyjemne. Jest jednak na to sposób!

   /   SPRZĘT   /   149149Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Philips

J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _
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Niestety, z dnia na dzień nie przejdziemy całkowicie na alternatywne źródła energii, ale 

możemy zakupić sobie do domu oczyszczacz powietrza. Stały się one zwłaszcza w ostatnich 

latach bardzo popularne i nie ma co się dziwić, gdyż wielu osobom pomagają. Dodatkowo 

warto zaopatrzyć się również w nawilżacz powietrza, który zapobiegnie wysuszaniu naszych 

dróg oddechowych i tak już obciążonych zimą. Można również kupić jedno urządzenie, 

które będzie łączyło obie te funkcje. Jednym z nich jest Philips AC3829/10.

Moje pierwsze wrażenie po wyjęciu go z pudełka było takie, że to naprawdę spory kawa-

łek maszyny. Mam w domu oczyszczacz powietrza od Xiaomi, który sam w sobie jest spory, 

a Philips jest właściwie dwa razy taki jak on. Tu jednak musi się jeszcze znaleźć część nawilża-

jąca, dlatego rozumiem, że nie będzie to sprzęt mały. Od razu rzuciły mi się również w oczy 

kółka, na których stoi całość, dzięki czemu przenoszenie, a właściwie przewożenie go pomię-

dzy pomieszczeniami jest proste i nie trzeba narażać kręgosłupa na dźwiganie. 

Według producenta oczyszczacz bardzo dobrze 

przefiltruje nam wszelkiego rodzaju: alergeny, szko-

dliwe gazy, drobne cząsteczki, bakterie, wirusy, 

pyłki roślin, kurz, roztocza, zarodniki pleśni – lista, 

jak widać, jest długa. Czy faktycznie możemy się 
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Oczyszczacz działa w trzech trybach: 

ogólnym, antyalergicznym oraz w trybie snu.
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tego wszystkiego pozbyć? Nie potrafię tego sprawdzić, pozostaje mi więc chyba tylko wierzyć 

producentowi. Przecież wielki koncern na pewno by nas nie oszukał! System filtracji usuwa czą-

steczki o wielkości 0,003 mikrona (800 razy mniejsze od PM 2.5) i jest ich w stanie pozbyć się 

w 99,97%. Urządzenie daje sobie radę w pomieszczeniach o powierzchni do 80 m2.

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Philips

O tym, jaka jest jakość powietrza, poinformuje nas 4-stopniowy wskaźnik kolorowy (każdy 

kolor pokazuje, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze) oraz cyfrowy poziom na 

wyświetlaczu – może on pokazywać indeks alergenów (IAI) lub indeks cząsteczek PM 2.5. 

Oczyszczacz działa w trzech trybach: ogólnym, antyalergicznym oraz w trybie snu. Ten 

ostatni, jak można się domyślić, doskonale sprawdzi się w nocy. Jest bardzo cichy, samo urzą-

dzenie na pewno nie zakłóci nam więc odpoczynku.

Dodatkowo możemy przełączyć urządzenie tak, żeby działał sam oczyszczacz powietrza lub 

jednocześnie nawilżacz. Ten drugi może funkcjonować w czterech trybach, by nawilżenie 
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powietrza utrzymywało się na poziomie 40%, 50%, 60% lub w trybie automatycznym, gdzie 

samo dobierze najlepszy poziom nawilżenia.

To, co się wyróżnia, to podłączenie urządzenia do naszej sieci Wi-Fi oraz do aplikacji mobil-

nej Air Matters. Możemy wtedy sterować oczyszczaczem, nawet spoza domu, a także 

otrzymywać powiadomienia o zmianie jakości powietrza. Niestety, nie możemy oficjalnie 

podłączyć jej pod Apple HomeKit, ale myślę, że dałoby się to zrobić za pomocą Homebridge 

– nie sprawdzałem jednak, czy na pewno jest to możliwe. 

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem od Philipsa jest dobrym rozwiązaniem, jeśli ktoś nie 

chce mieć dwóch urządzeń. Jest dobrze wykonany, ma dobry system filtracji, a dodatkowo 

wspiera mobilną aplikację, która poinformuje nas o wszelkich zmianach w naszym domu 

oraz o tym, kiedy mamy wymienić filtry. Jest co prawda sporych gabarytów, na pewno więc 

nie będzie on mile widziany w mniejszych pomieszczeniach, bo zajmie dużo miejsca. Na 

pewno jest to sprzęt, który warto wziąć pod uwagę przed sezonem grzewczym.

Philips AC3829/10        

Plusy:
• dobra jakość wykonania

• kółka

• duża liczba trybów pracy

• oczyszczacz + nawilżacz

• czytelna i prosta 
aplikacja mobilna

Minusy:
• dość wysoka cena 

• duże rozmiary

Cena: 2300 PLN

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Philips

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


KIA NIRO Plug-in HYBRID 
– trochę świnka, a trochę morska 

W poprzednim numerze iMagazine przyglądałem się uważnie najbardziej popularnym 

samochodom elektrycznym w Polsce. Moje wyliczenia pokazały, że przy odpowiednim typie 

użytkowania już dziś stosunkowo drogi w zakupie samochód elektryczny może być tańszą 

w użytkowaniu alternatywą dla samochodów spalinowych.
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N O R B E R T  C A Ł A @ n o r b e r t c a l a

http://www.twitter.com/norbertcala


Między samochodami spalinowymi a elektrycznymi są jednak jeszcze hybrydy, a wśród nich 

hybrydy plug-in, czyli inaczej PHEV. To specyficzny typ hybrydy, który pozwala na ładowa-

nie samochodu z gniazdka, a wbudowane baterie pozwalają na przejechanie kilkudziesięciu 

kilometrów bez używania silnika spalinowego.

Do testu stawiła się Kia Niro Plug-in. Jest to najlepiej sprzedająca się w tym roku w Polsce 

hybryda plug-in. Jednocześnie jest najtańszą tego typu hybrydą, można ją kupić już za 

niecałe 128 tysięcy złotych. Kia Niro to średniej wielkości crossover segmentu B, czyli naj-

chętniej kupowany rodzaj samochodu w naszym, i nie tylko w naszym, kraju. Wydaje 

się idealnym połączeniem właściwości jezdnych, uniwersalności wnętrza i użyteczności. 

Dokładnie taka jest Kia Niro.
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PHEV – to specyficzny typ hybrydy, który pozwala na ładowanie samochodu 

z gniazdka, a wbudowane baterie pozwalają na przejechanie kilkudziesięciu 

kilometrów bez używania silnika spalinowego.
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Niro to stosunkowo nowy projekt tej marki i jest 

podobny do innych nowych modeli. Ta stylistyka 

jest bardzo europejska i podoba się większości 

kierowców. Bardzo charakterystyczny jest duży 

grill dodający autu agresywności. Z boku linię 

psują moim zdaniem zbyt małe, 16-calowe koła. 

Do żadnego z elementów wyglądu zewnętrz-

nego nie można się jednak szczególnie przycze-

pić. Pewnie nie jest to samochód, który ustawi 

sobie nastolatek na tapetę w telefonie, ale stylista 

też nie płakał, jak go projektował.

Równie dobrze jest w środku. Samochód jest bar-

dzo przestronny, choć z zewnątrz tego nie widać. 

Na wszystkich siedzeniach wystarczająco miej-

sca będzie dla dorosłego i rosłego pasażera. Jest 

też zaskakująco dobrze wykonany. Nic w nim nie 

trzeszczy, plastiki, choć są, to nie bardzo nachalne 

i, choć to masło maślane, nie są plastikowe. Jeśli 

dokładnie przyjrzeć się szczegółom, to nie znaj-

dziemy tu nigdzie niedoróbek tak charaktery-

stycznych dla koreańskich aut produkowanych 

kilka lat temu. Można by wręcz powiedzieć, że 

gdyby zasłonić ręką znaczek KIA na kierownicy, to 

nie ma szans na rozpoznanie, czy to koreańskie, 

czy niemieckie auto tego samego segmentu. Nie 

ma za dużo zbędnych przełączników – na środku 

deski sporych rozmiarów i dobrej rozdzielczości 

ekran dotykowy. Tym, co najbardziej mi prze-

szkadzało, było dziwne umieszczenie hamulca 

postojowego, tuż nad podstawką pod nieuży-

waną w automacie lewą nogę. Cały czas uderza-

łem w nią i nie było to przyjemne. Wyposażenie 

nawet w najtańszej wersji jest bardzo dobre. 

Mamy w standardzie system autonomicznego 

hamowania, system utrzymania pasa ruchu, 

   /   SPRZĘT   /   KIA NIRO Plug-in HYBRID – trochę świnka, a trochę morska

Wręcz można by powiedzieć, że gdyby 

zasłonić ręką znaczek KIA na kierownicy, 

to nie ma szans na rozpoznanie, czy to 

koreańskie, czy niemieckie auto tego 

samego segmentu.
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dwustrefową automatyczną klimatyzację czy światła LED. W wersji droższej o 10 tysięcy 

znajdziemy czujniki parkowania tyłem, Apple CarPlay, kamerę cofania, skórzaną tapicerkę 

i podgrzewane siedzenia oraz kierownicę. Kolejne 10 tysięcy to Rear Cross Traffic Alert (czuj-

niki wyjazdu z miejsca parkingowego tyłem – bardzo przydatne), czujniki parkowania przód 

i tył, elektrycznie sterowane fotele i indukcyjną ładowarkę do telefonu. Czyli wyposażenie ta 

Kia może mieć absolutnie pełne. Z tym że będzie kosztowała wtedy prawie 150 tysięcy zło-

tych. Pamiętajmy jednak, że to ładowana z gniazdka hybryda.

Właśnie, przechodząc do napędu i właściwości jezdnych. Hybryda ładowana z gniazdka 

to taka świnka morska: ani to świnka, ani morska, choć w tym przypadku odwrotnie. 

Odwrotnie, czyli i morska, i świnka w jednym. Z jednej strony mamy wszystkie problemy 

samochodu spalinowego – wymianę oleju, filtrów, rozrządów… a z drugiej strony – pro-

blemy samochodów elektrycznych, czyli niską pojemność baterii oraz ich potencjalnie ogra-

niczoną żywotność. Mamy przy tym też i zalety jednego, i drugiego typu samochodów. 

Możemy jeździć stosunkowo tanio na prądzie lub daleko na benzynie. W Kia Niro Plug-in 

Hybrid mamy układ napędowy, który generuje łącznie 141 KM. Składa się na to silnik spali-

nowy 1.6 GDi o mocy 80 KM i silnik elektryczny o mocy 61 KM. Napęd przekazywany jest na 
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koła za pomocą sześciobiegowej skrzyni auto-

matycznej. Oba silniki są ustawione w jednej osi. 

Daje to świetną współpracę obydwu rodzajów 

napędu. Przełączenie z jazdy na silniku elektrycz-

nym na ten spalinowy często zauważymy dopiero 

na cyfrowych zegarach przed naszymi oczami. 

Hybrydowy układ daje nam 265 niutonometrów 

momentu obrotowego, co przekłada się na przy-

śpieszenie do 100 km/h w 10,8 s. To dość mało, ale 

chyba ustawienie samochodu celowo jest eko-

nomiczne. Trzeba jednak przyznać, że mimo sła-

bego przyśpieszenia na papierze, Niro prowadzi 

się bardzo dobrze i zdaje się żwawym samocho-

dem. Pewnie to za sprawą świetnie działającego 

układu kierowniczego.

Ale przejdźmy do najważniejszego, czyli jazdy 

na prądzie. Kia obiecuje 58 km na pełnych aku-

mulatorach. To bardzo dużo, ale niestety w rze-

czywistości nie jest tak różowo. Choć nie jest też 

źle. W miejskiej jeździe bez problemu mogłem 

uzyskać 45 km do przejechania na pełnym nała-

dowaniu akumulatorów. Mieszkam tuż za gra-

nicami Warszawy, a do biura redakcji mam 21 

km. Czyli teoretycznie, a w sumie praktycznie, 

mogę cały dzień poruszać się tylko w trybie 

elektrycznym, a ładować samochód tylko pod 

domem w nocy. Ładowanie samochodu ze zwy-

kłego gniazdka od 0 do 100% trwa około czte-

KIA NIRO Plug-in HYBRID – trochę świnka, a trochę morska

Czyli wyposażenie ta Kia może mieć 

absolutnie pełne. Z tym że będzie 

kosztowała wtedy prawie 150 tysięcy złotych.
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rech godzin. Jeśli będzie to gniazdo trójfazowe Type 2, to czas spadnie prawie o połowę. 

I to właśnie jest największa zaleta tego samochodu – możliwość jazdy tylko w trybie elek-

trycznym przez cały dzień. Wtedy okazuje się, że może i kupujemy samochód o około 40 

tysięcy droższy niż podobnej klasy spalinowy, ale koszty codziennego użytkowania są 

znacząco niższe. Standardowo samochód spalinowy tej wielkości pali w mieście około 

8 l/100 km. Co daje nam miesięcznie przy założeniu 50 km dziennie wydatki na paliwo 

około 600 złotych. Przy tym samym zasięgu na ładowanie prądem pod domem wydamy 

około 100 złotych. To daje nam miesięcznie mniej o 500 złotych. Rocznie – sześć tysięcy. 

Przy założeniu, że samochodem pojeździmy przez pięć lat, to jesteśmy na plusie około 

30 tysięcy. Nie liczę tu kosztów przeglądów itp., bo te są podobne w przypadku hybrydy 

i auta spalinowego. To nie jest wielki zysk finansowy, ale jeździmy samochodem niskoemi-

syjnym, mniej trujemy swoje najbliższe otoczenie, a w przypadku Kia Niro mamy przy oka-

zji bardzo fajny i dobrze wykonany samochód.

KIA NIRO Plug-in HYBRID – trochę świnka, a trochę morska
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Hybrydy plug-in najwięcej przegrywają na tym, że są właśnie i świnką, i morską. Przez to nie 

obejmuje ich ustawa o elektromobilności. Nie mogą jeździć buspasami, nie mogą parkować 

w strefie płatnej za darmo i pewnie nie będą mogły wjeżdżać za darmo do płatnych stref 

w centrach miast. Za to, jak im się skończy prąd, to można po prostu podjechać na stację 

benzynową, a następnie szybko odjechać w kierunku gór lub morza. Elektrykiem tak łatwo 

tego nie zrobimy.

Ostatni raz użyję tego zwrotu, ale on świetnie 

pasuje – hybrydy plug-in to takie świnki mor-

skie pod każdym względem. Mają wady i zalety 

każdego z tych typów samochodu i pewnie, 

podobnie jak świnki morskie, nie będą długo 

żyły. Na ten moment jednak to bardzo cie-

kawy wybór do codziennej jazdy, a Kia Niro to 

świetny przedstawiciel tego gatunku. Nie dość, 

że nie przesadnie drogi, to jeszcze z bardzo 

dobrym zasięgiem na bateriach.

To daje nam miesięcznie mniej 

o 500 złotych. Rocznie – sześć 

tysięcy. Przy założeniu, że 

samochodem pojeździmy przez 

pięć lat, to jesteśmy na plusie 

około 30 tysięcy.



Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem! 

JUŻ W SPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

http://kursproduktywnosci.pl
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Gry i programy z App Store

Do czasu instalacji tej aplikacji nie 

wiedziałem, że istnieje określenie Cameo. 

Tymczasem Cameo to krótki udział znanej 

osobistości  (aktora, muzyka lub polityka) 

w filmie, serialu lub w grze komputerowej. 

Często osoba taka nie jest wymieniona 

w czołówce lub napisach końcowych. 

Ale co ma to wspólnego z appką? Otóż 

w aplikacji Cameo możecie sobie kupić 

pozdrowienia od instagramowych 

i youtubowych gwiazd. Wystarczy wyszukać 

osobę i złożyć propozycję. W zależności od 

popularności gwiazdy, ceny wahają się od 

5 dolarów aż do 2500 dolarów. Na przykład 

Denis Rodman nagra coś specjalnie dla 

Was za 1000 dolarów. Czy to jest jeszcze 

normalne? Pewnie tak. Czy warto? Jeśli 

komuś sprawią przyjemność osobiste 

pozdrowienia od ulubionej gwiazdy, to tak. 

Taki mamy świat, wystarczy być znanym. 

Cena: 0,00 PLN              
   

CAMEO – PERSONALIZED SHOUTOUTS 

N O R B E R T  C A Ł A @ n o r b e r t c a l a

https://itunes.apple.com/pl/app/cameo-personalized-shoutouts/id1258311581?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala
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Aplikacji do obsługi HomeKit jest 

całkiem sporo. Natywna z iOS 

wcale nie jest najlepsza. Sporo jest 

zamienników od firm produkujących 

akcesoria HomeKit, np. EVE. Sporo 

jest też niezależnych, np Controller 

for HomeKit. Pewnie zacznę trochę 

od końca, ale ta aplikacja oferuje 

możliwość zrobienia kopii zapasowej 

wszystkich ustawień HomeKit, czyli 

przypisania urządzeń do pomieszczeń, 

automatyzacji, przypisania akcji do 

przycisków. Potem można taką kopię 

zapasową odtworzyć w nowym 

domu, np. po konieczności reinstalacji 

wszystkich urządzeń. Oprócz tego 

aplikacja oferuje zaawansowane 

układanie automatyzacji oraz tak 

zwane własne widoki. Możemy więc, 

niezależnie od pomieszczeń, na 

jednym widoku dodać np. wszystkie 

światła w domu. Bardzo przydatne, jeśli 

mamy sporo urządzeń. Dodatkowo, 

jeślibyśmy się pogubili, to aplikacji 

oferuje wyszukiwanie urządzeń. 

Cena: 0,00 PLN       

C O N T R O L L E R  F O R  H O M E K I T 

https://itunes.apple.com/pl/app/controller-for-homekit/id1198176727?mt=8&at=11lHMT
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Dla wielu osób które znam, CarPlay było nieużywalne, bo oferowało tylko 

nawigację w mapach Apple. Te zaś w naszym kraju pozostawiają wiele do 

życzenia. Dość powiedzieć, że jak pięć lat temu kręciliśmy nasz test nawigacji, 

to mapy Apple poprowadziły mnie bardzo źle… i dziś ciągle w tym miejscu 

prowadzą mnie źle. Na szczęście wraz z iOS 12 CarPlay się otwiera na nowe 

systemy nawigacji. Już dostępne są mamy Google, a niebawem będzie tego 

sporo więcej. Wsparcie dla CarPlay zapowiedziała Automapa, Waze, Sygic, 

Here oraz pewnie wiele innych. Tym ruchem Apple zrobiło dla CarPlay krok 

milowy. W końcu będzie można go normalnie używać w naszym kraju. Teraz 

trzeba tylko wybrać, jaką aplikację najbardziej lubimy, a CarPlay zacznie mieć 

zupełnie nowy sens.         

N A W I G A C J E  D L A  C A R P L A Y 



Wix & Squarespace – samodzielne 
tworzenie stron internetowych

Czasy, w których zbudowanie efektownej strony internetowej oznaczało konieczność poświęcenia ogromnych 

zasobów lub posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej, mamy już dawno za sobą. Postęp 

technologiczny, powszechny dostęp do szybkiego internetu oraz zmieniające się potrzeby użytkowników 

sprawiły, że dziś do naszej dyspozycji mamy wiele platform, na których łatwo i szybko zbudujemy własną 

„wizytówkę” online. W tym artykule omówię dwie spośród tych najpopularniejszych – Wix oraz Squarespace.

T O M A S Z  S Z Y K U L S K I @ t _ s z y k u l s k i
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Za sprawą kilku zbiegów okoliczności od dłuższego czasu poświęcam wolne 

popołudnia i weekendy na projektowanie serwisów internetowych dla klientów 

z całego świata. Nie „koduję” ich jednak od zera, gdyż takie rozwiązanie byłoby 

znacznie bardziej czasochłonne i kosztowne; jednak, co istotniejsze, nie spełnia-

łoby najważniejszego warunku, jaki stawiam sobie ja i klienci – możliwości łatwej 

modyfikacji czy aktualizacji treści w dowolnym momencie. Zamiast tego opieram 

się przede wszystkim na tytułowych narzędziach, a zaoszczędzony czas poświę-

cam na projektowanie grafik i optymalizację.

Problem dostępności i łatwości modyfikacji jest częstą bolączką popularnego 

WordPressa – zleceniodawca wybiera szablon (najczęściej płatny – i to niemało), 

którego wygląd i funkcje dopasowywane są do jego potrzeb, lecz po miesiącu, 

pół roku czy roku stwierdza, że nie jest z niego w pełni zadowolony. Niestety, 

w takiej sytuacji najczęściej konieczna będzie zmiana szablonu i całkowite prze-

budowanie strony. Z perspektywy użytkownika nieposiadającego zaawansowa-

nej wiedzy informatycznej problemem w korzystaniu z WordPressa może być już 

jego instalacja – wymaga ona bowiem dostępu do panelu serwera oraz podsta-

wowej znajomości zagadnień z zakresu obsługi hostingu czy domen. 

Zatem w jaki sposób poradzono sobie z tym w przypadku serwisów takich jak 

Wix czy Squarespace? Zacznijmy od kwestii technicznych oraz modelu funkcjono-

wania tych platform. Rozważając budowę swojego miejsca w sieci przy pomocy 

jednego z tych narzędzi, musimy pamiętać, że mówimy tutaj o rozwiązaniach sub-

skrypcyjnych – korzystanie z pełni ich możliwości wiąże się z comiesięczną opłatą, 

zazwyczaj w wysokości kilkudziesięciu złotych. Co otrzymujemy w zamian? Oprócz 

atrakcyjnego kreatora strony, na liście znajduje się przestrzeń dyskowa (hosting) 

oraz stałe wsparcie techniczne. Dzięki temu nie musimy martwić się samodziel-

nym przesyłaniem plików i zasobów strony na serwer czy rozwiązywaniem proble-

mów technicznych; po naszej stronie pozostaje jedynie podłączenie domeny (jest 

ona jednocześnie jedynym dodatkowym kosztem poza wspomnianą subskrypcją). 

Aspekt ten z całą pewnością najbardziej docenią osoby mniej obeznane z techno-

logicznymi zagadnieniami. Czy system subskrypcyjny jest zatem lepszy od metody 

„zapłać raz, korzystaj na zawsze” (jak w przypadku klasycznie budowanych stron)? 

Chociaż ostateczna ocena będzie w dużej mierze zależała od indywidualnych pre-

ferencji, to ma on swoje niewątpliwe zalety.

Wix & Squarespace – samodzielne tworzenie stron internetowych
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Działanie
Okay, ale właściwie w jaki sposób tworzy się taką stronę? Zarówno Wix, jak 

i Squarespace przygotowały w tym celu edytor graficzny, w którym niezbędne 

elementy, takie jak pola tekstowe, multimedia, linki, formularze czy kształty 

dodajemy do strony metodą „przeciągnij i upuść”. Wszystko dzieje się w cza-

sie rzeczywistym, zapewniając nam natychmiastowy podgląd wprowadzanych 

zmian. Aby maksymalnie uprościć zadanie, większość komponentów, możemy 

łatwo modyfikować przy pomocy suwaków i przycisków. Bardziej zaawanso-

wani użytkownicy docenią natomiast możliwość osadzenia fragmentów wła-

snego kodu – dzięki temu nasza strona zyska unikatowe elementy czy style, 

których nie przewidziano w gotowych rozwiązaniach.

Efekt? Prosty, ale efektowny serwis możemy stworzyć nawet w kilka godzin. 

Jednak co ważniejsze, możliwości edytorów online wcale nie są ograniczone do 

nieskomplikowanych projektów – dzięki integracji narzędzi blogowych, e-com-

merce, osadzaniu modułów social media czy dziesiątkom zewnętrznych wid-

getów (dla Wix), możemy w ten sposób stworzyć nie tylko prostą wizytówkę 

online, ale również sklep internetowy czy rozbudowany serwis tematyczny. 

Przejdźmy zatem do omówienia charakterystyki oraz różnic pomiędzy tytuło-

wymi serwisami.

Wix & Squarespace – samodzielne tworzenie stron internetowych
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Squarespace
To właśnie od tej platformy rozpocząłem moją przygodę z edytorami online, gdy 

w 2014 roku prowadziłem prace nad własnym internetowym portfolio. Chociaż od 

tamtej pory stworzyłem co najmniej 5 iteracji tego serwisu, zmieniając go w roz-

budowaną stronę z ogromną ilością własnego kodu, to do dziś opiera się ona 

o Squarespace. 

Squarespace zadowoli wszystkich tych, którym zależy na maksymalnej prostocie, 

spójności i minimalizmie. Chociaż w porównaniu z konkurencyjnym Wix liczba 

dostępnych komponentów czy modyfikacji może wydawać się ograniczona, to 

dzięki temu znacznie łatwiej utrzymamy porządek – dobrym przykładem będą 

tutaj globalne ustawienia stylów, które pozwalają w jednym miejscu modyfiko-

wać wygląd np. nagłówków występujących w różnych miejscach strony.

Na korzyść Squarespace przemawiają także większe możliwości dostosowania 

e-commerce (np. wyglądu strony produktu), stosunkowo zaawansowane narzę-

dzia analityczne oraz integracja własnego kodu. Odbywa się to jednak kosztem 

prędkości działania oraz poczuciem, że momentami edytor za bardzo ogranicza 

nasze możliwości, a pewne rzeczy musimy dodawać „na około”.

www.squarespace.com

Wix & Squarespace – samodzielne tworzenie stron internetowych

http://www.squarespace.com
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Wix
Bez wątpienia największą zaletę Wix stanowi nieporównywalnie większa swo-

boda modyfikowania komponentów i styli. Podczas gdy sztywne szablony 

Squarespace sprawiają, że pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić, na konku-

rencyjnej platformie trudno natrafić na takie ograniczenia. Mocy tej trzeba jednak 

umieć sprostać, gdyż w przeciwnym razie bardzo łatwo będzie skończyć z cha-

otycznym serwisem, na którym każdy nagłówek wygląda inaczej, a kolejne sekcje 

„rozjeżdżają” się różnicą kilku pikseli z powodu braku precyzji w projektowaniu.

Powodów, dla których Wix stał się moim ulubionym edytem online, jest jednak 

więcej. Wśród najważniejszych mogę wymienić między innymi płynniejsze dzia-

łanie, nieskończoną pulę gotowych, efektownych modułów, a także znacznie 

przystępniejszy interfejs czy rozbudowane opcje dostosowywania projektu pod 

kątem smartfonów. Do maksimum uproszczono tutaj także sposób podłączania 

zewnętrznej domeny, modyfikowania ustawień SEO czy zarządzania uprawnie-

niami użytkowników.

www.wix.com

Wix & Squarespace – samodzielne tworzenie stron internetowych

http://www.wix.com
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Którą platformę wybrać?
Chociaż ostatnie doświadczenia skłaniają mnie ku odpowiedzi zaczynającej się 

na literę „W”, to postaram się być maksymalnie bezstronny i zakończę stwierdze-

niem, że najwięcej zależy od indywidualnych preferencji. Fanom minimalizmu, 

którym zależy na łatwym zaprojektowaniu spójnie wyglądającego serwisu, mogę 

z czystym sumieniem polecić platformę Squarespace. Z kolei osoby poszukujące 

narzędzia do stworzenia efektownej, interaktywnej wizytówki online powinny 

w pierwszej kolejności zapoznać się z możliwościami Wix. 

Niezdecydowanym powiem natomiast, że oba serwisy oferują darmowy okres 

próbny (Squarespace – 2 tygodnie, Wix – bez ograniczeń czasowych w wersji na 

domyślnej domenie), dlatego z całą pewnością warto samodzielnie „przeklikać” 

oba produkty i samodzielnie podjąć decyzję.

Wix & Squarespace – samodzielne tworzenie stron internetowych
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tytuł

Sposób ten opisał Paweł Urbanowicz na stronie Medium.com. Zachęcam Was do 

przejrzenia oryginalnego artykułu (w języku angielskim), a ze swojej strony pozwoli-

łem sobie wyciągnąć z niego esencję, czyli jak pozostawić system w trybie jasnym, ale 

uruchamiać aplikację Xcode w trybie ciemnym, a przy okazji zachować w tym trybie 

również pasek menu i Dock.

Najpierw w Preferencjach systemowych, Ogólnych ustawcie wygląd na jasny. Potem 

w Terminalu wprowadźcie następującą komendę:

defaults write -g NSRequiresAquaSystemAppearance -bool YES

Teraz trzeba się przelogować i znowu przejść do Preferencji systemowych – Ogólnych 

i zmienić wygląd na ciemny. Wygląd systemu pozostanie jednak jasny, a ciemne pozo-

staną tylko pasek menu i Dock.

Teraz czas na Xcode. Przede wszystkim należy się upewnić, że jest wyłączony. 

Następnie należy wpisać w Terminalu poniższe polecenie:

defaults write com.apple.dt.Xcode 

NSRequiresAquaSystemAppearance -bool FALSE

macOS Mojave i tryb ciemny tylko dla Xcode

macOS Mojave i tryb ciemny tylko dla Xcode

M A C I E J  S K R Z Y P C Z A K @ n o r b e r t c a l a

Już wszyscy możemy się cieszyć najnowszym systemem od Apple dla Maców. Jedną z nowości jest 

ciemny tryb. Sporo deweloperów czekało na ten tryb wyłącznie po to, by móc korzystać z niego 

w aplikacji Xcode. Muszą jednak iść na kompromis, gdyż po jego włączeniu, zmieni się interfejs 

także innych aplikacji, jak na przykład Findera. Istnieje jednak pewien sposób, by to obejść.

https://medium.com/@pawelurbanowicz/boost-your-productivity-with-macos-mojave-enable-dark-mode-for-xcode-only-33d86e452ea9
http://www.twitter.com/norbertcala
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Wystarczy się tylko przelogować i będziecie mogli cieszyć się ciemnym interfejsem 

Xcode przy jasnym wyglądzie systemu.

Aby cofnąć powyższe zmiany, należy posłużyć się poniższymi komendami:

• dla Xcode:

defaults write com.apple.dt.Xcode 

NSRequiresAquaSystemAppearance -bool TRUE

• dla paska menu i Docka:

defaults write -g NSRequiresAquaSystemAppearance -bool NO

Źródło: Medium.com (Paweł Urbanowicz)

macOS Mojave i tryb ciemny tylko dla Xcode

https://medium.com/@pawelurbanowicz/boost-your-productivity-with-macos-mojave-enable-dark-mode-for-xcode-only-33d86e452ea9
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tytuł

Padało sporo próśb o pomoc z Shortcuts i Siri Shortcuts, zapraszam więc do zapozna-

nia się z obiema koncepcjami, bo wbrew pozorom to są różne rzeczy.

Siri Shortcuts to proste możliwości, które deweloperzy udostępniają dla iOS-a 12 

i Siri. Za ich implementację odpowiedzialny jest deweloper, a konfiguruje się je albo 

w danej aplikacji albo w Settings/Ustawienia  Siri & Search  All Shortcuts.

Kurs Siri Shortcuts – część 1

Kurs Siri Shortcuts – część 2

Kurs Siri Shortcuts – część 3

Kurs Siri Shortcuts – część 4

Kurs Siri Shortcuts – część 5 

Siri Shortcuts

Siri Shortcuts

W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z @ m o r i d 1n

https://imagazine.pl/2018/09/18/kurs-siri-shortcuts-czesc-1/
https://imagazine.pl/2018/09/18/kurs-siri-shortcuts-czesc-2/
https://imagazine.pl/2018/09/19/kurs-siri-shortcuts-czesc-3-backup-naszych-shortcutow/
https://imagazine.pl/2018/09/21/kurs-siri-shortcuts-czesc-4-wyslij-sms-ze-swoim-polozeniem-w-razie-sytuacji-krytycznej/
https://imagazine.pl/2018/09/26/kurs-siri-shortcuts-czesc-5-wstaw-screenshota-z-iphonea-x-lub-xs-w-urzadzenie/
http://www.twitter.com/morid1n


https://www.etsy.com/ie/shop/TomaszSzykulski?ref=hdr_shop_menu
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K I N G A  O C H E N D O W S K A

Zaczęło się jak w MacHeiście, skończyło rozgnieceniem kilku much. Na palcach jednej ręki można 

policzyć przejawy szczerego entuzjazmu ze strony publiczności.

@ s a n t e e76
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DDla macuserów z mojego pokolenia oglądanie konferencji Apple to niemal religia. Pomimo tego, 

że z roku na rok coraz mniej emocji towarzyszy temu rytuałowi, o wyznaczonej godzinie zasia-

damy przed ekranami, by raz jeszcze połączyć się kolektywną świadomością wyznawców Apple.

W ostatnich latach Apple musiało zmierzyć się z licznymi trudnościami wynikającymi ze śmierci 

Steve’a Jobsa. Przede wszystkim chcąc uniezależnić nowy wizerunek firmy od twarzy chary-

zmatycznego przywódcy, musiało wprowadzić okres karencji na wszystko, co się z nim wiązało 

w oczach użytkowników. Żadnego „I jeszcze jedno”, żadnego zaburzania rzeczywistości. Żadnych 

charakterystycznych gestów. Jego następcy musieli pokazać, że nie próbują kopiować najwięk-

szego czarodzieja naszych czasów. Oczywiście odbiło się to na magii konferencji, które z objawień 

stały się zwykłymi listami zakupów. Poprawne i merytoryczne, ale bez duszy. Z czasem Apple 

znalazło sposób na wprowadzenie Steve’a Jobsa na scenę, bez silenia się na zbędne gesty i wysta-

wiania na odstrzał prelegentów. Wystarczy wspomnieć na początku, że konferencja odbywa się 

w auli imienia Steve’a Jobsa i tradycji staje się zadość. 

Tym razem jednak Apple uraczyło nas oryginalnym wstępem rodem z MacHeista, a następnie 

wyświetliło na ekranie Macintosha. Najwyższy symbol… wszystkiego. Symbol rewolucji o niespo-

tykanym kalibrze. Symbol ducha Apple.

Jeśli nawiązujemy do wydarzenia, które przeszło do historii i na liście kultowych wydarzeń świata 

technologii do dziś zajmuje miejsce numer jeden, to mamy moralny obowiązek stanąć na wysoko-

ści zadania. Najwyraźniej jednak ktoś w Apple myśli inaczej. Może wziął sobie za bardzo do serca 

filozofię „Think different”? Nie wiem, kto wpadł na pomysł, by znakiem przełomu firmować prze-

noszenie na kolejny poziom, ale należą mu się za to ciężkie galery albo dożywocie w kamienioło-

mach. Zwłaszcza że konferencja była co najwyżej średnia i to w dolnej skali owej średniości.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że żadna firma nie dokonuje przełomów dwa razy do roku i Apple 

nie jest tu wyjątkiem. Czasem trzeba po prostu udoskonalić istniejący już produkt, czasem trzeba 

wyciągnąć, co się da z technologii obecnej na rynku. Wypada natomiast dostosować otoczkę 

wydarzenia do jej rangi i prezentowanej treści. W tym przypadku Apple poszło po bandzie, zabija-

jąc muchę młotem, ożywiając ją i ponownie zabijając.

O ile Tim i Phil sprawili się relatywnie poprawnie, poza wielokrotnym powtarzaniem tych samych 

informacji, o tyle prezydent American Heart Association – Dr Ivor Benjamin, bez żenady odczy-

Młot na muchy
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tywał co drugie słowo z umieszczonego na brzegu sceny promptera. Słuchanie osoby, która co 

chwilę przerywa kontakt wzrokowy z widzem, jest bardzo trudne i sprawia, że większość prze-

mowy wcale nie dociera do słuchaczy. Nie lepsza była Lisa Jackson, opowiadająca o polityce 

recyclingu, której fatalnie dobrana garderoba zupełnie odwróciła uwagę od interesujących infor-

macji, m.in. na temat przedłużania żywotności produktów Apple poprzez udostępnienie najnow-

szego systemu dla urządzeń tak starych, jak iPhone 5S. Może przyszłoby nam wtedy do głowy, że 

ten ruch spowoduje gwałtowny przyrost urządzeń używających najnowszego iOS, przynajmniej 

w statystykach. Reszta prezentacji to głównie informacje techniczne. Wielokrotne powtarzanie 

zwrotu „bionic chip” sprawia, że cała futurystyczność nazwy staje się po prostu męcząca. A na 

koniec nie należy zapomnieć o dwóch stałych punktach programu.

Jeśli przyjrzeć się temu, na czym skupiają się dzisiejsze konferencje, można by dojść do wnio-

sku, że głównymi zastosowaniami telefonu jest robienie zdjęć, oczywiście lepszych w każdej 

kolejnej generacji sprzętu i granie w gry – ponownie – za każdym razem bardziej wymagające 

i rozbudowane. Do tego służą genialne ekrany i ultraszybkie procesory – by zrobić fotkę i zabić 

trochę czasu, pykając w wirtualną strzelankę. Na osłodę dostaniemy większy ekran. Będzie nam 

potrzebny, jeśli postanowimy sprzedać rogówkę, żeby sprostać wymaganiom cenowym produ-

centa. I to w zasadzie tyle. 

Prawdziwą sztuką jest zrobienie z takiej treści pełnometrażowej prezentacji.

Nie zrozumcie mnie źle – kocham Apple całym sercem. Żadna inna firma nie jest w stanie spro-

stać oczekiwaniom użytkowników w sposób, w jaki robi to Apple. Odnoszę jednak wrażenie, że 

bez kapryśnego i despotycznego Jobsa, Apple dryfuje niebezpiecznie w kierunku populizmu i to 

takiego „Made in China”. Oferta Apple traci w tej chwili przejrzystość, wbrew wyraźnym zaleceniom 

Steve’a. Zwykły użytkownik pogubi się w Apple Store dokładnie tak samo, jak w sklepie każdej 

innej marki. Podejrzewam, że największą rolę odgrywa w tym nacisk akcjonariuszy, którzy ocze-

kują, że firma dostosuje się do rynku, na którym królują emotikonki, zdjęcia i gry. Skutkiem czego, 

kilka zdań zostaje nadmuchanych do rozmiaru XXL i powtarzanych po wielokroć, do znudzenia.

Nie oczekuję rewolucji za każdym razem, kiedy siadam przed ekranem, by zobaczyć, co słychać 

w Apple. Oczekuję jednak wizerunkowej i merytorycznej uczciwości. A przede wszystkim tego, 

że pozwoli mi zachować piękne wspomnienia o prezentacjach, które przeszły do historii. Firma 

o kalibrze i tradycji Apple nie musi dmuchać baloników i zabijać much wielkimi młotami.

Może po prostu powiedzieć, że ulepszyli to i owo, a wielkie wejścia zostawić na wyjątkowe okazje.

Młot na muchy



Quo Vadis, Apple?

Bez zbędnych proklamacji, Apple wyciąga rękę po specyficzny rynek. Wszyscy wiedzą, że istnieje, 

nikt nie dostrzegł jego potencjału.
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NNowy Apple Watch to sprytne, małe urządzenie, które wzbudziło umiarkowany entu-

zjazm zgromadzonej na konferencji publiczności. Umiarkowany entuzjazm wynikał przede 

wszystkim z zaskoczenia. Potrzeba czasu, by zrozumieć, dokąd zmierza Apple. Kiedy anali-

tycy rynku obwieszczą w końcu swoje przemyślenia, dla innych firm będzie już za późno.

Łatwo byłoby powiedzieć, że Apple sięga po rynek zdrowia. To oczywiste i nie ma w tym 

nic nowego. Ostatnia konferencja pokazała jednak, że firma ma dużo szersze plany. 

Zacznijmy od tego, że inteligentne zegarki mają dwa główne zastosowania – szeroko 

pojętą komunikację i szeroko pojęty fitness. Żadnego z tych zastosowań nie trzeba 

wyjaśniać. W komunikacji Apple Watch zdecydowanie przoduje, w fitnessie plasuje się 

w honorowym środku, standaryzując funkcje tak, by mogli ich używać zarówno zupełnie 

początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy. Aby pomiary oferowane przez aplikacje fit-

nessowe były wiarygodne, konieczny jest moduł analizujący pracę serca – od niej bowiem 

zależy to, jak dużo kalorii w rzeczywistości spalamy. Mając już zaimplementowany sensor, 

możemy się zacząć zastanawiać, ile jeszcze jesteśmy w stanie z niego wyciągnąć. Apple 

od lat podkreślało, że zdrowie jest w centrum ich uwagi. Nikt jednak nie spodziewał się, że 

firma zdecyduje się na tak śmiały ruch, by fizycznie wejść na rynek urządzeń medycznych. 

Co innego analiza i przetwarzanie danych, co innego uzyskanie błogosławieństwa FDA 

(Food and Drug Administration), ciała legislacyjnego w Stanach Zjednoczonych. To przy-

padek bez precedensu, by małe, popularne urządzenie zostało uznane za wiarygodny śro-

dek diagnostyczny. Uciera to nosa wszystkim tym, którzy przez lata twierdzili, że pomiary 

dokonywane przez zegarki są na tyle nieprecyzyjne, że nie należy przykładać do nich 

większej wagi. Teraz lekarz, któremu zostaną przedstawione wyniki krótkiego badania, 

wykonanego za pomocą zegarka, nie będzie mógł ich zignorować. Będzie musiał pod-

jąć na ich podstawie akcję, która potencjalnie może uratować życie użytkownika Apple 

Watcha. Ruch Apple, pomimo że niespodziewany, to jednak jeszcze nie trzęsienie ziemi. To 

wstrząsy zapowiadające inną, cichą rewolucję. Kolejne wskazówki, dotyczące ścieżki jaką 

zamierza podążać Apple, daje nam druga, nowa funkcja zaprezentowana na scenie.

Kiedy ogłoszono, że nowy Apple Watch będzie rozpoznawał upadek, reakcja publiczno-

ści była nieco opóźniona. Pojawiły się nieco zaskoczone, skonsternowane brawa o umiar-

kowanym nasileniu. Łatwo wyobrazić sobie proces myślowy, stojący za owacją. Owszem 

– nowość, owszem – fajne, ale dlaczego akurat upadki? Tak, ludzie upadają, często robią 

Quo Vadis, Apple?
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sobie krzywdę i potrzebują pomocy lekarskiej. Do tego pojawia się cała wysublimowana 

procedura, która uruchomi automatyczną reakcję zegarka, a ten wezwie pomoc. Czy ta 

opcja jest dla mnie? Kiedy ostatnio upadłem? Czy upadł któryś z moich znajomych? Czy 

potrzebowali wtedy wsparcia ze strony technologii?

To naturalne, że względnie młoda i sprawna publiczność nie zareagowała entuzjastycznie 

na tak niespodziewaną funkcję. Oczywiście dlatego, że ta funkcja nie jest przeznaczona 

dla nich. Jeszcze nie.

Upadki zdarzają się w różnych okolicznościach. Podczas jazdy na rowerze, wspinaczki, 

wychodzenia z wanny czy stawania na stołku. W przypadku sprawnych, młodych ludzi 

wypadki takie nie kończą się zazwyczaj tragicznie. Kto więc, statystycznie biorąc, upada-

jąc, ponosi największe konsekwencje? No właśnie. Założę się, że już wiecie. 

Jest taki rynek, którego technologii nie udało się zmonopolizować i jest to rynek ludzi 

starszych. Młodzieży do technologii przekonywać nie trzeba. Dzisiejsi czterdziestolatkowie 

wyrośli razem z technologią i poruszają się w niej pewnie i sprawnie. Starsi ludzie mniej 

interesują się nowinkami i nie widzą konieczności posiadania inteligentnych urządzeń, 

chyba że te oferują coś, co jest im naprawdę potrzebne.

Babcia nie kupi smartfona tylko dlatego, że ma ładną obudowę i można na nim grać 

w gry. Uśmiechnie się i pokiwa głową. Za to kupi telefon, jeśli będzie mogła porozmawiać 

z wnuczkami na FaceTime, zwłaszcza jeśli mieszkają w innym stanie albo po drugiej stro-

nie globu. Nawet jeśli będzie to jedyny program, jaki będzie umiała obsługiwać, emocjo-

nalna wartość tej możliwości będzie wystarczająco wielka, by wygenerować akcję zakupu.

A co z zegarkiem? Czy ten dziwny zegarek jest potrzebny starszym ludziom? Nie potrze-

bują maciupkich ikonek ani powiadomień. Z reguły nie uprawiają fitnessu i nie liczą kalorii. 

Jak więc namówić ich do zakupu czegoś, co w obecnym kształcie nie prezentuje dla nich 

żadnej merytorycznej wartości? Tu właśnie wkracza Apple, ze swoim planem sięgnięcia 

po rynek, po który nikt jeszcze nie odważył się sięgnąć, po rynek, który od lat opiera się 

najazdowi technologii.

W krajach zachodnich starsi ludzie mieszkają zazwyczaj sami. Dzieci wyprowadziły się już 

dawno, mieszkają daleko i odwiedzają rodziców raz, dwa razy do roku. Opieka zdrowotna, 

zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest kosztowna i nie wszystkich na nią stać. Co może 

Quo Vadis, Apple?
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więc zrobić starszy człowiek, żeby czuć się bezpieczniej? A gdyby mógł mieć prywatnego 

strażnika, który poinformuje go, że coś złego dzieje się z jego sercem? Gdyby był ktoś, 

kto wezwie pomoc, kiedy upadnie na oblodzonej ścieżce albo poślizgnie się przy wycho-

dzeniu z wanny? Dla wielu ludzi w podeszłym wieku wizja leżenia bezradnie na podło-

dze w pustym domu jest obrazem z sennego koszmaru. U wielu dzieci, po drugiej stronie 

globu, ta sama wizja wzbudza strach i stres. Chętnie zasugerują albo kupią rodzicom 

urządzenie, które w razie potrzeby wezwie pomoc, bez konieczności ludzkiej ingerencji. 

Genialne w swojej prostocie. Zwłaszcza że, by używać zegarka, trzeba mieć również przy-

najmniej jedno z pozostałych urządzeń Apple. Za jednym zamachem sprzedajemy więc 

dwa urządzenia – za wizję spokoju i względnego bezpieczeństwa.

Apple ma szansę wejść na rynek, który do tej pory uważany był za stracony. Z błogosła-

wieństwem FDA zegarek Apple zyskuje w oczach tych, którzy wyrośli w innych czasach 

i w innej kulturze. Przestaje być zabawką dla młodych, staje się osobistym strażnikiem. 

I wszystko po cichu, bez zwracania na siebie zbędnej uwagi innych technologicznych 

gigantów. Zanim się zorientują, będzie już za późno. Apple już tam będzie, siedząc na 

tronie i uśmiechając się spokojnie. Przyda się też to, że w zaskakujący sposób wydłużono 

życie urządzeń tak starych, jak iPhone 5S. Można je będzie odkurzyć i przekazać innym 

członkom rodziny, by skonfigurowali nowego, miniaturowego strażnika. Niby nic, a jednak. 

Wierzę, że Apple podjęło właściwą decyzję i przy kolejnych sprawozdaniach kwartalnych 

zobaczymy nie tylko rekordową liczbę telefonów używających najnowszego iOS, ale rów-

nież znaczny wzrost sprzedaży Apple Watcha. Kiedy Apple wyciśnie już wszystko z sen-

sora ruchu, tak jak zrobiło to z modułem odpowiedzialnym za pracę serca, zobaczymy 

zapewne kolejne, nowe funkcje we flagowym zegarku. Z pewnością wielu użytkowników 

ucieszyłoby się z integracji Apple Watcha z aplikacjami dla diabetyków. Niestety, badanie 

poziomu cukru na bazie analizy potu nie jest jeszcze wystarczająco wiarygodne, a Apple 

nigdy nie zainstaluje tak inwazyjnego modułu, jak miniaturowa igła. Co jak co, ale urzą-

dzenia Apple mają kojarzyć się wyłącznie z dobrymi rzeczami.

Ciekawi mnie, jak potoczą się dalsze losy zegarka Apple. Na razie babcie i dziadkowie 

powinni oczekiwać wysypu niespodziewanych gwiazdkowych prezentów.

W końcu święta już niedługo!

Quo Vadis, Apple?



Drogie Apple: dziękuję i pytam

Zmieniliście moją codzienność, sposób nauki, a w konsekwencji – życie. Od ponad dekady jestem 

z Wami i wiem, że gdyby nie upór kilku osób – tych często wrednych wizjonerów – mój zawód by 

dziś nie istniał, branża nie miałaby nic wspólnego z tym, czym zajmuje się obecnie, a ja nie pisałbym 

tych słów. Prawdopodobnie nie pisałbym w ogóle i na pewno nie nagrywałbym podcastu. Dziś 

chcę podziękować za kilka spraw i o kilka zapytać. Bo czemu nie?
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TiPhone
To była konferencja, na którą długo czekałem. IPhone'a zmieniam średnio co 

trzy–cztery  lata. Są piekielnie dobre, nie muszę tego robić częściej. Do tej 

pory iPhone 6S 128 GB, zwłaszcza pod kontrolą iOS 12, działa rewelacyjnie. Ten 

rok to mój rok wymiany iPhone’a. Od zawsze starałem się kupować wersję S, 

które są poprawioną wersją przełomowego produktu wypuszczanego przez 

Was na rynek co jakiś czas. W tym roku mogę to zrobić. iPhone XS jest dokład-

nie tym, czego oczekiwałem, a nawet czymś więcej! Chylę czoła za układ A12, 

bo choć niewielu o tym mówi, to właśnie Wasi inżynierowie robią w ostatnich 

latach najwięcej. Uczenie maszynowe w czasie rzeczywistym? Nie marzyliśmy 

o tym i wielu z nas nie do końca wie, jak tego jeszcze użyjemy. Przy całym szu-

mie, o który skutecznie zabiegacie, a który dotyczy kolorków, odporności na 

zalanie piwem (choć dzięki i za to!) i tego, jak rozpoznać na ulicy, czy ktoś ma 

nowy iPhone, ja dziękuję Wam za to, co niewidoczne dla oczu. Za tysiące godzin 

pracy inżynierów, designerów i ludzi, którzy nie mają często swoich kont na 

Instagramie, a dzięki którym Magazyn „TIME” może wysłać reportera w teren, 

aby zrobił okładkowe zdjęcie za pomocą smartfona. Ba, zdjęcie lepsze niż naj-

lepsze kilka lat temu. Dziękuję za to, że mogę wejść do domu, wiedząc, że ulu-

biony zestaw lamp będzie już zapalony, dopasowany do mojego nastroju i pory 

dnia. Że nie muszę o tym myśleć. Chłopaki i dziewczyny – jesteście niesamo-

wici! Brawa jednak należą się właśnie Wam. Wybieram iPhone XS 256 w wer-

sji Silver, ale chciałbym podziękować jeszcze za jedną rzecz – za iPhone'a XR. 

Wyciągnięta lekcja z porażki modelu 5C, parametry zrównane w przypadku 

większości potrzeb masowego klienta z najwyższymi modelami serii XS oraz 

paleta kolorystyczna, którą, mam nadzieję, będziecie odświeżać co roku (kolor 

żółty to naprawdę zły pomysł). Nawet przez chwilę zastanawiałem się, czy nie 

wybrać modelu R. Jestem jednak klientem, który jak już zmienia, to zmienia 

na maksa! No dobrze, dlaczego nie wybrałem zatem Maxa? Po prostu – jest za 

duży. Wybaczcie.

Drogie Apple: dziękuję i pytam

Chylę czoła za układ A12, bo choć niewielu o tym mówi, to właśnie 

Wasi inżynierowie robią w ostatnich latach najwięcej.
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Takich jak ja, jest wielu. Wybieramy to, co maksymalne, aby móc korzystać z tych 

urządzeń jak najdłużej. Mam trzy pytania w tym kontekście. Pytanie pierw-

sze dotyczy tego, co na pierwszy rzut oka niewidoczne. Dlaczego w pudełku 

nowych iPhone'ów znajdę 5W, przestarzałą ładowarkę oraz przewodowe słu-

chawki? Wiecie, nie zrozumcie mnie źle, ale skoro iPhone jest najlepszym tele-

fonem na świecie, to oczekuję, że w zestawie otrzymam najlepsze słuchawki na 

świecie – moje ukochane AirPods (czyżby za rogiem była nowa wersja z obsługą 

Hey Siri?) – a telefon naładuję najszybciej, jak to możliwe. Może być bezprze-

wodowo – ups – nie może. Nadal milczycie w kwestii AirPower. Minął rok. Jak 

długo jeszcze? Ostatnie pytanie: dlaczego tak niewiele krajów ma dostęp do 

AppleCare+ dla iPhone'a i dla Apple Watch? Krótko: my naprawdę zapłacimy 

za szybką ładowarkę, najlepsze słuchawki i dodatkową gwarancję w zestawie. 

Wielu będzie krzyczeć, że drogo, ale większość to zrozumie. Nie bójcie się tego. 

Zawsze było drogo. Nikt jednak nie chce rozumieć i czuć, że do produktu pre-

mium dostał akcesoria rodem z wyprzedaży.

Apple Watch
To już prawie trzy lata mojej przygody z bieganiem. Ta relacja nie jest łatwa. 

Wiele razy się na siebie wkurzamy. Wiele razy moje „Nie” próbuje wygrać z „Tak” 

mojego serca. A to jest zakochane w sporcie. Kiedyś nie było. Kiedyś serca było 

mniej, ale ciała znacznie więcej. 40 kg więcej, dacie wiarę? Wszystko zmienił 

Apple Watch. Niektórzy mają do mnie pretensje, że w technologii upatruję oso-

bisty sukces, ale nie mogę robić inaczej, bo bym kłamał. Tak – to ja wychodzę 

codziennie rano na trening – to ja mówię „Tak”, gdy deszcz za oknem krzyczy 

„Nie” – ale to on, na początku krzyczy: Zrób to!

Pozwólcie mi być szczerym: Nowe iPhone'y, nawet z perspektywy osoby, która 

przesiada się z modelu 6S, są tylko oczywistą kontynuacją. Produktem, który po 

prostu jest. Nic ponadto. Czy iPhone wywołuje u mnie emocje? Wybaczcie, ale 

nie. Żadnych. Jest moim narzędziem pracy. Jest tak oczywisty, jak to, że codzien-

nie rano parzę sobie imbir. Dziękuję, że konferencję rozpoczęliście do Apple 

Watcha! To najważniejsze urządzenie elektroniki użytkowej od czasów iPoda! 

I najintymniejsze. Series 4 pokazał mi, że warto było użytkować go od samego 

początku, od kulawej i z dzisiejszego punktu widzenia nieużywalnej wersji 

Series 0. Wykonaliście kawał dobrej i pięknej roboty. Series 4 jest ucieleśnieniem 

badań rynku, którym byliśmy my – konsumenci. Warto było na niego czekać.

Drogie Apple: dziękuję i pytam
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Szczególne podziękowania kieruję ponownie do inżynierów i sportowców, któ-

rzy sprawili, że mały gadżet stał się pełnoprawnym urządzeniem medycznym; 

dostępnym dla masowego klienta. EKG z nadgarstka – to niezwykłe! Steve jest 

z Was z pewnością dumny. Apple Watch jest dla mnie ucieleśnieniem Apple, 

jakie znam od lat. Jest produktem przemyślanym do granic absurdu. Do tego 

produktem, który z modą i trendami jest na bieżąco, każdej wiosny i każdej 

jesieni. Uwielbiam dobierać paski i tarczę do stroju czy rodzaju aktywności i od 

początku wierzyłem, że pozostawicie ich kompatybilność z nowym modelem. 

Nie mogę się doczekać, aż po wielu trudach będzie mi dane kupić Series 4 Steel, 

44 mm z białym, sportowym paskiem. Dlaczego po wielu trudach?

Pozwólcie na moje trzy pytania dotyczące absolutnie ulubionego produktu od 

Apple w historii (nawet od iPoda). Pierwsze z nich dotyczy dostępności: miesz-

kam w Polsce, kraju, w którym nie mogę kupić wymarzonego sprzętu, ponieważ 

nie oferujecie wersji stalowej bez modułu eSIM, których jeszcze nie obsługu-

jemy. Na szczęście bywam w UK, ale nawet to okazuje się problematyczne, bo 

zegarków w pierwszych miesiącach po premierze jest bardzo, bardzo mało. My 

chcemy je kupić – pozwólcie nam! Druga sprawa to moje zdrowie. Mówicie, że 

Apple Watch ma być moim prywatnym asystentem zdrowotnym. Tak, dokład-

nie na to chcę mu pozwolić! Okazuje się, że nie mogę, bo EKG wykonam tylko, 

mieszkając w Stanach Zjednoczonych. W momencie premiery tak ważnej, zmie-

niającej realnie świat (znowu to robicie!) funkcji, musicie być gotowi. Rozmawiać 

z Europą, która naprawdę uwielbia Apple. Spójrzcie, ile osób płaci nad Wisłą za 

pomocą ApplePay i porównajcie to z premierą tej usługi w innych krajach. Nie 

jesteśmy najzamożniejszym państwem świata, ale społeczność Apple mamy 

równie wierną, jak publikę na koncertach czy wydarzeniach sportowych! Na 

koniec kwestia mody: nie musicie każdego roku pokazywać tak wielu nowych 

tarcz. Lepiej mniej, a bardziej przemyślane, bo wkrótce granica, którą posta-

wiliście przed deweloperami, nie pozwalając na instalację tarcz z zewnątrz 

(Dziękujemy za to, bo dzięki Wam Apple Watche zawsze wyglądają dobrze!), 

Drogie Apple: dziękuję i pytam

– Dziękuję Wam za to, co niewidoczne dla oczu!
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zostanie zatarta przez Was samych. Niestety, kilka z nowych tarcz w watchOS 5 

to pastisz, którego nie chciałem oglądać. Johny?

Mac
Drogie Apple. Czekamy na aktualizację linii Mac. Nie liczymy na budżetowe kom-

putery, ale na komputery, które w swoim segmencie i swojej grupie odbiorców 

będą warte ceny, którą przyjdzie nam zapłacić. Student, manager czy sprzedawca 

nie potrzebują TouchBara, procesora i9 czy oszałamiającej mocy karty graficznej. 

Potrzebują za to trzech rzeczy: ekranu, który dba o ich wzrok (dlatego używam 

iPada Pro, a nie MacBooka), klawiatury, od której nie chce się odrywać rąk – do 

czego przyzwyczailiście nas przez dekady – oraz mobilności. MacBook Air to dziś 

dla wielu najbardziej wdzięczna maszyna na rynku. Szkoda, że cierpi na nieule-

czalną chorobę ekranu, który powinniśmy oglądać w muzeach, a nie kupować 

w sklepach. Nie musicie nam niczego udowadniać. Po prostu – dostosujcie się 

do tego, czego oczekujemy – a pozostali nadal będą wybierać linię Pro. Jak sami 

mówiliście wielokrotnie: Dlatego, że są Pro!

Wielu chce być jednak po prostu – użytkownikami Maców. W tej kwestii jeste-

śmy ciągle głodni i ciągle nienasyceni. Czekamy.

Drogie Apple: dziękuję i pytam

https://youtu.be/iol8n3m88SA


Klatka Apple

A D A L B E R T  F R E E M A N

Ostatni spektakl Apple obserwowałem w lobby hotelowym daleko od Polski. W ogromnym hotelu 

bardzo dużo osób siedziało ze wzrokiem wlepionym w swoje telefony i wysyłało zdjęcia, pisało do 

najbliższych czy sprawdzało swoją pocztę. Widok bardzo częsty w hotelach na całym świecie.

@ Fr e e m a n A d a l b e r t
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PPrezentacja nowości mnie rozczarowała. Ogólnie produkty Apple mnie rozcza-

rowują, ale ich używam. Co innego jednak zaprząta moją uwagę. To, jak bardzo 

Apple próbuje mnie opleść usługami i sprzętem. Jak bluszcz zamek z bajki o śpią-

cej królewnie. Muzyka, mail, chmura, hasła. Zabierają mi wszystko. Nie jestem 

„Free”. Za to mówią mi, że jestem bezpieczny. Podobnie pewnie myśli osadzony 

w więzieniu.

Dzisiaj na Twiterze wymieniałem się poglądami z dosyć znanym w kręgach pol-

skiej sceny Apple podcasterem. Kilka osób mu wtórowało i główną zaletą syste-

mów Apple według nich jest bezpieczeństwo. Zastanawiam się, co to znaczy dla 

osoby mającej wszystko od tej amerykańskiej firmy? Pewnie tyle, że nikt nie pozna 

ich tajemnic. Przez pewien czas myślałem podobnie.

W rzeczywistości to wygląda jak serwerownia dużej firmy bez zabezpieczenia 

niezależnej sieci energetycznej czy agregatu lub nawet UPS. Bez deski ratunko-

wej. Gdyby nagle Apple stwierdziło, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe 

swojego kraju (co nie jest takie niedorzeczne, bo, przypominam wszystkim, pre-

zydentem USA jest Donald Trump) udostępni dane wszystkich użytkowników? 

Mają wszystko. Od naszej karty kredytowej z Apple Pay do najbardziej tajnych 

zdjęć w zakamarkach iCloude. Kopie telefonów, tabletów. Całą naszą aktywność. 

Gdzie chodzimy. Kiedy i gdzie śpimy. Kiedy uprawiamy seks i, jeśli wszyscy mają 

zegarki od Apple, to wiedzą nawet z kim.

W moim przypadku rozproszyłem wszystkie usługi: maile w Office365 Microsoftu, 

muza w Spotify, karta płatnicza w Google Pay, notatki w Evernote, dane o aktyw-

ności w Garminie, a zdjęcia w chmurze Adobe. Trzeba by przekonać trochę więcej 

podmiotów. Zastanawiam się, kto może czuć się bardziej bezpieczny.

Używanie Apple jest wygodne. Wszystko przepływa, łączy się i współdziała 

(przynajmniej w założeniu). Jest też jednak drogie. Wpadamy w taką klatkę jak 

Bear Grylls w bagno. Przy każdym ruchu coraz bardziej. Telefony nie są rewolu-

cyjne. Huawei na zasadzie starej gry komputerowej punktuje wszystkie nowości 

i pokazuje daty, kiedy wdrożyli to u siebie. Co jest jednak podstawą następnych 

Klatka Apple
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zakupów i rekordów finansowych Apple? Uwiązanie użytkowników. Nie brak kon-

kurencji. Uwiązanie oraz „klatka” mody. Pokazania się, że mnie stać.

By mieć internet na wakacjach, podszedłem do stoiska Vodafone i poprosiłem 

o kartę z pakietem danych. Miły i znający chyba wszystkie telefony sprzedawca 

zerknął na iPhone’a X i stwierdził: „Ma Pan bardzo drogi telefon”. Potwierdziłem, 

ale nie tłumaczyłem mu, że zabieram zawsze taki telefon, który mogę szybko 

w podróży sprzedać w przypadku jakichś problemów. Bywam w dziwnych miej-

scach i to, mimo że nigdy nie sprawdzałem tej deski ratunku, może uratować 

mnie z opresji. W większości taki telefon to pokazanie swojej pozycji. Jak drogi 

zegarek czy luksusowy samochód. U dużej części moich znajomych, którzy 

mają „X”, nikt nie mówi o bezpieczeństwie. Prawnicy, lekarze, biznesmeni – oni 

chcą mieć coś, czym mogą pokazać swoją pozycję. Apple to wie i wykorzystuje. 

Pierwszymi oznakami statusu były złote zegarki.

Apple ciągle jest tą samą firmą, która uczy nas, jak trzymać telefon popraw-

nie. Jaki ekran w telefonie jest dla nas najlepszy. I większość moich oponentów 

potwierdza to! Mówią: „Nie interesuje mnie to, co ma Android”. To dopiero jest 

zamknięcie skrzynki, w której się siedzi. Sam obecnie mam trzy telefony. Huawei 

P20 Pro, Samsunga S9+ i iPhone’a X. Przetestowałem je dokładnie i wiem, że 

iPhone nie jest najlepszy. W żadnej kategorii. No, może bezpieczeństwa, choć 

tego nie jestem pewien, bo do żadnego mojego telefonu nikt nigdy się nie 

wkradł. A, jest jednak jedna kategoria: cena. Jest najdroższy.

Takie klatki, jak ta z Apple, to jedna z wielu. W niektórych siedzimy mentalnie. 

W niektórych fizycznie. Najbliższa to nasze ciało. Boimy się je zmienić. Ogromna 

liczba takich osób pisze w FB: „Jestem jaka/i jestem”. Poddali się. Nie chcą i nie wie-

rzą, że można wszystko. Moja siostra, której dałem przykład, zmieniła się tak jak na 

reklamach cudownych tabletek czy herbatek odchudzających. W kilka miesięcy.

Brak pieniędzy lub nasze poczucie ich braku to potężne więzienie naszego życia. 

W takim przypadku ciągle proponuję wycieczkę do Indii. Nie jest to taka droga 

impreza, jak się wydaje. Wejść w slumsy. Wejść na zwykłą ulicę gdzieś w Mumbaju 

czy innym mieście (z wyłączeniem Goa, bo tam jest raj). Udać się niedaleko hotelu 

i chwilę pobyć z ludźmi, których jedynym dobytkiem jest niebieska plandeka 

i dwa garnki. My, będąc tam, mając w ręku telefon i na ramieniu aparat, mamy 

Klatka Apple
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mniej więcej tyle, ile kosztuje utrzymanie całej rodziny przez rok lub dwa lata. Tak, 

wiem, mieszkamy w innych warunkach. Chodzi mi jedynie o perspektywę.

Trochę odbiegłem od tematu nowych sprzętów z jabłkiem. Zastanawiałem się, 

w jaką stronę idzie firma. Gdzie chce być za kilka lat. Wróćmy do historii. Na 

początku komputery dla mas. Do każdego domu. Walka z gigantem IBM. Wielki 

Brat. Kto teraz jest Wielkim Bratem? Kto na nas patrzy? Przez dziwne działania 

firma potem wpadła w kłopoty. Odrodzenie dał iPod. Białe słuchawki. Dla mas. 

W cenie, która pozwalała sięgnąć po to urządzenie prawie wszystkim. Jednak 

moda przemija. Za chwilę zostaniemy z iPhone’ami za 10 000 złotych i garstką 

osób, które je będą posiadały. Tak mi odpowiedzą: „Nie stać Cię, to kup sobie coś 

innego”. Co jednak zrobią Ci, co będą już tak zamknięci przez Apple w swoich 

usługach, że nie będą mieli odwrotu?

Zastanawia mnie, dlaczego dajemy się jako klienci nabijać w butelkę. Co 

powoduje, że za każdym razem, jak w reklamie z 1984 roku, idziemy na roz-

kaz Wielkiego Brata. Czekamy na premiery i stajemy w kolejce pod sklepem. Ta 

firma nie dostrzega nawet tak dużych narodów, jak Polska. Asystent głosowy czy 

pewne usługi są dla nas zakazane. Mam poczucie wielkiego niesmaku. Pamiętam 

czasy PRL i nie mam ochoty ciągle tak być traktowany. Chcę być równy przyjacio-

łom z USA czy Niemiec.

Widzę i wiem, że wszystko przemija. Rodzą się nowe trendy i nowe nurty. 

Technologia pędzi i mam nadzieję, że Apple w takiej odsłonie niedługo znik-

nie lub się przekształci. Znowu będzie tą samą firmą jak wtedy, gdy kupowałem 

iPoda czy białego Macbooka. Facebook też przeminie lub się zmieni. Za to mam 

wrażenie, że Google się rozrośnie. Wpadniemy wtedy w jeszcze większą klatkę.

Klatka Apple



Głos za prawnym zakazem korzystania 
z botów w walce politycznej

Model wybierania rządów przeszedł długą drogę i opiera się obecnie na zasadzie decyzji 

demokratycznej większości przy zagwarantowaniu i ochronie praw mniejszości.  Oparty jest na kilku 

fundamentalnych zasadach, w tym wolności słowa i, zawartym się w niej, prawie do krytyki.  
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RRola wolności słowa jest kluczowa dla stabilności systemów demokratycz-

nych.  Są one bowiem z definicji oparte na rywalizacji różnych idei, prowadzonej 

bez udziału przemocy.  W życiu codziennym rywalizacja ta ma formę dysku-

sji w postaci sporu politycznego, polemiki prasowej, sporu naukowego, sporu 

w mediach społecznościowych, czy nawet sporu przy rodzinnym stole.  Dyskusja 

- w szerokim rozumieniu wszelkich sporów na argumenty - jest jedynym dostęp-

nym narzędziem pozwalającym na wolną od przemocy rywalizację idei.  Ta jest 

natomiast esencją współczesnego świata zachodu i funkcjonujących w nim libe-

ralnych demokracji.  

Druga połowa XX wieku to okres triumfu liberalnej demokracji w powyższym 

rozumieniu, czas końca historii Fukuyamy.  Choć spór ideologiczny nadal nie był 

wolny od przemocy, to jednak udało się zmniejszyć jej rozmiary, a nawet zupełnie 

zmarginalizować.  W liberalnych demokracjach nadal ścierają się idee, ale coraz 

rzadziej trzeba za nie umierać.  Udało się uzyskać równowagę opartą na wolno-

ści słowa, wolności prasy i wolności badań naukowych.  Historia jednak się nie 

skoczyła, a powstanie mediów społecznościowych, czy szerzej rewolucja infor-

matyczna, przyniosła nowe zagrożenia dla tej równowagi.  Z jednej strony nowe 

metody łatwej komunikacji powinny sprzyjać pokojowej wymianie idei.  Jednym 

z celów Marka Zuckerberga miało być przecież dostarczenie możliwie jak najwięk-

szej grupie ludzi narzędzia umożliwiającego budowanie małych społeczności.  

Jest dyskusyjne, czy Facebook do tego celu nas przybliża, czy od niego oddala.  

Tym niemniej nowe technologie dostarczyły nieznanych dotychczas narzędzi, 

które są dziś powszechnie wykorzystywane w rywalizacji idei, choć ta zaostrzyła 

się tak mocno, że mówi się już o “wojnie idei”. 

I teraz dochodzę wreszcie do tytułowych botów.  Dla tych, którzy jeszcze nie wie-

dzą, chodzi o inteligentne algorytmy służące do zautomatyzowanego powielania 

informacji w mediach społecznościowych.  Boty wyglądają w Internecie, jak zwy-

kli użytkownicy, którzy mają opinie i nie wahają się ich formułować.  Nie są jed-

nak użytkownikami.  Są bronią w rękach przeciwników politycznych.  Można więc 

stworzyć dowolną liczbę fałszywych kont, a każde może w mechaniczny sposób 

powielić dowolną liczbę wpisów, zalewając konta przeciwników politycznych.  

Głos za prawnym zakazem korzystania z botów w walce politycznej
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Przed taką inwazją nie sposób się w praktyce obronić.  Można więc przegrać poli-

tyczną rywalizację albo… także sięgnąć po boty.

Część polityków została zaskoczona skutecznością botów w politycznych bata-

liach.  Zaskoczona była z pewnością Hilary Clinton, gdy w 2016 roku pokonał 

ją Donald Trump.  Zaskoczeni mogli być przeciwnicy Brexitu.  Boty pomagały 

windować pozycję polityczną polityków w kilku innych krajach europejskich.  

W naszym ogródku, botami posługiwał się obecny Prezydent w swojej skutecznej 

kampanii w 2015 roku.  

Jednak korzystania z botów w walce politycznej nie sposób bronić.  Stosowanie 

ich opiera się bowiem na ewidentnym fałszu.  Polityk nie po to stosuje boty, 

aby się do tego przyznawać.  Pozwalają mu one samodzielnie udawać niezli-

czony tłum własnych wyborców i wykrzykiwać miliony sloganów poparcia dla 

siebie oraz urządzać spektakle nienawiści do przeciwnika.  A że na wirtualny 

wiec przychodzi incognito, nie musi przebierać w słowach i może grać na najniż-

szych emocjach swoich zwolenników.  W ten sposób język polityki się zaostrza, 

poglądy radykalizują, a scena polityczna polaryzuje.  Tworzą się niepotrafiące dys-

kutować sekty, coraz lepiej wyspecjalizowane w rzucaniu śmierdzącym błotem.  

Rywalizacja idei zmienia się w wojnę na inwektywy, a próby toczenia dyskusji na 

argumenty zostają zakrzyczane.  

W moim przekonaniu należy walczyć o przywrócenie realnej dyskusji, której 

nie będzie zakłócać chaos milionów fałszywych wpisów.  W sferze politycz-

nej powinno to oznaczać usankcjonowany karą zakaz posługiwania się botami 

w politycznym marketingu.  Innymi słowy korzystanie z botów w walce poli-

tycznej powinno być czynem zakazanym ustawą i ściganym przez prokuratora.   

Alternatywą dla zakazu będzie dalsze zastępowanie rywalizacji idei wojną na 

inwektywy, dalsze osuwanie się w kierunku świata bez realnej dyskusji.  W takim 

świecie idee będą musiały ścierać się w inny sposób.  Dyskusję można będzie 

zastąpić staromodną państwową przemocą, choć dziś można próbować ją zastą-

pić także zwykłym brakiem dyskusji.  Zwłaszcza jeśli brak dyskusji połączony 

zostanie ze zmarginalizowaniem przeciwników, odebraniem im praw i zasypa-

niem ich hałdą milionów postów, tweetów i wpisów, stworzonych przez tysiące 

botów, pod którymi nie da się już dostrzec żadnych niewygodnych idei.



Płeć robotów, Dear Jane i kto odkurza 
w moim domu

Zaintrygował mnie niedawno czytany artykuł poświęcony płci robotów. Okazuje się otóż, że na 

kierunkach gender studies niektórych uczelni europejskich rozpoczęto badania nad tym, jak kształt 

robotów i ich funkcja wpływają na postrzeganie płci robotów i odwrotnie – jakiej płci spodziewamy 

się po robocie w zależności od funkcji, jaką ma spełniać. 
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PPrzykładowo w salonach piękności króluje robot (robotka?) o lekko wypukłym 

torsie mającym przywodzić na myśl kobiecy biust. Taki robot (robotka? – pona-

wiam, by was przyzwyczaić do tych określeń) ma przyjmować klientki w recepcji 

i przeprowadzać do sal, w których będą poddawane zabiegom. 

Nie, nie będę się zastanawiać nad płcią robotów (i robotek). Sprowokowana, 

rozejrzałam się po moim domu pełnym gadżetów i zaczęłam zastanawiać się nad 

tym, jak uczłowieczamy maszyny. Ale ale, czy tylko maszyny? No właśnie nie. Taki 

rewolwerowiec – dajmy na to Joe Vanderbilt – na Dzikim Zachodzie miał swoją 

„Dear Jane”, czyli ulubioną strzelbę, z jakimś charakterystycznym elementem, np. 

wbitymi w kolbę srebrnymi gwoźdźmi. Opowiadał o niej w saloonie przy whiskey 

i słuchacze niekiedy do końca opowieści nie wiedzieli, czy historia „Dear Jane” to 

historia jego ukochanej, która może zmarła i tylko jej duch mu towarzyszy. A gdy 

rewolwerowiec spod krzesła wyciągał „Dear Jane” i rozstrzeliwał słuchaczy, by 

zagarnąć ich nuggetsy (nie, nie chickenowe, tylko szczerozłote) i ich zegarki przy-

wiezione z Europy, było już za późno, by zrozumieć, kim Jane jest. 

Tak, lubimy antropomorfizować przedmioty, którymi się otaczamy, nadawać im 

cechy ludzkie, czasem nawet dostrzegamy w przedmiotach podobieństwo do 

ludzkiej twarzy czy postaci. Nie chciałabym ciągnąć przykładu Joe Vanderbilta, 

ale miał on z pewnością konia, którego nazywał Błyskawica (najprawdopodob-

niej) lub Szybki Bill (mniej prawdopodobne). Współcześni Joe Vanderbiltowie, 

których na potrzeby tego felietonu nazwiemy Januszem Nowakiem, także nie-

kiedy nazywają swoje blaszane rumaki. Jeżdzą więc pospolicie „furą” czy „karem”. 

Moja koleżanka jeździła Sabiną (nietrudno się domyślić, że miała Saaba), a ja kilka 

lat rozbijałam się Felą, czyli Škodą Felicją. Do Feli przemawiałam czule, szczegól-

nie gdy padł jej regulator napięcia (o czym jeszcze nie wiedziałam) i zdarzało jej 

Płeć robotów, Dear Jane i kto odkurza w moim domu

Na kierunkach gender studies niektórych uczelni europejskich 

rozpoczęto badania nad tym, jak kształt robotów i ich funkcja 

wpływają na postrzeganie płci robotów.
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się rozładować akumulator, co skutkowało niemożnością odpalenia. Od początku 

było to dla mnie oczywiste, że Fela jest kobietą, że jak kobieta bywa mobile 

(zmienna!) i że jak do kobiety trafiają do niej pochwały. „Felu, Felusiu, może byś 

tak zapaliła, doleję benzynki potem, a kto wie, może nawet do myjni pojedziemy”. 

Zdarzało jej się zapalić po takich słowach. CIekawe, że teraz dojeżdżam dwudzie-

stoletniego Daewoo Lanosa, którego nazywam Janosikiem i okazuje się, że do 

tego mężczyzny o wydatnym nosie trafiają te same metody: pochwalę dziada 

i jest, zapala. 

Samochody zatem to taki przedmiot z najbliższego nam otoczenia, któ-

remu lubimy nadawać imiona. Na przykładzie tych dwóch samochodów opo-

wiem wam, jak to się stało, że jeden był kobietą – Felą, a drugi jest mężczyzną 

– Janosikiem. Fela była piękna. Wiem, mam gusta estetyczne samochodowe co 

najmniej dziwaczne i zupełnie nienowoczesne. Jej kanciaste kształty uważałam 

jednak za bardzo ładne, proste, bez udziwnień. Szczególnie lubiłam jej profil, 

czyli widok samochodu z boku. Proporcjonalny, wyważony przód samochodu 

z linią tyłu. Dzisiaj często te proporcje są zaburzone, tył, modnie zadarty, nie 

tylko obnaża, co samochód ma w majtkach, ale i dominuje przód. Ostatecznym 

potwierdzeniem kobiecości Feli był jej kolor: szmaragdowy. W zależności od 

padającego na jej karoserię światła mienił się od turkusu po głęboką zieleń. 

Janosik w przeciwieństwie do Feli jest brzydki. Długi, wystający nos, sprawiający 

wrażenie lekko kanciastego, za krótki tył, szarobury kolor przypominający wymio-

ciny brytyjskiego żulika na krakowskich Plantach. Ma też znacznie mocniejszy sil-

nik niż Fela i w czasach świetności miał kopa: z dobrym kierowcą (czytaj: ze mną) 

umiał ruszyć na światłach szybciej niż wszystkie beemki czy merce razem wzięte. 

Ewidentnie mężczyzna. 

Patrzę dalej, co jeszcze uczłowieczyłam. No tak, 

Marysia. Zgadliście. Zmywarka. Marysia pracuje 

zwykle co drugi dzień, zmywa brudy naszego 

gospodarstwa domowego. Kobieta, nie ma innej 

opcji, nawet jeśli wiemy, że do Anglii na zmywak 

jeździli równo mężczyźni, jak i kobiety. Ostatnim 

uczłowieczonym przedmiotem w domu jest okap, 

ale tej historii wam nie opowiem. Możecie się 

tylko domyślać, dlaczego nazwałam go Nazista… 

Płeć robotów, Dear Jane i kto odkurza w moim domu

Tak, lubimy antropomorfizować 

przedmioty, którymi się otaczamy, 

nadawać im cechy ludzkie, 

czasem nawet dostrzegamy 

w przedmiotach podobieństwo do 

ludzkiej twarzy czy postaci.



   /   FELIETONY   /   197

Prawda jest więc chyba taka, że podobnie jak Joe Vanderbilt, dla którego strzelba 

była tak bliska, jak kochanka, tak i ja przedmiotom nadaję płeć zgodnie z funkcją 

tych przedmiotów i ich rolą społeczną, jak również na podstawie stereotypowych 

cech przypisywanych płciom. Ciekawa jestem, jak wy to robicie i ponieważ zamie-

rzam co najmniej habilitować się w tym temacie, będę wdzięczna za informacje 

z waszego życia. 

Jak to się ma do robotów i robotek (przyzwyczailiście się już do tego słowa? Mam 

nadzieję, że tak, bo równie łatwo teraz wam pójdzie z prezydentką i doktorką)? 

Ano tak samo, a w sumie szkoda. Może bowiem warto byłoby się zastanowić nad 

wprowadzeniem odrębnej płci – kobiety, mężczyźni i roboty? Podobnie jak iden-

tyfikacja osób trans- czy cispłciowym spowodowała dyskusję o istnieniu więcej 

niż dwóch płci u ludzi, tak i uznanie robotów za „osoby” pociągnęłoby za sobą 

wprowadzenie kolejnej płci. Ułatwiłoby to co najmniej kilka problemów. Na przy-

kład nikt nie zastanawiałby się nad tym, czy uprawiając seks z maszyną, robi to 

z robotem, czy robotką. Wybierałby tylko swoje preferencje, które inteligentna 

maszyna by zaspokajała. Oczywiście, następowałoby przekroczenie kolejnych 

konserwatywnych granic – nie wystarczyłoby się już identyfikować jako hetero, 

homo czy bi, ale doszłaby jeszcze opcja „roboseksualny”. Innym ułatwieniem 

byłoby niezawracanie sobie głowy w salonach piękności, czy klientki lepiej zare-

agują na – wybaczcie – małe cycki robotki-recepcjonistki czy też duże cycki, być 

może nawet produkt tegoż salonu. Nie sądzę, by były to błahe powody… 

Ale może to właśnie o to chodzi? O to, że chcemy zastanawiać się nad czyjąś płcią, 

seksualnością, choćby dlatego, że ten ktoś nas pociąga. Pamiętacie historię z filmu 

Her? Nie wiem. Poważnie nie wiem. Wrócę jednak do domu i ponieważ zastana-

wiałam się nad ochrzczeniem odkurzacza, nazwę go, hmm, Długi Janek. Kto u cie-

bie odkurza w domu? – zapytają koleżanki na następnej posiadówce przy winie. 

A ja na to odpowiem z dumą: Długi Janek.

Płeć robotów, Dear Jane i kto odkurza w moim domu

Może warto byłoby się zastanowić nad wprowadzeniem odrębnej 

płci – kobiety, mężczyźni i roboty?



Czy kryptowaluty czeka „śmierć naturalna”?

Bańka pękła, a cały rynek kryptowalut stracił od momentu peaku (w styczniu 2018 roku) 

do dziś prawie 77% swojej wartości. Bitcoin, który jeszcze niedawno kosztował 20 tysięcy 

dolarów, dziś oscyluje w okolicy 6000–6500 dolarów, a inne kryptowaluty mają się jeszcze 

gorzej… Czy to już koniec?
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TTo, że kryptowaluty od prawie ośmiu miesięcy są na równi pochyłej, wie już chyba 

każdy. Natura ma to do siebie, że lubi cykle. Tak jak po dniu nastaje noc, po lecie 

– zima, tak i na rynkach inwestycyjnych raz mamy cykl byka, a raz niedźwiedzia. 

Nie jest to nic nadzwyczajnego, a rynek kryptowalut nie różni się pod tym wzglę-

dem niczym od innych rynków inwestycyjnych.

Dlaczego o tym piszę? Wiele osób nie zauważa bowiem pewnych oczywistych 

zależności. Gdy kurs szybował w górę, wszyscy prześcigali się w hurraoptymi-

stycznych prognozach. Królem tych prognoz był słynny (w świecie kryptowalut) 

i kontrowersyjny John McAfee, który zapowiedział, że 1 BTC będzie wart 1 milion 

dolarów do końca 2020 roku.

Teraz, gdy inwestorzy zrozumieli, że nie ma co liczyć na rychłe i gwałtowne wzro-

sty cen, wszyscy prześcigają się w typowaniu kolejnych spadków.

Dodajmy do tego trochę tzw. FUD-u (z ang. wiadomości wywołujące niepewność 

i wątpliwości).

Czy kryptowaluty czeka „śmierć naturalna”?
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A także nieudane próby otworzenia ETF opartego na Bitcoinie i łatwo możemy 

zrozumieć, dlaczego widzimy kolejne spadki cen.

Jest to trochę samospełniająca się przepowiednia. Strach wywołany u inwestorów 

powoduje, że część z nich nie wytrzymuje presji, myśląc „muszę sprzedać teraz, 

bo jak spadnie do 3000 dolarów, to…” i faktycznie sprzedaje swoje aktywa. To 

z kolei prowadzi do kolejnych spadków cen i koło się zamyka.

Jest to oczywiście dość uproszczony obraz całej sytuacji, ale myślę, że wystarcza-

jący do zrozumienia psychologicznego aspektu stojącego za tymi spadkami. Nie ma 

się bowiem co oszukiwać, Bitcoin, akcje czy jakiekolwiek inne aktywa inwestycyjne 

ZAWSZE wprost proporcjonalnie są związane z psychiką ludzi, którzy nim handlują.

To, czy kryptowaluty „umrą”, zależy tak naprawdę od nas, uczestników rynku 

ich wymiany. Jeśli zabraknie chętnych na sprzedaż po coraz niższych cenach, 

w końcu spadki się skończą. Jeśli dodatkowo pojawią się nowe argumenty prze-

mawiające za inwestowaniem w kryptowaluty (np. w postaci nowych funkcji/

zastosowań itp.), wówczas pojawią się nowi inwestorzy, którzy będą musieli 

zacząć płacić wyższe ceny w celu skuszenia innych uczestników rynku do sprze-

daży swoich aktywów.

Czy kryptowaluty czeka „śmierć naturalna”?
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Wzrosty ceny na pewno zainteresują media – te powiadomią kolejnych poten-

cjalnych inwestorów… i powoli, krok po kroku cały cykl zatoczy koło i wróci do 

punktu wyjścia.

Uwielbiam stronę 99bitcoins.com, która śledzi i zapisuje każdą prasową 

wzmiankę ogłaszającą „śmierć Bitcoina”. Do dzisiaj Bitcoin umierał już ponad trzy-

sta razy i… jakoś ciągle nie umie ostatecznie „zniknąć”.

Czy więc kryptowaluty czeka „śmierć naturalna”?
Osobiście w to wątpię. W czasie spadających cen i trwającego kryzysu na ryn-

kach kryptowalut wciąż widzimy nowe projekty oparte o technologie blockchain, 

nowe funkcje w już istniejących projektach i nowe możliwości zastosowania 

(wykorzystania) tych walut/tokenów jako coś więcej niż tylko spekulacyjne 

aktywa inwestycyjne.

Jak podaje CEO Coinbase, przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat ponad 

miliard ludzi dołączy do ekosystemu kryptowalut, a giełdy wymian fiat-crypto 

staną się miejscem takim, jak giełda papierów wartościowych (źródło).

Czy kryptowaluty czeka „śmierć naturalna”?

http://99bitcoins.com
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Nawet rządy (które zazwyczaj nie są zbyt szybkie we wdrażaniu nowych przepi-

sów) zrozumiały, że ten rynek nie zniknie i powoli nadrabiają zaległości z odpo-

wiednimi prawami legislacyjnymi. Przykładem mogą być tu choćby zmiany 

w polskim prawie związane z podatkiem dochodowym i kryptowalutami czy 

powstanie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Sam Bitcoin, jak i techno-

logia blockchain coraz czę-

ściej przedzierają się do 

tzw. mainstreamu, choćby 

za sprawą takich gigantów 

technologicznych jak IBM 

czy Microsoft, którzy suk-

cesywnie wdrażają tę tech-

nologię w swoje kolejne 

projekty.

(źrodło: google.com)

Nawet znani artyści zaczynają śpiewać o kryptowalutach. Za przykład może tu 

służyć choćby Eminem czy polski duet Taco Hemingway i Quebonafide. Moją ulu-

bioną piosenką o BTC wciąż jednak pozostaje ta:

Czy kryptowaluty czeka „śmierć naturalna”?

http://google.com
https://www.youtube.com/watch?v=inXQAj0Wlno
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Wracając jednak do sedna sprawy. Choć obecna korekta/krach na rynku krypto-

walut jest na pewno bolesna dla wielu (zwłaszcza nowych) inwestorów, nie jest to 

nic nowego. Analogiczna sytuacja zdarzyła się już na przełomie 2013 i 2014 roku, 

gdy Bitcoin wzrósł z poziomu 130 dolarów do ponad 1100 dolarów, aby potem 

spaść do około 200 dolarów.

Choć obecny krach może się wydawać dużo „większy” (ze względu na wyższe 

wartości nominalne), gdy spojrzymy na wykres logarytmiczny, zobaczymy, że 

Bitcoin, mimo wielu wahań, jest na dość stabilnym kursie wzrostowym, stale i sys-

tematycznie zwiększając swoją nominalną wartość.

Czy kryptowaluty czeka „śmierć naturalna”?
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Co więc robić?
Czy inwestowanie w kryptowaluty to dalej dobry pomysł?

Nie jestem doradcą finansowym i nie mogę Ci powiedzieć, co należy robić, mogę 

jedynie powiedzieć, co sam robię.

Moja osobista strategia jest BARDZO prosta:

• inwestuję jedynie środki, które mogę stracić,

• mam portfolio krótko- i długoterminowe,

• portfolio krótkoterminowe sprzedałem całe już dawno temu, długotermino-

wego natomiast nie ruszam mimo (a może zwłaszcza) z powodu obecnych 

spadków,

• obecnie skupiam się maksymalnie na rozwoju mojego biznesu, aby móc wy-

generować jak największe nadwyżki finansowe, które pozwoliłby mi dokupić 

nieco więcej BTC i skorzystać z obecnych cen,

• mam też z góry ustalony próg cenowy, przy którym ponownie sprzedam ak-

tywa, które teraz gromadzę.

Koniec. Następnie powtórzę cały ten cykl od nowa.

Posiadanie własnej strategi inwestycyjnej oraz inwestowanie jedynie środków, 

które mogę stracić, zdejmuje ze mnie sporo tzw. „presji cenowej”. Nie mam do 

siebie pretensji o to, że nie sprzedałem wszystkiego na peaku i nie staram się 

trafić w „maksymalne dno”. Zamiast tego uśredniam swoją cenę wejścia, mam 

swój plan i trzymam się go.

Nie jestem zawodowym traderem i nie śledzę rynku 24 godziny na dobę – bo nie 

muszę. Mam wystarczającą wiarę w tę technologię, aby nie mieć do siebie preten-

sji o to, co robię, nawet gdybym miał się mylić.

Jeśli i Ty myślisz o inwestowaniu w kryptowaluty, zachęcam Cię do zapozna-

nia się z moim darmowym ebookiem „7 rzeczy które musisz wiedzieć zanim 

zaczniesz inwestować w kryptowaluty!” (do pobrania z: http://ekryptopia.pl/

kurs/), który poprowadzi Cię krok po kroku, od założenia swojego pierwszego 

portfela do bezpiecznego inwestowania w kryptowaluty.

Czy kryptowaluty czeka „śmierć naturalna”?



Podziały

W idealnym świecie technologie, które są wdrażane jako innowacje, popularyzują się i później stają 

się standardem. Tak stało się z cyfrową telewizją, poniekąd ze smartfonami. Zapomnijcie jednak, 

aby tak miało nastąpić na przykład z 4K i 8K w najbliższej przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że 

zwłaszcza w Polsce będziemy żyli w olbrzymim rozwarstwieniu technologicznym.
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WWiele osób uważa, że wejście nie tylko w 8K, ale 

także w 4K jest bezsensowne. Tymczasem sam 

od lat nie obejrzałem materiału w SD, a treści HD 

stanowią dla mnie jedynie uzupełnienie oferty 

4K. Oglądam filmy na UHD Blu-ray lub z iTunes 

4K, zdecydowana większość produkcji, które 

oglądam w serwisie Netflix lub Amazon Video 

Prime, jest w 4K. Pozostałe to niezłe jakościowo 

HD. Cały mundial obejrzałem w 4K w telewi-

zji, a jak oglądam tv, to jest to Canal+ również 

z akceptowalnym poziomem bitrate na treściach 

HD, TVN24, TVN i czasami kilka innych kanałów, 

ale wciąż z materiałami HD. To materiały, które 

na 55, czy 65 calach wyglądają dobrze, a często 

bardzo dobrze. W przypadku 4K często wręcz 

wyśmienicie. 

Jeśli jednak liczycie na to, że lada moment wszyst-

kie kanały zaczną nadawać w 4K, to jesteście 

w błędzie. Co więcej, nie ma nadziei na to, by 

w cyfrowej telewizji naziemnej pojawiło się więcej 

kanałów HD. 

O tym, czy i co oglądasz, decydujesz wyłącznie 

Ty. Obecnie mamy niesamowity wybór treści, źró-

deł. Co prawda, jeśli chcemy korzystać z materia-

łów premium, musimy liczyć się z odpowiednimi 

opłatami. Zresztą to samo zaczyna dotyczyć też 

samych mediów. Jeśli chcemy dobre treści, to albo 

liczymy się z odpowiednimi reklamami, albo też 

paywallem. 

Ten brak standaryzacji wynika z różnych potrzeb 

użytkowników, ich zamożności, ale też niestety 

   /   FELIETONY   /   Podziały



   /   FELIETONY   /   207Podziały

w dużej mierze z wiedzy. Wiele osób niestety jest nieuświadomiona w zmianach 

technologicznych, obawia się technologii lub próbuje z nich korzystać, ale nie ma 

gdzie znaleźć oparcia. Najlepszy przykład to osoby płacące za Zalukaj i podobne 

serwisy przekonane, że skoro płacą, to korzystają z nich legalnie. 

Rozwarstwienie technologiczne w społeczeństwie jest olbrzymie. Sami też two-

rzymy swoje bańki, nie zauważając tego, że inni żyją zupełnie inaczej. Kiedy 

jedni nie mają nawet konta w banku i płacą tylko gotówką, ja od trzech miesięcy 

kartę wyciągnąłem raz, będąc w Berlinie, na co dzień płacę wyłącznie zegarkiem. 

Ogrzewaniem w domu steruję ze smartfona, korzystam z automatyki. Podobnie 

sytuacja ma się w samochodach. Gdy niektórzy doświadczają już półautono-

micznej jazdy czy carsharingu, to inni jeżdżą samochodami, w których obecność 

wspomagania kierownicy czy poduszek powietrznych jest zagadką.

Postęp technologiczny, którego jesteśmy obecnie świadkami, z jednej strony daje 

olbrzymi komfort, wygodę. Ma też swoją cenę, chociażby w postaci inwigilacji 

przez władze i firmy. Kreuje też jednak nowe podziały. Podziały, które niestety 

nie wróżą nic dobrego. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że będą się one 

pogłębiać. Co gorsza, przez brak odpowiedniej edukacji podziały te zupełnie 

nie wiążą się z wiekiem czy zamożnością. To kwestia indywidualnych wyborów, 

nastawienia do technologii i właśnie wiedzy oraz jej zgłębiania.
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Powrót największego łowcy 
galaktyki

Wydawać by się mogło, że od czasów wyprawy do dżungli i starcia z Predatorem minęło niewiele 

czasu, a to już 31 lat. Jestem naprawdę niewiele starszy od tego filmu i mogę go wrzucić do 

jednego worka z wieloma moimi ulubionymi. Dlatego też bardzo czekałem na nową produkcję 

z tego uniwersum. 

J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

https://youtu.be/ooEeSks0SCs
http://www.twitter.com/yasiek_
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Czy słusznie czekałem? Film z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1987 roku to 

– można by rzec – esencja męskiego kina lat osiemdziesiątych ubiegłego stu-

lecia. Ociekał on testosteronem na każdy możliwy sposób, a panowie pojawia-

jący się na ekranie zawstydzali każdego. Poza tym był to naprawdę dobry film, 

który w świetny sposób budował napięcie i dawał widzowi porządną dawkę roz-

rywki. Przez niemal cały seans doświadczamy tego, jak tajemnicza postać masa-

kruje w dżungli oddział komandosów, pozbywając się ich jeden za drugim. Na 

koniec otrzymujemy bezpośrednie starcie Arnolda z kosmitą. Tutaj jest dosłownie 

wszystko i chyba dlatego film przez tyle lat urósł do miana kultowego.

W ciągu trzech dekad powstały kolejne filmy z uniwersum przybysza z kosmosu, 

właściwie żaden z nich jednak nie dorównał pierwowzorowi. Bezpośrednia kon-

tynuacja nie przypadła nikomu zbytnio do gustu, choć miała naprawdę spory 

potencjał, gdyż dżunglę z Ameryki Środkowej zamieniliśmy tu na tę betonową 

w Los Angeles – mówcie, co chcecie, ale Predator biegający po budynkach, to 

zamysł sam w sobie doskonały. Później na kanwie gier komputerowych powstały 

filmy Alien vs. Predator (gorsze niż złe), a w 2010 roku film Predators, który, choć 

miał minusy, to w ogólnym rozrachunku wypadł przyzwoicie.

Gdy ogłoszono, że powstanie kolejny film, a za reżyserię odpowiadać będzie 

Shane Black, nie kryłem radości. Przede wszystkim dlatego, iż Black odpowia-
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dał za scenariusze bardzo wielu „męskich” filmów w latach dziewięćdziesiątych 

(chociażby seria Zabójcza broń), a także sam wyreżyserował kilka: wymienić tu 

należy przede wszystkim Kiss Kiss Bang Bang czy Nice Guys. Dodatkowo Black 

sam wystąpił w jednej z ról w oryginalnym Predatorze – dość szybko zginął, ale 

zawsze. Jak udał się jego najnowszy film?

Niestety, nie jest tak, jakbym chciał. Osobiście spodziewałem się, że klimat filmu 

będzie bardzo zbliżony do tego z 1987, ale twórcy postanowili jednak pójść w tę 

bardziej „śmieszkowatą” stronę, robiąc z Predatora komedyjkę akcji. Cóż z tego, że 

możemy tu zobaczyć niezłą plejadę aktorów – Boyd Holbrook z Narcos, Trevante 

Rhodes z Moonlight czy młody Jacob Tremblay z Room – skoro filarem filmu 

są żarty. Nie powiem, często bardzo udane, ponieważ osobiście lubię poczucie 

humoru Blacka, nie tego jednak oczekuję od tego filmu. Szkoda. 

Powrót największego łowcy galaktyki
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Miałem wrażenie, że sam Predator nie był tu wystarczająco straszny, bohaterowie 

niewystarczająco walczyli o przetrwanie i chyba za bardzo nikt nie wiedział, po co 

w tym filmie się znalazł. Realizatorsko wszystko tu zagrało, ale scenariusz pozosta-

wia wiele do życzenia. Już po zwiastunie można było myśleć, że jednak wszystko 

pójdzie w inną stronę, ale gdy zobaczyłem „ultimate predators”, to sądziłem, że 

zobaczymy tu niezłe polowanie. Ostatecznie łowców nie ma w filmie za wielu 

(jeśli dobrze naliczyłem, to… dwóch) i generalnie jest tu bieda.

Po wyjściu z kina stwierdziłem, że najbliżej tego, co chciałem zobaczyć, jest film 

Predators z 2010 roku. Był bliski oryginałowi, jeśli chodzi o klimat i czerpał z niego 

to, co było tam najlepsze – budowanie napięcia i bycie dobrym kinem akcji. 

W najnowszej produkcji tego zabrakło. To dobry film, ale w byciu guilty pleasure.

Ostatecznie łowców nie ma w filmie za wielu (jeśli dobrze 

naliczyłem, to… dwóch) i generalnie jest tu bieda.

Powrót największego łowcy galaktyki
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Jack Ryan, czyli analityk 
na ratunek! 

Każdy fan sensacyjnych powieści, których autorem był Tom Clancy, doskonale zna postać o imieniu 

Jack Ryan. Możecie go jednak kojarzyć nie tylko z książek, bowiem postać ta pojawiają się również 

w ekranizacjach niektórych z nich. Teraz znów mamy okazję, poznać jego przygody.

J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

https://youtu.be/1KsyZF590NM
http://www.twitter.com/yasiek_
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Wszystko za sprawą serwisu Amazon Video, który wyprodukował i wypuścił u sie-

bie właśnie najnowszy serial o Jacku Ryanie. Ryan jest analitykiem w CIA, który 

oczywiście nie może być tylko i wyłącznie gościem, który siedzi za biurkiem przy 

monitorze. Jak nie trudno się domyślić, wielokrotnie ratował już świat z opresji, 

ale w dalszym ciągu nie możemy o nim myśleć jak o Jamesie Bondzie czy Jasonie 

Bourne’ie. To zupełnie inny kaliber i jest to bohater chyba bardziej „ludzki”, dla-

tego też przyjemnie się ogląda filmy z jego udziałem – książek niestety nie czyta-

łem, ale wszystko przede mną.

Do tej pory powstało 5 filmów opowiadających o Jacku Ryanie, a wcielało się 

w niego czterech aktorów. Pierwszym z nich był Alec Baldwin w filmie „Polowanie 

na Czerwony Październik”. Film zna chyba każdy, gdyż nie raz leciał on już w stacji 

telewizyjnej zaczynającej się na literę P. Kolejny aktorem był Harrison Ford, który 

pojawił się w ekranizacjach „Czasu patriotów” oraz „Stanu zagrożenia”. Kolejnymi 

byli Ben Affleck („Suma wszystkich strachów”) oraz Chris Pine – „Jack Ryan. Teoria 

Jack Ryan, czyli analityk na ratunek!
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Chaosu” nie był ekranizacją żadnej z powieści. Jak dobrze wiemy, teraz prym 

wiodą seriale, dlatego kolejną odsłona historii analityka z CIA została nam podana 

właśnie w takiej formie. W rolę tytułową wcielił się John Krasinski, którego więk-

szość widzów może kojarzyć z amerykańskiej wersji serialu „Biuro” lub z niedaw-

nego hitu kinowego „Ciche miejsce”. Czy to był dobry wybór?

Przyznaję, że początkowo wydawał mi się on dość nietypowy, jednak od pierw-

szych minut serialu wiedziałem, że nie zawiodę się na tej postaci. Sam Krasinski 

grał już żołnierza w filmie „13 godzin: Tajna misja w Benghazi”, więc wiedziałem, że 

poradzi sobie z rolą podobnego typu. Dodatkowo, pasuje mi on do postaci, która 

nie jest typem Supermana – w końcu to analityk.

Sam serial obejrzałem bardzo szybko. Zajęło mi 

to chyba dwa dni, co ostatnio było niemal nie do 

osiągnięcia z żadną inną produkcją – ani nie mia-

łem za bardzo na to czasu, ani nic mnie na tyle nie 

wciągnęło. Tym razem było inaczej i nawet czas 

się znalazł. Pierwszy sezon, który na razie został 

wyprodukowany, składa się z ośmiu odcinków, 

gdzie każdy trwa około 50-60 minut. Całość opo-

Widać, że produkcyjnie nie 

było tu kompromisów (jednym 

ze współproducentów jest 

Michael Bay) i postanowiono 

na wysoką jakość.
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wiada o rozpracowywaniu organizacji terrorystycznej, która zagraża przedstawi-

cielom zachodniego świata.

To bardzo dobry, trzymający w napięciu thriller z dobrze poprowadzoną akcją. 

Jeżeli miałbym go do czegoś porównać, to pewnie byłby to serial „Homeland”, 

tylko tutaj jest trochę mniej „poważnie” i nieco więcej się dzieje. Widać, że pro-

dukcyjnie nie było tu kompromisów (jednym ze współproducentów jest Michael 

Bay) i postanowiono na wysoką jakość. Poza Johnem Krasinskim na ekranie zoba-

czymy również Wendella Pierce’a (znanego z gościnnych występów w „Suits”) 

oraz Abbie Cornish. 

Serial był dla mnie miłą odmianą od produkcji Netflixa, które w ostatnim cza-

sie pozostawiały u mnie głównie niedosyt, gdyż często zapowiadały się dobrze, 

ale kończyły się już dużo gorzej. W „Jack Ryan” otrzymujemy dużą dawkę akcji 

i szpiegowskiego thrillera, która jednocześnie podana jest w lekki i przystępny 

sposób. Oczywiście nie obyło się bez „głupotek” typu, że zawsze bohaterowie 

mają szczęście, że trafiają akurat w to miejsce, gdzie ktoś się ukrywa, a wszystko 

to na podstawie jakiegoś przeczucia, ale w ogólnym rozrachunku jestem gotów 

takie rzeczy wybaczyć. Na pewno będę gorąco czekał na drugi sezon.

Link do serialu

Jack Ryan, czyli analityk na ratunek!

https://www.amazon.de/Tom-Clancys-Jack-Ryan-Staffel/dp/B074VGDKLM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537866453&sr=8-1&keywords=jack+ryan
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J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

Premiery DVD i Blu-ray

Premiery DVD i Blu-ray 
październik 2018

Jedna z ciekawszych komedii, jaka pojawiła się 

w ostatnim czasie w kinach. Bardzo fajna opowieść 

o przyjaźni, która jest inspirowana prawdziwą historią. 

Zobaczymy tu co prawda trochę głupkowatego 

humoru, ale nie jest on prostacki, dlatego film ogląda 

się naprawdę bardzo przyjemnie. W rolach głównych 

zobaczymy między innymi Eda Helmsa, Jona 

Hatmma i Jeremy’ego Rennera.

Premiera: 31 października    

Absolutny miszmasz popkulturowy od Stevena 

Spielberga. Nostalgia do lat 80. i 90. pełną gębą! 

Niestety, film bazuje przede wszystkim na owej 

nostalgii, zostawiając dobry scenariusz gdzieś w tyle. 

Mimo wszystko, ogląda się go całkiem nieźle i jeśli ktoś 

nie miał okazji zobaczyć filmu w kinie, to teraz może 

ku temu jest dobra okazja. Sam chyba będę chciał 

sprawdzić, jak go odbiorę w warunkach domowych.

Premiera: 17 października

    

B E R E K

R E A D Y  P L A Y E R  O N E

http://www.twitter.com/yasiek_
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Najnowszy film Francisa Lawrence’a (twórcy 

niemal całej trylogii Igrzysk śmierci) z Jennifer 

Lawrence (zbieżność nazwisk przypadkowa) 

w roli głównej. Opowieść o młodej rosyjskiej 

baletnicy, która po przejściu specjalnego 

treningu zostaje agentką rosyjskiego wywiadu. 

Film zdecydowanie bardziej do obejrzenia 

w domu niż w kinie. Zapowiadało się dobrze, 

ale niestety oczekiwania nie zostały w moim 

przypadku spełnione. Ma sporo zalet, lecz od 

wad również nie stroni.

Premiera: 3 października 

Choć pierwsza część kultowego już Matrixa 

wyszła w wersji 4K kilka miesięcy temu, to 

kolejne dwie części zaraz do niej dołączą. 

Dzięki temu będziemy mieli na naszej 

półce kompletne dzieło braci Wachowskich 

w najwyższej możliwej jakości. Wiem, 

że druga i trzecia część już nie były tak 

doskonałe, jak pierwsza, jednak trylogia 

o Wybrańcu odmieniła kino i sposób 

tworzenia filmów. Warto się zainteresować.

Premiera: 31 października

C Z E R W O N A  J A S K Ó Ł K A

T R Y L O G I A  M AT R I X  4 K
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Na wstępie od razu się przyznam, że w tym numerze nie poja-

wiłby się opis tej płyty, gdyby nie feralny 7 września 2018 roku. 

Wtedy zaledwie 26-letni raper został znaleziony w swoim 

domu martwy. Niestety, znając jego problemy z używkami 

i fakty, jakie do tej pory podają służby, wszystko wskazuje na 

przedawkowanie. Wielka strata dla całego świata hip-hopu. 

Mac miał ogromny potencjał i mimo tak młodego wieku 

dla wielu był inspiracją. Zdążył nagrać utwory i całe albumy, 

które zostaną ze mną i z milionami jego fanów na całe życie. 

Wielu powie „kolejny ćpun i tyle”, ale to zdecydowanie bar-

dziej skomplikowana sprawa, o której nie będę się tu rozpisywał. Czuje, że ten chłopak 

z Pittsburgha zasługuje na to, żeby o nim napisać, bo jest na moim iPodzie od 2010 roku, 

kiedy pierwszy raz usłyszałem „Nikes On My Feet”. Sprawdzałem absolutnie wszystko, 

co nagrał i od tego nieszczęsnego 7 września dzień w dzień wracam do jego twórczo-

ści. Miesiąc temu wydał album „Swimming”, który wydawał się zalążkiem nowego życia 

i w jakimś stopniu poradzeniem sobie z dotychczasowymi problemami. Jednak teraz 

wszystko wygląda całkowicie inaczej i wiele szczegółów nabiera zupełnie odmiennego 

znaczenia. Już sama okładka obrazuje wszystko, co napisałem w poprzednim zdaniu. 

Jeśli do tego dołożymy klip, w którym Mac Miller wygrzebuje się z trumny, to należy 

zadać pytanie, czy on tego wszystkiego przypadkiem nie zaplanował? Mimo wszystko 

„Swimming” jest najdojrzalszym materiałem w całej dyskografii rapera, co tylko powiększa 

skalę żalu, że to jego ostatni album. Wszystko skończyło się w momencie, kiedy Mac Miller 

znalazł właściwą muzyczną drogę. Świetnie czuje się zarówno w nostalgicznych bitach, 

gdzie coraz lepiej podśpiewuje, jak i funkowych szybszych numerach. Jednak w mojej gło-

wie na zawsze pozostanie uśmiechniętym małolatem z plecakiem i czapką, kiedy jeszcze 

beztrosko mógł cieszyć się tylko robieniem muzyki. „Mo money mo problems”. 

M A C  M I L L E R
SW IMMING

Cała muzyka

J A R O S Ł A W  C A Ł A @ c a l a m u z y k a

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/swimming/1408996052?mt=1&app=music&at=11lHMT
http://www.twitter.com/calamuzyka
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/swimming/1408996052?mt=1&app=music&at=11lHMT
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Blood Orange jest zjawiskiem, jest objawieniem, jest 

wszystkim, co najlepsze spotkało mnie ostatnio w muzyce. 

Po pierwszych trzech minutach wiedziałem, że właśnie 

tak będzie. Nie musiałem wróżyć z rozrzuconych fusów 

zielonej herbaty, to klasyczny przykład, że dobra muzyka 

broni się sama i absolutnie nieważne, jakiego gatunku 

muzyki słuchasz, to się po prostu czuje. Niezwykłe wyczu-

cie smaku, kunszt korzystania z miliona dostępnych instru-

mentów i składanie wszystkiego w całość tworzy świat, 

który kryje się pod nazwą Blood Orange. W mojej głowie 

od razu padło pytanie, kto tak naprawdę podpisuje się pod tym aliasem? Okazuje 

się, że jest nim geniusz, Dev Hynes, brytyjski wokalista, kompozytor, producent, tan-

cerz i reżyser. Człowiek odpowiedzialny za tak dużo w muzyce, że trudno to wszystko 

wymienić w rubryce „Cała Muzyka”. Spróbuję w skrócie, reinterpretacje soundtrac-

ków do Harold i Maude i Gwiezdnych wojen pod ksywą Lightspeed Champion. 

Nagrywanie wokali dla The Chemical Brothers, własne kompozycje i teksty pisane 

dla Solange Knowles i Kylie Minogue. Wnioski są jednoznaczne, Dev Hynes nie zna 

gatunkowych podziałów, a różnorodność społeczności, w jakiej przyszło mu praco-

wać, słychać przy projektach nazwanych Blood Orange. Czarny łabędź wydaje się 

niezwykle trafną nazwą dla albumu tego artysty i nie mówię tu tylko o jego kolorze 

skóry. Chodzi o skomplikowaną osobowość, która ma znaczący wpływ na wielowar-

stwową twórczość. Dev potrafi twardo rapować, a chwilę później śpiewać przepięk-

nym falsetem, co przywołuje porównania do samego Prince’a. Wielokrotnie przy jego 

nazwisku pojawia się również The Weeknd, Blood Orange zdecydowanie różni się od 

wyżej wymienionych i przedstawia nam swój własny świat muzyki. Znajdziecie w nim 

soulowe aranżacje, gdzie w cudowny sposób przemycone są jazzowe dęciaki, roc-

kowe riffy i syntezatory z lat dziewięćdziesiątych. Oczywiście wielokrotnie słyszeliście 

już tego typu muzyczne przepisy, ale uwierzcie mi, przepis Blood Orange jest prze-

pyszny i wprowadza nas w stan hipnozy, z którego ciężko jest się uwolnić. 

B L O O D  O R A N G E  
NEGRO  SWAN

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/negro-swan/1413298173?mt=1&app=music&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/negro-swan/1413298173?mt=1&app=music&at=11lHMT
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Curry z kurczakiem i jabłkiem
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• 2 podwójne piersi z kurczaka 

ok. 50–60 dkg

• 1 lekko kwaśne jabłko

• 1 nieduża cebula, może być 

szalotka

• 2 łyżki masła, najlepiej 

klarowanego

• 1 czubata łyżka mąki

• 1 płaska łyżka gotowej mie-

szanki curry

• 3/4 szklanki gorącego bulionu 

drobiowego

• 3/4 szklanki mleka

• sól, pieprz

Piersi z kurczaka obmyć, osuszyć, posolić i popieprzyć. Cebulę obrać 

i drobno posiekać. Jabłko obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić 

w drobną kostkę. Posiekaną cebulę oraz pokrojone jabłko przesma-

żyć na maśle, aż lekko zmiękną.

Dodać przyprawę curry, przesmażyć przez ok. 1–2 min, następnie 

dodać mąkę i jeszcze chwilę smażyć, aż się wszystko dobrze połą-

czy. Myślę, że tak ok. 1 min.

Następnie dodać gorący bulion i mleko. Całość dokładnie wymieszać, 

a następnie jeszcze chwilę podgrzać, aż wszystko dobrze się połączy.

Piekarnik nagrzać do temp. 180 stopni. Szkło żaroodporne wysmaro-

wać masłem, wyłożyć przyprawione piersi i zalać zrobionym sosem. 

Piec 40–50 min, aż piersi będą miękkie i dobrze upieczone.

Można podawać z ryżem lub pieczywem.

Curry z kurczakiem i jabłkiem



http://www.odniessukceswsieci.pl
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