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#EksperciDobregoBrzmienia

DAJ SIĘ PONIEŚĆ
MUZYCE

W NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI

www.tophifi.pl

Od 25 lat doradzamy entuzjastom muzyki i technologii, jak stworzyć ich wymarzone 
systemy. W naszych salonach zlokalizowanych w największych miastach Polski oferujemy 
sprzęt uznanych światowych marek.  Nasi doradcy pomogą dobrać elementy Twojego 
systemu w taki sposób, aby cieszyły zmysły nowoczesnym designem i doskonałym 
brzmieniem. Przekonaj się na własne uszy. Przyjdź i posłuchaj. 

http://www.tophifi.pl?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=190130&utm_content=img-lp-full-page-reklama-ogolna-tophifi&utm_term=tophifi
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Jak co roku lutowe wydanie jest szcze-

gólnym numerem. Od sześciu lat 

w styczniu można wylicytować naszą 

okładkę. Cała kwota z licytacji idzie na 

rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. W tym roku aukcję wygrał, 

po raz kolejny, a dokładnie trzeci, 

Nozbe.com! Bardzo dziękujemy! 

O całym pomyśle na stworzenie w fir-

mie specjalnego funduszu chary-

tatywnego rozmawiam w numerze 

z Michałem Śliwińskim, naszym felie-

tonistą, ale przede wszystkim CEO 

Nozbe.com.

W numerze przeczytacie też obszerną 

relację z CES 2019. Znajdziecie również 

ciekawe teksty podróżnicze, dużo naj-

nowszych słuchawek i innych nowo-

ści sprzętowych, kolejną część naszej 

przygody z nowym Office, a także 

świetną dawkę felietonów.

Zapraszamy!

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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AKTUALNOŚCI

ELEGANCJA I DOBRE BRZMIENIE

Teraz w supercenie 349 zł tylko w 

http://bit.ly/roar_classic-imag-012019-euro


Zakończył się nasz plebiscyt na Produkt Roku 2018 iMagazine oraz konkurs dla czytelników z nim 

związany. Przedstawiamy Wam oficjalne wyniki – to jest Wasz wybór!

Produkt Roku 2018 iMagazine 
– wyniki plebiscytu czytelników!

Tym razem, inaczej niż w latach poprzednich, nasz plebiscyt podzielony był na 

dziewięć kategorii. Doszła nowa kategoria, która prężnie się u nas rozwija i cieszy 

się Waszym dużym zainteresowaniem – Motoryzacja.

Rywalizacja była zacięta. Ostatecznie oddaliście w sumie 3208 głosów!

Przedstawiamy zwycięskie produkty.

   /   AKTUALNOŚCI   /   12

Produkt Roku 2018 iMagazine 

https://imagazine.pl/2019/01/16/produkt-roku-2018-imagazine-konkurs/
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Akcesorium elektroniczne
W kategorii Akcesorium elektroniczne 

wybraliście lokalizator notiOne PLAY. 

Zdobył on 27% Waszych głosów w tej 

kategorii.

Recenzja notiOne PLAY w iMagazine 
8/2018 

Akcesorium Fitness
Tradycyjnie jest to moja ulubiona kategoria. 

W tym roku zwycięzca mógł być tylko jeden 

– Apple Watch 4. Zdobył 54% Waszych 

głosów.

Recenzja Apple Watch 4 

Akcesorium Internet Rzeczy
Trzecią kategorią było Akcesorium 

Internetu Rzeczy. HomeKit zagościł na 

dobre w naszej świadomości. Sprzętu 

jest coraz więcej. Aby być na bieżąco, 

zapraszamy do naszego katalogu 

sprzętu HomeKit. Wy w tym roku wybra-

liście czujnik Netatmo Smart Smoke 
Alarm. Zdobył on 50% Waszych głosów.

Recenzję Netatmo Smart Smoke Alarm 
znajdziecie w iMagazine 12/2018

https://imagazine.pl/2018/07/31/imagazine-8-2018-pobiegajmy/
https://imagazine.pl/2018/07/31/imagazine-8-2018-pobiegajmy/
https://imagazine.pl/2019/01/11/apple-watch-series-4-nike-plus-pierwsze-wrazenia/
https://imagazine.pl/2018/11/30/imagazine-12-2018-coraz-blizej-swieta/
https://imagazine.pl/2018/11/30/imagazine-12-2018-coraz-blizej-swieta/
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Sprzęt muzyczny 
– słuchawki
W tym roku, w kategorii dotyczącej słu-

chawek, zwyciężył produkt firmy Bose 

– model SoundSport Free. Zdobył on 

w sumie 50% Waszych głosów.

Recenzję Bose SoundSport Free znaj-
dziecie w iMagazine 12/2018

Sprzęt muzyczny – głośniki
W kategorii głośników wygrał Bang&Olufsen 

BeoPlay P6, który zdobył 34% Waszych głosów.

Recenzję Bang&Olufsen BeoPlay P6 znajdzie-
cie w iMagazine 5/2018

TV
W kategorii TV zwycięzcą w tym roku 

mógł być tylko Samsung QLED 8K 
Q900R. Pierwszy komercyjnie dostępny 

telewizor 8K. Samsung QLED 8K Q900R 

zdobył 35% Waszych głosów.

O Samsung QLED 8K Q900R pisaliśmy tutaj

https://imagazine.pl/2018/11/30/imagazine-12-2018-coraz-blizej-swieta/
https://imagazine.pl/2018/11/30/imagazine-12-2018-coraz-blizej-swieta/
https://imagazine.pl/2018/04/28/imagazine-5-2018-majowka/
https://imagazine.pl/2018/04/28/imagazine-5-2018-majowka/
https://imagazine.pl/2018/08/30/telewizor-8k-samsung-qled/
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Obudowy, pokrowce, torby
W kategorii obudów, pokrowców i toreb zwycięzcą została w tym roku szyba 

zabezpieczająca nasze najnowsze iPhone’y – JCPAL PRESERVER GLASS dla 
iPhone’a XS / XS Max / XR. Świetne wykonanie i najlepsze zabezpieczenie 

naszego ekranu. JCPAL PRESERVER GLASS dla iPhone’a XS / XS Max / XR zdobył 

32% Waszych głosów.

O JCPAL PRESERVER GLASS dla iPhone’a XS / XS Max / XR pisaliśmy tutaj

Produkt Apple zaprezento-
wany w 2018 roku
W kategorii produktów zaprezento-

wanych przez Apple w minionym roku 

rywalizacja była zacięta do samego 

końca. O pierwsze miejsce walczył nowy 

iPad Pro, iPhone XS Max i Apple Watch 

4. Ostatecznie ten ostatni wygrał i to po 

raz drugi w naszym plebiscycie. Apple 
Watch 4 zebrał w tej kategorii 22% 

Waszych głosów.

Recenzja Apple Watch 4

https://imagazine.pl/2018/09/21/szkla-jcpal-do-xs-
https://imagazine.pl/2018/11/20/wreszcie-mozna-zamowic-carplay-w-bmw-z-polskiego-salonu/
https://imagazine.pl/2019/01/11/apple-watch-series-4-nike-plus-pierwsze-wrazenia/
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Motoryzacja
Nowa kategoria w naszym plebiscycie – Motoryzacja. Od razu byli mocni konku-

renci. Jednak zwyciężył bezprzewodowy CarPlay w BMW, który stawia wygodę 

obsługi iPhone’a w samochodzie na nowym poziomie. Zaprezentowany został na 

początku 2018 roku. Od listopada można go zamawiać. W zbliżającym się lutowym 

wydaniu iMagazine będziemy mieli jego recenzję.

O bezprzewodowym CarPlay w BMW pisaliśmy tutaj

Gratulujemy wszystkim producentom, a Wam dziękujemy za to, że oddali-
ście swoje głosy.

Wraz z plebiscytem ogłosiliśmy konkurs dla Was, naszych czytelników. Jego wyniki 

znajdziecie we wpisie na www. Wspomnę tylko, że nagrody dla Was zostały ufun-

dowane przez: 
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Pomimo powagi sytuacji i tego, co wydarzyło się podczas niedzielnego finału 

Orkiestry, udało się zakończyć aukcję i zebrać dla potrzebujących 4 050 złotych!

Tym samym od początku nasze wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy osiągnęło już wartość 47 115 złotych!

Tegorocznym zwycięzcą jest, podobnie jak 2 lata temu, Nozbe.com!

Gratulujemy i bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc dla dzieci. To wspaniałe, że 

jesteście z nami i włączacie się w naszą wspólną akcję.

Zakończyła się nasza kolejna aukcja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku graliśmy 

już po raz siódmy z orkiestrą Jurka Owsiaka. Już tradycją jest, że mogliście wylicytować okładkę do 

zbliżającego się, lutowego wydania naszego magazynu.

Aukcja okładki iMagazine dla WOŚP 
na 2019 zakończona!

17

02/2019 (98)    /    ISSN 2082-3630    /    www.imagazine.pl

Aktualności

http://Nozbe.com


18   /   AKTUALNOŚCI   /   18

OFFICE 365 DOSTĘPNY 
W MAC APP STORE
Office 365 od 24 stycznia jest dostępny w Mac App 

Store. Oznacza to jeszcze szybszy dostęp do progra-

mów Word, Excel, PowerPoint, Outlook dla użytkow-

ników komputerów Mac. Możliwe jest też wykupienie 

pakietu Office 365 z poziomu Appe ID i Mac App Store. 

Debiut ten jest też ważny dla użytkowników bizneso-

wych i akademickich.

Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA IOS 
12.1.3, TVOS 12.1.2, 
WATCHOS 5.1.3 
I MACOS MOJAVE 
10.14.3
Po kilku tygodniach fazy beta Apple udo-

stępniło wszystkim finalne wersje syste-

mów dla swoich urządzeń.

Czytaj dalej...

RAKUTEN TV JUŻ 
DOSTĘPNY – NOWY 
KONKURENT ITUNES, A NIE 
NETFLIKSA 
W nowych telewizorach Philipsa obok bezpośred-

niego przycisku do serwisu Netflix, znajdziemy także 

przycisk do Rakuten TV. Wydawało się, że będzie on 

bezużyteczny w Polsce. Tymczasem serwis już jest 

dostępny w Polsce w wersji beta. To konkurent dla 

płyt, iTunes i VOD od operatorów. Ma szansę stać się 

bardzo atrakcyjną alternatywą.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2019/01/24/office-365-dostepny-w-mac-app-store/
https://imagazine.pl/2019/01/22/aktualizacja-ios-1213-tvos-1212-watchos-513-i-macos-mojave-10143/
https://imagazine.pl/2019/01/25/rakuten-tv-juz-dostepny-nowy-konkurent-itunes-a-nie-netflixa/
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APPLE MA NOWEGO SZEFA 
OD BATERII – WCZEŚNIEJ BYŁ 
EKSPERTEM W SAMSUNGU
Soonho Ahn, były ekspert Samsunga od baterii, został 

nowym szefem rozwoju baterii w Apple. Sugerować 

to może, że Apple jest na etapie prac nad własnymi 

bateriami (właściwie akumulatorami) do urządzeń. 

Tym samym Apple chce coraz więcej komponentów 

opracowywać samemu i zlecać jedynie produkcję 

podwykonawcom.

Czytaj dalej...

NOWE SPOTY APPLE 
PROMUJĄCE APPLE PAY
Apple Pay Cash wciąż jest dostępne jedy-

nie w Stanach Zjednoczonych. Miejmy 

nadzieje, że zmieni się to w najbliższym 

czasie, a Polska będzie jednym z krajów, 

w których usługa zostanie wdrożona. 

Apple właśnie wypuściło serię nowych 

spotów reklamowych promujących usługę.

Czytaj dalej...

POLESTAR OD VOLVO PREZENTUJE INTERFEJS NATYWNEJ 
WERSJI ANDROID AUTO – TO BĘDZIE NOWY STANDARD 
W SAMOCHODACH 
Android jest w licznych smartfonach, telewizorach, teraz czas na samochody. Wiedzieliśmy, że ten moment 

nadejdzie, wszak Google informowało już o tym w przeszłości. Teraz możemy zobaczyć pierwsze demo 

natywnej wersji Android Auto. Przygotowało je Volvo, a właściwie Polestar. Polestar 2 będzie pierwszym 

samochodem wyposażonym w niezależną wersję Android Auto.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2019/01/24/apple-ma-nowego-szefa-od-baterii-wczesniej-byl-ekspertem-w-samsungu/
https://imagazine.pl/2019/01/24/nowe-spoty-apple-promujace-apple-pay/
https://imagazine.pl/2019/01/24/polestar-od-volvo-prezentuje-interfejs-natywnej-wersji-android-auto-to-bedzie-nowy-standard-w-samochodach/


wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/
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SHOT ON iPHONE – KONKURS 
APPLE
Apple ogłosiło bardzo fajny konkurs – Shot on iPhone. 

Jak nietrudno się domyślić, chodzi o zrobienie jak najcie-

kawszego zdjęcia iPhone’em. Najlepsze wybrane przez 

jury zdjęcia zostaną potem wykorzystane przez firmę do 

komunikacji w salonach Apple, na billboardach i w ofi-

cjalnych kanałach social mediów.

Czytaj dalej...

HONOR VIEW20 
– PIERWSZE WRAŻENIA
Idą zmiany. W 2019 roku nie będzie not-

cha. Zastąpi go dziurka w ekranie, w której 

znajdzie się obiektyw przedniego aparatu. 

W moje ręce wpadł jeden z pierwszych 

telefonów wykonany w tej technologii. Jest 

to Honor View20.

Czytaj dalej...

NOWY FILM Z SERII SHOT 
ON IPHONE Z UROKLIWYM 
SAMOA AMERYKAŃSKIM 
W TLE 
W ramach cyklu „Shot on iPhone” na YouTube Apple 

umieściło kolejny spot, a właściwie krótkometrażowy 

film poświęcony młodemu zawodnikowi futbolu ame-

rykańskiego z Samoa Amerykańskiego. Piękne ujęcia 

w całości zostały wykonane iPhone’em XS.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2019/01/23/shot-on-iphone-konkurs-apple/
https://imagazine.pl/2019/01/22/honor-view-20-pierwsze-wrazenia/
https://imagazine.pl/2019/01/21/nowy-film-z-serii-shot-on-iphone-z-urokliwym-amerykanskim-samoa-w-tle/
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PIERWSZY FILM APPLE 
WYREŻYSERUJE SOFIA 
COPPOLA
Miesiące, a może tylko tygodnie dzielą nas od ogłosze-

nia przez Apple planów związanych z własną usługą 

wideo. Branża filmowa stale dostarcza informacji 

o kolejnych produkcjach Apple. Do firmy przychodzą 

doświadczeni eksperci, a oprócz własnych seriali Apple 

produkować będzie też filmy. Pierwszy z nich nosić 

będzie tytuł „On the Rocks”.

Czytaj dalej...

SMART BATTERY 
CASE DO IPHONE’A XS 
MAX, XS ORAZ XR JUŻ 
DOSTĘPNE
Apple chce przykryć dzisiejszą/jutrzejszą 

premierę Google Assistant w języku polskim 

i wprowadza do sprzedaży Smart Battery 

Case do iPhone’a XS Max, XS oraz XR. 

Produkt był oczekiwany od jakiegoś czasu. 

Czytaj dalej...

ASYSTENT GOOGLE OFICJALNIE 
PRZEMÓWIŁ PO POLSKU 
Google Assistant wreszcie oficjalnie jest dostępny po 

polsku. Przy czym to debiut bardzo w stylu Google’a. Na 

starcie nie ma nawet oficjalnej aplikacji dla iOS w polskim 

AppStore. Użytkownicy iPhone’ów, iPadów i urządzeń 

z Androidem mają otrzymać asystenta Google’a w ciągu 

kilku następnych tygodni. Mamy jednak pierwszego 

dużego głosowego asystenta w języku polskim.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2019/01/17/pierwszy-film-apple-wyrezyseruje-sofia-coppola/
https://imagazine.pl/2019/01/15/smart-battery-case-do-iphonea-xs-max-xs-oraz-xr/
https://imagazine.pl/2019/01/16/asystent-google-oficjalnie-przemowil-po-polsku/
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Według operatorów komórkowych w zasięgu Internetu LTE znajduje się obecnie ponad 99% 

populacji kraju. Również prędkości transmisji danych sprawiają że LTE może stanowić realną 

alternatywę jako główne łącze Internetowe w domu. Szczególnie w małych miejscowościach 

oraz na terenach podmiejskich, czyli na obszarach, gdzie infrastruktura kablowych dostaw-

ców jest często niedostępna lub przestarzała. Potrzebny jest tylko odpowiedni router.

Archer MR400 to dwupasmowy, domowy router TP-Link, który zadowoli każdego użytkow-

nika ceniącego sobie duży i stabilny zasięg WiFi. Wykorzystanie najnowszego standardu WiFi 

802.11ac, prostota konfiguracji i łatwość użytkowania tego modelu dają gwarancję swobod-

nego dostępu do bezprzewodowego Internetu 3G/LTE w całym domu.

Domowy router TP-Link Archer MR400 jest urządzeniem wszechstronnym i daje możliwość 

wykorzystania mobilnego LTE jako głównego łącza internetowego w domu. Jednocześnie 

Rozwiązaniem może być Internet LTE i  router Archer MR400 od TP-Link.

Nie masz dostępu do Internetu 
stacjonarnego? 
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w przypadku przeprowadzki lub dłuższego wyjazdu 

- urządzenie można zabrać ze sobą i korzystać 

z Internetu w dowolnym miejscu. 

Archer MR400 pracuje w dwóch pasmach: 2,4Ghz 

z prędkością do 450Mb/s i 5Ghz z prędkością do 

867Mb/s, co umożliwia udostępnienie sieci wielu 

urządzeniom jednocześnie, bez obaw o zakłócenia 

w oglądaniu filmów czy szybkim pobieraniu plików. 

Oprogramowanie routera daje wiele możliwość typo-

wych dla urządzeń stacjonarnych, takich jak: utwo-

rzenia dodatkowej sieci dla gości w obu pasmach czy 

włączenia kontroli rodzicielskiej. Możliwość stworzenia 

tuneli VPN docenią szczególnie osoby często pracu-

jące z domu. Funkcja ta pozwala m.in. na szyfrowany 

i bezpieczny dostęp do zasobów lokalnej sieci w firmie 

przez Internet. Dodatkowo Archer MR400 wyposażony 

jest w cztery porty LAN, dzięki którym można szybko 

i łatwo podłączyć urządzenia przewodowe, takie jak 

telewizor czy konsola do gier.  

Konfiguracja  routera Archer MR400 jest bardzo pro-

sta i nie przysporzy kłopotu nawet najmniej zoriento-

wanym w tym temacie użytkownikom. Aby uzyskać 

dostęp do Internetu  wystarczy włożyć kartę SIM zaku-

pioną u wybranego operatora i podłączyć router do 

prądu. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest również 

opcja  zarządzania ustawieniami sieci  za pomocą apli-

kacji TP-Link Tether, dostępnej na telefony i tablety.

Specyfikacja techniczna urządzenia jest dostępna na 

stronie TP-Link. 

Router Archer MR400 jest dostępny w sprzedaży 

i objęty zostały 36-miesięczną gwarancją.

https://www.tp-link.com/pl/products/details/cat-14_Archer-MR400.html
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SAMOWIĄŻĄCE BUTY 
NIKE STEROWANE 
Z IPHONE’A W LUTYM TRAFIĄ 
DO SKLEPÓW
Samowiążące buty Nike pojawiły się po raz pierw-

szy w wizji świata przyszłości w filmie „Powrót do 

Przyszłości II”. W 2016 toku pojawiły się prawdziwe buty 

Nike z opcją samosznurowania, kosztują jednak kro-

cie. Nowy model Adapt BB stworzony z myślą o grze 

w koszykówkę będzie nieco bardziej przystępny, co wię-

cej, będzie można nim sterować z poziomu iPhone’a.

Czytaj dalej...

PROGRAM WYMIANY 
BATERII W IPHONE’ACH 
CIESZY SIĘ Z OLBRZYMIĄ 
POPULARNOŚCIĄ
Tim Cook i Apple chciało rozładować kryzys 

związany z akumulatorami za sprawą niższej 

ceny wymiany baterii w iPhone’ach. Firma 

jednak nie spodziewała się, że program spo-

tka się z aż taką popularnością. Miliony wła-

ścicieli iPhone’ów zamiast kupić nowy telefon 

wymieniło akumulator po niższej cenie. Czy 

jednak ta decyzja nie będzie miała pozytyw-

nych skutków w przyszłości?

Czytaj dalej...

APPLE PAY JUŻ 
DOSTĘPNY W ING 
BANKU ŚLĄSKIM 
15 stycznia, po kilku miesiącach oczekiwań, 

w końcu klienci ING Banku Śląskiego mogą się 

cieszyć płatnościami Apple Pay. To ten bank 

najbardziej był krytykowany za brak tej usługi 

w momencie, kiedy wchodziła ona do Polski.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2019/01/15/samowiazace-buty-nike-sterowane-z-iphonea-w-lutym-trafia-do-sklepow/
https://imagazine.pl/2019/01/15/program-wymiany-baterii-w-iphoneach-spotkal-sie-z-olbrzymia-popularnoscia/
https://imagazine.pl/2019/01/15/apple-pay-juz-dostepny-w-ing-banku-slaskim/
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APPLE UAKTUALNIŁO 
LISTĘ MIAST, LOTNISK 
I GALERII HANDLOWYCH 
W APPLE MAPS 
W TRYBIE FLYOVER 
I INDOOR MAPS
Apple uaktualniło listę miast i miejsc, które 

Apple Maps wspiera w swoich różnych trybach.

Czytaj dalej...

OPPO OD 31 STYCZNIRA 
OFICJALNIE W POLSCE
Początek 2019 roku zapisze się jako bardzo ciekawy 

okres w branży mobile – marka OPPO, jeden z naj-

większych światowych producentów smartfonów (nr 

3 w Chinach), już 31 stycznia wkracza oficjalnie na pol-

ski rynek, dołączając tym samym do Turcji i Wielkiej 

Brytanii, gdzie premiera marki odbędzie się również 

w tym miesiącu.

Czytaj dalej...

AIRPOWER RZEKOMO 
TRAFIŁO DO 
PRODUKCJI 
Przedwczoraj pojawiła się kolejna informa-

cja, tym razem od @ChargerLab, że AirPower 

już trafiło do produkcji. Twierdzą, że ich źró-

dło w Luxshare Precision – firmie produku-

jącej AirPods i kable USB-C dla Apple – jest 

wiarygodne.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2019/01/09/apple-uaktualnilo-liste-miast-lotnisk-i-galerii-handlowych-w-apple-maps-w-trybie-flyover-i-indoor-maps/
https://imagazine.pl/2019/01/10/oppo-od-31-stycznia-oficjalnie-w-polsce/
https://imagazine.pl/2019/01/14/airpower-rzekomo-trafio-do-produkcji/
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Nowe słuchawki sportowe JBL Endurance PEAK pozwalają wyzbyć się ograniczeń i uwolnić swój 

potencjał! Ten w pełni bezprzewodowy model pozwala cieszyć się wolnością w czasie treningów 

łącznie nawet do 28 godzin (4 godziny pracy słuchawek + 24 godziny pracy dzięki ładującemu 

etui w zestawie). Bardzo przydatna jest również funkcja szybkiego ładowania – 10 minut ładowania 

pozwala na godzinę pracy słuchawek. Dzięki technologii PowerHook™ słuchawki JBL Endurance 

PEAK uruchamiają się automatycznie po ich założeniu, a wyłączają po zdjęciu. To bardzo wygodne 

rozwiązanie, które pozwala na trening w dowolnym miejscu i momencie. 

Nowy model JBL Endurance PEAK to 
w pełni bezprzewodowe i wodoodporne 

sportowe słuchawki dokanałowe. 
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JBL Endurance PEAK posiadają stopień 

ochrony IPX7, co zapewnia słuchaw-

kom wodoodporność. To również 

komfort użytkowania oraz gwarancja 

niewypadania, a także dodatkowe 

zabezpieczenie w postaci elastycz-

nego pałąka do mocowania za uchem. 

Słuchawki pracują zarówno w trybie 

mono, jak i stereo, a na ich obudo-

wie umieszczono panel dotykowy do 

wygodnego zarządzania muzyką oraz 

rozmowami telefonicznymi. Po zakoń-

czonym treningu słuchawki schować 

można w wytrzymałym etui. 

Pełna bezprzewodowość słuchawek 

oznacza zupełny brak przewodów. To 

pełna wolność użytkowania! Te lek-

kie i ergonomiczne słuchawki wypo-

sażono w technologie TwistLock™ 

i FlexSoft™, które zapewniają komfort 

użytkowania oraz stabilne trzyma-
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nie w uchu. Trzy rozmiary nakładek 

pozwalają na pełne dopasowanie do 

ucha użytkownika. 

Tryb mono i stereo pozwala korzy-

stać ze słuchawek w zwykłym trybie, 

a także z wykorzystaniem tylko jednej 

słuchawki. Dzięki technologii Bluetooth 

użytkownik w wygodny sposób prowa-

dzić może bezprzewodowe rozmowy 

telefoniczne, zarówno w trybie mono, 

jak i stereo. Wytrzymałe etui ładujące 

nie tylko ochrania słuchawki, ale również 

pozwala Tna ich ładowanie. To świetne 

rozwiązanie dla aktywnych sportowców! 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

• Wersja Bluetooth: 4.2
• Wsparcie: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
• Tyo akumulatora: litowo-polimrowy 

(3.7V, 75mAh)
• Moc transmitera Bluetooth < 7.0 dBm
• Pasmo przenoszenia transmitera 

Bluetooth: 2.402 – 2.480 GHz
• Modulacja transmitera Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Przetworniki dynamiczne: 10 mm
• Pasmo przenoszenia: 16 – 22 kHz
• Amumulator w etui ładującym: 3.7 V, 

1,500 mAh
• Czas pracy akumulatora w słuchaw-

kach: do 4 godzin
• Czas ładowania: < 2 godzin

• Sugerowana cena detaliczna: 639 zł
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WYWIAD JIMA 
CRAMERA Z TIMEM 
COOKIEM NA CNBC
CNBC przeprowadziło ciekawy wywiad 

z Timem Cookiem. Sam wywiad w formie 

wideo znajdziecie, klikając „czytaj dalej”.

Czytaj dalej...
APPLE WATCH JEST DZIŚ 
WIĘKSZYM BIZNESEM DLA APPLE 
NIŻ BYŁ KIEDYKOLWIEK IPOD
Apple ma zdecydowanie gorszy okres. Po spadkach na 

giełdzie Tim Cook pisze list do inwestorów, zapowiada-

jąc zyski niższe niż oczekiwane, a to generuje jeszcze 

większe spadki. W tym wszystkim są jednak pozytywy. 

Czytaj dalej...

CZY APPLE JEST 
JAK NOKIA? TAK 
PRZYNAJMNIEJ 
TWIERDZĄ ANALITYCY 
GOLDMAN SACHS
Analitycy z Goldman Sachs obniżyli prognozy 

co do wyceny akcji Apple. W dodatku stwier-

dzili, że Apple może podzielić los Nokii. Jedna 

z największych, a zarazem najbardziej kon-

trowersyjnych instytucji finansowych świata 

wieszczy, że rynek jest już nasycony iPho-

ne’em. Czy rzeczywiście historia może się 

powtórzyć i Apple, będzie jak Nokia?

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2019/01/09/wywiad-jima-cramera-z-timem-cookiem-na-cnbc/
https://imagazine.pl/2019/01/03/apple-watch-jest-dzis-wiekszym-biznesem-dla-apple-niz-byl-kiedykolwiek-ipod/
https://imagazine.pl/2019/01/04/czy-apple-jest-jak-nokia-tak-przynajmniej-twierdza-analitycy-goldman-sachs/
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ŚWIĄTECZNY REKORD 
W APP STORE – NOWY ROK 
NAJBARDZIEJ DOCHODOWYM 
DNIEM W HISTORII SKLEPU
Dobra mina do złej gry. Tak należy podsumować ofensywę 

informacyjną Apple z ostatnich dwóch dni, a to pewnie jesz-

cze nie koniec. Po Timie Cooku przyszła pora na Philla Schillera 

i wieści z App Store. Tam jednak jest się czym chwalić, sklep 

z aplikacjami bije kolejne rekordy.

Czytaj dalej...

INFOGRAFIKA PRZEDSTAWIAJĄCA 
KAŻDY PRODUKT, JAKI APPLE 
WYPRODUKOWAŁO OD 1976 DO 
2018 ROKU 
TitleMax opublikował interesującą infografikę, niestety w dosyć 

niskiej rozdzielczości, przedstawiającą historię wszystkich produk-

tów, jakie Apple wyprodukowało na przestrzeni ostatnich czte-

rech dekad (z małym hakiem). Szkoda jedynie, że plik jest dosyć 

niskiej rozdzielczości, ale na szczęście jest więcej niż czytelny.

Czytaj dalej...

TIM COOK PISZE 
DO INWESTORÓW 
– SPRZEDAŻ 
IPHONE’ÓW GORSZA 
NIŻ PRZEWIDYWANO
Cupertino mamy problem! Tak można 

podsumować to, co właśnie dzieje się 

w Apple. Tim Cook zdecydował się na 

list do inwestorów, w którym infor-

muje o znaczącym obniżeniu prognoz 

wyników finansowych za ostatni kwar-

tał. Akcje Apple w ciągu paru minut 

spadają o ponad 7%, a firma będzie 

mieć w najbliższych miesiącach twardy 

orzech do zgryzienia i bez rewizji stra-

tegii się nie obejdzie. A wszystkiemu 

winne iPhone’y, które nie sprzedają się 

tak, jak zakładało Apple. Co ciekawe, 

Tim Cook w swoim liście wspomina 

także Polskę i to jest dla nas bardzo 

dobra informacja.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2019/01/03/swiateczny-rekord-w-app-store-nowy-rok-najbardziej-dochodowym-dniem-w-historii-sklepu/
https://imagazine.pl/2019/01/04/infografika-przedstawiajaca-kazdy-produkt-jaki-apple-wyprodukowalo-od-1976-do-2018-roku/
https://imagazine.pl/2019/01/03/tim-cook-pisze-do-inwestorow-sprzedaz-iphoneow-gorsza-niz-przewidywano/
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LISTA TELEWIZORÓW 
ZGODNYCH Z AIRPLAY 2
Po sensacyjnej wiadomości zapowia-

dającej iTunes, AirPlay 2 oraz HomeKit 

w telewizorach Samsunga i innych Apple 

publikuje pełną listę zgodnych modeli. 

Jest na niej 19 serii telewizorów od czte-

rech producentów. 

Czytaj dalej...

CES 2019 – SAMSUNG OGŁASZA 
ITUNES ORAZ AIRPLAY 2 
W SWOICH TELEWIZORACH!
Targi CES 2019 dopiero startują. W zasadzie wszystko 

zaczyna się dopiero jutro, a już dziś pierwsza petarda. 

Samsung ogłosił wprowadzenie… iTunes oraz AirPlay 2 do 

swoich telewizorów z 2018 i 2019 roku!

Czytaj dalej...

HOMEKIT I AIRPLAY 2 
W TELEWIZORACH SONY, 
LG I INNYCH 
Wczoraj na CES dowiedzieliśmy się o zaskakującym 

mariażu Apple i Samsunga, a w kolejnych godzinach 

pojawiało się coraz więcej informacji od kolejnych 

producentów, w tym chociażby od Vizio, Sony czy 

LG. Jednak w odróżnieniu od informacji o aplikacji 

iTunes Movies & TV Shows i dodaniu wsparcie dla 

AirPlay 2 na Samsungowego Tizena, bardziej zainte-

resowała mnie informacja o integracji z HomeKitem.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2019/01/09/lista-telewizorow-zgodnych-z-airplay-2/
https://imagazine.pl/2019/01/06/ces-2019-samsung-oglasza-itunes-oraz-airplay-2-w-swoich-telewizorach/
https://imagazine.pl/2019/01/08/homekit-i-airplay-2-w-telewizorach-sony-lg-i-innych/


Serwis i miesięcznik iMagazine to zdecydowanie miejsce szersze tematycznie niż tylko 

świat około Apple. Piszemy o technologiach, motoryzacji, podróżach, produktywno-

ści, biznesie i wielu innych aspektach naszego życia. Można rzec, że jesteśmy maga-

zynem technologiczno-lifestyle’owym, w dodatku biorąc pod uwagę liczbę pobrań 

każdego z wydań, względem popularności innych miesięczników technologicznych 

czy męskich lifestyle’owych, jesteśmy najchętniej czytanym magazynem tego typu 

w Polsce. Dlatego też pragniemy stale się rozwijać i dostarczać różnorodne treści opi-

nie, poradniki, analizy.

Startują targi CES, na których co roku premierę mają najnowsze modele telewizorów. My w tym 

czasie startujemy z naszym nowym projektem – WybierzTV. Świadomy wybór telewizora to nie 

jest łatwe zadanie, musimy wybrać pomiędzy setkami modeli. Dzięki naszej bazie telewizorów oraz 

zbiorze tekstów będzie to znacznie łatwiejsze.

Startujemy z nowym projektem 
– WybierzTV!
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Od czterech lat na łamach iMagazine sporo miejsca poświęcamy rynkowi RTV. 

Efektem tego były między innymi dwa wydania specjalne, skupiające się właśnie na 

telewizorach. Teraz postanowiliśmy zrobić krok na przód i stworzyć stronę interne-

tową przeznaczoną tej tematyce. Po pierwsze, dzięki temu wszystkie teksty odnośnie 

do telewizorów znalazły się w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Po drugie, na wzór 

naszej bazy urządzeń HomeKit, przygotowaliśmy bazę telewizorów. Przy czym nie 

jest to tylko baza z suchymi danymi. To właściwie baza minirecenzji, która pomoże 

w wyborze najlepszego odbiornika. Tym samym jest to unikalne miejsce w sieci.

Na starcie znajdziecie tam ponad 50 najciekawszych modeli zaprezentowanych w roku 

2018. Zdajemy sobie sprawę, że to wyłącznie skrawek rynku, dlatego też baza będzie 

systematycznie uzupełniana. Chcemy jednak skupić się już na tegorocznych mode-

lach. Dlatego wiosną baza będzie się zapełniać o najnowsze telewizory. Jednocześnie 

wciąż będziecie mogli na bieżąco czytać obszerne recenzje wybranych telewizorów, 

najświeższe wieści, liczne opinie, felietony i wszelkie inne materiały poświęcone temu 

rynkowi, tak jak było na iMagazine do tej pory. Jesteśmy przekonani, że to wyjątkowe 

treści, które tworzymy z myślą przede wszystkim o zwykłych użytkownikach. Nie 

skupiamy się na szczegółowych parametrach technicznych, nie rozbieramy telewizo-

rów na czynniki pierwsze. WybierzTV w ramach iMagazine ma być miejscem, gdzie 

znajdziecie informacje o wadach i zaletach poszczególnych modeli, macie możliwość 

dobrania telewizora do swoich potrzeb. Wszystkie dodatkowe teksty mają w tym 

pomóc, tak jak to było dotychczas.

Start na początku stycznia nie jest przypadkowy. Można powiedzieć, że właśnie teraz 

rozpoczyna się najbardziej gorący okres w świecie telewizorów. Z jednej strony mamy 

wyprzedaże modeli z ubiegłego roku, z drugiej same prezentacje nowości. Najwięcej 

ich będzie właśnie na rozpoczynających się targach CES w Las Vegas. Obszerna relacja 

z tej imprezy oczywiście na iMagazine.

Dostęp do WybierzTV jest prosty:

• klikając ikonkę Telewizory w górnej belce na naszej stronie

• wchodząc na stronę www.imagazine.pl/telewizory
• znajdziecie go także pod prostym adresem www.wybierztv.pl

Mamy nadzieje, że nasze treści pomogą wam wybrać sprzęt, który będzie cieszył oko.

Zapraszamy!

https://imagazine.pl/homekit/
https://imagazine.pl/telewizory/
https://imagazine.pl/telewizory/
https://imagazine.pl/telewizory/
http://www.imagazine.pl/telewizory
http://www.wybierztv.pl
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Trzecia okładka iMagazine dla Nozbe 
– ale tym razem chodzi o numer 4!

Wywiad Dominika Łady z Michałem Śliwińskim

3737   /   WYWIAD   /   Trzecia okładka iMagazine dla Nozbe – ale tym razem...
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Dominik Łada: Cześć Michał! Jak to jest, że już wygraliście okładkę iMaga-
zine trzy razy?!
Michał Śliwiński: Cieszymy się, że się udało! Dzięki temu pomysłowi już razem dali-

śmy ponad 30 tysięcy złotych na WOŚP dzięki tej akcji! Myślę, że fajnie wyszło.

Nam bardzo zależy na wspieraniu potrzebujących, dlatego tak chętnie się anga-

żujemy w tę akcję. Do tego mamy całkiem spory budżet na cele charytatywne.

DŁ: Jak spory budżet na to macie?
MŚ: Sporo, bo od wielu lat, co miesiąc, kiedy płacimy w Nozbe podatek docho-

dowy, oddajemy 3% na cele charytatywne. Miesiąc w miesiąc. Dzięki takiej regu-

larności pieniądze zbierają się grosz do grosza. Mam po prostu arkusz Numbers, 

do którego wpisuję dochód z ostatniego miesiąca i automatycznie mam wyli-

czone, ile muszę odłożyć. Nie dyskutuję z tym, tylko przelewam te pieniądze na 

osobne subkonto, w momencie wysłania tego przelewu już się więc żegnam 

z tymi pieniędzmi – są gotowe na takie fajne akcje, jak Wasza okładka!
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DŁ: Fajna akcja z tą okładką, prawda?
MŚ: W ogóle fajnie ta okładka wypada, bo jest publikowana na początku roku 

– w lutym – zawsze w urodziny Nozbe (bo nasza aplikacja istnieje od 1 lutego 

2007), to więc genialna okazja, aby pokazać, co czeka nas w tym roku!

Kiedy pierwszy raz startowaliśmy w aukcji, po prostu chcieliśmy się zaangażować 

– a właśnie wtedy zatrudniliśmy nowego grafika i on miał pomysł na „kontrolowa-

nie rzeczywistości”.

Za drugim razem bardzo nam zależało, bo oblewaliśmy 10 lat Nozbe. Uznaliśmy, 

że to rocznica i tym bardziej warto – i wyszła chyba najładniejsza okładka w histo-

rii tej akcji.

Teraz nam też zależało, bo w tym roku wydajemy kompletnie nową wersję Nozbe 

– Nozbe 4 – i to jest bardzo ważny moment w „życiu” naszej aplikacji i naszej firmy.

DŁ: Ale jak to, po tylu latach dopiero wersja 4?
MŚ: Wiesz jak jest, firmy informatyczne generalnie mają problemy z wersjonowa-

niem swojego oprogramowania i my wcale nie jesteśmy wyjątkiem. Często zmie-

nialiśmy sposób liczenia tych wersji, staraliśmy się być bardzo mądrzy i dlatego 

w tym momencie, aż po 12 latach Nozbe, nasza aplikacja ma wersję 3.9… I teraz 

czas na wersję 4.

DŁ: Generalnie, patrząc na okładkę, dużo tych „czwórek”, prawda? 
Z okładki wynika, że Nozbe 4 ukaże się czwartego dnia czwartego miesiąca 
tego roku?
MŚ: Taka magia czwórki. Czwórka jest wszędzie. Ustaliliśmy, że skoro wersja 4, 

to trzeba ją uruchomić też czwartego dnia czwartego miesiąca, we czwartek, 

o czwartej po południu…

I nie ma to nic wspólnego z tym, że miesiąc później ja kończę 40 lat… Chociaż 

niezły zbieg okoliczności, prawda?

DŁ: OK, rozumiem, ale dlaczego takie halo odnośnie do nowej wersji Nozbe?
MŚ: Wbrew pozorom to jest dużo więcej niż tylko nowa wersja programu. To jest 

dla nas nowe otwarcie, zadaliśmy sobie pytanie: gdybyśmy teraz mieli napisać 
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Nozbe od nowa, wiedząc to, co wiemy, mając doświadczenie, jakie mamy, to jak by 

Nozbe wyglądał?

Postawiliśmy zatem na najnowsze technologie i natywne rozwiązania – czyli po pro-

stu na jeszcze lepszą i szybszą appkę. Szczególnie czytelnicy iMagazine będą zado-

woleni, bo aplikacje na iPhone’a, iPada i Androida będą po prostu niesamowite.

Ale nie tylko chodzi o technologię, Nozbe 4 to też zmiana podejścia do produktyw-

ności – szczególnie dla zespołów i firm.
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DŁ: Stawiacie na zespoły?
MŚ: Już obecnie Nozbe 3 jest używane przez małe i średnie firmy do prowadzenia 

biznesu. My sami, mając zespół ponad 20 osób, używamy Nozbe do budowania 

Nozbe – i firmy i produktu.

Co tydzień rozmawiam z klientami, którzy wraz ze swoimi zespołami używają Nozbe 

i już teraz nasze narzędzie im się mega sprawdza. Przede wszystkim w firmach 

Nozbe zmienia podejście do komunikacji wewnętrznej – żeby nie stawiać tak bardzo 

na chat, ale na tworzenie współdzielonych projektów, dodawanie zadań i komen-

towanie zadań w sposób asynchroniczny – czyli komentujesz, kiedy Tobie pasuje, 

a druga osoba odpowiada, kiedy Jej pasuje, bez presji na tu i teraz. Każdy ma czas, 

aby zająć się swoją pracą i w międzyczasie komentując, pomagać w pracy innych.

I chociaż Nozbe 3 już się nieźle sprawdza, wiemy, co można było zrobić lepiej lub 

inaczej… I to również wymagało przepisania Nozbe od nowa, przemyślenia wielu 

spraw i świeżego podejścia do wielu tematów.

DŁ: Ale przecież wszędzie mówią, że nie powinno przepisywać od nowa aplikacji?
MŚ: Wiem, że tak mówią, ale obecna aplikacja nam wystarczyła na 12 lat z wieloma ite-

racjami, teraz chcemy robić podwaliny na kolejną dekadę Nozbe… albo i więcej lat.

Jesteśmy małą firmą, która jednak chce robić to, co robi przez kolejne wiele lat. Jeśli 

nie „do końca świata i jeden dzień dłużej” jak Jurek Owsiak. Dlatego musimy cza-

sami podjąć takie trudne decyzje, aby zainwestować w technologię na kolejne lata.

To ma też sporo wspólnego z moim osobistym podejściem do tematu. Jak ktoś 

się mnie pyta – po tylu latach prowadzenia Nozbe, co nowego przed Tobą? 

Odpowiadam zawsze – kolejna wersja Nozbe – i to szczególnie widać w tym roku, 

kiedy ta wersja jest tak dużym przedsięwzięciem.

DŁ: No to życzę powodzenia i jeszcze raz dzięki za wsparcie naszej akcji okładką!
MŚ: Dzięki, więcej szczegółów już 4 kwietnia, czyli za dwa miesiące, dlatego 

postawiliśmy specjalnie stronę Nozbe4.com, gdzie jest licznik, ile czasu zostało 

– ma on też motywować nasz zespół do pracy i przygotowania czegoś, z czego 

będziemy dumni.
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Targi CES 2019 – przegląd przodujących 
trendów w elektronice konsumenckiej

Czy targi CES 2019 czymkolwiek nas zaskoczyły? Imprezy takie jak CES, MWC, IFA przestały robić 

szczególne wrażenie. Nie debiutują tam już pojedyncze produkty czy technologie, które zmieniają 

świat. Konkurencja jest spora, wszyscy starają się podążać za konkretnymi trendami. Targi CES 2019 

były jednak wyjątkowe i bardzo apple’owe.
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W 2018 CES okazał się prezentacją wizji świata 

przyszłości, nadchodzących trendów. Był też zdo-

minowany przez asystenta Google’a. W 2019 roku 

mamy swego rodzaju kontynuację tego, co 

widziałem przed rokiem w Las Vegas. Przyszła jed-

nak pora, aby słowa zamieniać na czyny i pokazy-

wać konkretne produkty. Nawet jeśli wciąż były 

to bardziej prototypy niż finalne rozwiązania, to 

mieliśmy do czynienia z produktami spełniają-

cymi założenia określonych trendów, a nie samym 

snuciem dalszej wizji. Chociażby w przypadku 

5G – otrzymaliśmy urządzenia, od nadajników po 

smartfony. Zobaczyć można było roboty domowe, 

samojezdne busy, sprzęty wykorzystujące do dzia-

łania mechanizmy sztucznej inteligencji i komuni-

kujące się ze sobą w ramach IoT.

CES 2019 pokazał też olbrzymi nacisk na 

SmartHome i rynek rozwiązań okołozdrowot-

nych. Tutaj najbardziej oczywistym przykładem 

44   /   PODSUMOWANIE CES   /   Targi CES 2019 – przegląd...



jest rodzime Fibaro, ale też wracający pod własne 

skrzydła Withings. Nie mogło zabraknąć Philips 

Healthcare łącznie z marką Avent i „inteligentną” 

butelką dla niemowląt, Netatmo z inteligentnym 

dzwonkiem i wielu innych produktów mających 

usprawnić nasz dom i wpłynąć korzystnie na styl 

życia. Wyraźnie jednak widać, że nie są to rozwią-

zania, w których dominują duzi gracze z rynku 

elektroniki konsumenckiej. Giganci wolą być part-

nerami, integratorami niż wchodzić na ten rynek. 

Można wręcz zauważyć, że nieco wycofują się ze 

swoich autorskich pomysłów w tym zakresie na 

rzecz szerszego wspierania rozwiązań firm trze-

cich. Wydaje się to dobry ruch, właśnie w stronę 

otwartości i niezależności urządzeń niż zamyka-

nia się na konkretne systemy.

W 2018 roku w Las Vegas kluczem do wszystkich 

nowinek był asystent Google’a, wszechobecny 

także wizualnie na terenie targów i w całym mie-

ście. W tym roku znów Google dawał o sobie 

znać: świadczą o tym specjalny pawilon przed 

targami, gra dla uczestników targów oraz promo-

torzy na różnych stoiskach. Medialnie znacznie 

więcej mówiło się jednak o Apple. Gdy w tam-

tym roku po targach pisałem, że Apple zostało 

zepchnięte do narożnika, to w tym roku widać, 

jak firma rozpycha się łokciami. W przypadku 

inteligentnego domu jednym z kluczowych ele-

mentów każdego z urządzeń było wsparcie dla 

HomeKit lub zapowiedź wersji urządzenia zgod-

nej z HomeKit. Nie zabrakło też stoisk z mnó-

stwem dodatków do iPhone’ów. Tam znów widać, 

że choć ładowarki indukcyjne były przed iPho-

ne’em, to dopiero pojawienie się iPhone’ów z tą 

funkcją spowodowało wysyp tego typu akceso-
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riów. Głośno komentowana była oczywiście reklama Apple dotycząca prywatności, usytu-

owana tak, aby doskonale ją było widać z głównego kompleksu targowego. Finalnie Apple 

namieszał w świecie telewizorów. AirPlay trafi do ekranów LG, Sony, Samsung, Vizio i być 

może także innych marek, iTunes Movies natomiast do telewizorów Samsung. Współpraca 

Apple z Samsungiem, obecność AirPlay bezpośrednio w telewizorach – to było spore zasko-

czenie CES 2019.

Targi od lat zaczynały nabierać znaczenia na rynku motoryzacyjnym. W tym roku było 

to widać jeszcze bardziej. Mercedes zaprezentował właśnie w Vegas odświeżoną wersję 

CLA, pojawiły się liczne prezentacje samochodów autonomicznych, pojazdów przyszłości 

i ogólnie można ująć, że wywołało to swoistą dyskusję o mobilności w kolejnej dekadzie. 

Tutaj widać dwie ścieżki. Z jednej strony samochody, jakie znamy, przechodzą ewolucję 

i stają się nowocześniejsze, z opcją autonomicznej/półautonomicznej jazdy, zaawanso-

wanymi systemami multimedialnymi. Z drugiej strony pojawiać się będą zupełnie futury-
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styczne pojazdy, w których człowiek będzie jedynie pasażerem. Wydaje się, że tego typu 

maszyny rzeczywiście w najbliższej dekadzie wjadą na ulice, ale zastępując tradycyjny 

transport miejski, taksówki i dotyczyć będą dużych aglomeracji. Nie wydaje mi się, aby 

klasyczne samochody jeszcze do 2030 roku masowo znikały z dróg, przejdą jedynie ewolu-

cyjną zmianę.

Produktem, który chciałbym mieć z targów CES 2019, był na pewno luksusowy, najeżony 

elektroniką jacht. A z produktów bardziej przyziemnych – telewizor Samsung Serif, który 

byłby moim drugim ekranem do sypialni ze względu na swój design, nietypowy interfejs, 

dodany teraz tryb ambient. Reszta to jednak trendy i zapowiedź przyszłości – micro LED 

i modułowe telewizory, 8K, 5G, IoT, AI, SmartHome, autonomiczne samochody. Przyszłość 

targów CES? Maluje się raczej w świetlanych barwach, po upadku CEBIT oficjalnie mamy 

dwa duże święta elektronicznych gadżetów, CES w styczniu w Las Vegas oraz IFA we wrze-

śniu w Berlinie.
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Micro LED w wydaniu bliskim domowego 
użytku – Samsung FirstLook CES 2019

Początek targów CES 2019 zdecydowanie należy do Samsunga. Podczas imprezy FirstLook dla 

wybranych dziennikarzy z całego świata odbył się pokaz pierwszego 75-calowego ekranu micro 

LED. Nie jest to jeszcze pełnoprawny telewizor, ale niewiele mu brakuje. Wygląda na to, że Samsung 

jest blisko przeskoczenia wszystkich istniejących barier i wprowadzenia na rynek zupełnie nowej 

technologii wyświetlaczy.
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Micro LED to technologia wyświetlaczy samoemisyjnych, czyli, podobnie jak w przypadku 

matryc OLED, każdy piksel działa niezależnie. Rozwiązaniem tym interesują się wszystkie 

czołowe firmy z branży, nawet Apple przejęło dwa start-upy zajmujące się wyświetlaczami 

micro LED. Ich zaletą jest bardzo długa żywotność, niski pobór energii elektrycznej (według 

Samsunga o połowę niższy niż w przypadku innych aktualnie występujących technolo-

gii), bardzo wysoka jakość obrazu, szerokie kąty widzenia, dobry efekt HDR, odwzorowanie 

kolorów niezależnie od jasności i innych czynników (100% color volume). Ekrany micro LED 

mają być też niepodatne na wypalanie. Technologia micro LED przedstawiana jest w samych 

superlatywach, choć to przyjdzie nam zweryfikować, gdy produkty tego typu trafią na skle-

powe półki.

To właśnie rynkowy debiutu micro LED jest obecnie największym wyzwaniem. Rok temu 

w Las Vegas Samsung pokazał The Wall, 146-calowy ekran korzystający z tej technologii. 
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W zmodyfikowanej wersji trafia ona już teraz do sal kinowych. The Wall jest natomiast 

dostępny na specjalne zamówienia i kosztuje krocie. Do tej pory nie było mowy o prawdzi-

wej seryjnej produkcji. Problemem z micro LED była wielkość wyświetlaczy. Ekrany Micro 

LED musiały być duże, aby mogły oferować dobrą rozdzielczość i brak widocznych przerw 

pomiędzy poszczególnymi pikselami. Teraz Samsung zaprezentował jednak ekran o prze-

kątnej 75 cali. Taka jest już zdecydowanie bardziej akceptowalna w domu niż 145 cali. Jeśli 

Koreańczycy postąpią tak samo, jak rok temu na CES, gdzie zaprezentowano prototypowe 

ekrany 8K, to już tej jesieni moglibyśmy spodziewać się telewizorów micro LED dostępnych 

w sprzedaży. Wszystko wskazuje jednak na to, że proces masowej produkcji wciąż wymaga 

dopracowania i rynkowa premiera będzie miała miejsce za dwa, trzy lata.

Niezależnie jednak, czy micro LED trafi do sprzedaży już teraz, czy będziemy musieli na 

niego dłużej poczekać, to pewne jest, że to technologia, która ma szanse zmienić rynek. 

Micro LED jest technologią przyszłości. O tym świadczy też wizja ekranów modułowych, 

które pozwolą dostosowywać swój kształt do aktualnych treści i stworzyć nietuzinkową 

aranżację w salonie.
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Jednocześnie podczas prezentacji „małego” 

ekranu Micro LED mieliśmy okazję zobaczyć 

nowego olbrzyma. Już nie 146 cali, a 219. To robi 

wrażenie, a takie ekrany Samsung będzie sprze-

dawać do kin nowej generacji.

Przed micro LED jeszcze długa droga, ale klu-

czowe są szybkie postępy w rozwoju tej techno-

logii. Teraz mamy do czynienia z ekranem, który 

w takiej formie mógłby być w naszym salonie, 

a od tego tylko krok do komercjalizacji.

To tylko początek targów CES. Po FirstLook, 

kolejnego dnia, czyli wieczorem, 7 stycznia 

(czasu polskiego), odbędzie się konferencja 

Samsunga, firma ma więc jeszcze kilka rzeczy 

do pokazania. Nowości będą też prezentowały 

inne firmy. Na targach w Las Vegas w tym roku 

dzieje się zdecydowanie dużo i to jest dosko-

nała wiadomość.



Świat z robotami tuż za rogiem – CES 2019

Czy roboty naprawdę zagoszczą w przestrzeni publicznej i naszych domach? To pytanie zadaję 

sobie już od tygodnia, gdy w akcji zobaczyłem Samsung Boty podczas targów CES. To nie pierwsze 

tego typu roboty, ale wyraźnie są już bliskie komercjalizacji. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu 

dekady rzeczywiście będziemy otoczeni przez roboty, a teraz jesteśmy do tego przyzwyczajani.
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Roboty prezentowane przez na CES nie wydają się jakoś szczególnie rozwinięte. Zamiast jed-

nego uniwersalnego urządzenia mamy roboty stworzone do konkretnych zadań.

Bot Care troszczy się o nas w domu, monitorując zdrowie, sen, rozpoznając upadki, poma-

gając ćwiczyć oddech. Właściwie to samo, co dziś jest w stanie zrobić już nasz zegarek, przy 

czym jest znacznie bardziej ludzki. Choć przypomina zmniejszoną wersję Baymaxa z anima-

cji Disneya „Wielka Szóstka”.

Bot Air to zmotoryzowany odświeżacz powietrza, który przybiegnie do kuchni, by odświe-

żyć je po gotowaniu, a wieczorem wprowadzi się do naszej sypialni, by zadbać o jakość 

powietrza w czasie snu

Samsung GEMS to seria trzech robotów egzoszkieletów mających wspomagać nasze biodra, 

kolana lub kostki, aby ułatwić poruszanie się, gdy ciało odmawia posłuszeństwa. Bot Retail 

to robot pracujący, który ma posłużyć jako kelner albo sprzedawca. Duży wyświetlacz uła-

twi obsługę, moduł NFC zapewnia szybkie płatności, a tył robota jest tak skonstruowany, by 

przenieść posiłek lub inne przedmioty.



Roboty Samsunga odpowiadają 
na potrzeby społeczeństwa
Jeśli spojrzymy na te roboty pod względem ich 

funkcji, to łatwo zauważyć, że są odpowiedzią na to, 

co dzieje się z ludzkością. Jednym z naszych najwięk-

szych problemów jest starzenie się społeczeństwa 

i związana z tym opieka.

Coraz częściej starsi rodzice zostają z dala od 

reszty rodziny, a jednocześnie ta rodzina chce 

mieć ich pod opieką. Stąd Bot Care, który zatrosz-

czy się o najbliższych, a nie będzie to opiekunka, 

o którą coraz trudniej.

Podobnie jest w przypadku GEMS, czyli egzosz-

kieletów. Air to oczywiście odpowiedź na coraz 

bardziej zanieczyszczone powietrze i popularność 

odświeżaczy. Jednocześnie zamiast kupować kilka 

tego typu urządzeń możemy mieć jedno znacznie 

bardziej mobilne i inteligentne.

Bot Retail to natomiast odpowiedź na braki kadrowe 

w najprostszych usługach. Coraz mniej jest chętnych 

do pracy jako kelner czy sprzedawca, a dla praco-

dawcy koszty takiego pracownika są coraz wyższe.

Zanim roboty się poja-
wią, będziemy do nich 
przyzwyczajeni
Roboty Samsunga i innych producentów prezen-

towane na CES są wciąż bardziej prototypami 

i pokazem możliwości niż sprzętami, które poja-

wią się za tydzień w naszym osiedlowym sklepie. 

Wciąż bardziej budzą uśmiech, czasem przeraże-

nie. Myślimy o nich przyszłościowo, jak o czymś 

w rodzaju science fiction.
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Świat, w którym będziemy otoczeni robotami, nadejdzie, i to szybciej, niż nam się wydaje. 

W ciągu dekady rzeczywiście takie sprzęty mają szanse zagościć w naszych domach i oko-

licznych sklepach czy restauracjach. Zmierzamy w tę stronę lekko nieświadomie, za sprawą 

pewnych przyzwyczajeń.

Robot chodzący po domu? Wiele osób już go ma w postaci autonomicznych odkurzaczy, 

do tego coraz chętniej korzystamy z głosowych asystentów. To krok do akceptacji kolejnego 

tego typu urządzenia w domowym zaciszu.

Czym różni się Bot Retail od interaktywnej tablicy do składania zamówień w McDonalds? 

Tylko tym, że przyjedzie do stolika i będzie można złożyć zamówienie również w sposób gło-

sowy. W dodatku wróci po pięciu minutach z naszym McZestawem.

Autonomiczne samochody, roboty będą coraz bliżej nas i w sposób niemal niezauważony 

zaczną nam towarzyszyć w codzienności.



Wszystkie telewizory z targów CES 2019

Targi CES praktycznie od zawsze kojarzyły się z premierami telewizorów. W 2018 roku wydawało się 

już, że ta sytuacja może się zmienić. W 2019 roku mamy jednak moc gorących premier. Co więcej, 

są to premiery wręcz przełomowe, także dla użytkowników sprzętu Apple. Jednocześnie to tylko 

wycinek tego, co producenci zaoferują w 2019 roku. Pewne jest jedno – rządzą duże ekrany i 8K. Oto 

wszystkie kluczowe nowości w świecie telewizorów z targów CES 2019.
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Micro LED – technologiczny przełom, który czeka na konsu-
mencki debiut
W 2018 roku na targach CES debiutował The Wall, 146-calowy ekran Samsunga zbudowany 

z modułów i korzystający z technologii micro LED. Robił on wrażenie, ale więcej niż o tech-

nologii micro LED mówiło się wtedy o samym rozmiarze i modułowości. Teraz otrzymali-

śmy prototypowy ekran o przekątnej 75 cali oraz The Wall o wielkości 219 cali. The Wall jest 

dostępny na zamówienie i raczej do zastosowań komercyjnych, jak np. kina w ramach sys-

temu Onyx. Ten 75-calowy prototyp jest natomiast zwiastunem tego, że technologia micro 

LED zmierza także do naszych domów. Oczywiście stoi przed nią szereg wyzwań, jak kwe-

stia zmniejszenia odstępu między diodami – a przecież tylko przez rok udało się ją zmniej-

szyć 15-krotnie. Szanse na wdrożenie w najbliższych latach są więc spore. Przede wszystkim 

jednak mamy otrzymać technologię, która oferuje świetną czerń, kontrast, kąty, ale też 

długą żywotność i niski pobór energii elektrycznej. Bardzo ciekawy jest też sam koncept 

modułowości, który znacząco ułatwi instalację tego typu ekranu. Oprócz Samsunga ekran 

w bliźniaczej technologii Crystal LED prezentowała na CES firma Sony (już w przeszłości go 

pokazywano). Nie ma jednak na razie żadnych informacji o próbach stworzenia konsumenc-

kiego urządzenia przez Japończyków.
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AirPlay – kluczowe udogodnienie 
dla posiadaczy sprzętu Apple
Wspólną nowością w telewizorach jest wpro-

wadzenie funkcji AirPlay. Trafi ona do wszyst-

kich telewizorów Smart TV Samsunga z roku 

2019 i 2018, do topowych ekranów LG i Sony 

z 2019 roku oraz do wybranych modeli Vizio 

– producenta obecnego na rynku amerykań-

skim. Tym samym już dziś możemy iść do sklepu 

i wybrać TV, który na wiosnę będzie wspierał 

AirPlay. Co ważne, jest to nie tylko dźwięk AirPlay 

2, ale też przesyłanie obrazu z naszego iPhone’a, 

iPada lub komputera Mac. Dzięki czemu możemy 

oglądać zdjęcia na dużym ekranie, prezentacje, 

oczywiście filmy, jeśli w danym TV nie znajdziemy 

ich w Smart TV, a nawet klonować cały ekran 

urządzenia. Możliwe będzie także wykorzystanie 

Siri do wyświetlania treści z iPhone’a na telewi-

zorze. Nie jest jeszcze do końca jasne wsparcie 

dla HomeKit w telewizorach. Czy pojawi się ono 

u wszystkich producentów? Jak bardzo będzie 

zaawansowane lub ograniczone? Baza telewizo-

rów z AirPlay powinna się w przyszłości powięk-

szać. Samsung natomiast swoją współpracę 

z Apple rozwinął jeszcze bardziej, wprowadzając 

iTunes Movies do swoich ekranów wraz ze wspar-

ciem dla 4K i HDR

Samsung stawia na design i 8K
Pozostając przy Samsungu, podsumujmy inne 

nowości i zapowiedzi tego producenta z tar-

gów CES 2019. Topowym telewizorem zostaje 

QLED 8K, czyli model Q900R. Będzie on jednak 

dostępny także w dwóch dodatkowych prze-

kątnych 82 i 98 cali. Wersja 82-calowa powinna 

zostać korzystnie skalkulowana cenowo pomię-



dzy modelem 75- i 85-calowym. Cena modelu 98-calowego oscylować będzie natomiast 

wokół 100 tysięcy euro, co sprawia, że telewizor będzie dostępny wyłącznie na zamówie-

nie. Pozostałe telewizory poznamy w późniejszym terminie i należy oczekiwać ewolucji 

obecnej oferty. 

W 2019 roku wartościową aktualizację otrzymują dwie niezależne serie telewizorów 

Samsunga, które charakteryzują się unikalnym, nietuzinkowym wyglądem. Mowa o The 

Frame i Serif, o czym miałem okazję pisać także przed CES. Kluczowe jest wprowadzenie 

matrycy QLED do ekranów The Frame, co przyczyni się do lepszej jakości obrazu. Niestety, 

mam też złą wiadomość dla wszystkich liczących na ekrany Serif w Polsce. Na razie ich obec-

ność pozostaje pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że pojawią się na rynku. To modele 

o zupełnie innym wyglądzie nie tylko obudowy, ale też interfejsu. Poprzednia generacja 

obecna była w wąskiej dystrybucji na przykład w nowojorskim sklepie przy MOMA.

Sony kończy eksperymenty stylistyczne 
i wprowadza 8K do serii Masters
Sony zdradziło już nazewnictwo i ogólną specyfika-

cję całej wyższej półki telewizorów: Samsung w tym 

roku doczeka się konkurentów w świecie ekranów 

8K. Oferta Sony będzie ograniczać się jednak wyłącz-

nie do dwóch przekątnych 85 i 98 cali. To telewizor 

ZG9, który będzie flagowym modelem LCD z serii 

Bravia Masters. Dopełnieniem tej linii staną się ekrany 

AG9 i AG8 korzystające z technologii OLED, oczywi-

ście już wyłącznie w 4K. Do dyspozycji standardowe 

calarze: 55, 65 i 77 cali. AG9 będzie telewizorem flago-

wym, AG8 natomiast – nieco bardziej przystępnym 

cenowo. Ekrany staną się znacznie mniej masywne 

niż AF9 i A-1 z charakterystyczną tylną stopą. Wciąż 

korzystać będą z dźwięku Acoustic Surface, gdzie 

cała powierzchnia telewizora jest głośnikiem.

Interesująco zapowiada się model XG95 zastę-

pujący XF90, wyposażony w tylne podświetla-

nie i zaawansowane filtry mające poprawić kąty 

widzenia. Model ten będzie dostępny w rozmia-
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rach 85, 75, 65 i 55 cali. Dodatkowo nieco słabszy sprzętowo XG90 dopełnieni ofertę jako 

49-calowy. Sony zapowiedziało też model XG85. Telewizory Sony mają dostać nowego 

pilota, a topowe modele otrzymają także certyfikację IMAX Enhanced. Na samych targach 

można było zobaczyć AG9 i ZG9, resztę zobaczymy zapewne wkrótce, gdy debiutować 

będzie cały line-up.

Zwijany telewizor od LG 
– hit czy kit?
Stoisko LG na targach po raz kolejny 

wzbogacono o efektowny pokaz 

stworzony z dziesiątek paneli OLED. 

Na samym stoisku gwiazdą był zaś 

zwijany telewizor – jak ekran pro-

jekcyjny. Przy czym w przypadku 

R9 mamy do czynienia z telewizorem, 

który unosi się z dolnego stolika. Co 

ważne, telewizor ten jeszcze w tym 

roku ma trafić do sprzedaży. Za pierw-

szym razem zdecydowanie wywiera 

to wrażenie i możemy pomyśleć, 

że jesteśmy w przyszłości. Niestety, 

firma nieco zapomniała o tyle telewi-

zora. R9 z powodzeniem mógłby być 

sprzętem wolnostojącym na środku 

naszego salonu. Z tyłu przewody 

są jednak mocno widoczne, a sama 

ściana rozwiniętego telewizora też nie 

jest w pełni estetyczna. Niewątpliwie 

jednak R9 jest ciekawą propozycją 

zarówno pod względem funkcji, jak 

i designu. Wymagać będzie projekto-

wania salonów z myślą o tym telewi-

zorze, podobnie jak w przypadku serii 

W. Koncept jest ciekawy, pozostaje 

czekać na ujawnienie ceny i dostęp-

ności tego modelu. 
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Na stoisku mogliśmy zobaczyć też 88-calowy model Z9 z rozdzielczością 8K. Ten OLED ma pojawić 

się w drugiej połowie roku. Biorąc pod uwagę ceny 77-calowych telewizorów OLED, to raczej nie 

będzie model zbyt przystępny cenowo, jest to przede wszystkim chęć udowodnienia przez LG, że 

może wyprodukować taki telewizor. Oferta ekranów 8K od LG będzie składać się przede wszystkim 

z telewizorów LCD wykorzystujących technologię nanoCell. Kluczową częścią portfolio LG będą 

uaktualnione modele OLED B9, C9, E9, W9. Wśród nowości znajdziemy wsparcie dla AirPlay.

Panasonic GZ2000 telewizor, który godzi HDR10+ i Dolby Vision
Na stoisku firmy Panasonic nie zobaczyliśmy nowego topowego telewizora OLED. Ten został 

tylko zapowiedziany na targach. W hali wystawienniczej firma stara się pokazywać swoje roz-

wiązania z segmentu B2B i rozwiązań przyszłości, jak autonomiczne busy. GZ2000 znam więc 

jedynie z informacji prasowej. To będzie najprawdopodobniej najbardziej zaawansowany tele-

wizor OLED, jaki kiedykolwiek pojawił się na rynku. Japończycy podkreślają, że choć matryca 

powstaje w tej samej fabryce, gdzie inne (LG Display), to jest ona stworzona na specjalne zamó-

wienie. Do tego będzie to pierwszy telewizor, który będzie korzystać ze wsparcia zarówno dla 

HDR10+, jak i Dolby Vision. Choć wciąż podkreślam, że obecność dynamicznych formatów HDR 

nie ma szczególnego znaczenia, to jednak fakt obecności obu w jednym telewizorze jest dobrą 

opcją dla tych, którzy uważają, że to istotne. GZ2000 zapowiada się jako referencyjny telewizor 

OLED. Reszta oferty zostanie ujawniona w przyszłości, podobnie jak w przypadku innych pro-

ducentów. Niestety, w telewizorach Panasonic nie znajdziemy wsparcia dla AirPlay, a Smart TV 

pozostaje wciąż ubogi.
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Sharp powraca do Vegas i oczywiście prezentuje 8K
Tuż obok gigantycznego stoiska Samsunga znalazła się niewielka przestrzeń wystawiennicza 

Sharpa. Pojawiły się w niej produkty oferowane przez Foxconn na całym świecie. To znacznie 

skromniejsze miejsce niż w 2012 roku, kiedy pierwszy raz odwiedzałem Convention Center 

w Las Vegas. Wtedy też zresztą na stoisku Sharpa były już ekrany 8K, a nawet przenośne 

telewizory. Teraz Sharp jest inną firmą i stara się wrócić na rynek, jednocześnie – obok sze-

rokiej gamy ekranów z niskiej i średniej półki – wprowadzając innowacyjne produkty. Wszak 

w Japonii to właśnie Sharp wiedzie prym we wdrażaniu 8K.

Widok dawnych, japońskich gigantów w Las Vegas nie należy do zbyt pozytywnych. Stoisko 

z logo Toshiba było okazją do prezentacji niezbyt atrakcyjnych sprzętów audio. Vestel – właści-

ciel marki na rynku europejskim – prezentował się lepiej, ale w Las Vegas nie był to tak mocny 

akcent, jak w Berlinie. Widać wyraźnie, że to rynek europejski jest oczkiem w głowie firmy.

Na CES 2019 nie zabrakło też innych producentów. TCL prezentował 8K na matrycy QLED, był 

Hisense, SkyWorth, Haier i wiele innych mniej rozpoznawalnych marek. Na tych stoiskach nie 

znajdziemy jednak nic, co by w jakiś istotny sposób wpływało na rynek. Kluczowe jest to, że 

rok 2019 będzie oznaczał znaczącą ekspansję telewizorów 8K.



Rok 2019 zapowiada się bardzo ciekawie, ale na zakupy może-
cie iść już dziś.
Przyznam, że dla mnie tegoroczne premiery w Las Vegas były jednymi z ciekawszych. 

Zobaczyłem wiele telewizorów, które lada moment trafią na sklepowe półki, zobaczyłem 

przyszłość w postaci micro LED. Brakowało jedynie pokazu całego asortymentu poszcze-

gólnych firm. Na to będziemy musieli poczekać w większości przypadków do wiosny. 

Jednocześnie nie należy spodziewać się żadnej rewolucji. To, co pojawi się w sklepach, 

będzie aktualizacją obecnych modeli. Czasem zmieni się design, czasem wprowadzonych 

zostanie kilka nowych funkcji. Żadna ze zmian nie jest jednak tak istotna, aby wstrzymywać 

się z zakupem kilka miesięcy. W przypadku Samsunga nawet w zeszłorocznych modelach 

otrzymamy iTunes i AirPlay. W przypadku innych ekranów rzeczywiście AirPlay trafi dopiero 

do najwyższych serii.

Trzeba pamiętać o tym, że ekranów 8K będzie przybywać i jest to także skutek występowa-

nia coraz większych telewizorów. Ekran 65-calowy już nie robi na nikim wrażenia, możemy 

mieć w niedalekiej przyszłości bardzo duże telewizory, 100-calowe lub większe.

Targi CES 2019 to dopiero początek. W najbliższych miesiącach będziemy świadkami debiutu 

modeli z różnych półek cenowych. Właśnie to, co widzimy w Vegas, jest Top of the Top 

i zwiastunem tego, co czeka nas w kolejnych latach.
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48 godzin na Islandii

W październiku 2018 roku stanąłem przed następującym wyzwaniem – polecieć na stricte fotograficzny 

weekendowy wypad w nowe miejsce, ale jednocześnie nie wykorzystywać w tym celu dni urlopowych 

w pracy. Zadanie trudne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że niewiele ponad 48 godzin do zagospodarowania 

znacząco ogranicza pulę miejsc, do których zdążymy w tym czasie dotrzeć. Tym większa była moja 

satysfakcja, gdy udało mi się sprawić, że celem podróży stała się Islandia. Jak do tego doszło?

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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Plan podróży
Zacznijmy od planowania. Przyjmując, że naszym punktem początkowym jest Warszawa, 

za sprawą dwóch pobliskich lotnisk (Lotnisko Chopina oraz Modlin) początkowo zyskujemy 

szeroką gamę tras europejskich, z których możemy skorzystać przy organizowaniu weeken-

dowej wycieczki. Niestety, większość z nich w moim przypadku odpadła z jednego z trzech 

powodów: 1) już odwiedziłem dane miejsce, 2) godziny lotów pozostawiały niewiele czasu 

na miejscu, 3) cena biletów była nieatrakcyjna. Po wstępnej selekcji na krótkiej liście realnych 

celów pozostało kilka opcji w Hiszpanii oraz Portugalii, oba kraje również do mnie jednak 

nie przemawiały – kilka miesięcy wcześniej odwiedziłem bowiem Barcelonę, a w listopadzie 

zaplanowałem wyjazd do Porto i Lizbony. Próbując swojego szczęścia, zacząłem więc wpi-

sywać w wyszukiwarce nieco przypadkowe kierunki i… mocno zdziwiłem się, gdy zobaczy-

łem wyniki dla zapytania „Reykjavik, Islandia”.

Okazało się bowiem, że oferta linii Wizz Air z Warszawy niemalże perfekcyjnie wpisywała 

się w moje oczekiwania – wylot z Warszawy zaplanowano w piątek po godzinie 21 (przy-

lot na Islandię po północy), natomiast lot powrotny startował z lotniska w Keflaviku w noc 

z niedzieli na poniedziałek o godzinie 1:30 (lądowanie w Warszawie po 6 rano). Taki rozkład 

sprawiał, że mogłem spędzić 2 pełne doby na atlantyckiej wyspie, a jednocześnie nie stracić 

dni urlopowych w pracy. Jako że wcześniej nie byłem na Islandii, a cenę biletów (ok. 600 zło-

tych) uznałem za atrakcyjną, bardzo szybko dokonałem rezerwacji. 

Na miejscu
Czterogodzinny lot na Islandię upłynął bez większej historii. Mimo iż Airbus A320 niskokosz-

towych linii Wizz Air nie należy do najwygodniejszych maszyn, to podróż okazała się niezwy-

kle komfortowa dzięki dwóm wolnym fotelom obok mnie. Nocne lądowanie nie pozwoliło 
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na podziwianie widoków na podejściu czy w otoczeniu lotniska, dlatego po bardzo szybkim 

przejeździe autobusem do terminalu i braku kontroli dokumentów (ciekawostka – Islandia 

należy do strefy Schengen) udałem się prosto do wypożyczalni samochodów, w której wcze-

śniej zrobiłem rezerwację przez internet. W momencie odebrania kluczyków dochodziła 1 

w nocy – w tym momencie doceniłem wykupienie noclegu w popularnym Base Hostel zloka-

lizowanym zaledwie kilka kilometrów od portu lotniczego Keflavik.

Po krótkiej nocy i szybkim śniadaniu nadeszła pora, aby ruszyć w drogę. Biorąc pod uwagę 

bardzo ograniczoną długość pobytu na Islandii, a także informacje o możliwych trudno-

ściach pogodowych na drogach o tej porze roku, zdecydowałem się na bardzo ostrożną 

trasę, która koncentrowała się na regionie otaczającym Reykjavik. Nie można jednak powie-

dzieć, że brakowało tam ciekawych miejsc – spośród najbardziej polecanych atrakcji Islandii, 

znaczna część znajduje się właśnie w tych rejonach. Nie zmienia to jednak faktu, że zobaczy-

łem zaledwie ułamek tego, co ten kraj ma do zaoferowania – lodowce, wulkany i oddalone 

lokacje będą musiały zaczekać na kolejną wizytę. A więc co zobaczyłem tym razem?

W pierwszej kolejności skierowałem się na południe, by dotrzeć do wysuniętego w ocean 

punktu widokowego Reykjanesta. Następnie trasa prowadziła malowniczym wybrzeżem 

w kierunku wschodnim aż do miejscowości Grindavik, stanowiącej przyjemny przystanek 

w drodze do jednej z czołowych atrakcji Islandii – Blue Lagoon. Niestety, ze względu na 

napięty grafik nie było mi dane zażyć kąpieli w znajdujących się tam gorących źródłach, 

dlatego po zrobieniu kilku zdjęć nad białymi zbiornikami wodnymi ponownie wróciłem 

na trasę. Kolejne godziny upłynęły na dalszej podróży w kierunku wschodnim, podczas 

   /   PODRÓŻE   /   6748 godzin na Islandii



której wielokrotnie zatrzymywałem się przy punktach widokowych, kraterach 

i niezwykłych formacjach skalnych. W ten sposób dotarłem aż do rejonu zna-

nego jako Golden Circle – pierścienia, wokół którego znajduje się szereg wodo-

spadów i innych atrakcji i niewątpliwie najczęściej polecanego punktu Islandii. 

Po odwiedzeniu imponującego wodospadu Gullfoss oraz pola gejzerów (Geysir) 

zdecydowałem, że czas skierować się do Reykjaviku, w którym zarezerwowałem 

kolejny nocleg. Dojechałem tam po około trzech godzinach, tym razem wybie-

rając trasę północną.

Kilkunastogodzinna przerwa w stolicy Islandii okazała się znakomitym pomysłem, 

gdyż pozwoliła na solidny odpoczynek, uzupełnienie zapasów, a także zwie-

dzenie znacznej części tego niewielkiego miasta. Nie byłbym sobą, gdybym nie 

sprawdził, jak Islandczycy radzą sobie z tematem dobrej kawy – na podstawie 

wizyty w przyjemnej Micro Roast – Te & Kafi mogę śmiało stwierdzić, że radzą 

sobie naprawdę dobrze, a miejsce to dołącza do listy polecanych przeze mnie 

lokali. Mimo pozytywnych wrażeń z Reykjaviku uważam jednak, że podczas pla-
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nowania wyjazdu nie warto spędzać tam więcej niż jednego dnia, gdyż najzwy-

czajniej w świecie nie ma tam zbyt wiele do roboty.

Biorąc pod uwagę powyższe, po kolejnej krótkiej nocy ponownie ruszyłem 

w trasę. Bardzo szybko przekonałem się jednak, że ostrzeżenia wielu osób zwią-

zane z jesienną pogodą na Islandii nie były bezzasadne; o ile pierwszego dnia nie 

mogłem narzekać na pogodę, o tyle drugiego dnia dała mi się ona mocno we 

znaki. A to za sprawą gęstej mgły, która spowijała Reykjavik i położone na północ 

tereny, które planowałem eksplorować. Poddałem się dosyć szybko – po przeje-

chaniu spektakularnego, podmorskiego tunelu Hvalfjörður dalsza jazda nie miała 

żadnego sensu, dlatego spokojnym tempem powróciłem do Reykjaviku. Po zje-

dzeniu lunchu okazało się jednak, że warunki w rejonach, które eksplorowałem 

dzień wcześniej, są dobre, dlatego postanowiłem poświęcić im jeszcze jeden 

dzień, dojeżdżając do atrakcji, które początkowo pominąłem.

Wśród nich znalazł się między innymi wodospad Þórufoss (ciekawostka – byłem 

jedyną odwiedzającą go w tym momencie osobą, przez co na przestrzeni wielu 

kilometrów nie widziałem innej osoby czy samochodu), park narodowy Þingvellir 

oraz piękne, górzyste obszary otaczające Reykjavik. W pewnym momencie prze-
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konałem się jednak, że wybór niewielkiego miejskiego samochodu nie zawsze 

sprawdzi się na Islandii – podczas próby dojechania do zaznaczonego na mapie 

jeziora stanąłem bowiem przed stromą, szutrową drogą, a resztki chęci podjęcia 

próby wjazdu na wzgórze odebrały mi coraz mocniejsze opady deszczu.

Pogarszająca się pogoda sprawiła, że aby nie podejmować zbędnego ryzyka 

przed lotem powrotnym, ostatnie godziny przed oddaniem samochodu w lotni-

skowej wypożyczalni spędziłem na eksploracji bezpośredniego otoczenia portu 

lotniczego Keflavik. Również tam nie brakowało atrakcji i niezwykłych widoków, 

z których na szczególną uwagę zasługiwała latarnia morska Gardur. Było to jed-

nocześnie ostatnie miejsce na mojej liście, dlatego wkrótce po zachodzie słońca 

udałem się do niewielkiego miasteczka Keflavik, by odpocząć i posilić się przed 

zbliżającą się podróżą.

Ogólne wrażenia i… ceny
Pomimo pewnych utrudnień, weekendowy wyjazd na Islandię uważam za pełny 

sukces. Podczas dwóch dni samotnej jazdy odwiedziłem kilkanaście niezwykłych 
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miejsc, pokonałem ponad 800 kilometrów trasy i zrobiłem setki ciekawych zdjęć, 

spełniając tym samym założenia, jakie stawiałem przy planowaniu tej podróży.

O Islandii nie dałoby się jednak opowiedzieć bez wzmianki o obowiązujących 

tam cenach. A jest tam… drogo. Wynajęcie niewielkiego miejskiego auta na dwie 

doby kosztowało mnie ponad 500 złotych, tanie noclegi w hostelach – ponad 

120 złotych za noc (pokój w hotelu/pensjonacie to co najmniej 400 złotych), nie-

drogi lunch w Reykjaviku – 60 złotych, litr benzyny – 7 złotych. Dodając do tego 

koszt przelotu i drobne wydatki, budżet tak krótkiego wyjazdu z łatwością zbliża 

się do poziomu przekraczającego 2000 złotych.

Nie zmienia to jednak faktu, iż nawet krótką wizytę na tej atlantyckiej wyspie 

uważam za wartą każdych pieniędzy, dlatego z całą pewnością przy najbliższej 

okazji wrócę tam na dłużej, by dalej eksplorować górzyste pustkowia i wulka-

niczne krajobrazy. Bo Islandia to bez dwóch zdań kraj niezwykły – i miejsce, które 

powinno znaleźć się na bucket list każdego fana podróży.
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Ponownie w Lizbonie

W listopadzie po raz drugi gościłem w stolicy Portugalii, by relacjonować kolejną edycję jednej 

z największych światowych konferencji technologicznych – Web Summit 2018. Moje wrażenia 

z poprzedniej wizyty w tym mieście były niezwykle pozytywne, a powrót okazał się znakomitą 

okazją zarówno do odwiedzenia poznanych wcześniej miejsc, jak i odkrycia wielu nowych. I to 

właśnie na tej drugiej grupie postanowiłem skupić się w tym artykule.

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

72   /   PODRÓŻE   /   Ponownie w LizboniePonownie w Lizbonie

Ponownie w Lizbonie  |  Tomasz Szykulski

https://twitter.com/t_szykulski


73   /   PODRÓŻE   /   

O Velho Eurico
Portugalia stoi znakomitym jedzeniem, 

a lokalna kuchnia z oczywistych przyczyn 

zdominowana jest przez owoce morza 

i ryby. Właśnie dlatego, gdy pierwszego 

dnia pobytu w Lizbonie rozważaliśmy 

różne lokalizacje na zjedzenie obiadu, 

wybór padł na O Velho Eurico (często 

nazywana krócej – O Eurico) – pole-

coną nam lokalną knajpkę specjalizującą 

się właśnie w tego rodzaju przysma-

kach. Gdybym miał opisać w dwóch sło-

wach wrażenia z wizyty, byłoby to z całą 

pewnością stwierdzenie „niesamowity 

chaos”. Niesamowity – gdyż w maleń-

kim lokalu, w którym ciasno stłoczono 

kilka długich stołów, zjadłem najlep-

szego łososia, jakiego jestem w stanie 

sobie przypomnieć (opinia o krewetkach 

i daniu mięsnym zamówionym przez 

moich towarzyszy były równie dobre). 

Chaos – gdyż przestrzeń zaledwie kilku-

nastu metrów kwadratowych przez cały 

czas szczelnie wypełniają goście, a także 

mieszające się ze sobą okrzyki pracow-

ników, gwar rozmów, brzdęk sztućców 

i hałas telewizora. Na uwagę zasługuje 

także fakt, iż większość klientów stanowili 

lokalni mieszkańcy, a ceny stały na bardzo 

przyzwoitym poziomie. Dotarcie do nieco 

ukrytej w gąszczu lizbońskich ulic i scho-

dów restauracji może stanowić pewnego 

rodzaju wyzwanie, ale włożony w to trud 

z nawiązką zrekompensuje zjedzony na 

miejscu posiłek.
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Arco da Rua Augusta
Stali czytelnicy podróżniczych artykułów iMagazine mogą pamiętać, że w każdym mieście 

staram się odwiedzić przynajmniej jeden punkt widokowy – pozwala to lepiej ogarnąć ota-

czającą nas przestrzeń, a także stwarza wyjątkowe warunki do fotografowania. W pagórko-

watej Lizbonie takich miejsc jest wiele, a moim ulubionym stał się w tym roku Arco da Rua 

Augusta, czyli łuk triumfalny wzniesiony w XIX wieku przy Praça do Comércio. Położona 

w samym sercu historycznego centrum Lizbony konstrukcja znajduje się zaledwie kilkaset 

metrów od miejskiego wybrzeża, zapewniając znakomity widok między innymi na przypo-

minający kalifornijski Golden Gate most 25 Kwietnia, a także ciasną siatkę ulic oraz otacza-

jące centrum wzgórza. Wjazd na łuk kosztuje zaledwie kilkanaście złotych (w drodze na dach 

mamy do pokonania jeszcze kilkadziesiąt schodów), a zaskakująco niskie zainteresowanie tą 

atrakcją sprawia, że wejdziemy tam bez problemu o dowolnej porze dnia.
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Miradouro de Santa Luzia
Kolejny z punktów widokowych, tym razem jeden z wielu zlokalizowanych na 

wzgórzach dzielnicy Alfama. Otoczony starą zabudową taras zdobią kwiaty, 

kolumny i charakterystyczne, niebieskie płytki ceramiczne, którymi wyłożono 

ściany pobliskich budynków. Miejsce to z całą pewnością szczególnie docenią 

fotografowie, gdyż otaczająca nas mieszanka białych ścian i czerwonych dachó-

wek świetnie kontrastuje z ciemnymi wodami ujścia rzeki Tag. Punkt ten stanowi 

również wygodny przystanek podczas eksploracji zabytkowej okolicy, która 

cechuje się znacznymi różnicami poziomów.

Fabrica Coffee Roasters
O ile w Lizbonie na każdym kroku trafimy na miejsca serwujące przyzwoitej jakości 

kawę, o tyle znalezienie kawiarni spełniającej wymogi fanów „kawowej rewolucji” 

i wszelkiego rodzaju alternatywnych metod parzenia będzie już znacznie trudniejsze. 

Zazwyczaj mamy bowiem do czynienia z lokalami skupionymi na mocnym espresso 
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uzupełnionym o słodkie przysmaki, w tym kultowe 

ciastka Pastel de Nata/Pastel de Belem. Nie ozna-

cza to jednak, że takie miejsca nie istnieją – i cho-

ciaż pierwsza próba wypicia kawy przelewowej 

w lizbońskiej Copenhagen Coffee Lab zakończyła 

się niepowodzeniem, gdyż… większość sprzętu 

przewieziono na Web Summit, a na miejscu ofero-

wano jedynie espresso, to za drugim razem mie-

liśmy więcej szczęścia. Trafiliśmy do położonej 

w centrum miasta Fábrica Coffee Roasters, gdzie 

każdy kawosz z pewnością odnajdzie coś dla sie-

bie – to kolejne miejsce, które z czystym sumieniem 

możemy polecić.

Oceanarium
Konferencja Web Summit od trzech lat odbywa 

się w lizbońskiej Altice Arenie, którą zlokalizo-

wana jest w pobliżu nieco oddalonej od centrum 

stacji metra Oriente. Dzielnica ta w niczym nie 
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przypomina historycznego serca miasta – zamiast ciasnej siatki ulic przecinają-

cej gęste zabytkowe zabudowania zobaczymy tu bowiem szerokie arterie i rzędy 

nowoczesnych, przeszklonych budynków biurowych, usługowych i mieszkalnych. 

Jednym z nich jest położony na wodzie gmach miejskiego Oceanarium, które 

postanowiliśmy odwiedzić ostatniego dnia pobytu. I chociaż opinie polecają-

cych nam to miejsce osób mówiące o tym, że jest to najlepszy tego typu obiekt 

w Europie czy na świecie były moim zdaniem nieco na wyrost, to spędzony tam 

czas zapamiętałem bardzo dobrze. Minus stanowią jedynie stosunkowo wysokie, 

zbliżające się do 20 euro ceny biletów.

Miradouro do Parque Eduardo VII
Kolejny z punktów widokowych, którego charakterystycznym elementem jest 

ustawiona na szczycie ogromnych rozmiarów flaga Portugalii. W przeciwieństwie 

do opisanych wcześniej miejsc zdecydowałem się wspomnieć o tej lokalizacji nie 

ze względu na same walory widokowe, ale przede wszystkim na prowadzącą tam 

wędrówkę. Trasa z zabytkowego centrum Lizbony wiedzie bowiem przez prze-

piękną aleję Av. Da Liberdade, którą zdominowały eleganckie sklepy, wystawne 

hotele i galerie sztuki, a następnie przez niezwykle zadbany park – Parque 
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Eduardo VII. Co ciekawe, podczas całego, trwającego około pół godziny spaceru 

w równym tempie wchodzimy pod górę, zyskując możliwość obserwowania 

oddalającego się centrum oraz wyłaniających się przed nami wzgórz i zatoki. Fani 

awiacji docenią również fakt, iż ze szczytu wzgórza można dogodnie oglądać 

samoloty podchodzące do lądowania na stołecznym lotnisku.

Podsumowanie
Gdy przed ponad rokiem opisywałem moje wrażenia z pierwszego pobytu w por-

tugalskiej stolicy, to stwierdziłem, że z miejsca dołączyła ona do krótkiej listy 

moich ulubionych miast świata. Opinię tę utrzymuję również teraz. Nawet druga 

wizyta w Lizbonie nie sprawiła, że miałbym poczucie dobrego poznania tego, 

co ma ona do zaoferowania, otaczając się pewną aurą tajemniczości. Niezwykłej 

urody miasto pełne ciasnych uliczek, klimatycznych kawiarni i restauracji oraz 

unikatowych zabytków ponownie pozostawiło we mnie uczucie niedosytu, spra-

wiając, że z ogromną chęcią wrócę do niego ponownie, by dalej eksplorować 

wszystko to, co ma ono do zaoferowania.
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Optymalizacja finansowa podróży

Luty to tradycyjnie jeden z miesięcy cechujących się najniższymi statystykami ruchu lotniczego. Nie 

zmienia to faktu, iż z całą pewnością jest to dobry czas, by poświęcić go na staranne planowanie 

zbliżających się podróży podczas wakacji czy w dalszej części roku. Właśnie dlatego postanowiłem 

przybliżyć Wam wiele narzędzi oraz usług, z których korzystam podczas moich wyjazdów i które 

sprawiają, że stają się one łatwiejsze, a przede wszystkim korzystniejsze finansowo.
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Karty i usługi bankowe
mBank Miles and More – moja podstawowa karta kredytowa (i ogólnie podsta-

wowa polska karta), którą wybrałem ze względu na możliwość zbierania mil do 

programu lojalnościowego LOT-u, Lufthansy i linii partnerskich. Za każde wydane 

nią 6 złotych (lub 4 zł w przypadku droższej w prowadzeniu wersji Premium) 

otrzymujemy 1 milę premiową na podłączone konto w programie Miles and 

More, a jej dodatkowym atutem jest 2000 mil powitalnych po pierwszej trans-

akcji. Czy to dużo? Być może nie, biorąc jednak pod uwagę fakt, iż niebieską 

kartą mBanku płacę za wszystkie codzienne zakupy, to w skali roku może ozna-

czać to wystarczającą liczbę punktów do zakupu np. jednego darmowego prze-

lotu. Podobnie jak wszystkie inne produkty mBanku, kartę kredytową Miles and 

More możemy w kilka chwil dodać do Apple Pay na naszych urządzeniach z iOS. 

Sam fakt posiadania w portfelu karty kredytowej z odpowiednim limitem uwa-

żam także za rozsądne zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzia-

nych sytuacji w podróży. Przed decyzją o wyborze takiej karty zalecam jednak 

dokładne zapoznanie ze szczegółowymi warunkami oraz tabelą opłat na stronie 
banku – tak, by z korzyści nie zamieniła się ona w obciążenie. 

Kantor walutowy Alior Bank – niezmiennie moja ulubiona usługa bankowa na 

zagraniczne wyjazdy, która względem płatności dokonywanych polską kartą 

(odradzam!) przyniesie nawet kilkunastoprocentowe oszczędności. Po założeniu 

profilu na stronie kantora możemy otworzyć darmowe rachunki w potrzebnych 

nam walutach, a następnie obracać nimi po atrakcyjnych kursach z relatywnie 
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niskim spreadem. Za jego największą zaletę uważam jednak fakt, iż do rachunków w kilku 

najpopularniejszych walutach (dolary, euro, funty) możemy także zamówić fizyczne, wypu-

kłe karty debetowe, które umożliwią płatności bezgotówkowe czy wypłaty z bankomatów 

„na miejscu” bez dodatkowych prowizji czy przewalutowań na niekorzystnych warunkach. 

Prowadząc równolegle subkonta, unikamy także sytuacji, w której planując wyjazd, zabrali-

śmy zbyt dużo lub zbyt mało waluty obcej – możemy bowiem zasilić rachunek w złotówkach 

większą kwotą i w dowolnym momencie wykorzystywać zgromadzone na nim środki do 

zakupu euro czy dolarów według bieżącego zapotrzebowania (zdarzało mi się dokupować 

np. 20 euro w kilkanaście sekund na telefonie, stojąc przy sklepowej kasie – waluta dostępna 

jest natychmiast). Podobnie jak w przypadku opisywanej wyżej karty kredytowej mBanku, 

„plastik” oferowany przez Kantor Alior również dodamy do naszego wirtualnego portfela 

Apple Pay. Uprzedzając pytania, w ostatnim czasie rozważam zastąpienie usług Aliora kartą 

wielowalutową Revolut – oba rozwiązania mają wiele zalet, dlatego muszę dokładniej je 

przetestować pod kątem moich konkretnych wymagań i preferencji. Na ten moment z czy-

stym sumieniem mogę polecić jednak Aliora. 

Loty
Efektywne rezerwowanie biletów – na ten temat napisano już wiele, między innymi w moim 
poradniku sprzed kilku lat. Warto pamiętać, że bilety lotnicze zazwyczaj stanowią znaczną 

część nakładów finansowych na wyjazd, dlatego powinno zależeć nam na uzyskaniu jak naj-

niższej ceny. Aby to osiągnąć, należy regularnie obserwować poziom cen w serwisach takich 

   /   PODRÓŻE   /   81Optymalizacja finansowa podróży

http://www.kantor.aliorbank.pl
https://imagazine.pl/2015/07/12/tanie-latanie-moim-okiem/
https://imagazine.pl/2015/07/12/tanie-latanie-moim-okiem/


   /   PODRÓŻE   /   82

jak Skyscanner.pl, przeglądać portale zbierające okazyjne oferty, na przykład 

Fly4Free czy Flipo, dopasować termin wyjazdu do najlepszych promocji, a także 

rozważyć alternatywne lotniska czy podróż łączoną z kilku odcinków zamiast 

rejsu bezpośredniego. Przestrzeganie tych kilku prostych zasad pozwoli ograni-

czyć koszty nawet o kilkadziesiąt procent.

Aplikacje linii lotniczych – przed podróżą samolotem warto zainstalować aplika-

cje mobilne linii, na których pokładzie będziemy podróżować, oraz dodać do nich 

dane naszych rezerwacji. W wielu przypadkach potrafi to istotnie zwiększyć kom-

fort podróży, na przykład dzięki natychmiastowym powiadomieniom o zmianie 

bramki czy opóźnieniach (tu miło wspominam appki linii Delta oraz Lufthansa), 

ułatwi także szybkie dokonywanie modyfikacji w naszej rezerwacji czy wyku-

pienie dodatkowych usług. Ponadto niektóre linie lotnicze premiują aktywne 

wykorzystywanie ich aplikacji, choćby w formie bonusowych mil czy dostępu do 

specjalnych ofert, takich jak płatny wstęp do saloniku biznesowego w rozsądnej 

cenie. Zdarza się również, że przewoźnicy niskokosztowi, do których należy mię-

dzy innymi Ryanair, udostępniają pulę biletów w niższych cenach dostępnych 

jedynie w przypadku zakupu dokonanego przez aplikację mobilną.

Programy milowe linii – zbieranie mil to raczej oszczędność/inwestycja długo-

terminowa; o ile co tydzień nie latamy za ocean, to zebranie liczby punktów 

Optymalizacja finansowa podróży
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pozwalającej na darmowy przelot może nam zająć nieco czasu. Niemniej warto 

to robić, ponieważ przekroczenie nawet najniższego progu w lotniczym progra-

mie lojalnościowym może oznaczać wymierne korzyści: zwiększony limit bagażu, 

priorytetową odprawę i kontrolę bezpieczeństwa czy też wstęp do saloników biz-

nesowych. Każda z tych korzyści będzie oznaczać oszczędność czasu i pieniędzy 

podczas kolejnych podróży. A liczba otrzymywanych mil oraz związane z nimi 

przywileje w niektórych przypadkach mogą mile nas zaskoczyć – szczególnie gdy 

na wakacje polecimy do USA czy Australii, co związane będzie z wieloma godzi-

nami podróży samolotem. Więcej na ten temat pisałem w moim „Milowym ABC”. 

FlightRadar24 – popularny serwis i aplikacja do śledzenia położenia samolo-

tów w czasie rzeczywistym to nie tylko zabawka dla hobbystów, ale również 

niezwykle cenne narzędzie w razie potencjalnych problemów. Przykład? Kilka 

miesięcy temu mój lot z Dublina do Frankfurtu był opóźniony, obsługa naziemna 

nie była jednak w stanie podać mi precyzyjnych informacji, o ile później wylą-

duję i czy zdążę na mój kolejny lot do Warszawy. Dzięki FlightRadar24 ustaliłem 

pozycję lecącego po mnie samolotu i przewidywany czas jego przybycia – gdy 

stało się jasne, że opóźnienie będzie zbyt duże, a ja mogę utknąć na wiele 

godzin w niemieckim porcie, postanowiłem działać. Szybki telefon do biura 

obsługi linii pozwolił zmienić moją rezerwację tak, że zamiast przez 

Frankfurt do Warszawy poleciałem bez opóźnienia przez Monachium, 

a dzięki temu zaoszczędziłem sporo czasu, stresu i pieniędzy.
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Kody promocyjne – dosyć częstym zjawiskiem związanym z rezerwacją prze-

lotów jest wykorzystywanie voucherów czy rabatów obniżających cenę biletu. 

Zdarza się, że tego typu kod oferowany jest przez przewoźnika w ramach rekom-

pensaty za zgubiony bagaż czy opóźniony lot, nie jest to jednak jedyne źró-

dło; przez długi czas świetną ofertę dla polskich pasażerów utrzymywały linie 

Lufthansa, które oferowały bon zniżkowy o wartości 100 złotych do zakupu za 

9 złotych w popularnym serwisie Groupon – realna oszczędność wynosiła więc 

aż 91 złotych (w momencie pisania tego artykułu oferta nie jest już aktywna, jed-

nak przez lata powracała wielokrotnie – warto sprawdzać!). Decydując się na taką 

opcję, należy dokładnie sprawdzić jej warunki, często może bowiem okazać się, 

że bon obowiązuje jedynie na konkretnych trasach lub w konkretnych terminach.

Noclegi i inne usługi
Booking.com – jako osoba często podróżująca w pojedynkę i jednocześnie nie-

lubiąca współdzielonego zakwaterowania, na którym skupia się serwis Airbnb, 

zazwyczaj rezerwuję moje noclegi przez serwis booking.com. Głównym powo-

dem jest tutaj niezwykle rozbudowana baza ofert na całym świecie oraz wiary-

godny system ocen, dzięki któremu wiem, czego faktycznie mogę się spodziewać 

po dotarciu do obiektu. Na tym jednak zalety serwisu się nie kończą – na uwagę 

zasługuje bowiem aplikacja mobilna, która oprócz wygodnego zarządzania rezer-

wacjami pozwala na łatwy kontakt z hotelem czy właścicielem wynajmowanego 

mieszkania, a także udostępnia użytkownikom tysiące kodów zniżkowych do 

współpracujących z firmą atrakcji. Przykładowo w Lizbonie odwiedziliśmy kilka 

zabytków, za wstęp do których zapłaciliśmy o kilkadziesiąt procent mniej dzięki 

kodom QR z aplikacji. 

Uber – pozycja nieco zaskakująca, w wielu odwiedzonych przeze mnie miastach 

świata okazywało się, że to właśnie usługi najpopularniejszego serwisu łączą-

cego pasażerów z kierowcami stanowiły najrozsądniejszą cenowo opcję dotar-

cia z punktu A do punktu B – szczególnie gdy podróżowaliśmy w kilka osób. 

Skorzystanie z Ubera dawało mi często poczucie bezpieczeństwa, a to za sprawą 

jasnych zasad wyceny przejazdu, możliwości śledzenia trasy na mapie, łatwego 

zgłoszenia reklamacji w razie jakichkolwiek problemów oraz faktu, iż niezależnie 

od kraju świata korzystam z jednej, sprawdzonej aplikacji. Chociaż nie uważam, że 

Uber zawsze okaże się lepszy od innych środków transportu (szczególnie w mia-

stach z dobrze funkcjonującym transportem publicznym), to jednak warto zawsze 
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upewnić się, czy przejazd prywatnym samochodem nie stanowi w danej sytuacji 

rozsądnej alternatywy. Dobrym przykładem będą tutaj australijskie lotniska, gdzie 

cena biletu kolejowego do miasta dla jednej osoby potrafi wynosić 50–80% ceny 

Ubera mieszczącego cztery osoby – i to pomijając przewagę wygody dojazdu 

pod wskazany adres, której kolej czy autobus nie zapewnia.

Rome2Rio – kolejny serwis, który opisywałem szczegółowo w jednym z archiwal-

nych numerów iMagazine. Pozwala on określić, jakimi opcjami dotarcia z punktu 

A do punktu B dysponujemy – wskazując na przykład firmy autobusowe kursu-

jące między Rzymem a lotniskiem Fiumicino czy też orientacyjne ceny promu 

w Hongkongu; słowem – wszędzie tam, gdzie kompletnie nie mamy pojęcia, 

od czego zacząć poszukiwania najlepszego lub najtańszego środka transportu, 

pomoże nam właśnie Rome2Rio. Obecnie używam go w tandemie z Google 

Maps, a to za sprawą znaczącego rozwoju możliwości tej drugiej, globalnej usługi 

w ostatnich latach. Dzięki weryfikacji informacji w dwóch źródłach zyskuję pew-

ność, że na pewno uzyskam najlepszą ofertę. 

Facebook – kolejne zaskoczenie? Nie do końca, gdy skupimy się na zakładce 

Events, czyli możliwości tworzenia i odnajdywania wydarzeń odbywających się 

w naszej okolicy. Chociaż zazwyczaj udział w imprezie czy wydarzeniu kultural-
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nym nie będzie oszczędnością samą w sobie, to jednak często może okazać się, 

że skorzystamy z darmowego wstępu czy promocyjnej oferty dzięki dołącze-

niu do „eventu” na Facebooku. Pozwoli to także doświadczyć miejsc i rzeczy, na 

które w innym wypadku najprawdopodobniej byśmy nie trafili – powszechność 

największego światowego serwisu społecznościowego sprawia bowiem, że już 

dawno stał się on dla mnie narzędziem pierwszego wyboru podczas ustalania 

planów na wieczór czy niedzielne popołudnie, także w nowo odwiedzanych 

zakątkach świata.

Podsumowanie
Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że w dzisiejszych czasach znakomite 

oferty i promocje mamy na wyciągnięcie ręki – szczególnie podczas wyjazdów. 

Zainstalowanie kilkunastu aplikacji i umiejętne wykorzystanie połączonych z nimi 

usług czy produktów potrafi bowiem nie tylko podnieść komfort i atrakcyjność 

naszych podróży, ale również sprawić, że będą one znacznie korzystniejsze finan-

sowo. Mam nadzieję, że powyższy przegląd rozwiązań, z których korzystam na co 

dzień, będzie stanowił dla Was oszczędnościową inspirację; sam chętnie poznam 

także Wasze podejście do tego zagadnienia – zapraszam do dyskusji na Twitterze.  

http://www.twitter.com/t_szykulski
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Lifestyle MacUsera

BUCIKI BABICE  – CENA 70 PLN 
Wszelkiego rodzaju asortyment dla 

dzieci cieszy się bardzo dużą popular-

nością. Zasłyszałam ostatnio, że na dzie-

ciach można najlepiej zarobić. Nic więc 

dziwnego, że ten segment rynku pęka 

w szwach. Tym trudniej wybrać rze-

czy godne uwagi i zarazem bezpieczne. 

Zdecydowanie jednym z takich produktów 

są buciki marki baBice. Świadczą o tym 

tysiące pochlebnych opinii rodziców i eks-

pertów. Buty szyte są ręcznie z naturalnych 

włoskich skór ze stosownymi atestami i cer-

tyfikatami. Zamszowa podeszwa ma wła-

ściwości antypoślizgowe i, co ważne, po jej 

wyślizganiu wystarczy przetrzeć papierem 

ściernym, aby znowu odgrywała swoją 

rolę. Buciki są mięciutkie, co powoduje, że 

doskonale imitują chodzenie boso, są pole-

cane przez specjalistów. Wygodna gumka 

zapewnia utrzymanie obuwia we właściwej 

pozycji. Ostatnia rzecz, pewnie najmniej 

ważna, a mimo wszystko istotna, to design. 

Możemy wybierać z szerokiej gamy wzo-

rów – od całkowicie gładkich po kokardki 

i przeróżne aplikacje, zarówno letnie, jak 

i zimowe, o kolorystyce nie wspomnę.
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Lifestyle MacUsera  |  Monika Gutowska i Norbert Cała

http://www.twitter.com/norbertcala
https://bucikibabice.pl/?product_cat=buty
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MISS PAPER  – CENA 55 PLN 
Każdy właściciel kota doskonale wie, że 

kartonowe pudełko to wielka atrakcja. 

Trudno jednak taki element wystroju wnę-

trza nazwać estetycznym, a i do wytrzyma-

łych również nie należy i pazurki naszych 

milusińskich poradzą sobie z nim raz-dwa. 

Jolanta Grzebska, miłośniczka kotów, a zara-

zem projektantka zawodowo pracująca 

z tekturą, połączyła pasję z pracą i zaprojek-

towała kartonowe meble dla kota w desi-

gnerskim wydaniu, cierpliwie znoszące 

temperament użytkownika. Są wykonane 

z wysokiej jakości wielowarstwowej tektury 

falistej. Szeroka paleta wzorów umożliwi 

dopasowanie do niemalże każdego wnę-

trza. Do wyboru mamy domki w nietypo-

wych kształtach, jak np. telewizor, sofy do 

wylegiwania się, drapaki w kształcie cięż-

kiego stabilnego psa. Śmiało można powie-

dzieć, że taki element wystroju przypadnie 

do gustu nie tylko kotom, ale i kociarzom. 

Potwierdzeniem tego są liczne wyróżnienia 

podczas wystaw designu.

TURBANY LOOKS BY LUKS  – CENA 52 PLN 
Nie jest żadną nowością teza, że dobry pomysł to 

połowa sukcesu. Nierzadko inspiracja znajduje się 

wokół nas, wystarczy tylko – albo aż – ją dostrzec 

i wykorzystać. Z tego z pozoru prostego spo-

sobu skorzystali Sylwia i Marcin, założyciele marki 

Looks by Luks, oferującej oryginalne nakrycia 

głowy, jakim są turbany. Pierwszy raz z turbanami 

spotkali się w Meksyku i to w połączeniu z naro-

dzinami ich uroczej córeczki Mii było główną 

inspiracją. Z uwagi na brak na naszym rynku ory-

ginalnych nakryć głowy okazało się to strzałem 

w dziesiątkę i właśnie otwierają w Sopocie swoje 

pierwsze atelier. Turbany to niewątpliwa ozdoba 

dla małych i dużych dziewczyn, strona prak-

tyczna nie pozostaje bez znaczenia. Dzięki wyko-

rzystaniu zróżnicowanych materiałów, takich jak 

wiskoza, bawełna, lycra, welur oraz wełna mery-

nosa doskonale sprawdzą się zarówno w chłodne 

dni, chroniąc przed zimnem i wiatrem, jak rów-

nież w cieplejsze – chroniąc przed słońcem. W tej 

chwili w ofercie Looks by Luks znajduje się około 

150 modeli turbanów, jest więc w czym wybierać.

http://misspaper.pl/sklep/
https://looks-by-luks.pl/
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AKWARIUM XIAOMI  – CENA 300 PLN 
Xiaomi to firma inna niż wszystkie, oprócz 

smarthonów, hulajnóg elektrycznych czy 

oczyszczaczy powietrza sprzedają też dużo 

mniej oczywistych produktów. Jednym z nich 

jest akwarium. Akwarium zbudowane ze szkła 

ma pojemność 15 l, a wymiary to 382 mm × 

166 mm × 229 mm. W zestawie, który otrzy-

mujemy, jest wbudowana pompa wody, która 

ma czterostopniowy system filtracji wody. 

Akwarium jest też zaopatrzone we wbudo-

wane oświetlenie LED, do wyboru mamy pięć 

kolorowych scen. Zarówno oświetlenie, jak 

i pompa zasilane są przez gniazdo USB napię-

ciem 5 V. Można zasilać je nawet z powerbanka. 

Akwarium ma też miejsce na roślinkę, która 

rośnie na górze oraz system łatwej wymiany 

wody. Produkt można już nabyć i kosztuje 

około 300 złotych. Rybki nie są w załączone.

CUSTOM ART – EAR TIPS  – CENA 189 PLN 
Mam wielki problem ze słuchawkami dokanało-

wymi. Po prostu w większości przypadków powo-

dują one u mnie ból ucha już po krótkim używaniu. 

Idealnym sposobem na to są przeznaczone spe-

cjalnie dla naszego ucha nakładki zastępujące te 

dołączone w zestawie. Customowe nakładki na 

słuchawki uniwersalne są wykonywane z bezpiecz-

nego dla ucha biomedycznego silikonu na podsta-

wie dostarczonego wycisku ucha, który musimy 

zrobić u laryngologa. Pełna personalizacja oznacza 

ogromną wygodę, izolację oraz wrażenia odsłu-

chowe zbliżone do słuchawek typu „custom IEM”, 

czyli takich wykonanych na zamówienie od pod-

staw. Możemy wybrać jeden z kilkunastu kolorów 

nakładek. Ponieważ nakładki są wykonywane indy-

widualnie, mogą być dopasowane do prawie każ-

dego modelu słuchawek dokanałowych. Nakładki 

objęte są 30-dniową gwarancją dopasowania oraz 

12-miesięczną gwarancją na materiały. Czas oczeki-

wania: od dwóch do ośmiu tygodni.

https://www.banggood.com/XIAOMI-Fish-Tank-Aquaponics-Ecosystem-Small-Water-Garden-Ecological-Fish-Tank-Aquarium-Transparent-Aquarium-Home-Decoration-p-1414154.html
https://www.audiomagic.pl/custom-art-2/custom-ear-tips
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PROGRAMOWALNE WIZYTÓWKI MOO.COM  – CENA OD 116 PLN 
Moo.com to jedna najlepszych firm produkujących wizytówki, jakie znam. Ich 

produkty są naprawdę najwyższej jakości. Zamawiam je już od jakiegoś czasu. 

Wybieramy je z ogromnego katalogu wzorów, ale możemy też stworzyć własne. 

Ogrom wzorów, kształtów jest tak duży, że nie będzie żadnym problemem stworze-

nie wyjątkowej wizytówki dla waszego biznesu. Jest też jeden model bardzo wyjąt-

kowy, nazywa się Paper+. To wizytówka, którą można programować. Ma zaszyty 

w sobie Tag NFC. Od iOS 12 takie Tagi NFC działają też w iPhone'ach, które mają wbu-

dowany moduł NFC (czyli od iPhone SE w górę). Gdy taką wizytówkę przyłożymy 

do telefonu, na ekranie pojawi się zdefiniowana w niej akcja. Może być to łącze do 

naszych mediów społecznościowych, może być to cyfrowa wizytówka, link lub np. 

wywołanie akcji w serwisie IFTTT. Możliwości jest wiele i każda mocno geekowa.

https://refer.moo.com/s/ncala
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Audeze – iSine 20

J A R O S Ł A W  C A Ł A

Wiedziałem, czego można spodziewać się po Audeze, bo miałem już dwukrotnie kontakt z ich 

większymi konstrukcjami i za każdym razem chciałem uciekać z kraju, żeby ich nie oddawać 

chłopakom z AudioKlanu. Czym Audeze mnie kupiło?
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@ c a l a m u z y k a

Audeze – iSine 20  |  Jarosław Cała

http://www.twitter.com/calamuzyka


   /   SPRZĘT   /   9494Audeze – iSine 20

Polowałem na nie, od dawna chciałem sprawdzić, co potrafią te małe kosmiczne potwory. 

Wiedziałem, czego można spodziewać się po Audeze, bo miałem już dwukrotnie kontakt 

z ich większymi konstrukcjami i za każdym razem chciałem uciekać z kraju, żeby ich nie odda-

wać chłopakom z AudioKlanu. Czym Audeze mnie kupiło? Myślę, że głównie swoim bezkom-

promisowym podejściem do jakości dźwięku. Produkty amerykańskiej firmy nie są łatwe 

i przyjemne w odbiorze wizualnym, nie są bardzo ergonomiczne czy praktyczne. Wymagają 

w jakimś stopniu poświęcenia, w tych nastawionych na prostotę, dziwnych czasach, w jakich 

przyszło nam żyć. Audeze ma nieco inne podejście 

do sprawy. Nie zależy im na super prostych roz-

wiązaniach, które spodobają się wszystkim i będą 

powielały skandynawskie standardy. Absolutnie 

wszystko w projektach Audeze jest inne. Od zapa-

kowania produktu, przez konstrukcję, wykończe-

nie, aż po sam dźwięk. 

Teraz chociaż trochę wiecie, dlaczego tak ich 

lubię. Zagłębiając się w szczegóły, zacznę od tego, 

jak Amerykanie dostarczają nam swój produkt. 

Widzieliście coś takiego w słuchawkach? 

Certyfikat autentyczności, na drugiej 

stronie ma nawet ręcznie wykonany 

podpis osoby odpowiedzialnej 

za końcową inspekcję słuchawek. 

Niesamowite!
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Oczywiście musi to stać na wysokim poziomie, bo liczby, jakie znajdują się przy ich produk-

tach, są bliższe całym zestawom audio niż samym słuchawkom. Bez owijania w bawełnę od 

razu napiszę Wam, że model iSine 20 kosztuje 1999 złotych, a to wszystko tylko dzięki promo-

cji, bo wyjściowa cena to 2895 złotych. Teraz należy napisać, że to cena za słuchawki douszne, 

co oczywiście daje do myślenia. Dlatego nie mogą być po prostu włożone w zwykły kartonik. 

Audeze iSine 20 są najlepiej opakowanymi słuchawkami dousznymi, jakie widziałem. 

Przedstawienie produktu robi spore wrażenie. Otwierane, jak książka pudełko, ma w sobie 

magnesik, a po rozłożeniu naszym oczom ukazują się słuchawki pod przezroczystą pleksą. 

Dalej odkrywamy kolejne smaczki, które powodują, że zapominamy o wydanych pienią-

dzach. Dosyć spory, jak na słuchawki douszne, pokrowiec, jest dobrze wykonany i przy tych 

słuchawkach może być zbawienny. Pokrowiec kryje wiele niespodzianek w postaci dodat-

kowych akcesoriów i ciekawostek. Jedną z nich jest karta znamionowa z numerem seryjnym 

słuchawek. Przypomina mi to karty, które producenci drogich torebek damskich umieszczają 

w swoich produktach, co ma świadczyć o oryginalności. Widzieliście coś takiego w słuchaw-

kach? Certyfikat autentyczności, na drugiej stronie ma nawet ręcznie wykonany podpis osoby 

odpowiedzialnej za końcową inspekcję słuchawek. Niesamowite! Oprócz tego w pokrowcu 
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znajdziemy różnego rodzaju i różnej wielkości 

gumowe wykończenia oraz plastikowe zausz-

niki. Fajnym pomysłem jest również dodanie do 

słuchawek specjalnej małej szczoteczki, która, 

umówmy się, w konstrukcji dousznej jest bardzo 

przydatna, o czym zapominają inni producenci. 

Jedną z najważniejszych rzeczy w modelu iSine 20 

są wymienne przewody. Do naszej redakcji z wia-

domych powodów trafił model z dwoma prze-

wodami. Standardowym – jack i tym kluczowym, 

czyli specjalnym przewodem Lightning. Dlaczego 

napisałem „specjalnym”? Ponieważ to nie jest 

zwykły przewód, a mianowicie, jak pisze sam 

producent, jest to pierwszy na świecie 24-bitowy 

przewód Lightning. Technologia zawarta w prze-

wodzie pozwala całkowicie ominąć cały układ 

audio zawarty w podłączonym urządzeniu. 

W przewód jest wbudowany wysokiej jakości 

przetwornik cyfrowo-analogowy z układem DSP. 
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Zanim jednak sprawdzimy, co potrafią te niezwykłe słuchawki, to muszę przypomnieć Wam 

o tym poświęceniu, o którym wcześniej wspominałem. Bardzo ważne jest odpowiednie 

dobranie wszystkich dostępnych akcesoriów, jakie dostarcza producent. Jak na pierwszej 

randce, czasami nie ma co za szybko rezygnować z kogoś, a w tym przypadku z czegoś, 

zanim dobrze nie poznamy wszystkich zalet. Mój pierwszy kontakt z iSine 20 był tragiczny, 

wydawały się siedem razy za duże i absolutnie niemożliwe do noszenia na dłużej niż cztery 

minuty. Trzeba pamiętać, że każdy ma inną budowę ucha i żeby słuchawki dobrze leżały, 

wymaga to czasu i spokojnego podejścia. Dlatego raz jeszcze głęboki oddech i na spokojnie 

sprawdzenie każdej konfiguracji, gumka, uchwyt, odpowiednie założenie. Nagle okazuje się, 

że da się je dobrze dopasować, nawet do mojego niesfornego ucha, a i czas noszenia zwięk-

szył się z czterech minut do nieskończoności. Całkiem solidny przeskok, prawda? Pamiętajcie, 

że jeśli gdzieś przyjdzie Wam przymierzyć te słuchawki, to mogą one okazać się brzydkim 

kaczątkiem, które dopiero po czasie pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Ich wygląd i kon-

strukcja jest nieco kontrowersyjna, ale wynika z całkowicie innej budowy membrany, jednak 

o tym napiszę później. iSine 20 wyglądają tak, jakby ktoś wyciągnął je z pustynnych piachów 

w okolicy strefy 51 w stanie Nevada. W trakcie katastrofy kosmicznego spodka wypadły jed-

nemu z ufoludków z ucha i na bank ten biedny kosmita rozpacza teraz, gdzieś w innej galak-

tyce. Możecie być pewni, że w każdym tramwaju przyciągniecie wzrok podróżujących z Wami 

pasażerów. Pewnie jakaś część dziwnie przyglądających się ludzi uzna Was za świrów, ale 

każdy „kumaty”, kto rozpozna duże logo producenta, kiwnie głową z uznaniem. 

Raz jeszcze trzeba zaznaczyć, że wyjątkowa jakość dźwięku nie zna kompromisów. Mogą 

być duże, jak na słuchawki douszne, ale za to jak one grają! Uczucie po tym, kiedy już 

dobrze dobrane iSine 20 zagrają do Waszych uszu, jest wręcz niewiarygodne. Od razu 

myśli się, że to niemożliwe, żeby słuchawki douszne grały w taki sposób, tak szeroko, tak 

bogato i tak szczegółowo. Uczucie znane z wysokiej klasy dużych konstrukcji nausznych. 

Trzeba parę razy uszczypnąć się mocno, aby uświadomić sobie, że źródłem tego pięknego 

dźwięku są słuchawki douszne podłączone do iPhone’a. Skąd taka jakość? Membrana, 

z której słyną konstrukcję amerykańskiego producenta, jest zupełnie inna niż w „normal-

Audeze – iSine 20

Nagle okazuje się, że da się je dobrze dopasować, nawet do mojego niesfornego 

ucha, a i czas noszenia zwiększył się z czterech minut do nieskończoności.
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nych” słuchawkach. Konstrukcja wykonana przez Amerykanów jest adekwatnie kosmiczna 

do samego wyglądu słuchawek, dlatego pozwolicie, że zacytuje dystrybutora słuchawek, 

który opisuje membranę Audeze w taki sposób: 

„Magnesy Fluxor wraz z dużymi, 30-milimetrowymi planarnymi membranami 

magnetycznymi gwarantują precyzyjną kontrolę i ekstremalną szybkość reakcji, 

przy jednoczesnym zredukowaniu zniekształceń do absolutnego minimum. Poziom 

zniekształceń w całym zakresie, nawet przy wysokiej głośności, jest niższy niż 0,1%”. 

Pragnę zauważyć, że 30-milimetrowa membrana w słuchawkach dousznych brzmi mniej 

więcej tak, jakbym napisał, że w moim Tico znajduje się 4,5-litowy silnik. Dla przykładu 

w większości dużych nausznych konstrukcjach membrany są 40-milimetrowe. Istny obłęd. 

Słuchając tych słuchawek, wiem, że to nie tylko teksty reklamowe, ale mają one też odzwier-

ciedlenie w tym, co słyszę. Słuchawki mają potężną i szeroką scenę oraz niespotykaną w takich 

konstrukcjach dynamikę. Wrażenie jest takie, jakbyśmy ten dźwięk przyjmowali z głośników, 

a nawet po prostu ze sceny, podczas koncertu na żywo. Na pewno nie ze słuchawek dousz-

nych, co powoduje straszny mętlik w głowie, bo za każdym razem, kiedy sprawdzam kolejne, 

ulubione i świetnie nagrane utwory, to nie mogę pojąć tego, jak oni to skonstruowali. 

Audeze – iSine 20
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wyimek

Audeze – iSine 20

Producent dostarcza również aplikację, która jest 10-pasmowym korektorem graficznym 

dźwięku. W aplikacji powinien widnieć wielki napis „Nie znasz się, nie dotykaj”. Moim zda-

niem, bez absolutnie żadnych zmian w dźwięku, te słuchawki brzmią bosko i nie ma co kom-

binować. Żadna partia dźwięku nie wywyższa się, wszystko pięknie w linii, co daje uczucie 

naturalnego odsłuchu tego, co nagrał dany artysta. 

Na koniec mogę tylko napisać, że przy tych wszystkich niewątpliwych walorach dźwię-

kowych trzeba pamiętać o tym poświęceniu, o którym pisałem na początku. Brak izolacji 

od świata zewnętrznego może być drażniący, zwłaszcza kiedy używamy ich w środkach 

transportu publicznego. Działa to w dwie 

strony, nas będą drażnili wszyscy dokoła, 

a wszystkich dokoła będzie drażniła nasza 

muzyka. Ta jakość jednak zawsze powinna 

wygrywać i całym sercem jestem za Audeze, 

niech nadal tworzą tak piękne i bezkom-

promisowe konstrukcje jak iSine20. Gdybym 

tylko miał wolne dwa tysiące złotych… Może 

po prostu w końcu naprawdę zniknę z nimi 

i nie będę musiał ich oddawać już nikomu. 

Pragnę zauważyć, że 30-milimetrowa 

membrana w słuchawkach dousznych 

brzmi mniej więcej tak, jakbym napisał, że 

w moim Tico znajduje się 4,5 litowy silnik.

Audeze – iSine 20             

Dane techniczne:
• Typ: douszne 

• Konstrukcja: Planarna, półotwarta 
Magnetic structure Fluxor Magnet 
type High-grade neodymium 

• Rodzaj membrany: Ultra-
cienka Uniforce Średnica 
przetworników: 30 mm 

• Maksymalna moc wejściowa: 
3 W Max. SPL: >120 dB 

• Pasmo przenoszenia: 10 Hz–50 kHz 

• Zniekształcenia THD: <0.1% @ 100 dB 

• Impedancja: 16 Ω 

• Waga: 20 g para (bez przewodu)

Cena: 1999 PLN (promocja AudioKlan)



Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 
– poprawianie ideału

Wszyscy czekamy na AirPodsy 2.0 z bezprzewodowo ładowanym etui. Niestety, ciągle nie wiadomo, 

kiedy się pojawią. Tymczasem na rynku mamy już słuchawki Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0, które 

są poniekąd konkurencją AirPodsów. I co ciekawe, mają właśnie bezprzewodowo ładowane etui. 

Testując nieco ponad rok temu pierwszą generację E8, byłem nimi naprawdę oczarowany. Co się 

zmieniło w wersji 2.0?
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Na pierwszy rzut oka E8 od E8 2.0 różnią się jedynie 

futerałem. W dalszym ciągu są całkowicie bezprze-

wodowe, czyli oprócz tego, że łączą się ze źródłem 

dźwięku bezprzewodowo, to jeszcze obie słu-

chawki nie są ze sobą fizycznie powiązane. Beoplay 

E8 2.0 to, jak poprzednik, słuchawki dokanałowe. Co 

to oznacza w praktyce? Beoplay E8 mocno izolują 

nas od otoczenia, a jednocześnie są w stanie emi-

tować dźwięk wyższej jakości. To jednak wymaga 

dokładnego umieszczenia ich w kanale słucho-

wym. Dla mnie konstrukcje douszne jak na przykład 

AirPlay są zdecydowanie wygodniejsze i mogę ich 

słuchać bardzo długo, konstrukcje dokanałowe zaś 

szybciej mnie męczą.

Słuchawki mieszczą się w uchu prawie całkowicie, 

po włożeniu przypominając aparat słuchowy lub 

słuchawkę do łączności z bazą. Jak każdy produkt 

Bang & Olufsen, są perfekcyjnie zaprojektowane 

i wykonane z doskonałych materiałów. W czasie 

zakupu możemy wybrać kolor czarny lub piaskowy. 

Konstrukcja słuchawek sprawia, że są one odporne 

na zachlapanie i kurz. Za projekt odpowiedzialny 

był Jacob Wagner, który zaprojektował większość 

aktualnie dostępnych słuchawek B&O – H2, H3, E4, 

H5, H6, H7, H8 i H9. Materiały, z których je wyko-

nano, to aluminium oraz gumowany plastik. Część, 

którą umieszczamy w uchu, jest właśnie gumo-

wana. Dzięki temu słuchawki leżą w uchu bardzo 

pewnie. Dodatkową stabilność zapewniają wkładki, 
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Jak każdy produkt Bang & Olufsen są 

perfekcyjnie zaprojektowane i wykonane 

z doskonałych materiałów.
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które wkładamy w kanał słuchowy. Ze słuchawkami dostajemy kilka różnych rodzajów wkładek, 

w tym te wykonane z pianki, która dostosowuje się do naszego ucha. Po właściwym umieszcze-

niu w uchu praktycznie nie ma możliwości, żeby przez przypadek wypadły podczas jakiegoś 

ruchu. Na słuchawkach nie znajdziemy żadnego fizycznego przycisku. Elementami sterującymi 

są dotykowe przyciski ukryte pod logo B&O, na dekielku prawej i lewej słuchawki. Interfejs ten 

jest dość rozbudowany i pozwala na sterowanie odtwarzaniem muzyki, ściszanie i pogłaśnia-

nie, zmienianie utworów, odbieranie połączeń telefonicznych, sterowanie trybem Transparency 

Mode oraz wydawanie komend głosowych. Sterowanie to wymaga zapamiętania, co robi dane 

puknięcie w słuchawkę, ale jest to bardzo wygodne, działa perfekcyjnie i pozwala na pełną 

obsługę odtwarzania bez dotykania telefonu.

W słuchawkach dokanałowych najbardziej przeszkadza mi izolacja od otoczenia. Nawet nie 

posiadając redukcji szumów, włożone ciasno w kanał słuchowy odcinają nas od otoczenia. Przez 

to nie lubię korzystać z takich konstrukcji na przykład na siłowni lub na ulicy, gdzie wolę sły-

Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 – poprawianie ideału
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szeć i ludzi, i nadjeżdżające samochody. W Beoplay 

E8 zastosowano technologię przejrzystości dźwię-

kowej określanej jako Transparency Mode, która 

umożliwia regulację stopnia, w jakim dźwięki 

z otoczenia docierają do naszych uszu. Wystarczy 

wybrać jeden spośród czterech poziomów w apli-

kacji Beoplay App i włączyć tryb Transparency 

Mode, lekko stukając jeden raz w lewą słuchawkę. 

Słuchawki w takim trybie słuchają otoczenia i prze-

kazują te dźwięki do naszych uszu. Jest to dość 

dziwne na początku, ale spełnia doskonale swoją 

funkcję. Będąc na wycieczce w fabryce Bang & 

Olufsen, widziałem, jak dużo uwagi przykładane 

jest tam do dźwięku. Inżynierowie akustycy to naj-

ważniejsze osoby w firmie. W tak małej konstruk-

cji, jaką są Beoplay E8, zapewnienie dobrej sceny 

dźwiękowej to nie lada zadanie. Każda słuchawka 

została wyposażona w dynamiczny głośnik 5,7 mm, 

niewielki przetwornik elektromagnetyczny, techno-

logię NFMI oraz chip Bluetooth 4.2 z funkcją cyfro-

wego przetwarzania dźwięku. Dzięki Bluetooth 4.2 

słuchawki świetnie działają na raz z dwoma urzą-

dzeniami. Możemy je mieć na przykład sparowane 

z iPadem i iPhone’em. Jeśli oglądamy film na iPa-

dzie i zadzwoni nasz telefon, to film się zatrzyma, 

a dźwięk przełączy się na rozmowę. Po zakończo-

nej rozmowie wrócimy do filmu. Tak jak i w innych 

produktach B&O mamy dostępny rozbudowany, 

ale i bardzo intuicyjny equalizer, dzięki któremu 

możemy dostosować dźwięk do naszych ocze-

kiwań. Robimy to, przesuwając kropkę w jednej 

z czterech barw dźwięku. Zmiany, choć subtelne, są 

od razu słyszalne.

Wychodzi na to, że tym, co różni pierwszą wersję E8 

od 2.0, jest etui. Wykonano je z naprawdę luksuso-

Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 – poprawianie ideału

Wychodzi na to, że tym, co różni pierwszą 

wersję E8 od 2.0, jest etui.
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wych materiałów – szczotkowane aluminium wewnątrz i skóra bydlęca na zewnątrz. Zostało też, 

jak wspomniałem, wzbogacone o funkcję bezprzewodowego ładowania, dzięki czemu Beoplay 

E8 2.0 stały się naprawdę całkowicie bezprzewodowe. Etui możemy naładować na każdej bez-

przewodowej podstawce ładującej. Samo etui do ładowania bezprzewodowego umożliwia trzy 

pełne cykle ładowania słuchawek, co zapewnia do 16 godzin odtwarzania ulubionej muzyki. 

To znaczna poprawa w porównaniu z 12 godzinami oferowanymi przez pierwszy model. Dioda 

LED na przedniej części futerału pokazuje stan naładowania, a trzy diody LED z tyłu pokazują 

dostępną liczbę pełnych cykli ładowania dostępnych w akumulatorze etui. Tego też brakowało 

w pierwszej wersji. Jeśli chcemy naładować etui na kablu, to możemy to zrobić za pomocą kabla 

ze złączem typu USB-C, będącym w komplecie. Co ciekawe, posiadacze modelu Beoplay E8 rów-

nież mogą korzystać z ładowania bezprzewodowego. To dlatego, że pierwszy model słuchawek 

Beoplay E8 idealnie pasuje do nowego etui bezprzewodowego. Etui do ładowania bezprzewo-

dowego będzie dostępne w sprzedaży osobno już w kwietniu.

Co ciekawe, posiadacze modelu Beoplay E8 również mogą korzystać z ładowania 

bezprzewodowego. To dlatego, że pierwszy model słuchawek Beoplay E8 idealnie 

pasuje do nowego etui bezprzewodowego.
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Beoplay E8 2.0, podobnie jak poprzednik, to świetne słuchawki, doskonale wykonane i zaprojek-

towane – ale to było w sumie jasne przed testem. W końcu to Bang & Olufsen, a im ekstremal-

nie rzadko zdarzają się wpadki. Dźwięk w E8 2.0 to po prostu bajka. Nie wiem, jak to się stało, ale 

scena muzyczna jest tak duża, jak w dużo większych konstrukcjach. Wszystkie aspekty dźwięku 

są na najwyższym poziomie. Każda partia jest niemal perfekcyjna. Dźwięk jest rewelacyjnie czy-

sty, dynamiczny. Bas jest idealnie ciepły, środek czytelny i dynamiczny, a tony wysokie – miłe dla 

ucha. Czasem brakowało mi jedynie większej mocy. Niestety, bardzo głośno nie zagramy i cza-

sem maksymalny poziom oferowany przez te słuchawki to było dla mnie minimalnie za mało. Co 

bardzo ważne, słuchawki doskonale sprawdzą się także do prowadzenia rozmów telefonicznych. 

Słyszymy naszego rozmówcę bardzo dobrze i podobnie jest w drugą stronę. Choć przydałoby się 

lepsze zabezpieczenie przed zbieraniem dźwięków wiatru. Przy wietrznej pogodnie rozmowa jest 

utrudniona. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi słuchawkami. Ja naprawdę nie przepa-

dam za konstrukcjami dokanałowymi. Męczą one moje uszy dość szybko. W tym przypadku udało 

mi się bardzo szybko dobrać dobre wkładki, a słuchawki okazały się bardzo komfortowe.

Wracając po ponad roku po Beoplay E8, tym razem w wersji 2.0, ponownie zachwyciłem się 

dźwiękiem. To jedne z tych modeli słuchawek, których chce się słuchać, a muzyka, która się z nich 

wydobywa, sprawia, że robi się nam przyjemnie. Sprawdzą się w każdej muzyce, w każdej sytuacji, 

niezależnie, czy słuchacie muzyki w samolocie, czy prowadzicie przez nie rozmowy telefoniczne. 

Wersja 2.0 została wyceniona na 1499 złotych. Jeśli Wasz portfel na to pozwala i lubicie konstrukcje 

dokanałowe, to nie zastanawiajcie się.

Ocena iMagazine      

Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 – poprawianie ideału



Sony WH-1000XM3 – prawdopodobnie 
najlepsze słuchawki z ANC na rynku

W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z

Po paru dniach, w których byłem odizolowany od hałasów świata przez najnowsze słuchawki Sony 

WH-1000XM3, spisałem swoje pierwsze wrażenia, które podsumowałem następująco…
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@ m o r i d 1n

Sony WH-1000XM3 – prawdopodobnie najlepsze słuchawki z ANC na rynku  |  Wojtek Pietrusiewicz

http://www.twitter.com/morid1n


Kradnąc słowa Carlsberga, powiem jedynie, że…

Gdyby Sony tworzyło bezprzewodowe słuchawki ANC, to prawdopodobnie byłyby to naj-

lepsze słuchawki na świecie.

Okazuje się, że powyższe słowa są prawdopodobnie w całości prawdziwe, z jednym dużym 

zastrzeżeniem.

Do trzech razy sztuka
To trzecia próba Sony stworzenia bezprzewodowych słuchawek wokółusznych wyposa-

żonych w ANC. Nie miałem przyjemności testowania modelu XM1, ale XM2 już tak. Ten 

poprzednik niestety nie był ani wygodny (gniótł mi uszy), ani nie grał specjalnie dobrze. 

Był alternatywą, ale moim zdaniem odstawał od najlepszych zawodników w tej kategorii. 

Modelem XM3 zmienili natomiast zasady gry. Gdyby grali w baseball, to wybiliby piłkę poza 

miasto, w którym znajdował się stadion, gdyby jeździli na łyżwach, to wylądowaliby bez-

błędnie po wykonaniu pięciokrotnego axla, a gdyby ścigali się na Nürburgringu, to zeszliby 

poniżej pięciu minut na „Bridge to Gantry”.

Mówiąc krótko: są genialne.
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Wykonanie i komfort
Jakość wykonania WH-1000XM3 jest bez zarzutu. 

Plastik jest wysokiej jakości i pomimo że ma saty-

nowe wykończenie, to jeszcze nie udało mi się go 

porysować. Składają się na dwa różne sposoby, 

a same puszki można obrócić, gdy nosimy je na 

szyi. Po założeniu na moje (dosyć duże) uszy, oka-

lały je wzorowo. Nie uciskały mi głowy ani uszu 

i nie powodowały żadnego dyskomfortu. Niska 

waga (ok. 255 g) powoduje, że nie przeszkadzały 

mi w niczym nawet po wielu godzinach na gło-

wie i co ciekawe, wydawały mi się lżejsze niż Bose 

QC35 II, pomimo że są w rzeczywistości o 15 gra-

mów cięższe.

Sprawdzałem je też z założonymi okularami prze-

ciwsłonecznymi (Ray-Ban Original Wayfarer Classic 

z grubymi zausznikami) i tutaj pojawiał się pro-

blem z ANC – przez to, że puszki nie przylegały 

mi szczelnie do czaszki, do ucha dostawały się 

niechciane szumy. Pomimo to ANC nadal dzia-

łał, wycinając większość hałasów, ale nie w takim 

stopniu jak bez okularów. Rozwiązaniem tego 

problemu jest korzystanie z okularów, które mają 

cieńsze zauszniki. Nie odczuwałem natomiast dys-

komfortu z powodu nacisku słuchawek na okulary.

Pamiętajcie, że każdy ma inny kształt czaszki 

i ucha, będzie to więc bardzo indywidualna kwe-

stia, ale spodziewam się, że większość nie będzie 

narzekała.

Jakość audio, a konkurencja
Głównymi konkurentami XM3 są (moim zdaniem) 

genialne B&O H9i oraz znane chyba wszyst-

kim Bose QC35 II. Propozycja Bang & Olufsen 
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w postaci H9i, które opisywałem w zeszłym roku, 

była ich najlepszą próbą odtworzenia dźwięku 

ikonicznego (przewodowego) modelu H6 w kon-

strukcji bezprzewodowej, wyposażonej w ANC, 

jeśli ten ostatni był wyłączony. Po włączeniu ANC 

jakość spadała. Bose w tej kategorii odstawał 

bardzo mocno od B&O – grał być może dobrze 

dla większości użytkowników, ale finalnie jakość 

audio uważałem za zwyczajnie słabą.

Sony potwierdziło mi, niestety nieoficjalnie, że 

w ich dziale audio pracują czarodzieje. Domyślnie, 

gdy equalizer jest wyłączony, a słuchawki korzy-

stają z fabrycznych nastawów, jest… dobrze, ale 

raczej dla młodszej generacji. Bas jest mocny 

(wyczuwalny, ale nie charczący), a środek i góra 

płaska lub wręcz przytłumiona. Włączenie lub 

wyłączenie ANC nie powoduje zauważalnych 

zmian (poza ciszą lub jej brakiem). Można nato-

miast wykorzystać equalizer, obecny w aplikacji 

towarzyszącej słuchawkom, do zmiany profilu 

na jeden z proponowanych lub ustawić je indy-

widualnie, według własnych potrzeb (można 

zapamiętać dwa osobne i indywidualne profile). 

Sporo czasu spędziłem, „bawiąc” się equalizerem 

i jeden z nastawów, nazwanym „Bright”. Daje on 

bardzo podobne brzmienie do B&O H9i – obniża 

bas i podbija półtony i wysokie partie odtwarza-

nego utworu. W bezpośrednim porównaniu z H9i 

nie byłem w stanie wychwycić znaczących różnic 

w samym brzmieniu, z tą uwagą, że B&O miały 

wyłączony ANC, a na XM3 było to bez znaczenia, 

bo brzmiało równie dobrze w obu trybach.

Sam fakt, że ANC nie wpływa zauważalnie (dla 

moich uszu) na jakość audio, jest zdumiewający. 
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A wspomniana jakość jest (ponownie, subiektywnie) szalenie dobra. „No tak, ale o jakim 

poziomie szaleństwa mówimy?” – większość z Was zapewne zapyta. Prawdopodobnie naj-

wyższym poziomem szaleństwa w swojej klasie.

ANC
„Gdzieś tutaj musi być haczyk” pomyślałem sobie podczas testów. Skoro świetnie grają bez 

i z ANC, to znaczy, że sam ANC będzie słaby. No nie da się obejść praw fizyki, praw natury 

i praw dżungli. To tutaj właśnie czarodzieje z Sony udowadniają, że wiedzą od innych więcej, 

bo ANC jest przynajmniej tak samo skuteczne, jak w przypadku Bose QC35 II czy B&O H9i, 

a być może lepsze. Może niech jako przykład posłuży to wydarzenie, z mojego życia 

codziennego…

Kilka dni temu zabrałem się za odkurzanie mieszkania. Założyłem Sony WH-1000XM3 na 

głowę, odpaliłem podcast i uruchomiłem mój dosyć głośny odkurzacz. Będąc w sypialni, 

mniej więcej 10 metrów w linii prostej od HomePoda i za jedną ścianą, stwierdziłem, że 

poproszę Siri o włączenie świateł. Nie wyłączając odkurzacza, który był jedynie cichym 

świstem na tle podcastu (słyszałem podcasty, które miały większe szumy z mikrofonów 

niż hałas mojego odkurzacza), powiedziałem normalnym głosem: „Hey Siri, turn on the 

bedroom lights”. Nic. Nie zadziałało. No tak, daleko przecież jestem… „Hey Siri! Turn on the 
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bedroom lights!” – powiedziałem bardziej stanowczo, ale niewiele głośniej – na pewno nie 

krzyczałem. Zapaliły się.

Upiekłem więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Zapomniałem, że odkurzacz jest włączony, 

pomimo że go akurat używałem i przy okazji udowodniłem (głównie sobie), że układ mikro-

fonów w HomePodzie jest genialny.

ANC 2.0
System ANC ma przede wszystkim służyć do wycinania dźwięków otoczenia, ale Sony zasto-

sowało go również do odwrotnego celu – podsłuchiwania otoczenia! H9i mają podobną 

funkcję, przy czym po jej uruchomieniu nie możemy słuchać muzyki czy podcastów – sły-

szymy tylko to, co dzieje się wokół nas.

Sony WH-1000XM3 swoją implementację ANC rozbudowało w   genialny sposób:

1. ANC może służyć do wycinania dźwięków otoczenia.

2. ANC można przełączyć w tryb Ambient Sound, który dostarcza do naszych uszu dźwięki 

z otoczenia. Możemy w tym trybie nadal słuchać muzyki, podcastów czy co tam chcemy.

Sony WH-1000XM3 – prawdopodobnie najlepsze słuchawki...



3. Jeśli jesteśmy w trybie Ambient Sound, to możemy sterować, ile i jakie dźwięki z otocze-

nia do nas docierają. Jest też opcja włączenia „skup się na głosie”, aby szumy były reduko-

wane, ale nadal będziemy idealnie słyszeli, co ktoś do nas mówi.

4. Ambient Sound potrafi wykorzystać GPS i akcelerometr, aby dynamicznie dostosowywać 

się do tego, co w danej chwili robimy. Jeśli idziemy lub biegniemy ulicą, to do naszych 

uszu będzie docierało większość dźwięków, abyśmy słyszeli karetkę czy nadjeżdżające 

auto. Jeśli siedzimy bezczynnie, to ANC będzie wycinało wszystko. A jeśli ktoś do nas 

zacznie mówić, to możemy przykryć dłonią prawą puszkę – ta czynność ściszy odtwa-

rzaną muzykę i podbije głos osoby do nas mówiącej. Idealne np. w biurze, gdy podchodzi 

do nas współpracownik.

Wspominałem już, że Sony zatrudnia czarodziejów?

Sterowanie dotykowe
Nie wiem, skąd wzięła się moda na sterowanie dotykiem, ale zdecydowanie nie lubię tego 

trendu. Fakt, że system stworzony przez Sony działa zdecydowanie lepiej niż rozwiązanie 
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B&O (które nie powinno trafić do produktu koń-

cowego), ale czasami zawodzi. Zdarza się to nie-

zwykle rzadko i pomimo że jestem przeczulony 

na tego typu kwestie, to w tym przypadku wyba-

czę Sony tę decyzję, głównie dlatego, że dwa 

najważniejsze przyciski są rozwiązane klasycznie 

– XM3 wyposażono w tradycyjne przyciski do ich 

włączania i wyłączania oraz do sterowania ANC.

Wady
Wiecie więc już, że XM3 są bardzo komfortowe, 

znakomicie grają, mają świetny ANC i wzorową 

jakość wykonania. Muszą mieć jednak jakieś 

wady, prawda?

Sony, z niewyjaśnionych powodów, nie zadbało 

specjalnie o jakość dźwięku podczas rozmów 

telefonicznych. My będziemy słyszeli rozmówcę 

wzorowo, ale on nas już niekoniecznie. Sam nie 

miałem okazji tego doświadczyć, ale pytano 

mnie, czy znajduję się w tunelu, czemu biegam 

po autostradzie i czy już wróciłem z tłumnie 

obleganego jarmarku świątecznego. Generalnie 

mikrofon, którego zadaniem jest zbieranie 

naszego głosu i wycinanie szumów z otoczenia, 

robi obie te rzeczy, przy czym nie wycina szu-

mów, a je skutecznie przekazuje osobie, z którą 

rozmawiamy.

Drugą, znacznie poważniejszą wadą, jest fakt, że 

Sony pominęło zupełnie kwestię łączenia słucha-

wek z wieloma urządzeniami. W praktyce oznacza 

to, że możemy je parować z dwoma urządze-

niami, ale przełączanie się pomiędzy nimi jest 

kłopotliwe. W przypadku Bose czy B&O działa to 

w ten sposób, że jeśli mam słuchawki sparowane 
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z iPhone’em i iPadem, to urządzenie, które pierwsze zacznie odtwarzać dźwięk, przejmuje 

nad nimi władzę. Jeśli chcę przełączyć się z iPhone’a na iPada, to pauzuję muzykę na tym 

pierwszym i uruchamiam np. YouTube’a na tym drugim. WH-1000XM3 niestety tak nie dzia-

łają. Według instrukcji łączą się w pierwszej kolejności z urządzeniem, które było ostatnio 

używane i które znajduje się najbliżej. W praktyce oznacza to, że łączy się z ostatnio uży-

wanym, chyba że jest ono daleko poza zasięgiem. Aby się przełączyć z iPhone’a na iPada, 

należy wejść na iPhonie do Ustawień Bluetooth i tam wybrać słuchawki Sony, a potem 

wcisnąć przycisk Rozłącz/Disconnect (nie mylić z procedurą rozparowania słuchawek). 

Sony WH-1000XM3 – prawdopodobnie najlepsze słuchawki...
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Następnie na iPadzie trzeba w Ustawieniach Bluetooth kliknąć WH-1000XM3, aby się połą-

czyły. Niestety, jeśli były połączone z iPadem, a my wyszliśmy z domu bez ich rozłączenia, 

a potem próbujemy połączyć je z iPhone’em, to może się to nie udać. Czasami działa pra-

widłowo, ale już dwukrotnie musiałem je całkowicie rozparować i ponownie sparować, bo 

odmawiały inaczej współpracy.

Gdyby nie ten jeden szczegół (chrzanić jakość rozmów telefonicznych – w dzisiejszych cza-

sach i tak mało rozmawiamy przez telefon), byłyby to wzorowe słuchawki, które polecałbym 

absolutnie każdemu. Niestety, tak nie jest. W dzisiejszych czasach potrzebuję słuchawek, 

które łączą się z przynajmniej dwoma urządzeniami (najlepiej trzema: smartfon, tablet 

i komputer) i które potrafią się automatycznie pomiędzy nimi przełączać. Ten problem roz-

wiązano już dawno, kilka lat temu, więc brak wsparcia Sony w tej kwestii jest zdumiewający. 

Niestety, słuchawki są na tyle dobre, że obecnie przełączam je ręcznie, tolerując ten fakt, ale 

osoby mniej cierpliwe bez wątpliwości trafi szlag.
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Sony, naprawcie ten błąd. Z poważaniem, ludzkość.

Bateria
Chciałem potwierdzić, że XM3 rzeczywiście potrafią wytrzymać te 30 godzin na jednym 

ładowaniu, ale korzystam z nich codziennie, przynajmniej godzinę, odkąd je mam (przyje-

chały kilka dni przez świętami i naładowałem je wtedy do 100%) i jeszcze ich nie udało mi się 

rozładować. Mija już prawie miesiąc, a wskaźnik nadal pokazuje 50% stanu naładowania.

Inne
Brawa dla Sony za zastosowanie portu USB-C do ich ładowania – ułatwia mi to podróżowanie, 

bo nie muszę zabierać ze sobą kolejnego kabla (wykorzystuję ten do ładowania iPada Pro lub 

MacBooka Pro).

Za tydzień będę miał przyjemność przetestowania ich w samolocie. Jeśli zmieni to jakoś 

moje odczucia względem powyższych słów, to postaram się dostarczyć odpowiednie uzu-

pełnienie do tego artykułu korekcie. Jeśli się takowe nie pojawi, to oznacza, że spisały się 

wzorowo. Po testach na ulicy, w samochodzie, komunikacji miejskiej i z odkurzaczem, nie 

spodziewam się, abym coś musiał dopisywać.

XM3 mają funkcję rekalibracji ANC na podstawie otaczającego nas ciśnienia atmosferycz-

nego, aby poprawić jakość tej funkcji. Możemy ją wywołać z aplikacji lub długim przytrzy-

maniem włącznikiem (gdy słuchawki już są włączone).

Support Sony w USA odniósł się do raportów, że dotyk nie funkcjonuje prawidłowo na mrozie 

(do -5°C nie zauważyłem problemów) i poinformował, że system dotyku kalibruje się do warun-

ków, w których się znajduje, po każdym włączeniu słuchawek. W razie problemów wystarczy 

zatem je wyłączyć i ponownie włączyć, aby prawidłowo działały przy niskich temperaturach.

Nazwa tego modelu słuchawek Sony – WH-1000XM3 – naprawdę powinna być zmieniona na 

coś mniej cyfrowego, z większą dozą fantazji i polotu. Proponuję „Sony AwesomeSound X3”. 

„Awesome”, bo są „zajebiste”. „Sound”, bo generują dźwięk. „X”, bo to świetna litera, a „3”, bo 

to trzecia ich generacja. Proste, przejrzyste i „zajebiste”.

Na koniec
Miałem jeszcze opisać szczegółowo funkcjonalność aplikacji Sony, ale ta recenzja już stała 

się tak obszerna, że dalsza próba jej rozbudowania spowodowałaby jedynie tragiczne 
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Sony WH-1000XM3             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 6/6

Dane techniczne:
• Producent: Sony
• Model: WH-1000XM3
• Waga: ok. 255 g
• Typ: zamknięte, dynamiczne
• Przetwornik akustyczny: 40 mm, 

kopułkowy (cewka dźwiękowa CCAW)
• Magnes: neodymowy
• Impedancja: 47 omy (1 kHz) (przy połączeniu 

przewodem i włączonym urządzeniu), 
16 omów (1 kHz)(przy połączeniu 
przewodem i wyłączonym urządzeniu)

• Membrana: Polimery ciekłokrystaliczne 
powlekane aluminium

• Pasmo przenoszenia: 4–40000 Hz
• Pasmo Przenoszenia (Tryb 

Aktywny): 4–40000 Hz
• Pasmo przenoszenia (Bluetooth): 20–20000 

Hz (próbkowanie 44,1 kHz) / 20–40000 Hz 
(próbkowanie LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

• Czułości (DB/MW): 104,5 dB/mW (1 
kHz) (przy połączeniu przewodem 
i włączonym urządzeniu), 101 dB/mW 
(1 kHz) (przy połączeniu przewodem 
i wyłączonym urządzeniu)

• Czas ładowania akumulatora: ok. 3 godz.
• Ładowanie: USB-C
• Czas pracy akumulatora (ciągłe 

odtwarzanie muzyki): maks. 30 
godzin (ANC włączone), maks. 
38 godzin (ANC wyłączone)

• Bluetooth: 4.2
• Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Obsługiwane formaty audio: SBC, 

AAC, aptX, aptX HD, LDAC
• Kolory: czarny, srebrny
• Zawartość pudełka: torba, przejściówka do 

samolotu, przewód 3,5 mm, przewód USB

Cena (SRP): 1699 PLN

Sony WH-1000XM3 – prawdopodobnie najlepsze słuchawki...

w skutkach wydarzenia. Dla mnie. 

Nie wątpię, że nasz znakomity 

dział korekty udałby się w najciem-

niejsze zakamarki internetów, aby 

wynająć płatnego zabójcę, który by 

mnie zlikwidował [dział korekty nie 

oddałby tej przyjemności w ręce 

płatnego zabójcy – przyp. korekty]. 

Spodziewam się utonięcia w Wiśle lub 

zniknięcia w niewyjaśnionych okolicz-

nościach, prawdopodobnie spowodo-

wanych depresją. Jeśli więc do końca 

miesiąca nie będę dawał znaku życia, 

to wiecie, co się stało. Wracając jednak 

do samej aplikacji – wspomniałem 

o jej najważniejszych funkcjach, czyli 

equalizerze oraz wielu opcjach stero-

wania ANC i Ambient Sound. Reszta 

nie jest szczególnie istotna.

A same słuchawki?
Pomimo tej ogromnej wady, którą 

mam nadzieję, że da się napra-

wić uaktualnieniem firmwa-

re’u do nowszej wersji, uważam Sony 

WH-1000XM3 za najlepsze bezprze-

wodowe słuchawki z ANC w tej kate-

gorii cenowej i rozmiarowej.

Uwagi do oceny

• 1 punkt za design i 1 punkt za opro-

gramowanie odjęty za brak funkcji 

automatycznego przełączania się 

pomiędzy urządzeniami Bluetooth, 

stąd też niższa ocena końcowa.



Creative zaskakuje technologią SXFI

Creative stara się wyróżnić w świecie dźwięku, wprowadzając nowatorskie produkty, jak 

soundbar X-FI Sonic Carrier. W Las Vegas miałem okazję sprawdzić inny pomysł singapurskiej 

firmy – amplituner słuchawkowy Super X-FI. Mogę śmiało powiedzieć, że nie dowierzałem 

własnym uszom.
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Technologia Super X-FI została zaprezentowana już jesienią, ale to targi CES 2019 

były dobrą okazją, by przedstawić to rozwiązanie szerszej publiczności. Wciąż jed-

nak tylko nieliczni mieli szansę na udział w zamkniętym pokazie demonstracyj-

nym. Sam Creative nazywa Super X-FI technologią magiczną. Chodzi o to, aby na 

podstawie jak najdokładniejszej analizy naszych uszu słuchawki potrafiły zagrać 

dźwięk w sposób realny i zbliżony do tego, jaki uzyskujemy, słuchając muzyki 

z głośników. SXFI jest stworzony szczególnie z myślą o przełożeniu dźwięku prze-

strzennego z systemów kina domowego do słuchawek.

Jak to działa? Podstawą sprzętową technologii jest SXFI AMP, malutkie urządze-

nie, które podłączamy do naszego komputera, konsoli, smartfona, tabletu oraz 

słuchawek. Urządzenie wyposażono w port USB-C i przejściówkę na micro USB. 

Oznacza to, niestety, że bez kolejnej przejściówki z USB-C na Lightning sprzęt 

ten nie będzie działał z iPhone’ami. Za to świetnie sobie radzi z najnowszymi iPa-

dami Pro. Potrzebujemy też słuchawek z portem mini Jack, ewentualnie w ofercie 

Creative są już także słuchawki AIR i AIR C wyposażone w tę technologię.
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Przed rozpoczęciem przygody ze wzmacniaczem musimy wykonać zdjęcia 

naszych uszu oraz twarzy. To na podstawie ich analizy system jest w stanie stwo-

rzyć indywidualny profil, pozwalający dopasować dźwięk idealnie do naszych 

uszu. Uczestnicy pokazu demonstracyjnego mieli szansę na jeszcze lepsze 

pomiary, poprzez mikrofony włożone do uszu. Dlatego efekt, jaki usłyszałem, był 

naprawdę rewelacyjny, ale różnice między taką kalibracją a robioną przez zdjęcie 

w domowych warunkach nie są aż tak duże. Różnica jest natomiast olbrzymia, 

jeśli chodzi o efekty z włączonym SXFI i wyłączonym wzmacniaczem.

Podczas demo miałem okazję posłuchać fragmentów z filmów „Przyczajony 

tygrys, ukryty smok” oraz „Avatar”, a także klipów i fragmentów dźwiękowych. 

Największe wrażenie system SXFI wywiera właśnie w przypadku odtwarzania 

filmów. Po chwili odsłuchu musiałem zdjąć słuchawki, aby upewnić się, czy rze-

czywiście słyszę dźwięk ze słuchawek, czy też może z systemu 7.1 ulokowanego 

w sali. Były to jednak słuchawki. Naprawdę wyraźnie słychać dźwięk wielokana-

łowy i moglibyśmy jasno określić, z którego miejsca dany dźwięk pochodzi. Takich 

wrażeń nie zapewnia większość słuchawek stereo. Przy czym SXFI Amp pozwala 

na zastosowanie go z niemal dowolnymi słuchawkami, musimy tylko w apli-

kacji wybrać je, aby dostosować dźwięk z amplitunera do danych słuchawek. 

Najpopularniejsze urządzenia są w bazie, są też dostępne ustawienia uniwersalne.

SXFI Amp będę miał okazje jeszcze testować na spokojnie, demo podczas 

CES, a później krótki seans Netfliksa z iPada Pro sprawiły, że byłem zasko-

czony i zauroczony tym, co usłyszałem. Wreszcie kino domowe na uszach i to 

w sumie nie za jakąś kosmiczną kwotę. SXFI Amp jest wyceniany na 150 dolarów. 

Postaram się sprawdzić wzmacniacz z innymi słuchawkami i na różnych źródłach. 

Spodziewajcie się więc kompletnej recenzji w niedługiej przyszłości.

Wreszcie kino domowe na uszach i to w sumie nie za jakąś kosmiczną 

kwotę. SXFI Amp jest wyceniany na 150 dolarów. Postaram się 

sprawdzić wzmacniacz z innymi słuchawkami i na różnych źródłach. 

Spodziewajcie się więc kompletnej recenzji w niedługiej przyszłości.

Creative zaskakuje technologią SXFI



Kingston HyperX Cloud MIX 
– bez kompromisów

P A W E Ł  H A Ć

Grając online, przyzwyczaiłem się do doskonałego poczucia przestrzeni, jakie dają mi słuchawki. 

Nowe HyperX Cloud to znana już konstrukcja, dopisek MIX zdradza jednak, że skorzystamy z nich 

nie tylko do grania.
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@ p a w e l h a c

Kingston HyperX Cloud MIX – bez kompromisów  |  Paweł Hać

http://www.twitter.com/pawelhac


Marka HyperX znana jest z akcesoriów dla graczy dostosowanych głównie do PC. Słuchawki 

są jednak uniwersalne, dlatego też z Cloud Mix mogą skorzystać też konsolowcy. Nowy 

model w ofercie Kingston to sprzęt z górnej półki, choć jak na urządzenie dla graczy wygląda 

niepozornie. Jakość konstrukcji i materiałów jest bardzo dobra, na solidnym, metalowym 

pałąku osadzono dwa nauszniki z matowego plastiku, z aluminiowymi elementami, wewnątrz 

znalazły się grube gąbki obleczone syntetyczną skórą (tak samo wykończono też pałąk). 

Spodobał się mi też detal w postaci wystających z pałąka kabli w bawełnianym oplocie, 

poprowadzonych do nauszników. Na tle „gamingowej” konkurencji Cloud MIX wyróżniają 

się stonowaną kolorystyką, są całe czarne, jedynie logo na nausznikach jest srebrne. Nic się 

jednak nie świeci, nie ma też tandetnych, kolorowych elementów. Biorąc pod uwagę to, że 

nadają się nie tylko do używania w domu, rozsądny i nieco skromniejszy design można zali-

czyć wyłącznie na plus.

Cloud MIX to słuchawki przede wszystkim do grania. Świadczy o tym 

zarówno doczepiany mikrofon, jak i dołączony do zestawu przewód 

z wyciszaniem mikrofonu i regulacją głośności analogowym pokrętłem. 

To jednak dopiero połowa możliwości, bo słuchawki mają też Bluetooth, 

wbudowany akumulator i przyciski do sterowania odtwarzaniem, co wię-

cej, w nauszniku umieszczono bezpośrednio drugi mikrofon do rozmów. 

To o tyle zaskakujące, że mobilne konsole nie pozwalają (jak na razie) na 

podłączenie słuchawek Bluetooth, wyjątkiem są tablety i smartfony, o ile 
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Cloud MIX to przede 

wszystkim słuchawki 

do grania.



uznajemy je za sprzęt do grania. Wystarczy jednak ich posłuchać, by zrozumieć, że stworzono 

je nie tylko do grania, ale i muzyka potrafi na nich pozytywnie zaskoczyć. Traktuję oba te 

zastosowania na równi, choć sam częściej używałem ich do gier, podłączonych przewodowo 

do pada, aniżeli do słuchania muzyki poza domem.

W ciągu kilku lat posiadania konsoli zdążyłem zużyć kilka par słuchawek. Za każdym razem 

problem był ten sam: mikrofon przestawał działać, a tym samym granie online ze znajo-

mymi traciło sens. W Cloud MIX mikrofon można szybko podłączyć i odpiąć, a gniazdo jest 

dość łatwo dostępne, nie przewiduję więc, by dało się go łatwo uszkodzić. Pałąk jest ela-

styczny i ma odpowiednią długość, by ustawić go wystarczająco daleko od ust. Technicznie 

jest świetny, bo nie dość, że ma bardzo wysoką jakość odbioru dźwięku, to dodatkowo 

tłumi hałas otoczenia. Efektem tego jest czysty dźwięk u moich rozmówców, niech miarą 

tego będzie fakt, że nie słyszeli wycia mojej najstarszej generacji PS4 (kto nie ma, niech włą-

czy suszarkę i skieruje wprost do ucha – będzie prawie tak głośna, jak ta konsola). Nie bez 

powodu słuchawki mają certyfikat Discord i TeamSpeak. Brzmienie Cloud MIX, choć bogat-

sze niż w typowych słuchawkach do grania, jest więcej niż zadowalające właściwie w każdym 
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tytule. Przestrzeń wyraźnie czuć – ani razu nie zastanawiałem się, z której strony dobiega 

dźwięk. Muzycznie są równie dobre – mają i wystarczająco mocny, ale nie dudniący bas, 

i wyraźne wysokie i średnie tony, z dobrą separacją dźwięków. Cloud MIX przenoszą dźwięk 

w zakresie częstotliwości przekraczającym ten słyszalny przez człowieka (od 10 Hz do 40 kHz, 

podczas gdy słyszymy zazwyczaj od 20 Hz do 20 kHz), mają też certyfikat Hi-Res Audio, choć 

by wyciągnąć z nich maksimum, trzeba podłączyć je do źródła przewodowo. Scena, jak na 

słuchawki zamknięte, jest szeroka. Ponadto są też bardzo wygodne, choć po dwóch–trzech  

godzinach musiałem je już na chwilę zdjąć, bo zrobiło się w nich zbyt gorąco. Nie mam nato-

miast żadnych zastrzeżeń co do tego, jak leżą na głowie, nawet podczas marszu trzymają się 

stabilnie. Sterowanie dźwiękiem za pomocą przycisków to trochę słabszy element, mogłyby 

mocniej wystawać z obudowy. Akumulator wystarcza na długo: według producenta jest to 20 

godzin, nie zmierzyłem tego dokładnie, ale wydaje się mi, że ten czas jest realny.

Rzadko mam do czynienia z produktem uniwersalnym, który umiejętnie łączy dwa zupełnie 

różne obszary zastosowań. HyperX Cloud MIX bardzo pozytywnie mnie tym zaskoczyły – te 

słuchawki równie dobrze sprawdzają się podczas kilkugodzinnych rozgrywek online, jak i jako 

źródło dźwięku wysokiej jakości na kanapie czy poza domem. Kingston nie poszedł na żaden 

kompromis i to w tych słuchawkach jest najlepsze.

Kingston HyperX Cloud MIX – bez kompromisów

Kingston HyperX    
Cloud MIX             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Plusy: 
• bardzo dobre brzmienie - 

mikrofon wysokiej jakości 

• bardzo długi czas pracy na baterii

Minusy: 
• osadzenie przycisków do sterowania

Cena: 849 PLN Do kupienia 
w: X-Kom.pl

https://www.x-kom.pl/p/471123-sluchawki-bezprzewodowe-hyperx-cloud-mix-czarne-bluetooth-jack-35-mm.html


Moshi Otto Q Wireless Charging Pad 
– najładniejsza

P A W E Ł  H A Ć

Ładowanie indukcyjne to jedna z tych funkcji, bez których mogłem się obejść, póki nie zacząłem 

jej używać. Moshi opracowało ładowarkę, która nie tylko jest świetna technicznie, ale i wygląda tak 

dobrze, że z powodzeniem może zająć stałe miejsce w salonie.
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Moshi Otto Q Wireless Charging Pad – najładniejsza  |  Paweł Hać

http://www.twitter.com/pawelhac
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Na rynku dostępnych jest już mnóstwo ładowarek indukcyjnych, wiele z nich kompatybilnych 

z najpopularniejszym standardem Qi. Wiele obsługuje też szybkie ładowanie, inne są przy tym 

naprawdę ładne i zgrabne. Znalezienie urządzenia, które łączy te cechy, nie jest jednak takie 

proste, zwłaszcza jeśli ma być ono nie tylko wydajne, ale i smukłe. Moshi Otto Q wydaje się na 

pierwszy rzut oka sprzętem idealnym, bo nie dość, że świetnie wygląda, to ma równie dobrą 

specyfikację. Ku mojej uciesze, na pierwszym wrażeniu się nie kończy.

Produkty Moshi cechowały się zawsze prostym, ale wyrazistym designem, a także dobrą jako-

ścią materiałów. Z Otto Q jest podobnie: do jej wykonania wykorzystano dobrej jakości plastik, 

spód pokryto solidną gumą, a na górze, oprócz gumowego pierścienia przytrzymującego tele-

fon, znalazła się też chropowata tkanina. Na krawędzi znalazła się niewielka dioda, a po drugiej 

stronie umieszczono złącze USB-C. W zestawie dostajemy metrowy kabel USB-C–USB-A, łado-

warkę trzeba już dokupić (bądź korzystać z już posiadanej, na co pewnie większość osób się 

zdecyduje). Otto Q występuje tylko w jednej wersji kolorystycznej, a to akurat szkoda, bo choć 

szarość jest uniwersalnym kolorem komponującym się z większością wnętrz, to nie może już 

Moshi Otto Q Wireless Charging Pad – najładniejsza

Produkty Moshi cechowały się zawsze prostym, ale wyrazistym designem, 

a także dobrą jakością materiałów. 
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stanowić mocnego akcentu na tle stono-

wanych ścian czy mebli. Podstawka jest 

płaska i lekka, i o ile pierwsza cecha jest 

przeze mnie wysoce pożądana, to nie-

stety niska waga powoduje, że łatwo ją 

przesunąć (szczególnie gdy odkładamy 

na nią telefon po ciemku).

Obsługa standardu Qi oraz szybkiego 

ładowania to niewątpliwe zalety Otto 

Q – aby w pełni wykorzystać możli-

wości ładowarki, trzeba jednak zaopa-

trzyć się w zasilacz o odpowiedniej 

mocy i napięciu wyjściowym (produ-

cent rekomenduje przynajmniej 9 V). 

Korzystałem z ładowarki dającej na 

wyjściu nawet 36 W przy napięciu 12 V 

(dostosowującej dynamicznie napięcie 

do zadanego obciążenia), wtedy też 

mój iPhone X od 20% do pełna ładował 

się niespełna trzy godziny. Na tym się 

jednak nie kończy, Otto Q ma bowiem 

też kilka rozwiązań zwiększających bez-

pieczeństwo użytkowania. Jeśli pomię-

dzy telefonem a ładowarką znajdzie 

Moshi Otto Q Wireless Charging Pad – najładniejsza

Otto Q działa nawet z grubymi 

etui, nawet to kilkumilimetrowe 

nie uniemożliwiło ładowania, 

aczkolwiek musiałem już bardziej 

precyzyjnie trafić telefonem 

w środek podstawki.
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Moshi Otto Q Wireless  
Charging Pad             

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy: 
• świetny wygląd 

• szybkie ładowanie 

• telefon mocno się jej trzyma

Minusy: 
• za lekka 

• tylko jedna wersja kolorystyczna

Cena: około 280 PLN 
Dystrybutor: Forcetop
Producent: Moshi

się metalowy przedmiot utrudniający łado-

wanie lub mogący powodować zakłócenia 

bądź nagrzewać się samoczynnie, ładowa-

nie zostaje przerwane, a dioda urządzenia 

zaczyna migać. Ponadto konstrukcja łado-

warki zapobiega przegrzewaniu się, ciepło 

rozprowadzane jest na boki dzięki umiesz-

czonej wewnątrz szerokiej płytce. Otto Q 

działa nawet z grubymi etui, nawet to kilku-

milimetrowe nie uniemożliwiło ładowania, 

aczkolwiek musiałem już bardziej precyzyj-

nie trafić telefonem w środek podstawki.

Niewiele jest produktów, które tak umiejęt-

nie łączą dobry design z wysoką wydajno-

ścią. Otto Q zdecydowanie do nich należy, to 

jedna z najlepiej wyglądających ładowarek 

bezprzewodowych, a jednocześnie jedna 

z najzgrabniejszych. Tak, mogłaby być cięż-

sza, dodatkowe kolory również by się przy-

dały, niemniej nawet bez tego jest po prostu 

świetna. I droga, ale przy tej jakości nie jest 

to dla mnie zaskoczeniem.

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/11876
https://www.moshi.com/en/product/wireless-charging-pad-otto-q/nordic-gray


Freedy 80W USB-PD MULTI QUICK CHARGING 
ADAPTOR – czyli porządek z ładowarkami

Co zrobić, gdy chcemy mieć porządek, a jednocześnie musimy często ładować jednocześnie kilka 

urządzeń? Zazwyczaj kończy się to na listwie zasilającej, do której jest podłączonych kilka ładowarek, 

z których wystaje mnóstwo kabli. Istny „mięsny jeż”, jak mawiali klasycy. Ale tak nie musi być. Można 

wszystkie te ładowarki i listwę zastąpić jedną – Freedy 80W USB-PD MULTI QUICK CHARGING ADAPTOR.
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Freedy 80W USB-PD MULTI QUICK CHARGING ADAPTOR – czyli porządek z ładowarkami  |  Do-
minik Łada

http://www.twitter.com/dominiklada
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Jest to genialne rozwiązanie. Mamy jedną 

ładowarkę nawet dla pięciu urządzeń.

Dostępne mamy jedno złącze USB-C 

PD (Power Delivery) oraz cztery złącza 

USB-A w qualcommowskim standardzie łado-

wania QuickCharge 3.0. W sumie mamy łado-

warkę, która daje 80 W!

Szukałem rozwiązania, dzięki któremu 

będę mógł jednocześnie ładować swojego 

nowego Macbooka Pro oraz iPada Pro, dwa 

telefony i Apple Watch. Taką możliwość 

daje mi Freedy. Każde z urządzeń ładuje mi 

się bez widocznych opóźnień. Co istotne, 

ładowarka nie grzeje się podczas ładowa-

nia. Testowałem ją przez ponad dwa tygo-

dnie codziennie i nigdy nie była gorąca. 

Ciekawostka dotyczącą nowego iPada Pro. 

Oryginalna ładowarka dołączona do iPada 

Pro ma 18 W. Freedy jest w stanie ładować 

iPada Pro z mocą około 30 W. Nawet moja 

ładowarka od Macbooka Pro tego nie umie.

Freedy 80W USB-PD MULTI QUICK CHARGING 

ADAPTOR jest dostępny w dwóch kolorach 

– czarnym i białym. Może pracować w pozycji 

leżącej lub pionowo dzięki dołączonemu do 

zestawu stojaczkowi. W bonusie dostajemy 

od producenta jeszcze pokrowiec z mikrofi-

bry, do wygodnego przenoszenia ładowarki 

w torbie.

Obecnie Freedy 80W USB-PD MULTI QUICK 

CHARGING ADAPTOR mam na stałe podłą-

czone w biurze, dzięki czemu w kablach na 

Freedy 80W USB-PD MULTI QUICK CHARGING ADAPTOR...
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biurku panuje porządek. W domu ładowarki 

do komputera oraz pozostałych urządzeń 

mam schowane. Z zamaskowanych miejsc 

wystają tylko same kable. W biurze nie 

muszę mieć dodatkowej oryginalnej łado-

warki do Macbooka plus kilku innych, tylko 

jedną do tego wszystkiego naraz i do tego 

w lepszej cenie.

Freedy 80W USB-PD MULTI QUICK CHARGING 

ADAPTOR kosztuje 379 złotych i jest dostępna 

między innymi w ZGSklep.pl

https://zgsklep.pl/product-pol-1103-Freedy-80W-USB-PD-MULTI-QUICK-CHARGING-ADAPTOR-biala.html?affiliate=d.lada@imagazine.pl


Mujjo All-new Touchscreen Gloves

P A W E Ł  H A Ć

Zima nie jest najlepszą porą dla właścicieli smartfonów: baterie rozładowują się szybciej, a ekran 

nie reaguje na zwykłe rękawiczki. Mujjo co prawda nie rozwiązuje problemu akumulatorów, ale 

z wyświetlaczami radzi sobie już znakomicie.
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Mujjo All-new Touchscreen Gloves  |  Paweł Hać

http://www.twitter.com/pawelhac
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Od kilku lat Mujjo produkuje rękawiczki 

dostosowane do obsługi smartfonów. 

Używane materiały powodują zmianę 

ładunku na powierzchni ekranu pojemno-

ściowego (czyli takiego, jaki jest obecnie 

wykorzystywany już właściwie w każdym 

smartfonie), a tym samym uszyte z nich 

rękawice pozwalają na obsługę urzą-

dzenia. Nowe Mujjo, nazwane All-new 

Touchscreen Gloves, są najcieńsze spośród 

wszystkich dostępnych w ofercie firmy 

modeli, mają też najbardziej sportowy 

wygląd. Wykonano je z syntetycznego, 

trójwarstwowego materiału z powłoką 3M 

Thinsulate – to prawdopodobnie dzięki 

niej, choć są cienkie, dobrze chronią przed 

zimnem. Jednocześnie oddychają i nawet 

przy kilku stopniach powyżej zera dłonie 

się w nich nie pocą. Mają bardzo prosty 

design, dzięki czemu pasują do większości 

ubrań, aczkolwiek nie są tak eleganckie, jak 

model skórzany czy nawet te bawełniane. 

Na ściągaczu mają dyskretnie wyszyte 

logo producenta, a po wewnętrznej stro-

nie dłoni znalazły się gumowe paski 

poprawiające chwyt. Zszyto je z dwóch 

rodzajów materiału – tylko ten wewnątrz 

reaguje z ekranami, jest też odrobinę ciem-

niejszy niż ten na zewnątrz.

Mujjo All-new Touchscreen Gloves

Choć są cienkie, dobrze chronią 

przed zimnem.
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Dzięki temu, że w najnowszych iPhone’ach mamy FaceID, nie trzeba już nawet ręcznie wpi-

sywać kodu (skaner linii papilarnych przez rękawiczki nie działa), korzystanie z rękawic 

jeszcze bardziej przypomina więc używanie telefonu bez nich. Smartfon wykrywa dotyk 

praktycznie zawsze, jedynie precyzja jest trochę mniejsza (czuć to szczególnie przy pisa-

niu na klawiaturze). Urządzenie pewnie leży w dłoni, gumowe paski świetnie się spraw-

dzają, trudno jedynie ocenić mi ich wytrzymałość. Wyglądają solidnie i przez dwa tygodnie 

używania codziennie nic się z nimi nie stało, to jednak za krótko, by ocenić je długotermi-

nowo. Rękawiczki są świetnie uszyte, bardzo dobrze przylegają do dłoni, nie marszczą się. 

Wyjątkiem jest sposób prowadzenia szwa na kciuku, przebiega w miejscu, którym dotykam 

często ekranu (zwłaszcza gdy sięgam do jego dołu), a z uwagi na to, że zewnętrzna warstwa 

rękawiczek nie jest dotykowa, dotknięcia nie zawsze działają.

Rękawiczki pozwalające obsługiwać smartfona w zimie są mi niezbędne. Używałem już kilku 

modeli różnych producentów, brakowało mi jednak dobrze działających, a jednocześnie wyglą-

dających bardziej sportowo. All-new Touchscreen Gloves właśnie takie są: lekkie i cienkie, bez 

żadnych elementów ozdobnych, wystarczające nie tylko na zimę, ale i na chłodniejszą jesień.

Mujjo All-new Touchscreen Gloves

Mujjo All-new Touchscreen 
Gloves                

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
•  świetna jakość materiałów 

i szycie - cienkie i oddychające 

• bardzo dobra reakcja 
ekranu na dotyk

Minusy: 
• szew na kciuku utrudnia 

obsługę dołu ekranu

Cena: około 220 PLN 
Dystrybutor: Alstor



TP-Link Wi-Fi Mesh AC2200 Deco M9 Plus 
- własny prawie HomeKit

Jeszcze kilka lat temu rynek prostej automatyki był bardzo rozproszony. Brakowało standardów 

i systemów spinających wiele urządzeń w całość. Potem pojawił się HomeKit i nadzieja, że 

będziemy mogli całość obsługiwać z jednej aplikacji i tworzyć zależności między urządzeniami. 

Teraz, po kilku latach, to już codzienność. Co jednak jeśli z jakiegoś powodu nie możemy lub nie 

chcemy używać HomeKit?
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TP-Link Wi-Fi Mesh AC2200 Deco M9 Plus - własny prawie HomeKit  |  Norbert Cała

http://www.twitter.com/norbertcala


Powodów, dla których możemy nie chcieć lub nie mieć HomeKit, jest całkiem sporo. 

Urządzenia, które już mamy, nie obsługują tego protokołu, jakiś użytkownik domu ma urzą-

dzenie z Androidem, a chcemy, żeby i on mógł obsługiwać nasz smartdom. No dobra, więcej 

powodów nie widzę, ale te są całkiem ważne. Tu z pomocą przychodzi urządzenie o dość 

długiej nazwie TP-Link Wi-Fi Mesh AC2200 Deco M9 Plus. Pozwolę sobie o nim pisać Deco 

M9. To magiczne urządzenie, a raczej dwa, bo tyle modułów dostajemy w standardowym 

zestawie, łączy w sobie system Wi-Fi Mesh wraz z bramką do różnych urządzeń automatyki 

domowej działających po Wi-Fi, Bluetooth oraz Zigbee. Niestety, nie ma na tej liście Z-Wave.

Na początek zatrzymajmy się na chwilę przy Wi-Fi. Deco M9 jest, jak inne urządzenia Deco, 

routerem i access pointem tworzącym sieć Wi-Fi Mesh. Mesh to taki rodzaj sieci, w której 

kilka urządzeń tworzy jedną sieć, w której, podobnie jak w sieci GSM, możemy roamingo-

wać między poszczególnymi urządzeniami i mieć stały zasięg. To doskonałe urządzenia do 

dużych domów, rozległych apartamentów oraz wszędzie tam, gdzie istnieją problemy z pro-

pagacją sygnału z jednego centralnie umieszczonego urządzenia. O Deco pisaliśmy już kilka 

razy, więc nie bedę się nad nim rozwodził, ale kilka zadań trzeba napisać.

To magiczne urządzenie, a raczej dwa, bo tyle modułów dostajemy w standardowym 

zestawie, łączy w sobie system Wi-Fi Mesh wraz z bramką do różnych urządzeń 

automatyki domowej działających po Wi-Fi, Bluetooth oraz Zigbee.
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System Deco od TP-Link pozwala mieszać w jednej sieci różne urządzenia Deco. Ja do tej 

pory miałem sieć zbudowaną na bazie Deco M5, ale bez problemu rozbudowałem sieć 

o urządzenia M9, tym samym zyskując możliwości, jakie M9 niesie ze sobą, czyli obsługę 

urządzeń smart. Było to bardzo proste, w aplikacji Deco dodałem nowe urządzenie i po jego 

dodaniu pojawiły się w appce nowe ustawienia specjalnie dla smartdomu.

Sieć Wi-Fi zbudowana na bazie Deco M9 działa pod jedną nazwą zarówno w paśmie 2,4 

GHz, jak i 5 Ghz i co najlepsze, nie musicie się przejmować, jaką sieć wspiera wasze urządze-

nie. Jeśli jest nowoczesne i potrafi się łączyć po 5 GHz, to tak zrobi, jeśli starsze i obsługuje 

tylko 2,4 GHz, to też zadziała. To bardzo ważne, bo sporo urządzeń związanych ze smart-

domem działa tylko w 2,4 GHz, na przykład wszystkie produkty popularnego, bo dobrego 

i taniego, Koogeeka. Deco M9 Plus obsługuje Wi-Fi w całym spektrum standardów 802.11 

ac/n/a 5 GHz i 2,4 GHz i prędkość transmisji łącznej wynoszącej aż 2134 Mb/s. Za rozgłaszanie 

Wi-Fi odpowiada osiem anten w każdej jednostce Deco M9, dodatkowo w każdej mamy dwa 

gigabitowe porty Ethernet, żeby na przykład wpiąć NAS-a lub bramkę Philipsa. Sam router 

może obsłużyć do stu różnych urządzeń. To w sumie jest jego najsłabsza strona, chciałoby 

się mieć ich więcej. W moim domu mam ich około 55, jeszcze więc mam zapas. Takie ogra-

niczenie wynika z domowego przeznaczenia Deco; do zastosowań biznesowych mamy 

inne, czytaj droższe, urządzenia. Trzeba wspomnieć też, ze Deco jako jedno z nielicznych 

urządzeń Wi-Fi obsługuje w pełni standard IEEE 802.11r, określający, jak powinien przebiegać 

proces przełączania mobilnych klientów między kolejnymi punktami dostępowymi. To skut-

kuje tym, że chodząc po domu, będziemy się między urządzeniami przełączali bez straty 

zasięgu. Kończąc o funkcjach Wi-Fi i routera, wspomnę tylko, że Deco ma wbudowany sys-

tem antywirusowy wykrywający podejrzane strony www i ostrzegający przed wejściem na 
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nie. To bardzo ważne, szczególnie gdy w sieci mamy 

komputer z Windowsem. System nazywa się TP-Link 

HomeCareTM i zapewnia naprawdę wysoki poziom 

bezpieczeństwa sieci, oferując też funkcję kontroli 

rodzicielskiej oraz funkcję QoS. Aktualna lista funkcji 

HomeCareTM znajduje się na stronie www.tp-link.com/

pl/HomeCare/. Całość zarządzania routerem przepro-

wadzimy wyłącznie z aplikacji na iOS oraz Androida. 

Może się to wydawać dziwne dla osoby przyzwyczajo-

nej do zarządzania z przeglądarki www, ale uwierzcie 

mi, jest bardzo łatwe, proste i przyjemne. 

Jeszcze jakiś czas temu aplikacja Deco była dość uboga 

w ustawienia, ale kolejne aktualizacje sprawiły, że w tej 

chwili możemy dokonać z niej wszystkich potrzebnych 

ustawień. W moim przypadku sieć zbudowana na Deco 

M5 i M9 działa bezproblemowo, a MacBook Pro bardzo 

często łączy się z maksymalną szybkością 867 Mb/s. 

Kończąc o samym Wi-Fi, warto wspomnieć, że według 

TP-Linka zestaw, czyli dwa urządzenia Deco M9 Plus, 

wystarczą, aby pokryć siecią dom o powierzchni do 

400 m2. Niestety, nie mam tak dużego domu, tej infor-

macji więc nie potwierdzę, ale 200 m2 pokrywa bez 

problemu. Zawsze też możecie dołożyć kolejne urzą-

dzenie, aby pozbyć się dziur w zasięgu.

TP-Link Wi-Fi Mesh AC2200 Deco M9 Plus - własny prawie HomeKit

Całośc zarządzania routerem przeprowadzimy 

tylko i wyłącznie z aplikacji na iOS oraz 

Androida. Może się to wydawać dziwne dla 

osobny przyzwyczajonej do zarządzania 

z przeglądarki www, ale uwierzcie mi, jest 

bardzo łatwe, proste i przyjemne.
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Deco M9 Plus to jednak nie tylko Wi-Fi, pełni on 

funkcję smarthubu, umożliwiając kontrolę nad urzą-

dzeniami automatyki domowej za pomocą łatwej 

w obsłudze aplikacji. Tej samej, co do konfiguracji 

Wi-Fi. Do naszego smartdomu możemy dodawać urzą-

dzenia, które łączą się za pomocą Wi-Fi, Bluetooth 

lub Zigbee. Deco M9 Plus ma obsługę Bluetooth 

4.2 i ZigBee HA1.2. Na liście produktów kompatybil-

nych znajdziemy głównie smarturządzenia TP-Link 

(gniazdka, żarówki, przełączniki), są też różne sensory 

Samsung SmartThings, zamki Kwikset, termostat Nest, 

żarówki Philipsa (wymagają ciągle bramki Philipsa). 

Lista ta nie jest specjalnie rozbudowana, ale w sumie 

powinno dać się podłączyć do aplkacji także produkty 

niewspierane, a zgodne z protokołem Zigbee. Samo 

podłączanie urządzeń do naszego smartdomu jest 

dziecinie proste. Wystarczy wybrać model urządze-

nia w aplikacji, a ta dalej w prostych krokach popro-

wadzi nas za rękę. W przypadku różnych urządzeń 

te kroki potrafią być różne, ale zazwyczaj sprowadza 

się to do wybrania urządzenia, które chcemy dodać, 

następnie aplikacja wyszuka je sama w sieci i doda. 

Na końcu zawsze decydujemy, w którym pomieszcze-

niu znajduje się dane urządzenie. Dokładnie tak samo, 

jak w natywnej aplikacji do obsługi HomeKit. Gdy już 

dodamy wszystkie urządzenia do odpowiednich loka-

lizacji, możemy ustawić automatyzację. To również 

wykonuje się bardzo prosto i podobnie jak w HomeKit. 

Możemy na przykład włączyć światło, gdy czujnik 

wykryje ruch lub wyłączyć piec, gdy otworzymy okno. 

Czyli wszystko to, co w innych systemach automatyki 

domowej. Muszę też przyznać, że raz skonfigurowana 

automatyka w Deco M9 jest niezawodna i nie zdarzyło 

mi się, żeby coś nie działało, jak to się czasem dzieje 

w HomeKit. Wszystkie urządzenia dodane do Deco 

M9 Plus są automatycznie obsługiwane zdalnie spoza 

TP-Link Wi-Fi Mesh AC2200 Deco M9 Plus - własny prawie HomeKit
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domu. Działa to przez chmurę TP-Link, która jest domyślnie uruchamiana dla każdej sieci 

zbudowanej na bazie urządzeń Deco.

To urządzenie zapowiada się znakomicie, łączy ze sobą prostotę HomeKit, uniwersalność, 

tworzy wydajną sieć Wi-Fi i jest hubem do smartdomu. To wszystko w cenie tylko 1599 zło-

tych, w sumie czego można chcieć więcej. Ano można. Można chcieć, żeby TP-Link nie 

porzucił tego produktu i zgodnie z obietnicami dodawał obsługę coraz to nowszych urzą-

dzeń. Pełna, aktualna lista obsługiwanych urządzeń jest na stronie www. To właśnie mała 

liczba wspieranych urządzeń jest w tym momencie największą bolączką tego systemu. 

Największą zaletą jest zaś możliwość taniego zbudowania niezawodnego systemu prostej 

automatyki domowej, który jest międzyplatformowy i równie dobrze działa na iOS, jak i na 

Androidzie. To cecha nie do przecenienia, aż się zacząłem zastanawiać, kiedy będzie aplika-

cja HomeKit na Androida.

Ocena iMagazine:        

https://www.tp-link.com/en/Deco-M9-Plus/compatibility/


LIFX Multicolor 
– najjaśniejsza żarówka dla HomeKit 

Czy po ogromnej liczbie testów najróżniejszego smartoświetlenia można jeszcze na jakiś 

produkt czekać? Można. A choć to nie najnowszy produkt, to do tej pory mało obecny w Polsce. 

Są to żarówki LIFX.
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Konkretnie testowałem model LIFX Multicolor A60 E27. To pod wieloma względami wyjąt-

kowa żarówka. Już sam jej kształt jest dziwny, bo jest spłaszczona, podczas gdy my jesteśmy 

przyzwyczajeni do żarówek okrągłych. Jej wymiary to: wysokość 11,5 cm, długość 6,3 cm, 

szerokość 6,3 cm, a masa: 210 g. Mniej więcej odpowiadają wymiarom standardowej żarówki.

Jeśli chodzi o cechy, też jest wyjątkowo. Jest to jedna z najmocniejszych, jeśli nie najmoc-

niejsza żarówka typu smart. Większość żarówek tego typu dostępnych na rynku daje nam 

maksymalną jasność na poziomie 600 lumenów, co w dużym uproszczeniu przekłada się na 

taką ilość światła, jaką daje tradycyjna 60-watowa żarówka. Ten LIFX ma jasność 1100 lume-

nów odpowiadającą 75-watowej tradycyjnej żarówce z żarnikiem. To 30% więcej światła. 

Największą bolączką smartżarówek jest waśnie ich mała jasność. W przypadku LIFX-a ten 

problem jest dużo mniej dotkliwy. Mamy możliwość ustawienia dowolnego z 16 milio-

nów kolorów oraz jednego z wielu odcieni bieli (o temperaturze barwowej w zakresie 2500 

K–9000 K). Oczywiście możemy też sterować jasnością.

Żarówka przy maksymalnej jasności pobiera 11 watów, a w trybie czuwania pobiera 0,5 wata. 

Jej żywotność określono na 25 000 godzin pracy odpowiadające 22 latom i prawie 10 mie-

siącom działania (gdy żarówka świeci trzy godziny dziennie). Z oczywistych powodów tego 

jeszcze nie przetestowałem.
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Kolejną wyróżniającą cechą jest jej sposób współ-

pracy z HomeKit. To po raz kolejny wyjątkowy pro-

dukt. Przeważnie smartżarówki wymagają do pracy 

w HomeKit jakiejś bramki, tak jest na przykład z popu-

larnymi żarówkami Philipsa czy tymi od IKEA. Taka 

bramka to nieraz sporo kłopotów, bo zazwyczaj musi się 

łączyć z naszą siecią przez kabel Ethernet, a coraz wię-

cej domowych routerów nie ma złącza Ethernet lub ma 

tylko jedno. Oczywiście są też smartżarówki, które łączą 

się bez bramek, ale wtedy zazwyczaj komunikują się za 

pomocą Bluetooth. BT zaś w żarówkach ma tę wadę, że 

nie reaguje natychmiastowo i czasem musicie poczekać 

sekundę na reakcję. Tego problemów pozbawione są 

żarówki z Wi-Fi, a właśnie przez Wi-Fi z naszym domem 

łączy się FIFX. Jest przy tym jedną z nielicznych żarówek 

Wi-Fi zgodnych z HomeKit. Niestety, działa tylko w sieci 

2,4 GHz, jak zresztą i inne smartżarówki z Wi-Fi.

Choć na pudełku z LIFX znajdziemy informację 

o współpracy z HomeKit, to próżno szukać tam lub 

w instrukcji kodu parowania HomeKit. Producent 

poszedł trochę inną drogą. Żarówkę najpierw doda-

jemy do aplikacji producenta, w tym celu musimy się 

połączyć z tworzoną przez żarówkę siecią i przejść 

przez kilka kroków w aplikacji. Gdy już połączymy 

ją z aplikacją, to dopiero w niej generujemy kod do 

parowania HomeKit. Nie wiem, czy to wygodne. 

Wymusza na nas instalację dodatkowej aplikacji, któ-

rej potem pewnie nie użyjemy, jeśli zależy nam tylko 

na sterowaniu z HomeKit. Oczywiście po sparowaniu 

żarówki lub żarówek LIFX z HomeKit appkę produ-

centa możemy usunąć. Jeśli jednak nie zdecydujemy 

na HomeKit, to aplikacja daje nam ogromne możliwo-

ści integracji z innymi systemami. Na liście mamy Nest, 

IFTTT, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Logitech 

Harmony, Google Assistant, Microsoft Cortana i inne.

LIFX Multicolor – najjaśniejsza żarówka dla HomeKit 



Dość ciekawie wygląda resetowanie żarówki do ustawień fabrycznych. Nie ma ona żadnego 

przycisku, jeśli więc chcemy to zrobić, musimy pięć razy szybko ją włączyć z klasycznego 

włącznika. Jeśli go nie mamy, to pięć razy szybko wykręcić i wkręcić.

Moje wrażenia z użytkowania żarówki są bardzo pozytywne. Rewelacyjnie szybko reaguje na ste-

rowanie z HomeKit, trwa to zazwyczaj ułamek sekundy. Nie miałem też ani razu problemu z jej 

widocznością w sieci, który by wymuszał jej reset. Oczywiście, aby nią sterować z HomeKit lub 

jakkolwiek inaczej, nasz klasyczny przełącznik (jeśli go posiadamy) na ścianie musi być cały czas 

włączony. Po awarii prądu żarówka wróci do swojego stanu sprzed awarii. Czyli jeśli była zga-

szona, to pozostanie zgaszona. Żarówka daje bardzo dobrej jakości światło, które jest naprawdę 

jasne. Wszystkie kolory i temperatury są ładne reprodukowane, a sterowanie nimi płynne.

Niewątpliwie to najlepsza smartżarówka, jaką możecie kupić. Odstrasza jednak trochę cena. 

Prawie 300 złotych to naprawdę bardzo dużo, ale jeśli wasze zakupy ograniczają się do przyłoże-

nia Apple Watcha do terminala i nie musicie patrzeć na cenę, to nic lepszego nie znajdziecie. Co 

ciekawe, żarówka występuje też w jeszcze droższej wersji, która ma promiennik podczerwieni. 

Może się to przydać do doświetlania danego pomieszczenia dla kamer monitoringu.

Dziękujemy za przekazanie sprzętu do testów firmie RUSE Inteligentne bezprzewodowe 
systemy domowe.

Ocena iMagazine.pl -       
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Philips odsłania karty – czy to właśnie Ten 
Jedyny telewizor, którego potrzebujesz?

Na rynku są setki modeli telewizorów i trudno zdecydować się na konkretny. Mniej świadomy klient 

może mieć z tym problemy zwłaszcza w sklepie. Dlatego w tym roku Philips stawia przede wszystkim na 

jeden model, nazwany The One, który ma mieć wszystko, czego oczekiwałby przeciętny Kowalski. Także 

rozsądną cenę. Nowości w ofercie Philipsa jest jednak znacznie więcej, producent przygotował świetne 

odświeżenie swoich telewizorów, a jesień zapowiada się gorąco, jeśli chodzi o ofertę audio.
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W Las Vegas zobaczyliśmy pierwsze nowości od wielu producentów, ale nie telewizory 

Philipsa. Ekrany te są obecne w tej postaci jedynie na rynku europejskim, dlatego premiera 

odbyła się w Amsterdamie. Dobra wiadomość jest taka, że wiemy już naprawdę dużo o całej 

gamie ekranów na rok 2019. Zła jest taka, że na sklepowych półkach zobaczymy je w dru-

gim kwartale tego roku, a właściwie w maju i czerwcu. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość. 

Choć trzeba pamiętać, że i zeszłoroczne modele są warte uwagi. OLED 903 i 803 czy model 

podstawowy PUS6523, wyróżniony także przez nas. Po udanym 2018 roku firma zapowiada 

nowe produkty, które powinny być zarówno biznesowym hitem dla Philipsa, jak i cieszyć 

oczy użytkowników.

Philips wraca do audio
Pierwsze, o czym warto wspomnieć, to segment audio. Za telewizory Philipsa odpowiada 

TPV. Spółka z Tajwanu, ale główne decyzje produktowe są podejmowane w Amsterdamie, 

gdzie znajdują się osoby pracujące dla Philipsa od dziesięcioleci, jak chociażby Danny Tack, 

czuwający nad rozwojem telewizorów pod kątem obrazu, czy Polak Piotr Herod odpowiada-

jący przede wszystkim za Smart TV i rozwój telewizorów w tej kwestii. Produkcja telewizo-

rów odbywa się w Polsce, w Gorzowie Wielkopolskim. Teraz TPV nabyło „spadek” po firmie 

Gibson, czyli licencje na produkty audio z logo Philipsa. W tej chwili do produkcji i sprzedaży 

trafiają głównie urządzenia opracowane wcześniej i często obecne już na rynku w prze-
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szłości. Już na jesieni należy się spodziewać 

pierwszych nowości, w tym także nie powinno 

zabraknąć Fidelio. Asortyment Philipsa w seg-

mencie audio będzie bardzo bogaty, firma będzie 

też oferować liczne akcesoria, jak przewody, łado-

warki do telefonów i inne dodatki. Jeszcze cztery 

lata temu Philips był cieniem marki sprzed lat, 

teraz staje się kluczowym graczem na rynku RTV 

i to cieszy.

The One – jeden telewizor, by 
rządzić średnią półką
Philips buduje swoją pozycję przede wszystkim 

dzięki produktom z niższej i średniej półki ceno-

wej, nie zapominając jednocześnie o produk-

tach klasy Premium. Stara się zadbać o dobre 

produkty tam, gdzie cena odgrywa ważną rolę. 

Dobrze to było widać podczas tej prezentacji 

nowości – wszak gwoździem programu był The 

One. Philips zauważa, że klientom trudno jest 
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znaleźć telewizor odpowiadający ich potrzebom spośród setek modeli ze skomplikowanymi 

oznaczeniami. I choć The One oficjalnie nosi też nazwę PUS7304 Performance, to będzie pro-

mowany właśnie hasłem The One co można przetłumaczyć jako „Ten Jedyny”.

Telewizor będzie oferowany w bogatym zakresie cali, od 43 do 70 (43, 50, 55, 58, 65, 70), 

przy czym wariant 55-calowy powinien zostać wyceniony na około trzy tysiące złotych na 

starcie. W telewizorze znajdziemy system Android TV, wsparcie dla Dolby Vision, Dolby 

Atmos, HDR10+. Dostaniemy też charakterystyczny dla Philipsa system podświetlania 

Amibilight. The One ma też metalowe wykończenie obudowy i nóżki, designersko jest 

to więc produkt o klasę lepszy. To, nad czym będzie można ubolewać, to niestety 60 Hz 

matryca i w dodatku w niektórych calarzach będzie to matryca IPS, a w innych VA – co nie-

stety sprawia, że każda przekątna będzie inna w ocenie. Jako telewizor dla przeciętnego 

użytkownika to naprawdę dobra propozycja. To konkurent dla serii 7 Samsunga czy tele-

wizorów Toshiba z serii U78, który jednocześnie ma sporo cech z telewizorów oczko wyżej, 

jak autorski procesor obrazu P5. Hit sprzedażowy jest niemal pewny, czekam na testy, by 

móc go w pełni polecić w swojej cenie.
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Platforma SAPHI z wbudowanym 
asystentem Amazon Alexa
Oferta Philipsa będzie też jednocześnie zawierać 

modele jeszcze tańsze, następców serii 6. Tych 

telewizorów podczas prezentacji praktycznie nie 

widzieliśmy, ale powinny być one zbliżone do 

swoich poprzedników. Ważną nowością, choć nie 

dla polskiego użytkownika, jest wbudowany asy-

stent Amazon Alexa. Te tańsze modele korzystać 

będą z autorskiej platformy SAPHI Philipsa.

Dźwięk Bowers & Wilkins w LCD
Wśród ekranów LCD znajdziemy nowy topowy 

model PUS8804, który będzie oferował nie tylko 

wysoką jakość obrazu, ale też dźwięku za sprawą 

głośników powstałych we współpracy z Bowers & 

Wilkins. To konstrukcja zbliżona do tej z modelu 

OLED 903, przy czym ważnym usprawnieniem 

jest przeniesienie subwoofera do dolnej czę-

ści tylnej obudowy. Model ten będzie dostępny 

w wariantach 50, 55 i 65 cali. Trochę żałuję, że 

Philips praktycznie nie pokusił się o żaden duży 

telewizor. Największy oferowany rozmiar to 

70 cali. Przy czym 70 cali też ma szansę bycia cie-

kawą propozycją, ponieważ większość dużych 

modeli to 75 cali, a tu otrzymujemy coś pomiędzy 

75 i 65 cali. Tak duże ekrany będą dostępne w niż-

szych seriach – 7304 i 6704/6754.

Dwa nowe ekrany OLED z jesz-
cze bardziej zaawansowanym 
procesorem
W ofercie telewizorów OLED znajdą się modele 

będące następcami serii 803, to OLED 804 i 854, 

które od siebie różnią się przede wszystkim pod-

stawą i odcieniami ramki. Mają bardzo minima-
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listyczny design. Do mnie szczególnie przemawia model 804, który – podobnie jak 803 – ma 

tylko delikatne nóżki. Co ciekawe, Philips zbadał, że zdecydowana większość telewizorów stoi na 

szafce RTV właśnie na podstawie, stosunkowo niewielki odsetek wiesza swoje ekrany na ścianie. 

W nowych telewizorach OLED od Philipsa zastosowano trzeciej generacji procesor P5, który 

ma w znacznym stopniu wpłynąć na jakość obrazu. Demonstracje podczas warsztatów 

robiły wrażenie pod względem efektów związanych z redukcją artefaktów występujących na 

ekranie czy płynności obrazu. Ostateczny werdykt będzie można wydać jednak po szczegó-

łowych testach. 

Już zeszłoroczne modele Philipsa prezentowały się bardzo dobrze na tle konkurencji. Co cie-

kawe w specyfikacji telewizora znalazła się informacja o piku jasności na poziomie tysiąca 

nitów. Na razie jednak żaden z telewizorów OLED nie osiągnął takiej jasności w trybie HDR. 

Czy w tym roku się uda? Jeśli tak, to będzie przełom, jeśli chodzi o efekty HDR na ekranach 

z matrycą organiczną.

Android Pie od razu dla nowych TV i zapowiedź aktualizacji 
poprzednich generacji
Warto odnotować, że nowe telewizory od razu po wyjęciu z pudełka będą działać pod kon-

trolą Android Pie. To ważne przyśpieszenie w aktualizacji systemu Android. Choć trzeba 
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pamiętać, że zmiany między Oreo a Pie w wersji dla telewizorów są dość kosmetyczne, 

to jednak, jeśli chodzi o stabilność, szybkość działania i bezpieczeństwo ważna informa-

cja. Co więcej, Android TV 9 Pie trafi także do wszystkich telewizorów z systemem Android 

z 2018 roku, a także do wybranych modeli z 2017 roku. Sporo złego można powiedzieć 

o Google’owym rozwiązaniu, ale to w tej chwili jedyny system, w którym także starsze 

modele otrzymują poważne aktualizacje. 

Telewizory są oczywiście wyposażone w asystenta Google i przeznaczony do niego przy-

cisk na pilocie. Na razie asystent, niestety, nie wspiera języka polskiego, a przynajmniej nie 

w pełni. Sytuacja powinna zmienić się jeszcze w 2019 roku. Google najpierw wprowadza 

asystenta do telefonów i słuchawek, następnie po kilku miesiącach do głośników, a po kolej-

nych kilku miesiącach do pozostałych urządzeń. Można powiedzieć, że asystent w Polsce 

to wciąż pewna rozwojowa wersja beta (ale tu zadajmy pytanie, czy którykolwiek produkt 

Google wyszedł kiedykolwiek z takiej wersji?) i tak naprawdę dopiero za rok będziemy mogli 

mówić o sprawnie działającym asystencie.
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Telewizory Philipsa działają też z Amazon Alexa. Chodzi tu o możliwość sterowania telewizo-

rem za pomocą głośników Echo i innych. Alexa wbudowana w telewizor będzie występować 

w wybranych tańszych modelach z system SAPHI.

AirPlay w telewizorach Philips jeszcze nie teraz
Podczas rozmów z przedstawicielami Philipsa nie mogło zabraknąć pytania o wsparcie dla 

AirPlay. Na razie tej funkcji nie znajdziemy w telewizorach, ale firma jest w kontakcie z Apple 

i niewykluczone, że w przyszłości należy spodziewać się takiego wsparcia. Apple AirPlay 

dla telewizorów w pierwszej fazie trafił do ekranów popularnych na rynku amerykańskim. 

Wśród nich są telewizory Vizio, które produkuje także TPV. Co warto zauważyć, w przypadku 

Vizio wsparcie dla AirPlay dostały telewizory nawet z 2016 roku. Niestety, nie jest powie-

dziane i nikt nie deklaruje, że podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku ekranów 

Philipsa. Na razie na rynku europejskim jedynie Samsung wspierać będzie AirPlay w całym 

swoim line-upie 2018 i 2019, a Sony i Philips w wybranych (topowych) modelach 2019.

Czy to koniec wojny formatów?
Philips wprawił w nie lada kłopoty właśnie Samsunga, zostawiając Koreańczyków na lodzie, 

jeśli chodzi o batalię w świecie formatów HDR. Panasonic na CES 2019 zapowiedział wspar-

cie dla Dolby Vision w swoim topowym modelu. Dolby Vision jest więc obecne w ekranach 

Sony, LG, Panasonic, Philips, Toshiba. Na niektórych rynkach także TCL posiada telewizory 

z Dolby Vision. W Ameryce wspiera ten format także wspomniane Vizio. To problem bardziej 

marketingowy i sprzedażowy niż techniczny, ponieważ wciąż różnice między HDR10 a Dolby 

Vision czy HDR10+ są nieznaczne. Logo Dolby jest jednak czymś, co przyciąga uwagę. Co 

ważne w przypadku Philipsa HDR10+ i Dolby Vision występują jednocześnie i znajdą się 

w 90% tegorocznych telewizorów, czyli bez wsparcia będą wyłącznie najniższe serie. Philips 

też praktycznie w całej swojej ofercie wspiera dźwięk Dolby Atmos, przy czym tutaj podkre-

ślę, że wsparcie, a uzyskanie pożądanego efektu to dwie różne rzeczy, podobnie jak w przy-

padku HDR. 

Rywalizacja o nowy format HDR wciąż trwa. Obecnie szala zwycięstwa przechyla się na 

stronę Dolby Vision. 

Philips wie co robi, zapowiadają się same hity
Oferta Philipsa – patrząc pod względem rynkowym – jest niezwykle przemyślana, to jasna 

strategia celowania w te segmenty rynku, na których można odpowiednio zarobić i zdobyć 

spore udziały zarówno wartościowe, jak i ilościowe. Mamy bardzo dobrze zapowiadające się 

Philips odsłania karty – czy to właśnie Ten Jedyny telewizor,...



wyimek

wyimek

modele klasy średniej, a zaprezentowane topowe modele LCD i ekrany OLED też są raczej 

z tych bardziej przystępnych cenowo niż high-end. W ofercie nie znajdziemy 8K ani żadnych 

spektakularnych produktów na pokaz. Tu chodzi o dobrą sprzedaż dobrych produktów. 

Pierwsze spotkanie z nimi rzeczywiście potwierdza to, że będą to bardzo udane telewizory. 

Solidnie wykonane, z fajnym designem, a Android TV zaczyna działać sprawnie także na 

ekranach tańszych. Przeszkadzać może fakt stosowania różnych matryc VA i IPS. Trochę też 

szkoda, że zabrakło naprawdę dużych ekranów. Ale ten segment rynku, choć rośnie, to wciąż 

jest pewną niszą. Najpopularniejszym rozmiarem jest 55 cali, co potwierdzają także dane IHS.

To jeszcze nie koniec
Nowe telewizory będą debiutować na rynku w kolejnych miesiącach w pierwszym półro-

czu. To jednak nie jedyne nowości Philipsa, które zobaczymy w tym roku – kolejna fala już 

na jesieni. Podczas targów IFA w Berlinie zobaczymy następne telewizory (premiera rynkowa 

pewnie na przełomie 2019/2020, z zakupem nie należy się więc wstrzymywać, tak czekać na 

nowości można wiecznie), ale przede wszystkim nowe produkty audio.

Poznaliśmy już niemal pełny line-up ekranów Sony i Philipsa. Znamy też topowy ekran 

Panasonic oraz wybrane modele z oferty LG. W kolejnych tygodniach należy spodziewać się 

szczegółów odnośnie Samsunga, Panasonica i LG. Nie zapominając o innych graczach, któ-

rzy też chcą odgrywać ważne role, jak Toshiba czy TCL.
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Bezprzewodowy CarPlay w BMW

Bezprzewodowy CarPlay w BMW i Mini zdobył zasłużenie tytuł produktu Roku 2018 iMagazine. 

Zasłużenie, bo bezprzewodowo używany CarPlay to jedyna dobra opcja dla tego systemu. 

Podłączanie za każdym razem kabelka do telefonu przy wsiadaniu do samochodu nawet na krótką 

trasę jest bardzo uciążliwe i w rezultacie tego nie robimy.
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Sam CarPlay po cichu i bez żadnego rozgłosu stał się bardzo popularny. Oferuje go 

w swoich samochodach większość producentów, nawet w niższych modelach. Jedną 

z nielicznych marek, która nie oferowała w samochodach sprzedawanych w Polsce 

CarPlay, było BMW wraz z należącą do koncernu marką Mini. To dość dziwne, bo w całej 

Europie można było taki dodatek zamówić. 

Sporo zmieniło się w listopadzie 2018 roku. 

Wszystkie modele BMW oraz MINI można od 

tego momentu zamawiać z dostępem do bez-

przewodowej obsługi Apple CarPlay.

To bardzo dobra informacja, bo kolejna ważna 

marka oferuje w Polsce CarPlay oraz dlatego, że 

to jeden z nielicznych producentów, który ofe-

Sporo zmieniło się w listopadzie 

2018 roku. Wszystkie modele 

BMW oraz MINI można od tego 

momentu zamawiać z dostępem do 

bezprzewodowej obsługi Apple CarPlay.
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ruje bezprzewodową odmianę tego systemu. Niestety, nie wszystko jest tak różowe, jak się 

początkowo wydawało. Tak naprawdę, mimo że od listopada 2018 minęły już cztery mie-

siące, nadal nie możemy się oficjalnie cieszyć bezprzewodowym CarPlay w BMW. Owszem, 

można zamówić tak zwane przygotowanie pod CarPlay, ale to nie oznacza, że ten system 

będzie u nas działał. To dlatego, że nawet jeśli nasz samochód będzie miał już fizyczną 

możliwość używania CarPlay, to musimy jeszcze dokupić subskrypcję samej usługi w BMW 

ConnectedDrive Store. Takiej możliwości nadal nie ma i nieoficjalnie dowiedziałem się, że 

będzie za dwa miesiące. Ciekawsze, ale zostawmy to już jako plotkę, jest to, że BMW czeka 

na polską Siri.

Cena rocznej subskrypcji CarPlay będzie wynosiła około 300 złotych, przygotowanie pod 

CarPlay, które można już zamówić, ma natomiast różne ceny. W BMW i3 to koszt 1310 zło-

tych, a w MINI – 1103 złote. Usługę można dokupić do każdego aktualnie sprzedawanego 

BMW i MINI, wyposażonego w fabryczną nawigację. Jeśli chodzi o starsze samochody, to 

sprawa jest bardzo indywidualna i zależy nawet od miesiąca, w którym dany model został 

wyprodukowany. Obecnie jednak nie można takiej usługi dokupić, ma się to zmienić lada 

chwila. Powinniście zapytać o to Waszego dealera BMW.

Nie mogliśmy sobie jednak odmówić w iMagazine przetestowania CarPlay w trybie bez-

przewodowym. Zaskoczenia wielkiego nie będzie, dla użytkownika jest to dość przejrzyste 

i działa tak samo, jak w przypadku połączenia CarPlay przez kabel. Różnica jest taka, że nie 

musimy wpinać kabelka po każdorazowym wejściu do samochodu. Jeśli chodzi o tech-

niczne aspekty, to CarPlay z samochodem nie łączy się po Bluetooth, tak jak w przypadku 

standardowego połączenia z samochodem, a po Wi-Fi. Nasz iPhone łączy się z siecią, która 

ma w nazwie BMWXXXXX CarPlay. Przez Wi-Fi odbywa się cała komunikacja, czyli jest 

przekazywany obraz oraz dźwięk. Muszę przyznać, że bezprzewodowy CarPlay jest bar-

dzo wygodny, szczególnie na krótkich przejazdach nie musimy wtedy wyjmować telefonu 

Nie mogliśmy sobie jednak odmówić w iMagazine przetestowania 

CarPlay w trybie bezprzewodowym. Zaskoczenia wielkiego nie będzie, 

dla użytkownika jest to dość przejrzyste i działa tak samo jak w przypadku 

połączenia CarPlay przez kabel.
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z kieszeni. Na długich trasach i tak najczęściej wyjmujemy go, aby naładować, czy to za 

pomocą kabelka, czy w miejscu do ładowania bezprzewodowego.

Testowałem CarPlay przez dość krótki czas i nie miałem podczas testu żadnego pro-

blemu. Rozmawiałem jednak z osobami, które mają CarPlay bezprzewodowy w BMW od 

dość dawna (np. w samochodach z niemieckiej dystrybucji) i narzekają na jego stabilność. 

Potrafi czasem się zawiesić lub nie chcieć się podłączyć od razu po wejściu do samochodu. 

Są to jednak dość rzadkie przypadki, które nie ujmują nic z wygody takiego sposobu uży-

wania CarPlay. W tym wszystkim najciekawsze jest to, że inni producenci nadal stosują 

wersję przewodową.

Bezprzewodowy CarPlay w BMW
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Dopracowanie wybranego pomysłu
54U 7hz 16 majkì

Feedback od działu Marketingu
78U 7hz 16 majkì

Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majkí

Ikony i piktogramy
35U 10hz 19 majk

Teksty (różne wersje)
27U 3hz Jutrok

Typografia i kolorystyka
14U 2hz Jutrok

Koncept Layoutu
69U 10hz Dzisiajk

Przygotowanie sesji fotograficznej
12U 7hz Dzisiajk

Projektyp
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f Szukaj...

Marketing 12

6

13

8

15
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28

17

Prezentacja firmowa

Księgowość

Design

Firma

Wyjazd do Berlina

Remont mieszkania

Zakupy

Ć

Ć

Ć

Ć

Ć

M

M

M

Prezentacja firmowas
13:07Nozbe

8

4
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Ambitny zespół.
Niezawodne narzędzie.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE , aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.

PROGRAMY

https://nozbe.com/pl/?campaign=iMagazine
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Gry i programy z App Store

Kilkanaście dni temu Google udostępniło 

swojego asystenta głosowego w języku 

polskim. Na urządzeniach z iOS również 

możecie z niego skorzystać. Wystarczy 

pobrać aplikację Google Assistant. Do tej 

pory aplikacja nie była dostępna w polskim 

AppStore, teraz się to powoli zmienia. 

W momencie czytania tego numeru 

aplikacja powinna być już dostępna 

w polskim sklepie i z polskim językiem. 

Niestety, Google Assistant nie integruje 

się z systemem tak jak na Androdzie lub 

tak jak Siri na iPhonie. Aplikacja da nam 

jednak przedsmak tego, jak „inteligentny” 

jest asystent od Google. Moim zdaniem 

mocno średnio. Ciekawe jest też połączenie 

asystenta Google z Siri przez skróty Siri. 

Można powiedzieć: „Hey Siri, sprawdź mi 

pogodę” za pomocą Google Asystenta. I jeśli 

dobrze nagramy skróty, to zadziała. Czy to 

ma sens? Średni, ale można spróbować.

Cena: Gratis          
   

G O O G L E  A S S I S TA N T

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

Gry i programy z App Store  |  Norbert Cała

https://itunes.apple.com/pl/app/google-assistant/id1220976145?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala
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Google Maps to niewątpliwie najbardziej popularna nawigacja 

samochodowa. Jej informacje o korkach należą do najlepszych, korzysta 

z niej bardzo dużo osób. Google ciągle rozwija tę usługę. Teraz dodaje 

do niej informacje o ograniczeniach szybkości i fotoradarach. Będą się 

one pojawiały po kolei u użytkowników w danych krajach – niebawem 

najpewniej także i w Polsce. Co ciekawe, nie do końca wiadomo, skąd 

będą pochodzić te dane. Może z Waze. Waze to kolejna aplikacja 

nawigacyjna Google, która jest darmowa oraz pozwala użytkownikom 

na zaznaczanie fotoradarów lub patroli policji. Trochę mnie dziwi, że 

Google rozwija dwa systemy naraz. Gdyby również użytkownicy Google 

Maps mieli możliwość samodzielnego zaznaczania patroli policji, to 

danych byłoby wielokrotnie więcej niż z niszowego Waze. 

Cena: Gratis          

Ta aplikacja ma swoje lata i nawet nie jest dostosowana do nowych 

urządzeń z iOS, ale jest bardzo ważna. Jeśli jesteś w górach lub nad 

wodą i przydarzył Ci się wypadek albo byłeś jego świadkiem, to 

aplikacja ta może uratować życie. Dzięki aplikacji Ratunek automatycznie 

zgłosimy sytuację zagrożenia, a ratownicy będą wiedzieć, gdzie udać 

się z pomocą, dzięki czemu udzielą jej szybciej i skuteczniej. Aplikacja 

zapewnia kontakt telefoniczny ze służbami ratowniczymi działającymi 

w Polsce, w regionach górskich oraz nad wodą, czyli GOPR, TOPR, 

WOPR i MOPR. W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie 

wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy, w górach: 601 100 

300 lub nad wodą: 601 100 100, łączy się z właściwą służbą ratowniczą 

oraz automatycznie wysyła informację z dokładną lokalizacją osoby 

dzwoniącej do wybranej służby ratowniczej. Wysłanie lokalizacji 

następuje poprzez SMS w trakcie rozmowy 

Cena: Gratis         

G O O G L E  M A P S 

R AT U N E K 

OFFICE DLA MACUSERÓW

https://itunes.apple.com/pl/app/google-maps-transit-food/id585027354?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/ratunek/id1147162181?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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Microsoft Word – nie tylko w podróży

Ten tekst powstał na iPadzie Pro 11, podobnie jak wszystkie moje teksty z targów CES 2019 w Las 

Vegas. Podobnie jak w przypadku Maca, także na iPadzie moim domyślnym edytorem tekstów jest 

Word. Główny powód jest dość prozaiczny – pakiet Office jest standardem. Innym powodem są 

możliwości i wygoda. Oto kilka słów o moim wyjazdowym i domowym biurze i wyborze pakietu 

Office jako głównego kompana.

   /   OFFICE DLA MACUSERÓW   /   Microsoft Word – nie tylko w podróży

P A W E Ł  O K O P I E Ń @ p a w e l o k o

Office 2019 i odświeżony Office 365 – co nowego?  |  Paweł Okopień
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https://twitter.com/paweloko


Jestem dziennikarzem freelancerem, przy okazji po godzinach też ogarniam inne sprawy 

okołomarketingowe. Pracuję głównie dla iMagazine, ale też dostarczam teksty dla wielu 

innych redakcji i tworzę teksty copywritingowe na zlecenie. Pracuję więc ze słowem 

pisanym, piszę do kilkunastu stron dziennie, dzień w dzień. Gdybym działał 50 lat temu, 

do mojej pracy wykorzystywałbym maszynę do pisania. Mamy jednak rok 2019 i moimi 

głównymi narzędziami są komputer, tablet oraz smartfon. Wszystko z nadgryzionym 

jabłkiem ze względu na ekosystem i pewne przyzwyczajenia. Użytkuję kolejne sprzęty 

Apple od dekady, a od niemal dekady zajmuję się też zawodowo pisaniem. Pomimo wielu 

prób korzystania z innych edytorów tekstów, zawsze wracam do Worda od Microsfotu, 

tak jak mimo prostoty Numbers, zawsze wygrywa u mnie Excel przy wszelkich pracach 

z arkuszem kalkulacyjnym. W ostatnich latach coraz łaskawiej patrzę też na PowerPointa. 

Program do prezentacji Microsoftu jest wciąż rozwijany, a Keynote i właściwie cały pakiet 

iWork niestety stanął w miejscu. Największym osiągnięciem w tej dekadzie w przypadku 

pakietu biurowego jest przeniesienie go na iOS. Ale i Microsoft to zrobił.
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Dlaczego Word? 
Wspomniana na początku standaryzacja jest dla mnie szczególnie istotna. Niezależnie do 

której redakcji wyślę tekst w docx, to wiem, że zostanie on prawidłowo otworzony, także 

z formatowaniem. W przypadku konwersji nie jest tak różowo. Przekonałem się o tym 

jeszcze w czasie studiów: pisanie pracy licencjackiej i magisterskiej jest zdecydowanie 

wygodniejsze w Wordzie, zwłaszcza gdy udostępniamy nasze rozdziały promotorowi albo 

znajomym do przejrzenia i naniesienia poprawek. Widok recenzji, śledzenie i właśnie pew-

ność, że tekst się nie rozjedzie mimo korzystania z różnych systemów operacyjnych, był 

głównym powodem, dla którego sięgałem wtedy po Worda i sięgam po niego teraz. To po 

prostu przyjęty standard. Na rynku pojawiło się wiele edytorów tekstu, które szczycą się 

minimalizmem, dziś Microsoft jednak i to oferuje, a ostatnio także ciemny motyw.

Drugą ważną kwestią, która zawsze była dla mnie szczególnie istotna, to polski słownik 

i korekta w Wordzie. Niestety, systemowe rozwiązanie od Apple jest znacznie mniej sku-

teczne od tego, co proponuje Word. Mój pech polega na tym, że mimo zacięcia do pisa-

nia, popełniam masę błędów i mimo licznych prób nie udało mi się tego wyplenić. Chwała 

więc korektorom, korekcie w Wordzie, naczelnym i czytelnikom. Trochę szkoda, że funkcja 

ta w pełni nie pojawia się na iPadzie. Pozostaje zwiększona czujność.

Te dwie kluczowe kwestie plus lata przyzwyczajeń sprawiły, że z Wordem się nie rozstaję, 

choć marzyłaby mi się w nim opcja eksportu gotowego tekstu do WordPressa, jak robią 

to niektóre edytory. Uniwersalność i powszechność sprawiają, że niezależnie, co piszę, to 

robię to właśnie w Wordzie, a do prostych notatek pozostają systemowe Notatki.

Jak iPad stał się moim podróżnym komputerem?
Moje eksperymenty z iPad Only sięgają jeszcze 2011 roku i premiery iPada 2. Towarzyszył 

mi on często na studiach, w pracy, w podróży i byłem z niego bardzo zadowolony, jak 

na tamte lata. Choć wtedy praca na iPadzie była dość mocno ograniczona, chociażby 

przez ograniczenia samego iOS. IPad Air 2 służył mi przez jakiś czas jako drugi ekran, gdy 

pracowałem tylko na 13-calowym MacBooku. Później nadszedł czas iPada Pro 12, który 

w pewnym momencie nawet musiał mi posłużyć przez miesiąc jako jedyny komputer. 

Problemem z iPadem Pro 12 był jego rozmiar. Przy MacBooku Pro 13 ten tablet był za duży, 

by stanowić wygodną alternatywę zarówno na kanapie, jak i w podróży. Dlatego jak tylko 

pojawił się nowy iPad Pro 11, to spieniężyłem 12, która jest świetna dla artystów, ale jako 

mały komputer i urządzenie kanapowe już się nie sprawdza. Przybył iPad Pro 11 i stał się 

sprzętem, po który sięgam dużo częściej. MacBook został uziemiony, schowany w szafce 
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biurkowej i podłączony do monitora oraz 

zewnętrznej klawiatury i myszki pełni funkcję 

komputera stacjonarnego. 

Przyznam się, że miałem obawy przed zabra-

niem jedynie tabletu w niemal tygodniową 

delegację, zwłaszcza że musiałem także pra-

cować w pewnym stopniu na zdjęciach. Co 

innego jednodniowa konferencja i napisanie 

tekstu w pociągu, czym innego pisanie relacji 

z targów. Finalnie był to zdecydowanie naj-

lepszy wybór. Po pierwsze w czasie samego 

odwiedzania hal targowych, nie ma za dużo 

czasu na pisanie, ale w razie czego zawsze 

noszę ze sobą komputer. Różnica noszenia 

na plecach 1,37 kg, a 0,48 jest znacząca, przy 

robieniu codziennie po 10–15 kilometrów. 

164   /   OFFICE DLA MACUSERÓW   /   Microsoft Word – nie tylko w podróży



165

GRY

   /   OFFICE DLA MACUSERÓW   /   

Konwertowalna konstrukcja – tablet z klawiaturą – sprawdza się też w czasie kilkunastogo-

dzinnej podróży samolotem.

Wróćmy jednak do Worda w czasie tej pracy. Tu przede wszystkim wygodą była możliwość 

wysłania szybko gotowego pliku docx do jednej z redakcji, a także możliwość udostępnie-

nia linku do pliku do edycji. Dzięki zapisowi w chmurze mogłem też napocząć pewne tek-

sty, będąc jeszcze w drodze, rozpisać konspekty, a zakończyć je na komputerze.

Jeśli chodzi o zdjęcia, niezawodny okazał się OneDrive, który od kilku miesięcy stanowi dla 

mnie zaplecze dla iCloud. Gdy prywatne zdjęcia kolekcjonuję w systemowej aplikacji, tak 

znacznie łatwiej dzielić mi się zdjęciami z chmury Microsoftu. W dodatku jest to zawsze 

dodatkowa kopia zapasowa.

Żyjemy w świetnych czasach, gdzie nasza praca jest „transcendentna”, niezależna od 

urządzenia i platformy. Możemy zrobić konspekt na telefonie, kontynuować na tablecie 

i dopieścić tekst na komputerze. Tutaj właśnie swoją siłę pokazuje Office 365, który świet-

nie działa nie tylko w takiej konfiguracji, z jakiej ja korzystam, ale też nie byłoby problemu, 

gdyby telefon był z systemem Android, a komputer z Windowsem. Obecność na najważ-

niejszych platformach i bycie globalnym standardem sprawia też, że nie muszę się martwić 

o to, czy plik w niezmienionej formie trafi do redakcji.

Microsoft Word – nie tylko w podróży
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Bandersnatch – na granicy

Sposób konsumpcji mediów i tego, czego od nich oczekujemy, ewoluował wraz z urządzeniami, 

które do tego wykorzystujemy. Przy obecnej popularności streamingu powstanie „Bandersnatch” 

było jedynie kwestią czasu.
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P A W E Ł  H A Ć @ p a w e l h a c

Bandersnatch – na granicy  |  Paweł Hać

http://www.twitter.com/pawelhac
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Netflix potrafi zaskakiwać, tworząc nieszablonowe i świetne seriale, a także, od czasu do 

czasu, całkiem niezłe filmy. „Bandersnatch” jest jednym z odcinków serialu „Black Mirror”, trak-

tującego o różnych wariacjach na temat technologii i ich wpływie na rzeczywistość. Odcinki 

nie są ze sobą fabularnie powiązane, ponadto trudno nawet przyjmować, że ich akcja dzieje 

się w tym samym uniwersum. To jednak dobrze, bo każdy opowiada zamkniętą i za każdym 

razem inną historię. W przypadku „Bandersnatch” przenosimy się do roku 1984, by pokiero-

wać poczynaniami młodego programisty, tworzącego grę na podstawie paragrafówki (czyli 

książkowej gry z wieloma ścieżkami fabularnymi). „Black Mirror” jest serialem, „Bandersnatch” 

jednak tak bardzo odbiega od tradycyjnego oglądania kolejnego odcinka, że traktuję go wła-

śnie jak grę, podobnie jak historię od nieistniejącego już Telltale Games. Żaden odcinek jakie-

gokolwiek serialu nie zmusił mnie zresztą do trzymania w ręku pilota, a także nie wymagał 

tak dużego skupienia. Mało który był też tak frustrujący, bo choć pomysł Netfliksa był orygi-

nalny, to twórcy postanowili pokazać widzom zdecydowanie za dużo.

Jeśli oglądaliście którykolwiek z poprzednich odcinków „Black Mirror”, to tu od razu poczu-

jecie się jak w domu. Klimat serialu jest nie do podrobienia: mamy ogólnie zarysowany 

świat, wyraźny, „technologiczny” motyw przewodni i zaledwie kilku bohaterów, aby wyraź-

nie przedstawić ich wzajemne relacje. Tu mamy dodatek w postaci pojawiających się od 

czasu do czasu wyborów, mających wpływ na fabułę. Nie każdy jest szczególnie ważny: to, 

jakie bohater zje płatki na śniadanie, wiele nie zmienia, ale już co odpowie ojcu czy współ-

Bandersnatch – na granicy
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pracownikom może doprowadzić do tragedii (ale niekoniecznie popchnąć historię). Do 

wielu decyzji można wrócić, by poprowadzić fabułę inaczej, a tym samym dotrzeć do jed-

nego z zakończeń. Powroty są uzasadnione historią, nie ma tu sytuacji, w której dostajemy 

suchą informację o tym, że wybraliśmy niewłaściwie i w związku z tym się cofamy. To działa, 

zwłaszcza w tych momentach, gdy „Bandersnatch” próbuje być zabawny i przebija czwartą 

ścianę, puszczając oko do widza. Ogólnie jednak klimat staje się coraz cięższy, zdarzają się 

momenty wręcz makabryczne i przerażające. To „Black Mirror”, spodziewałem się więc bru-

talnych scen, niemniej jednak te przedstawione w tym odcinku nie są dla osób wrażliwych.

Obejrzenie, a właściwie zagranie w „Bandersnatch” zajęło mi niespełna dwie godziny. Przez 

ten czas zobaczyłem wszystkie zakończenia i większość mniej ważnych ścieżek decyzyjnych. 

Tym, co odróżnia go od typowych gier, jest sposób przedstawienia alternatywnych dróg. 

Przyzwyczaiłem się, że nawet w historiach ze złożoną fabułą konsekwencje moich decyzji 

są nieodwracalne i jeśli wypracowałem jakieś zakończenie, to nie zobaczę innego, chyba 

że cofnę się do odpowiednio odległego punktu zapisu. Dzięki temu mój sposób ukończe-

nia gry jest niepowtarzalny i zgodny z moimi wyborami. W „Bandersnatch” zakończeń jest 

kilka – po zobaczeniu pierwszego odcinek trwa, wracamy do pewnego punktu w historii i ją 

kontynuujemy. Do pewnego momentu to ma sens, pod sam koniec powtarzanie motywu 

powrotu staje się jednak męczące i zrobione wręcz na siłę. Twórcy wyraźnie chcieli poka-

zać każdy wariant zakończenia, a ze względu na ich odmienność burzy to jakąkolwiek iluzję 

Bandersnatch – na granicy



wyboru – napisy końcowe i tak zobaczymy tylko 

po jednym z nich.

Jeśli lubicie „Black Mirror” bądź też chcecie spró-

bować alternatywnego podejścia do serialu 

i korzystacie z Netfliksa, „Bandersnatch” może 

Was wciągnąć. Historia jest interesująca, a motyw 

przewodni, związany z wielokrotnym podejmo-

waniem tych samych decyzji, wypada dobrze, nie 

licząc ostatnich piętnastu minut. Daleki jestem 

jednak od twierdzenia, by był to powód do wyku-

pienia subskrypcji. Na Netfliksie znajdziecie dużo 

lepsze powody, by to zrobić.

„Bandersnatch” można obejrzeć na Netflix. 
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https://www.netflix.com/title/80988062
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tytuł

Krok 1. Uruchamiamy Safari, przechodzimy 

na stronę youtube.com i odszukujemy 

wideo, które chcemy odtworzyć.

Krok 2. Przełączamy widok strony mobilnej na 

witrynę pełną. W tym celu dotykamy i przytrzy-

mujemy przycisk przeładowania strony (1.), aż 

pojawi się menu, gdzie wybieramy opcję Poproś 

o witrynę pełną (2.).

Odtwarzanie dźwięku YouTube w tle na iPhonie i iPadzie

Odtwarzanie dźwięku YouTube w tle 
na iPhonie i iPadzie

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

Odtwarzanie dźwięku YouTube w tle na iPhonie i iPadzie  |  Maciej Skrzypczak

Jak zapewne większość z Was wie, mobilna aplikacja YouTube nie pozwala na odtwarzanie ani 

wideo, ani dźwięku w tle. Gdy tylko przełączymy się do innej aplikacji lub zablokujemy ekran, 

nastaje cisza. Istnieje jednak sposób, żeby poradzić sobie z dźwiękiem. W tym celu musimy 

skorzystać z przeglądarki, a nie aplikacji.

http://youtube.com
http://www.twitter.com/norbertcala
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Krok 3. Uruchamiamy wideo.

Krok 5. Przechodzimy do widoku przełączania aplikacji 

i zatrzymujemy się na chwilę.

Krok 4. Materiał 

powinien się otwo-

rzyć na pełnym ekra-

nie. Poczekajmy, aż 

skończą się wszyst-

kie ewentualne 

reklamy i zacznie się 

prawidłowe wideo.

Krok 6. Przełączamy się na inną aplikację. Wideo (a raczej 

jego dźwięk) powinno być odtwarzane w tle.

Problem w tym, że nie zawsze działa to za pierwszym razem, 

tzn. wideo się zatrzymuje. Wracamy wtedy z powrotem do 

Safari i znowu włączamy wideo, a następnie powtarzamy kroki 

5. i 6. Jeśli w końcu się uda, to dźwięk pozostanie i będzie-

cie mogli korzystać z innych aplikacji lub całkowicie zabloko-

wać iUrządzenie i ewentualnie pauzować i wznawiać dźwięk 

z YouTube z zablokowanego ekranu lub Centrum sterowania.

Odtwarzanie dźwięku YouTube w tle na iPhonie i iPadzie

FELIETONY



Apple robi to źle

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

Sprzęt elektroniczny starzeje się szybko i w końcu przychodzi czas, kiedy musimy wymienić 

telefon, tablet lub komputer. Kiedyś wyprawa do Apple Store była bezstresową przyjemnością, 

dziś wybór sprzętu z nagryzionym jabłuszkiem jest tak samo skomplikowany, jak w przypadku 

innych producentów.

@ s a n t e e76
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SSprzęt wymieniam niezbyt często. To taka minimalistyczna tendencja – jeśli działa 

i spełnia moje potrzeby, to nie rozglądam się po półkach. Elektronika ma u mnie 

wyjątkowo długi czas życia. Nic nie jest jednak wieczne i w końcu przychodzi chwila, 

kiedy nieuchronnie musimy podjąć jakąś decyzję. Do niedawna była ona względnie 

prosta – jeśli marka, to Apple. Jeśli model – wyższy albo niższy. Jedynym bolesnym 

momentem było wyciągnięcie z kieszeni karty płatniczej.

Mój model zakupowy jest raczej prosty. Kiedy przychodzi mi do głowy, że nad-

szedł czas wymiany, wstaję, wsiadam w samochód i kupuję. Nie jest to wyjątkowo 

spektakularne, bardziej przypomina wyjście po bułki i mleko do osiedlowego 

sklepu. Albo po jabłka, jeśli ktoś woli bardziej żartobliwe podejście. Tak czy ina-

czej, mój MacBook domaga się wymiany, a i iPad napomknął ostatnio, że czas 

pomyśleć o czymś młodszym. iPhone’owi daję jeszcze pół roku z hakiem, zanim 

trzeba będzie zacząć się rozglądać albo w przypływie desperacji wymienić baterię. 

Dlaczego w przypływie desperacji? Już tłumaczę.

Przy okazji innych zakupów, pojechałam do Currysa. To taki sklep z elektroniką, 

komputerami i urządzeniami domowymi. Docelowo zamierzałam kupić kilka żaró-

wek Philips Hue, mają tam jednak zazwyczaj bogate stanowisko z produktami 

Apple, doszłam więc do wniosku, że przy okazji organoleptycznie przetestuję 

nowe sprzęty i zdecyduję, czym zastąpić moich staruszków. Currys nie rozczaro-

wał – dział Apple rozległy – dostępne wszystko, od Apple Watch, przez TV, iMaki, 

MacBooki, Homepody i co tam jeszcze jest w ofercie. Obok Homepoda przeszłam 

obojętnie, bo nie tylko mało może w porównaniu do innych asystentów, a jeszcze 

odstrasza ceną. Apple Watcha wymieniać nie zamierzam, bo nadal sprawuje się 

świetnie. Przystanęłam za to przy laptopach, iPadach i iPhone’ach, bo to główne 

punkty mojego zainteresowania. Popatrzyłam, podotykałam i… wyszłam z cierpką 

miną, miotając słowa niecenzuralne w kierunku nowej polityki Apple. Kilka modeli 

MacBook Air, kilka zwykłych Macbooków, wyglądających jak Air i mogących się 

poszczycić mniejszym ekranem, jeden MacBook Pro z 15’’ i nic dla mnie. To samo 

z iPadami – za dużo mocy, za mało mocy, nie ma z czego wybrać. A po wzięciu do 

ręki nowych telefonów zaczęłam desperacko rozważać wymianę baterii i pozosta-

nie przy obecnym iPhonie. Paradoksalnie, jedynym modelem, który w jakiś sposób 

do mnie mówi, jest najtańszy XR, który ciężarem nie przypomina cegły. Reszta to 
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jakiś ponury żart. Po powrocie do domu zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że 

Apple może mnie zniechęcić. Mnie! Użytkowniczkę od ponad 20 lat! 

Dokonałam już pierwszego wyłomu w jabłkowej zbroi, rezygnując z zakupu 

Homepoda na korzyść nowego Echo Plus 2018 od Amazona, o czym możecie prze-

czytać w bieżącym numerze iMagazine. Idąc za ciosem, zamiast Apple TV, wybra-

łam Fire TV. Po wizycie w sklepie postanowiłam również… zrezygnować z zakupu 

nowego iPada i zastąpić go Kindle Fire, który może również pełnić funkcję wyświe-

tlacza dla domowego asystenta. Przy okazji jednej wizyty Apple straciło mnie jako 

klienta w trzech kategoriach sprzętowych, a ja nie czuję się wcale winna. Może zdzi-

wiona i zaskoczona. Może nieco rozczarowana. Ale nie winna. 

Nie chcę tu opowiadać o tym, jak Apple się kończy, bo to nie prawda. Nie chcę też 

wyciągać z rękawa Steve’a Jobsa i udowadniać, że bez jego uporu i histerycznej 

kontroli Apple stało się firmą jak każda inna. Trudno jednak nie zauważyć, że stra-

tegia dwóch grup produktów w każdej kategorii i wyraźnej pomiędzy nimi różnicy 

– zarówno cenowej, jak i funkcjonalnej – była błogosławieństwem, dla użytkowni-

ków i dla firmy. Dzisiaj, pod nowymi rządami i naciskiem ze strony akcjonariuszy, 

Apple wypuszcza na rynek produkty, które nijak mają się do potrzeb użytkowni-

ków. Bo to właśnie Steve Jobs wiedział, że to, czego użytkownik „oczekuje” i to, 

czego naprawdę potrzebuje, to dwie różne rzeczy. Jeśli przyjrzymy się do tego cenie 

sprzętu, to opadają ręce. Wszędzie na świecie elektronika staje się coraz tańsza 

– wszędzie, tylko nie u Apple. Dotychczas wiązało się to z faktem, że sprzęt Apple 

dostarczał wyjątkowych usług, które usprawiedliwiały jego cenę. Nadal nie zamie-

niłabym laptopa od Apple na urządzenie innego producenta, bo nic nie pobije sys-

Nie chcę tu opowiadać o tym, jak Apple się kończy, bo to 

nie prawda. Nie chcę też wyciągać z rękawa Steve’a Jobsa 

i udowadniać, że bez jego uporu i histerycznej kontroli Apple stało 

się firmą jak każda inna. Trudno jednak nie zauważyć, że strategia 

dwóch grup produktów w każdej kategorii i wyraźnej pomiędzy 

nimi różnicy – zarówno cenowej, jak i funkcjonalnej – była 

błogosławieństwem, dla użytkowników i dla firmy. 
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temu, jego funkcjonalności i legendarnego bezpieczeństwa. Nie zamieniłabym też 

iPhone’a na inny telefon. Ale już Homepod zakrawa na żart – kosztuje dwukrotnie 

więcej niż porównywalne produkty i potrafi… dwukrotnie mniej. Do tego obsługu-

jąca go Siri jest najbardziej nieresponsywnym inteligentnym asystentem dostępnym 

na rynku. Bije go na głowę Google i na dwie głowy Amazon. Zgodnie ze wszystkimi 

znakami na niebie i ziemi, powinno być odwrotnie, biorąc pod uwagę, że ze stero-

waniem głosowym Apple pracuje od lat osiemdziesiątych i baza ich algorytmów 

powinna zmieść konkurencję z powierzchni ziemi. Wielkie rozczarowanie i klienci, 

którzy nie zostawią pieniędzy w ich sklepach. A gdy Apple traci klientów, nie ozna-

cza to, że rezygnują oni z używania jakiegoś rozwiązania – po prostu zwracają się do 

innych producentów, którzy oferują funkcjonalność współmierną do ceny.

W moim przypadku Apple straciło, a zyskał Amazon. I to na trzech frontach. 

A wszystko w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy to postanowiłam zarządzić wymianę 

sprzętu. W jaki sposób Apple straciło wierną użytkowniczkę? Prawdopodobnie sia-

dając na laurach i tracąc kontakt z własną filozofią – świadczymy najlepsze usługi za 

najwyższą cenę. Szkoda, bo kartę płatniczą miałam w pogotowiu.

Można być typowym fanbojem i twierdzić, że Apple jest nieomylne, cokolwiek by 

nie robiło. Takich nigdy nie zabraknie. Coraz więcej jest jednak świadomych użyt-

kowników, którzy oczekują funkcjonalności, nie tylko modnego logo. Do tej pory 

Apple dostarczało i to, i to. Teraz, gdy zabrakło twardej ręki, firma traci kontakt 

z rynkową rzeczywistością i zostaje z tyłu za konkurencją. Nigdy nie sądziłam, że 

dotrwam do chwili, gdy powiem, że Apple robi to źle. Ale robi i nic na to poradzić 

nie możemy, poza tradycyjnym głosowaniem portfelem. 

Ja zagłosowałam i oczekuję, że Apple się poprawi do czasu, kiedy zarządzę 

kolejną wymianę sprzętu. Jak już wspominałam, nie robię tego często, mają więc 

trochę czasu na podjęcie odpowiednich działań i ponowne wzbudzenie mojego 

zainteresowania w zakresie inteligentnych asystentów, telewizji i tabletów.

Na razie czekają mnie decyzje odnośnie do laptopa i telefonu, co już samo 

w sobie jest niebagatelnym wyzwaniem i zastanawianie się, dlaczego moja ulu-

biona firma nie chce moich pieniędzy.

A mogło być tak łatwo, gdyby posłuchali Jobsa.

 Apple robi to źle



https://www.etsy.com/shop/PawelJonca


Zapomnij o Siri, Alexa rządzi!

To nie jest artykuł sponsorowany przez Amazon. Mówię na wszelki wypadek, gdyby znowu ktoś 

postanowił zapytać, ile mi za to zapłacili. Sprzęt kupiłam za własną kasę, a poniższa opinia jest 

zupełnie niezawisła.
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Zapomnij o Siri, Alexa rządzi!  |  Kinga Ochendowska
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WW zeszłym tygodniu, konkretnie w sobotę, wstałam rano, zrobiłam kawę i postano-

wiłam stworzyć inteligentny dom. Usiadłam więc do komputera i sprawdziłam, co 

naprawdę mogą dostępne na rynku urządzenia. Wojna asystentów rozgrywała się 

pomiędzy Google, Apple i Amazonem, a jej wynik trochę mnie zaskoczył. Nie będę 

wchodzić w szczegóły, bo wszystko można wyczytać w internecie. Powiem tylko, że 

konkluzja wygląda następująco: Google jest brzydki, Siri głupia, a Alexa rządzi. 

Kolejną kwestią jest oczywiście cena urządzeń – w przypadku Google odzwier-

ciedla ona walory estetyczne i jakość wykonania, w przypadku Apple nie 

odzwierciedla zupełnie niczego – firma każe nam płacić dwa razy więcej niż 

inni producenci, a dostarcza połowę możliwości. Ustaliwszy to, pozostaje wybór 

urządzenia, które nabędziemy do kontrolowania domu i odpowiedź na pytanie, 

dlaczego będzie to sprzęt Amazona.

Jeśli nie rozmawialiście nigdy z Alexą, to polecam – odpowiednią aplikację znaj-

dziecie w AppStore. Po zawieszającej się i urywającej konwersację Siri – wra-

żenia są bezcenne. Alexa jest grzeczna, ale z poczuciem humoru. Ma również 

nieporównywalnie więcej umiejętności. Podobnie jak w przypadku skrótów 

Apple, można tworzyć dla niej własne akcje, tzw. blueprints, rutyny i sceny. 

Alexa wyposażona jest w bazę umiejętności (skills), które można dowolnie akty-

wować. Krótko mówiąc – kontakt z nią jest najprzyjemniejszy – zarówno w dzie-

dzinie funkcjonalności, jak i wrażeń sensorycznych.

Alexa to tylko asystent, który musi gdzieś mieszkać. Trzeba więc wybrać urządze-

nie, które postawimy w domu. Amazon dostarcza kilka możliwości: możemy uży-

wać aplikacji na smartfonie, inteligentnych głośników oraz ekranów i tabletów. 

Wybrałam Amazon Echo Plus 2018 jako podstawowe urządzenie sterujące z kilku 

powodów: świetny wygląd (dizajn podobny do Homepoda, o połowę mniejszy), 

dźwięk premium i siedem kierunkowych mikrofonów – to na początek. Prawdziwą 

wisienką na torcie jest to, że ma wbudowany hub do obsługi inteligentnych urzą-

dzeń, nie trzeba więc dokupować dodatkowych mostków, co ogranicza koszty póź-

niejszej rozbudowy. Jako urządzenia dodatkowe wybrałam Echo Dot 3, Amazon Fire 

TV HD oraz Kindle Fire 8 ze stacją dokującą View. Wszystko to w cenie… Homepoda 

Zapomnij o Siri, Alexa rządzi!
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od Apple. Do tego dokupiłam żarówki Philips Hue do wszystkich pomieszczeń, które 

bez zbędnego mostka są żadnym wydatkiem.

Konfiguracja Amazon Echo Plus odbywa się za pomocą aplikacji Alexa. Jeśli posia-

damy już inne urządzenie od Amazona, nie musimy podawać żadnych detali, wszystko 

ustawi się automatycznie, łącznie z siecią Wi-Fi. Głośnik gotowy jest do użycia w ciągu 

pięciu minut od rozpakowania. Dodawanie kolejnych Echo jest tak samo proste i nie 

wymaga dodatkowych instrukcji. Jakość dźwięku jest naprawdę świetna, a siedem 

mikrofonów sprawia, że asystent usłyszy nas w każdej sytuacji. W moim przypadku 

głośnik odpowiada nie tylko wtedy, kiedy jestem w innym pomieszczeniu, ale nawet 

gdy jestem… na piętrze. Warto wspomnieć, że Alexa doskonale rozpoznaje głos wła-

ściciela, co zapewnia prywatność wiadomości. Jeśli chcecie wiedzieć, jak Alexa działa 

z iPhone’em, to zapewniam, że świetnie. Bezbłędnie synchronizuje się z kontaktami 

i kalendarzami w chmurze Apple oraz wysyła wiadomości do innych użytkowników 

aplikacji. Na dokładkę potrafi też dzwonić i SMS-ować przez Skype, zamówić pizzę oraz 

przejażdżkę Uberem. Co jeszcze potrafi głośnik z Alexą? Łatwiej pewnie powiedzieć, 

czego nie potrafi, ale spróbujmy: z Alexą możemy zagrać w gry, trenować – spokojnie 

obsłuży popularny 7 minute workout, rozmawiać, słuchać opowiastek, zamówić karmę 

dla psa, kłócić się albo poprosić o dzienną 

dawkę motywacji. Głośnik możemy też 

podłączyć przy pomocy Bluetooth do 

dowolnego urządzenia, co pozwala na 

odtwarzanie muzyki z alternatywnych źró-

deł. Alexa nie jest kompatybilna z Apple 

Music, ale spokojnie radzi sobie ze Spotify 

i TuneIn oraz natywnym Amazon Music. 

Może też działać jak słownik oraz przetłu-

maczyć zdania i wyrazy na wiele języków, 

w tym polski i mandaryński.

W porównaniu do Siri, która jest wyjątkowo oporna, Alexa to prawie członek 

rodziny. A mówimy na razie o jednym, tanim i nieźle wyglądającym głośniku. 

Pozostałe części inteligentnego domu też sprawują się wzorowo.

Podłączenie oświetlenia zajęło może pięć minut, we wszystkich pomieszczeniach, 

bez żadnych instrukcji ani papierologii.

Jakość dźwięku jest naprawdę świetna, 

a siedem mikrofonów sprawia, że asystent 

usłyszy nas w każdej sytuacji. W moim 

przypadku głośnik odpowiada nie tylko 

wtedy, kiedy jestem w innym pomieszczeniu, 

ale nawet gdy jestem… na piętrze. 

Zapomnij o Siri, Alexa rządzi!
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Amazon Echo Dot 3 dodaje funkcjonalność Alexy do pozostałych pomieszczeń, dodat-

kowo świetnie sprawdza się jako radio, Amazon Kindle Fire z dokiem zaś dobrze pre-

zentuje się w kuchni, gdzie wyświetla przepisy i wersje wideo przeglądu wiadomości. 

Amazon Fire TV, ze zwykłego ekranu czyni inteligentny, sterowany głosem telewi-

zor. Dodatkowo pilot dubluje funkcjonalność Echo, pozwalając na głosowe sterowa-

nie urządzeniami, kiedy nie chce nam się sięgać do telefonu. Przypomnę raz jeszcze 

– wszystko to za cenę jednego Homepoda, który nie potrafi nawet połowy tych rze-

czy. Na usta ciśnie się jedno pytanie: Dlaczego, Apple, dlaczego?!

O ile Siri denerwowała mnie wielokrotnie, o tyle trudno gniewać się na Alexę. 

Rzadko zdarza jej się nie zrozumieć polecenia. Najczęściej wtedy, kiedy pozostali 

domownicy rozmawiają albo stukają w pobliżu i fragmenty rozmowy wdzierają 

się w treść wydawanych poleceń. Jedyną jej wadą jest to, że nie obsługuje języka 

polskiego, podobnie jak Homepod. Pierwsze recenzje dotyczące obsługi naszego 

języka przez Google asystenta nie są zachęcające, ale przynajmniej to krok we wła-

ściwym kierunku. Zakładam, że Amazon długo nie będzie pozostawał w tyle. Mnie 

osobiście jest wszystko jedno, bo w domu nawet pies szczeka na wpół po angiel-

sku. Jeśli mam wybierać pomiędzy anglojęzyczną, irytującą Siri a anglojęzyczną 

Alexą, to nietrudno się domyślić, co wybiorę. Dziwi mnie tylko, jak to się stało, że 

Apple, mając dwadzieścia lat doświadczenia z głosową obsługą urządzeń, pozo-

stało tak daleko w tyle za konkurencją. Począwszy od oryginalnego Macintosha, 

przez sterowanie głosowe starymi Makami, iPodami i pierwszymi iPhone’ami, aż 

po dzisiejszą Siri – wszystkie te doświadczenia powinny dostarczyć materiału, który 

uczyni z Siri pierwszego asystenta na świecie. Tymczasem możliwości Siri, w porów-

naniu z resztą asystentów, są śmieszne i żenujące. Nie pomaga też polityka cenowa, 

która każe się zastanawiać, czy użytkownicy zagłosują portfelem. Jeśli tak, Apple 

może obudzić się oblane wiadrem zimnej wody.

Reasumując, jestem zachwycona rozwiązaniami od Amazona, zwłaszcza tym, że 

nie ma problemu z kompatybilnością z iOS, konfiguracją i synchronizacją. Mam 

nadzieję, że wraz z kolejnymi update’ami będzie tylko lepiej. Na razie szukam 

kolejnych urządzeń kompatybilnych z Alexą i kontynuuję rozbudowę inteligent-

nego domu. A Wy, jeśli rozważacie zakup Homepoda i nie przeszkadza Wam 

obsługa w języku angielskim, zastanówcie się nad Amazon Echo Plus 2018.

Serio, serio.

Zapomnij o Siri, Alexa rządzi!



Książki, bieganie i kitu wciskanie

W minionych dwóch latach miałem jakieś trzy fazy czytelnicze. Nie czytałem nic. Czytałem 

wszystko. Czytałem starannie wyselekcjonowaną grupę artykułów z portali branżowych, które 

trafiały do mojej skrzynki mailowej w każdy piątek o dziesiątej rano. I wiecie co? Pod koniec 

ubiegłego roku zrozumiałem, że nawet na tych niby kuratorskich listach byłem w stanie przebrnąć 

maksymalnie przed dwa dłuższe teksty. A wiecie dlaczego?
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NNa sto sposobów
Główny powód ogólnego zmęczenia tematem i mojego powrotu do metody 

najprostszej (a jest nią po prostu sięgnięcie po książkę, która do mnie od jakie-

goś czasu „mówi” lub właśnie przed chwilą zainteresowała mnie swoim tytułem, 

zauważona na księgarnianej półce) jest przesyt mądrościowej paplaniny dookoła. 

Jeden tekst, którego autor próbuje zdradzić ci najtajniejszą z tajnych metod, 

aby wybrać i czytać tylko to, co współgra z Twoimi priorytetami (zapewne autor 

ten jest wróżką) może się trafić. Dwa – jakoś przeżyję. Dwadzieścia tygodniowo? 

Wychodzę. Nie wracam.

Poruszyłem ten wątek na swoim Twitterze i nie kto inny, jak nasza redakcyjna @san-

tee skutecznie uświadomiła mi, że można po prostu czytać to, na co się ma ochotę. 

Jeśli lektura okaże się gniotem – ciśniesz nią w najdalszy kąt pokoju i zapomnisz.

Brakuje nam prostoty myśli. Coraz bardziej i w prawie każdym obszarze. Kiedy ponad 

rok temu zakładałem podcast, wiedziałem, że chciałbym, aby nazywał się „Bo czemu 

nie?”. Nie potrafiłem dokładnie wyjaśnić dlaczego. Dzisiaj potrafię. To pytanie wraca 

do mnie za każdym razem, gdy dopadają mnie moje – mam wrażenie nieskończone 

– tendencje do komplikowania sobie życia i zamykania (zabijania) przyjemności 

w rozmaitych procesach bez wyraźnego powodu. Dlatego właśnie, gdy coś w życiu 

do mnie mówi, do pewnego momentu się opieram. Gdy zaczyna krzyczeć, a za tym 

nie idę, magicznie dzieje się gorzej, niż gdybym wywalił się na pierwszym zakręcie.

Bieganie i czytanie
Will Smith powiedział kiedyś, że najważniejszymi rzeczami w życiu są bieganie 

i czytanie. Z obydwoma mój romans wyglądał tak samo. Najpierw emocje, wielka 

namiętność, potem kilkutygodniowe milczenie, potem zryw narodowowyzwo-

leńczy, na końcu proste stwierdzenie: po prostu biegaj, bo to lubisz, po prostu 

czytaj, skoro ci tego brakuje. Po prostu.

Bez czytania trudniej podejmować mi dobre decyzje. Bez solidnego treningu gorzej 

idzie mi skupianie się na tym, co najważniejsze i wybór tego najważniejszego w ciągu 

dnia. Jedno i drugie lepiej robić, mając określone cele. Z jednego i drugiego czerpać 

pełnymi garściami można tylko wtedy, gdy pozwolimy się uwieść. Bez reszty.

Książki, bieganie i kitu wciskanie



Dwudziestokilkuletni dinozaur

Stary rok – dziwny ja. Tak mogę podsumować grudzień 2018 roku. I wiecie co? Dobrze mi z tym. 

Część z Was zapewne domyśla się, o czym może być ten felieton.
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KKrótko zatem, abyśmy mieli wszyscy jasność na starcie roku: zawsze w okre-

sie świąteczno-noworocznym zaszywam się w jakiejś mieścinie (rodzinnej lub, 

jak w tym roku, w Bratysławie), najchętniej pod kocem, w czymś przypomi-

nającym chatę hobbitów, aby przeprowadzić retrospektywę mijającego roku. 

Podsumować cele – te osobiste i finansowe – i budżet, a także, by wyciągnąć 

wnioski. Potem przychodzi pora na planowanie. Postanowień unikam, nie robię 

ich. Cele za to wyznaczam, bo pozwalają mi pamiętać o tym, co jest dla mnie 

istotne każdego poranka.

Brzmi już wystarczająco dziwnie? Dorzućmy jeszcze do tego fakt, iż życzeń bożo-

narodzeniowych i noworocznych nie wysyłam. Dzwonię za to do bliskich i waż-

nych dla mnie osób. Uciekliście już?

Najlepszego! Czego?
Z dzieciństwa pamiętam święta nie tylko jako czas nakłutych goździkami poma-

rańczy, przystrojonego mieszkania czy dyskusji na temat tego, czy najpierw zro-

bić sałatki, czy może ulepić uszka? Pamiętam także rozmowy. Wiele rozmów na 

wiele tematów – tych łatwiejszych i tych wiadomo jakich. Dziś, o czym już kiedyś 
pisałem, ten idealny obrazek zakłócają teleodbiorniki i niekończące się bloki rekla-

mowe, które niwelują niebezpieczną ciszę. Jedno jednak zostało – dzwonienie.

Nie mogłem się nadziwić, kiedy jako gówniarz, patrzyłem na mamę, która staran-

nie wypełniała świąteczne pocztówki lub – uwaga – papeterię słowami. Piórem. 

Już wtedy wyglądało to surrealistycznie i zupełnie nie pasowało do tego całego 

zgiełku dookoła. Miało w sobie jednak pierwiastek magii, który postawiłbym na 

równi z zapachem cynamonu, goździków i grzanego wina. Zwłaszcza w grudniu.

Było jeszcze dzwonienie. Wielki, czerwony notes, który pamiętał adres pradziad-

ków czy numery osób, których nie było mi dane poznać za życia. Rodzice siadali, 

Dwudziestokilkuletni dinozaur

Wielki, czerwony notes, który pamiętał adres pradziadków czy 

numery osób, których nie było mi dane poznać za życia. 

https://imagazine.pl/2017/12/13/teledomy/
https://imagazine.pl/2017/12/13/teledomy/
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brali sfatygowany zlepek kartek i dzwonili po kolei do tych, którzy w jakiś sposób 

byli bliscy ich sercu. Po co? By życzyć samych równych pociągnięć pędzla, wielu 

nowych przyjaciół, ukończenia domku na działce, zadowolenia z tego, że Kamila 

nauczyła się nowego słówka, zdania matury. Tego, co dla Janusza, Kuby, Jana czy 

Weroniki było po prostu ważne. Co miało szansę stać się lub było najlepszą czę-

ścią ich życia. Było wszystkim.

Dinozaur
Nie mam nic przeciwko krótkiej formie życzeń. Wyglądające lakonicznie „naj-

lepszego” (w ramach ciekawostki przypomnę, że tak kończył maile także Steve 

Jobs), jeśli jest szczere, potrafi wzruszyć do łez. Bo widzicie, moi drodzy, nie 

musimy pisać epopei, białych wierszy (choć, jeśli jest w Was żyłka poety, to pisz-

cie, bo czemu nie?) czy szukać innych nietuzinkowych form, aby powiedzieć 

komuś: „ej, są Święta, a Ty jesteś dla mnie ważny, więc dzwonię”. I tak też zrobi-

łem w grudniu 2018 roku.

Starałem się dzwonić. Ktoś odbierał. Jeszcze bardziej starałem się mówić krótko, 

bo przecież wiadomo, że barszcz na gazie, ale o tym, co wiedziałem o tej oso-

bie, co mi się z nią lub z nim kojarzyło, nawet gdyby ktoś mnie o taką rzecz zapy-

tał w środku nocy. I wiecie co? Czułem się jak dinozaur. Z dwóch powodów. Po 

pierwsze – wiele razy się wzruszyłem, gdy usłyszałem, że ktoś był tak zdziwiony, 

że łamiącym głosem powiedział mi coś, czego nie mógł wydusić przez ostatnie 

dwa lata. Po drugie – bo dziesiątki razy usłyszałem coś, co pamiętam jako sprawę 

oczywistą: „Stary, dzisiaj już nikt nie dzwoni! Tym bardziej super, że to robisz i nie 

wiem w sumie dlaczego, ale dziękuję!”.

W tym samym czasie gdzieś ktoś wysyłał do jakichś siedmiuset osób ten sam 

tekst, raczej nie pamiętając, czego i komu życzył. Aha – życzył „wszystkiego”. 

Nie chcę tym samym powiedzieć, że ten, kto choć raz wysłał skopiowane życze-

nia przez facebookowy komunikator, popełnił zbrodnię przeciwko ludzkości. 

Zamierzam jednak pozostać dinozaurem. Mogę jedynie od siebie doradzić 

– spróbujcie. Dinozaurów już się nie boimy, ale nadal się im bardzo dziwimy. 

Życzę Wam, żeby 2019 Was zaskoczył nie mniej niż tyranozaur dzwoniący do Was 

z ofertą internetu na kartę. Ups, przesadziłem? Do siego roku zatem!

Dwudziestokilkuletni dinozaur

http://www.boczemunie.pl


Miesiąc z Touchbarem

Czasem życie pisze inne scenariusze, niż sobie założymy. Nie miałem zamiaru zmieniać swojego 

ukochanego Macbooka Pro 13" z przełomu 2014 i 2015 roku. Mówiąc jednak krótko, podatki skłoniły 

mnie do wykonania inwestycji i przesiadki na nowy model.
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ZZdecydowałem się na najnowszą edycję Macbooka Pro 13" z TouchBarem (2018). 

Przy moim trybie życia i pracy, ciągłym przemieszczaniu się i jednocześnie 

posiadaniu tylko jednego komputera do pracy i domu wybór był niejako odgór-

nie narzucony przez Apple. Całe szczęście przesiadka dała mi mniejszy i lżejszy 

komputer. Niby niewielka różnica, a jednak.

Ciężkie życie z USB-C
Jak ktoś mi powie, że to już standard, to, niestety, się nie zgodzę. Oczywiście 

producenci starają się wymusić na użytkownikach używanie USB-C, pojawia 

się coraz więcej akcesoriów itd., ale nadal pliki najłatwiej przerzucić pendrive-

’em, zdjęcia zrzucić z karty SD, a do rzutnika/TV podłączyć się przez HDMI. Moje 

życie stało się „przejściówkowe”. Niestety, jak widać, w najbliższym czasie raczej 

się to nie zmieni. Dobrze, że są rozwiązania takie jak np. PepperJobs, o którym 

pisałem już wcześniej w kontekście iPada Pro i które są absolutnie „wszystkim 

w jednym”. Niestety, przez to nasz bilans wagowy pozostaje taki sam jak przy 

poprzednim komputerze. Nowy jest lżejszy, ale i tak muszę nieść ze sobą przej-

ściówki. Przejściówki swoją wagą nadrabiają „zysk wagowy”, jaki osiągnąłem, 

przesiadając się na lżejszy komputer.

TouchBar
Najpierw wzbraniałem się, ale ostatecznie nie jest tak źle, choć mam parę uwag.

Na początek pozytywy. Po pierwsze, fak-

tycznie skróty i specjalne, rozszerzone 

menu w programach wyświetlające się na 

TouchBarze jest bardzo wygodne i popra-

wia produktywność. Świetna jest opcja 

przewijania reklam na www. W „starych” 

komputerach, bez TouchBar, musieliśmy 

grzecznie czekać na koniec reklamy na YT 

lub w innym serwisie, a tutaj mamy suwak 

i „pyk”, jak tylko pojawia się reklama, 

możemy bez problemu przewinąć.

Miesiąc z Touchbarem

Na początek pozytywy. Po pierwsze, 

faktycznie skróty i specjalne, 

rozszerzone menu w programach 

wyświetlające się na TouchBarze 

jest bardzo wygodne i poprawia 

produktywność. Świetna jest opcja 

przewijania reklam na www. 

https://imagazine.pl/2018/11/23/pepper-jobs-7-in-1-hub-usb-c-czyli-ipad-pro-i-macbook-maja-wszystkie-zlacza/
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Narzędzia w takich programach jak Word, Excel, Pages itd. to czyste złoto. Nie 

musimy szukać w menu na ekranie, tylko od razu mamy wszystko dosłownie 

pod ręką.

Brakuje niestety ESC. Bardzo często z niego korzystam, jak się okazało. OK, jest, 

ale trzeba się przyzwyczaić do tego, że jest dotykowy. I tu pojawia się pierwszy 

minus. Zaobserwowałem, że często trzymam rękę na klawiaturze w taki sposób, 

że kładę palec na klawiszu ESC. Teraz, jak go nie ma, pamięć mięśniowa nadal 

działa i bezwiednie palec ląduje tam, gdzie był klawisz. Jak był klawisz fizyczny, 

aby zadziałała funkcja ESC (np. wyjście z trybu pełnoekranowego w aplika-

cjach), trzeba było go wcisnąć. Bez wciśnięcia nic się nie działo. Teraz, jak palec 

leży w tym samym miejscu, to TouchBar od razu odbiera to jako wciśnięcie. 

Cóż, muszę się odzwyczaić, ale jest to, jak widać, trudny i czasochłonny proces, 

w końcu przez ostatnie kilkanaście lat inaczej wyglądał mój „workflow”.

Klawiatura
Skoro byliśmy przy TouchBarze, to muszę wspomnieć o klawiaturze. Byłem do 

niej sceptycznie nastawiony, słuchając opinii innych, jak każdy Polak. Okazuje 

się, że oczywiście niepotrzebnie. Nowa klawiatura motylkowa to coś genial-

nego. Pisze się na niej świetnie. Myślałem, że trudno będzie mi się przyzwyczaić 

po latach używania poprzedniej wersji w kolejnych modelach komputerów. 

Bałem się, że będzie mi przeszkadzać jej dźwięk. Ale muszę powiedzieć, że 

jest to jedna z najwygodniejszych, jeśli nie najwygodniejsza klawiatura na 

rynku. Przyjemność z pisania na niej jest wyjątkowa. Odpowiedni skok i mięk-

kość. Komputery produkowane od 2017 roku mają jej poprawioną wersję i nie 

powinny się już zacinać. Należy pamiętać, że wszystkie wcześniejsze otrzymały 

specjalną czteroletnią „gwarancję”. Specjalny program serwisowy Apple gwa-

rantuje, że każdy użytkownik może dowolną liczbę razy ją wymieniać w serwisie 

na nową w ciągu czterech lat. Myślę, że to wystarczy, aby czuć się zabezpieczo-

nym „w razie czego”.

Miesiąc z Touchbarem

Nowa klawiatura motylkowa to coś genialnego. Pisze się na niej 

świetnie. Myślałem, że trudno będzie mi się przyzwyczaić po latach 

używania poprzedniej wersji w kolejnych modelach komputerów. 
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Bateria
Znów cieszę się bardzo długim podtrzymaniem bateryjnym. Nie mogłem narze-

kać na mojego starego MacBooka Pro. Pomimo swojego wieku – jest to model 

Late 2014 z początku 2015 roku – nadal trzyma spokojnie sześć, siedem godzin.

Nowy MacBook Pro to jednak zupełnie inne wrażenie, inna liga. Tutaj spokojnie 

przy moim trybie używania mam cały dzień pracy na baterii plus jeszcze wie-

czorem jakiś enterteinment. Spokojnie, jak widzę, wyciąga mi powyżej dziesię-

ciu godzin. To oznacza, że nie muszę myśleć o zasilaczu w ciągu dnia. Ciekawe, 

ile bateria tak będzie trzymała.

W kwestii ładowania odnoszę wrażenie, że jest 

bardzo szybkie. Ładuje się zarówno szybko 

swoją standardową ładowarką, jak i szybką 

ładowarką do telefonów – którą testowałem 

i która też dawała radę. Nie mówiąc o łado-

warce biurkowej Freedy, którą opisuję w tym 

samym numerze. W tym kontekście zastoso-

wanie USB-C jest świetnym rozwiązaniem. Po 

pierwsze, nie ograniczamy się do ładowarek 

jedynych słusznych od Apple, za kosmiczne pie-

niądze. Po drugie, też na plus, możemy kabel 

zasilający podłączyć z dowolnej strony kom-

putera, w zależności od tego, gdzie jest nam 

wygodniej, od której strony bliżej jest np. do 

gniazdka. Z drugiej strony brakuje mi MagSafe. 

To było genialne rozwiązanie, które wielokrotnie 

uratowało mi komputer przed zrzuceniem ze 

stołu. Przy USB-C niestety miałem już kilka sytu-

acji kryzysowych i tylko mój refleks uratował 

przed nieszczęściem. Wraz z ładowaniem przez 

USB-C doszła jeszcze jedna drobna, można rzec, 

kosmetyczna, zmiana. Otóż teraz, podłączając 

kabel zasilający do komputera, wydobywa się 

z niego odgłos dokładnie taki, jak przy podłą-

czaniu iPhone’a lub iPada do prądu.

Miesiąc z Touchbarem

Po pierwsze, nie ograniczamy 

się do ładowarek jedynych 

słusznych od Apple, za 

kosmiczne pieniądze. Po 

drugie, też na plus, możemy 

kabel zasilający podłączyć 

z dowolnej strony komputera, 

w zależności od tego, gdzie 

jest nam wygodniej, od której 

strony bliżej jest np. do gniazdka. 

Z drugiej strony brakuje mi 

MagSafe. To było genialne 

rozwiązanie, które wielokrotnie 

uratowało mi komputer przed 

zrzuceniem ze stołu. Przy USB-C 

niestety miałem już kilka sytuacji 

kryzysowych i tylko mój refleks 

uratował przed nieszczęściem. 
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Szybkość
Pierwszy raz nie zdecydowałem się na zakup maksymalnej konfiguracji. Zawsze, 

odkąd jestem macuserem, czyli od 2001 roku, kupowałem najwyższą dostępną 

wersję. Robiłem tak dlatego, że komputer kupowałem zawsze na minimum 

cztery lata. Na początku kupowałem najwyższe wersje procesorowe i z czasem 

dodawałem RAM i zmieniałem dysk na większy i szybszy. Odkąd te elementy 

były na stałe wlutowywane w płytę główną, kupowałem maksymalne konfigu-

racje. Teraz zdecydowałem się tylko na maksymalny RAM, czyli 16 GB (bo to 13”). 

Reszta to podstawa, czyli i5 i SSD 512.

Dlaczego tak? Cena. W 2015 roku za komputer CTO, na zamówienie, w mak-

symalnej wtedy konfiguracji (i7, 16 GB RAM i 512GB SSD) zapłaciłem około 9 

500 złotych. Teraz za moją podstawę plus RAM zapłaciłem około 10 500 złotych, 

a maksymalna konfiguracja wyniosłaby około 14 000 złotych. Rozumiem infla-

cję i różnice kursowe, ale bez przesady. Na tym przykładzie najlepiej widać, jak 

wzrosły ceny w Apple. Cztery lata temu 9 500 to nie było mało za komputer. Ale 

teraz za porównywalny komputer (w sensie wtedy i teraz najlepsza konfigura-

cja), to już kosmiczna różnica.

Wracając do szybkości. Choć teraz jest to procesor i5, to cztery lata robią różnicę 

i szybkość działania jest zadowalająco większa. Aplikacje ładują się szybciej, wia-

trak nie włącza się w momentach, w których włączał się wcześniej. Skok wydaj-

nościowych zadowalający.

Martwi mnie tylko jedna rzecz – Apple nie poradziło sobie do tej pory 

z Bluetooth. Nowy komputer podłączony do zewnętrznego monitora Apple 

Thunderbolt Display i głośników po Bluetooth ma problem z płynnym odtwa-

rzaniem dźwięku. Dokładnie tak samo, jak to było w poprzednim, cztery lata 

starszym komputerze…

Miesiąc z Touchbarem

Teraz za moją podstawę plus RAM zapłaciłem około 10 500 złotych, 

a maksymalna konfiguracja wyniosłaby około 14 000 złotych. 

Rozumiem inflację i różnice kursowe, ale bez przesady. Na tym 

przykładzie najlepiej widać, jak wzrosły ceny w Apple. 



Cicha rewolucja

Apple kilkukrotnie wprowadzało duże zmiany w swoim sprzęcie i oprogramowaniu. Część z nas 

pamięta przejście na procesory Intela z procesorów PowerPC, użytkownicy z większym stażem będą 

pamiętać wcześniejszą zmianę z procesorów Motorolli 68k na PPC. System operacyjny ewoluował 

drobniejszymi krokami. 
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DDużą zmianą dla użytkowników było wejście systemu Mac OS X, następcy sys-

temów z serii OS, ostatniego OS 9. Dzisiejszy macOS 10.14 Mojave jest kolejnym 

następcą pierwszego z serii X (dziesiątej) Mac OS X Cheetah. Od tamtego czasu 

wiele się zmieniło, komputery są wielokrotnie szybsze. Zmiany sprzętowe są 

natomiast zazwyczaj gwałtowniejsze, Apple często stosowało metodę grubej 

kreski – brak kompatybilności wstecz lub jej duże ograniczenie. Tak było z przej-

ściem na systemy z serii X, tak było z wprowadzeniem USB – wycięcie łącz ADB 

etc., wprowadzenie FireWire – rezygnacja ze SCSI, ostatnie wprowadzenie USB-C 

i TB3 i rezygnacja z innych portów. 

W tej chwili obserwujemy podobną rewolucję, może nie aż tak gwałtowną, ale 

na pewno dotykającą dużą część użytkowników, którzy do tej pory nie zawra-

cali sobie głowy technicznymi aspektami funkcjonowania systemów operacyj-

nych i komputerów – w końcu do tego nas przyzwyczaiło Apple – sprzęt po 

wyjęciu z pudełka po prostu działa, aktualizacja systemu to trzy kliknięcia i już. 

Nadal tak jest, tylko z drobnym „ale”… Trafiliśmy na dwie duże aktualizacje. 

Pierwsza z nich na dole. Pod spodem systemu, poza GUI – przyjaznym środo-

wiskiem, które pozwala na łatwą komunikację z komputerem. Apple zaktuali-

zowało – a tak naprawdę całkowicie zmieniło system plików z HFS+ (o którym 

tuż przed jego oficjalnym wprowadzeniem pisał Wojtek) na APFS. macOS 10.13 

High Sierra podczas aktualizacji konwersję na APFS traktował jako opcjonalną 

– system 10.13 działał poprawnie na dysku sformatowanym pod HFS+. Mojave 

wymusza konwersję dysku startowego komputera na APFS. OK, powie użyt-

kownik, co mi z tego, niech konwertuje – w 90% przypadków i konfiguracji 

sprzętowo-programowych nic się nie zmieni. Jednak dla tych 10% ¬– nazwijmy 

to nietypowych – może to być kłopot. Nie każdy producent oprogramowania 

czy sterowników do urządzeń zewnętrznych zdążył wprowadzić zmiany i nie 

wszystko działa poprawnie.

Drugą aktualizacją – która na razie obejmuje tylko najnowsze komputery – jest 

wprowadzenie chipa T2. Podobnie jak zmiana systemu plików jest na samym 

dole oprogramowania – systemu operacyjnego, tak wprowadzenie T2 jest na 

dole sprzętu – nie jest to nowa generacja procesorów lub kart graficznych, która 

Cicha rewolucja

https://imagazine.pl/2017/04/28/prawie-wszystko-o-apfs/
https://support.apple.com/pl-pl/HT208862
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wpływa na wydajność sprzętu. Jest to zmiana w zarządzaniu firmware sprzętu 

i jego zabezpieczeniem. W tej chwili T2 jest montowany w iMac Pro, MBP 2018, 

Mac Mini 2018, MBA 2018. Zmianą widoczną dla użytkownika części sprzętów 

przenośnych jest Touch ID, które umożliwia odblokowanie komputera, ale 

również zakupy za pomocą Apple Pay. Apple dba o bezpieczeństwo użytkow-

nika, w T2 jest przechowywany #hash odciska naszego palca, czyli jego forma 

numeryczna, bo Apple nie zapisuje, nie przechowuje obrazu – zdjęcia odciska 

palca. To jest jedna z wielu funkcji T2. Trochę upraszczając, T2 przejęło zarządza-

nie bezpieczeństwem sprzętu i wrażliwymi danymi w systemie. Wprowadziło 

m.in. znany ze sprzętu z iOS, Secure Boot (Bezpieczny Rozruch), który zabez-

piecza sprzęt przed uruchomieniem modyfikowanego systemu operacyjnego. 

Dokładny opis stopni ochrony można znaleźć w linku wraz z instrukcją, jak zmie-

nić konfigurację domyślną.

Jaki to wszystko ma wpływ na pracę z komputerem dla przeciętnego użytkow-

nika? Zaczynając od końca. Secure Boot – domyślnie jest włączona opcja mak-

symalnej ochrony, w takiej sytuacji nie zainstalujemy systemu operacyjnego bez 

dostępu do internetu – żadne metody z pendrive lub sieciowe nie zadziałają. 

Komputery z T2 nie obsługują NetBoota, NetRestore i NetInstall. 

W przypadku kiedy złośliwe oprogramowanie coś zmieni, komputer wymusi 

aktualizację systemu. Nie zainstalujemy również starszej wersji systemu – jeżeli 

Apple przestanie go podpisywać – sytuacja znana z urządzeń z iOS – down-

grade można zrobić przez bardzo krótki czas po premierze nowej wersji, później 

Apple przestaje podpisywać starsze wersje sytemu. Oczywiście nie są to czyn-

ności, które wykonujemy z komputerem codziennie, bardzo dużego wpływu na 

codzienne użytkowanie więc nie będzie. Póki nie znajdziemy się w sytuacji awa-

ryjnej, bez dostępu do internetu – tak, są takie miejsca – i będziemy zaskoczeni.

Cicha rewolucja

Trochę upraszczając, T2 przejęło zarządzanie bezpieczeństwem sprzętu 

i wrażliwymi danymi w systemie. Wprowadziło m.in. znany ze sprzętu 

z iOS, Secure Boot (Bezpieczny Rozruch), który zabezpiecza sprzęt 

przed uruchomieniem modyfikowanego systemu operacyjnego.

https://support.apple.com/pl-pl/HT208330
https://support.apple.com/pl-pl/HT208330


   /   FELIETONY   /   194

Dlatego warto wiedzieć o tym wcześniej, żeby nie było komentarzy typu „jakie to 

Apple złe”. Oczywiście, możemy zmienić stopień zabezpieczenia Secure Boot na 

niższy, przynajmniej teraz. Jak będzie w przyszłości, nie wiadomo. Mimo wszystko 

ze względów bezpieczeństwa tego nie zalecam. Informacje są dostępne w doku-

mentacji na stronie Apple. Tylko... Tylko kto tam zagląda przed pojawieniem się 

kłopotów poza geekami i macadminami?

 

Patrząc na nowe funkcjonalności, co jeszcze wymaga zwiększonego bezpie-

czeństwa? Apple Pay to podstawa – chyba nikt z nas by nie chciał, żeby złośliwe 

oprogramowanie zrobiło za nas zakupy w sieci. Stąd denerwujący niektórych 

z Was (w tym m.in. kolegów z redakcji iMagazine) komunikat „Funkcja Apple Pay 

została wyłączona, ponieważ ustawienia ochrony tego Maca uległy zmianie”. 

Zabezpieczenie systemowe blokuje funkcje płatności w przypadku jakichkolwiek 

niepodpisanych zmian w systemie, ale również wymaga włączenia automatycz-

nej instalacji aktualizacji bezpieczeństwa i systemowych. Logiczne, jeżeli mamy 

dane karty w systemie, to chcemy być zabezpieczeni maksymalnie i nie martwić 

się o aktualizację i łatki bezpieczeństwa. Z drugiej strony Apple chce się pewnie 

zabezpieczyć przed ewentualnymi pozwami, 

że z powodu braku aktualizacji bezpieczeń-

stwa ktoś nam wyczyścił konto. 

Rewolucja nastąpiła po cichu, rewolucja w bez-

pieczeństwie. Nie objęła jeszcze wszystkich 

komputerów, ale na pewno nastąpi to nieba-

wem. Przechowujemy na naszych sprzętach 

coraz wrażliwsze dane. Ich utrata albo gorzej 

– dostęp do nich przez niepowołane osoby 

czy firmy – mógłby być nie lada problemem, 

nawet jeżeli nie jesteśmy politykiem, gwiazdą 

z pierwszych stron gazet. Apple jak zawsze 

patrzy do przodu. Może na początku zmiany 

są trochę irytujące, nie są opatrzone faktorem 

„wow!” i etykietką one more thing. Wierzcie 

mi, za chwilę będziemy wdzięczni Apple, że 

zadbało o nasze bezpieczeństwo, o bezpie-

czeństwo naszych danych. 

Cicha rewolucja

Rewolucja nastąpiła po cichu, 

rewolucja w bezpieczeństwie. 

Nie objęła jeszcze wszystkich 

komputerów, ale na pewno 

nastąpi to niebawem. 

Przechowujemy na naszych 

sprzętach coraz wrażliwsze dane. 

Ich utrata albo gorzej – dostęp 

do nich przez niepowołane 

osoby czy firmy – mógłby być 

nie lada problemem, nawet jeżeli 

nie jesteśmy politykiem, gwiazdą 

z pierwszych stron gazet.



Być SISU

A D A L B E R T  F R E E M A N

„Nie dasz rady, odpuść sobie”. To właśnie usłyszałem, gdy postanowiłem nauczyć się pływać. 

U mnie nie jest łatwo. Nie chciałem się tylko nauczyć pływać, ale chcę przepłynąć 950 metrów 

w Nogacie. Pod zamkiem w Malborku. We wrześniu.

@ Fr e e m a n A d a l b e r t
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Być SISU  |  Adalbert Freeman

https://twitter.com/FreemanAdalbert
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JJa, 47-letni facet, nie stawiam sobie barier. Nie jestem wyjątkowy. Gdy usłyszałem 

od trenera pływania: „Wojtek, wiesz, może jednak nie dasz rady, może odpuść 

sobie ten triatlon”, to poczułem się, jakby zamknięto mnie właśnie w celi. To ja, 

pełen optymizmu, zapału i determinacji każdego dnia wstaję, jadę 60 km na pły-

walnię, godzinę pływam i dopiero idę do pracy na 7:00. To ja nie widzę w tym pro-

blemu, a ktoś widzi we mnie? Jak? Jakim prawem?

Po tym, co usłyszałem na drugim treningu, zrezygnowałem z trenera. Wolę pły-

wać mniej poprawnie technicznie, ale bez balastu. Od tamtego momentu pły-

wam spokojnie w basenie ponad 1000 metrów. Nauczyłem się oddychać w kraulu, 

teraz doskonalę ruchy rękami. Gdy czegoś potrzebuję, podpytuję instruktorów 

pływania, którzy uczą dzieci. Ci trenerzy są zawsze na pływalniach, bo pływa-

nie w szkołach jest chyba obowiązkowe. Ale jest też sporo szkółek pływania. 

Instruktorzy są mili. Nie zdarzyło mi, się by mi nie pomogli. Zresztą kilku instruk-

torów znam, bo uczyli moich synów. Kilka lat widzieli mnie na ławce, jak obserwo-

wałem poczynania syna.

SISU – słowo w języku fińskim. Brak jednoznacznego odpowiednika w języku pol-

skim. Szkoda, że w języku polskim nie ma podobnego słowa. Widocznie nie było 

potrzebne. Brak go w naszej kulturze. Co to oznacza? Oznacza zespół cech oso-

bowych, to jest wytrzymałość, upór, siłę woli, hart ducha, ale również odwagę, 

dumę i determinację w dążeniu do określonego celu, pomimo przeciwności losu 

lub barier fizycznych.

Czy ja jestem SISU? Staram się. To nie jest łatwe. Gdyby zapytać się Was wszyst-

kich, kto nim jest dla Was. Ile osób, tyle odpowiedzi. Dla jednego to rodzic nie-

pełnosprawnego dziecka, w innym przypadku triatlonista czy żołnierz na misji. Ja 

jestem SISU. Chcę nim być. Walczę każdego dnia z bólem, swoimi ograniczeniami 

fizycznymi i psychicznym. To, co dla wielu jest błahostką, dla mnie jest ogromnym 

wysiłkiem. I to, że decyduję się na niego, jest SISU. Ten codzienny wysiłek, to wsta-

wanie każdego dnia o 5:30 na basen to SISU. Praca i zmaganie się z przeciwno-

ściami natury i materii to SISU.

Być SISU
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Czy warto tak żyć? Z jednej strony wszyscy mówią, jaki jesteś wspaniały. Jak też 

by tak chcieli, ale mają dzieci, mało czasu czy jakieś inne pierdoły. Ja czuję się 

dobrze, choć nie idealnie. Może dlatego, że jestem bardzo zmęczony. W moim 

przypadku SISU to nie tylko życie prywatne, ale i zawodowe. Jestem w najtrud-

niejszej fazie dużego projektu. Do tego treningi triatlonowe. Jeśli wszystko traktu-

jesz poważnie i z maksymalną uwagą, to zostajesz sam.

Jako SISU jesteś samotnikiem. Nie tylko dlatego, że Finów jest niewielu, ale gdy 

robisz coś z determinacją, to inni, słabsi, odpadają. Nie dotrzymują kroku. „Jesteś 

zwycięzcą” – znane hasło. Też jest w liczbie pojedynczej. TY.

Pewnie zaraz koledzy z redakcji odezwą się: „Dobrze zbudowany zespół jest 

lepszy”. Tak, i narzędzia typu Nozbe? Czy przykład naszej redakcji. To zespół 

samotnych wilków. Rozrzuconych po Polsce i świecie. Każdy sam musi się 

budować, dążyć do swoich celów. Nozbe to narzędzie, by zgrać cele między 

wieloma osobami lub dla SISU, który prowadzi swoje owieczki jak pasterz 

w określonym kierunku.

Być SISU



   /   FELIETONY   /   198

Gdy spotykam się ze znajomymi, to już nie potrafię rozmawiać o głupotach. Nie 

potrafię słuchać wymówek, które dla wielu są sensem życia. Ze wszystkiego ma 

wymówkę i zwolnienie L4. Zaczyna się od zwolnień w szkole z WF-u, a kończy na 

marnym życiu. Nie zamierzam nikomu narzucać stylu życia. Broń Boże! Tylko chcę 

pokazać, że każdy może wszystko. Ja to pokazuję na swoim przykładzie. Przecież 

każdy z Was jest lepszy. Jesteście młodsi, macie lepsze wykształcenie, znajomość 

języków. Co przeszkadza, by być na szczycie?

W większości przypadków przegrywamy sami ze sobą. Nigdy z nikim innym. Nie 

walczymy o siebie. Ja też tak żyłem. W słabym związku, bez ambicji i bez sensu. 

Teraz śmieszy mnie, gdy ktoś mówi: „Dzieci, są moim celem, moim życiem, cza-

sem i wszechświatem”. Czyli żyjesz życiem dziecka. Jak się poczujesz, gdy doro-

śnie, a Ty będziesz stary i spojrzysz wstecz. Brak swojego życia i dziura przez 

19 lat? Bo może wtedy wyjedzie na studia? Przegrywasz ze swoją rodziną? Czy 

jesteś SISU jako rodzic? Jak myślisz, co mówi o mnie syn wśród kolegów, gdy 

Być SISU
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jedzie ze mną na zawody i widzi, jak ojciec daje z siebie wszystko i co chwilę prze-

łamuje swoje bariery? Jest dumny? Ma dobry przykład? Czy lepiej, gdyby pojechał 

ze mną do galerii i hamburgera? A ja bym już ważył 120 kg? Wstydziłby się?

Teraz i tak jest fajnie. W każdym mieście są ludzie, którzy biegają, jeżdżą na rowe-

rach. Są myśliwi i ci, co z wykrywaczami brodzą w błocie po polach. Są wędka-

rze i koszykarze. Można wszędzie znaleźć bratnią duszę. W tym, co lubimy robić. 

Świat dzięki sieci daje nam możliwości wyjątkowego kontaktu ze sobą. Jeśli nie 

lubimy być sami, znajdziemy kogoś, kto z nami będzie dzielił nasze wyzwania. 

Może ktoś z rodziny? To wyjątkowo fajne. Choć wolę słuchać jak Lidia mi opo-

wiada o swoich sprawach, a ja realizuję swoje, ale ja jestem samotnikiem. Lubię 

być sam. Bo wtedy nigdy się nie nudzę. 

SISU – to słowo, a raczej to, co symbolizuje, bardzo mi się spodobało. Na tyle, 

że będę miał nawet je wpisane we mnie na zawsze jako tatuaż. Abym, gdy 

tylko zerknę na zegarek, zawsze wiedział, że mam czas by żyć, realizować się, 

kochać i być kochany. By pomagać, by nie zbaczać z raz wybranej ścieżki. By być 

dobrym człowiekiem.

Być SISU
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Ralph Demolka w internecie

Słyszysz „Disney” i co widzisz? Jeżeli odpowiedź brzmi „animacja”, to jesteś pod właściwym 

adresem. W pierwszym miesiącu 2019 roku do kin weszła najnowsza produkcja Disneya, czyli „Ralph 

Demolka w internecie”. Wiesz, co to internet? Ten film jest dla Ciebie!

J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

Ralph Demolka w internecie  |  Jan Urbanowicz

https://youtu.be/nJ2iZAC4dOI
http://www.twitter.com/yasiek_


Zapewne wiele osób, które lubią filmy animowane i są z nimi w miarę na bie-

żąco, widziało film „Ralph Demolka” z 2012 roku. Teraz możemy obejrzeć jego 

kontynuację, wypadającą bardzo dobrze, co nie jest wcale takie oczywiste 

w przypadku sequeli. 

Kolejny już raz za reżyserię odpowiada Rich Moore, który w ostatnim czasie wyre-

żyserował również genialny „Zwierzogród” i dzięki temu czuć tu ducha pierwszej 

części, od której upłynęło szęść lat. Warto wspomnieć, że nie jest to film Pixara 

(od nich w minionym roku mieliśmy „Iniemamocnych 2”, a w najbliższych miesią-

cach zobaczymy „Toy Story 4”), a produkcja od studia Disneya.

Powracają do nas znani bohaterowie, możemy liczyć również na kilku nowych 

– tu można wymienić bardzo dobrą postać Shank, pod którą w oryginale podkła-

dała głos Gal Gadot. Co do dubbingu, to w polskiej wersji językowej ponownie 

usłyszymy Olafa Lubaszenko i Jolantę Fraszyńską. Tym razem odchodzimy od gier 
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na automatach i przenosimy się to internetu, gdzie nasi bohaterowie muszą zdo-

być jeden przedmiot na eBayu. W samym internecie również spotkamy motyw 

gier i na przykład będziemy mogli zobaczyć naprawdę świetny pościg samocho-

dowy, którego nie powstydziłyby się największe światowe produkcje akcji. 

Sam internet jest pokazany tak, jak można było to zaobserwować w zwiastunie; 

możemy tu zobaczyć wiele znanych nam serwisów (Google, Amazon, wspo-

mniany eBay). Odnajdziemy tu wiele ciekawych odniesień do naszego codzien-

nego życia w sieci. Mniej jednak najbardziej spodobał się fragment, gdzie główna 

bohaterka przeniosła się do sekcji Disneya (co można częściowo znaleźć w zwia-

stunie) i spotyka księżniczki znane z animacji studia. To jeden z najlepszych 

momentów w całym filmie.

Kolejny już raz za reżyserię odpowiada Rich Moore, który w ostatnim 

czasie wyreżyserował również genialny „Zwierzogród” i dzięki temu 

czuć tu ducha pierwszej części, od której upłynęło szęść lat. 
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„Ralph Demolka w internecie” to film absolutnie dla każdego. O ile pierwsza część 

bardziej przypadła do gustu osobom, które pamiętają lata osiemdziesiąte ubie-

głego wieku lub są fanami retro gamingu, o tyle kontynuacja trafia już raczej do 

wszystkich, którzy mieli styczność z siecią i mediami społecznościowymi. Film 

jest zabawny, ma sporo akcji i tego, z czego Disney słynie, czyli miłości i przyjaźni. 

Oczywiście film wygląda świetnie pod względem wizualnym i tu nie ma się chyba 

do czego przyczepić. 

Kiedy wyszedłem z kina, miałem poczucie dobrze spędzonego czasu. To chyba 

dobra rekomendacja. To nie tylko dobra rozrywka, ale i mądry film. Choć może 

nie aż tak mądry (głównie emocjonalnie) jak „W głowie się nie mieści” czy 

„Zwierzogród”, bo o wiele więcej tu banałów i rzeczy, o których wie raczej więk-

szość użytkowników internetu, ale mimo wszystko dobrze sobie nawet o takich 

podstawach przypomnieć. 

Disney kolejny raz dał nam film, który bardzo dobrze się ogląda i chce się do 

niego wracać. Może nie będzie to taki hit jak „Kraina lodu” i pewnie nie wejdzie 

do kanonu animacji Disneya, ale dla mnie to po prostu ciekawa pozycja, która 

dała mi dużo frajdy.
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Vice

Jeżeli do kin wchodzi film, w którym główną rolę gra Christian Bale, to od razu wpisujesz go na listę 

do obejrzenia. Nie zawsze można być pewnym, że film Ci się spodoba, ale co do roli tego aktora, nie 

powinieneś mieć żadnych wątpliwości.

J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

Vice  |  Jan Urbanowicz

https://youtu.be/ENIo3-lwT0Q
http://www.twitter.com/yasiek_


   /   FILM   /   205205Vice

Tak właśnie jest w przypadku „Vice”. Najnowszy film Adama McKaya, który kilka 

lat temu wyreżyserował znakomity „The Big Short” (Bale również grał tam jedną 

z ról), opowiada nam historię polityka Dicka Cheneya – wiceprezydenta admi-

nistracji George’a W. Busha. Zapewne wiele osób może zastanawiać się, kim ów 

polityk jest i specjalnie mnie to nie dziwi, ponieważ jego nazwisko nie było spe-

cjalnie rozpoznawalne w Polsce. Poza granicami USA wielu mogło o nim nawet 

nie słyszeć, a jak się okazuje po seansie – powinni. „Vice” stawia bowiem tezę, 

że za większość zła, które pojawiło się na świecie w XXI wieku, to wina Cheneya. 

No, może nie do końca taką tezę, ale na pewno z jego winy Stany Zjednoczone 

najechały na Irak i Afganistan oraz to przez niego mamy taki stan rzeczy, jaki dziś 

widzimy na Bliskim Wschodzie. Idąc jeszcze głębiej w stawiane przez film założe-

nia, to wszystko wina jego żony, ponieważ to ona wpoiła głównemu bohaterowi, 

że musi przestać być życiową niedojdą i pisany jest mu sukces – czyli mówiąc 

krótko: „Ogarnij się!”.
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„Vice” to przede wszystkim bardzo dobra rola Christiana Bale’a. Aktor kolejny raz 

przeszedł fizyczną transformację – coś, z czego jest znany – i pokazał, że nie ma 

dla niego rzeczy niemożliwych. Myślę, że samo wcielenie się w rolę Cheneya pod 

względem mimiki, głosu i mowy ciała docenią przede wszystkich Amerykanie 

lub osoby zainteresowane historią tej postaci. Zza oceanu płyną jednak głosy, że 

na ekranie nie widać było aktora, lecz właśnie wiceprezydenta. To jedna z najlep-

szych rekomendacji. Aktorsko film stoi naprawdę bardzo mocno. Mamy tu Amy 

Adams, która wcieliła się w Lynne Cheney i bardzo bym chciał, by ta piekielnie 

zdolna aktorka otrzymała w końcu Oscara, który tak bardzo się jej należy. Jest 

tutaj również Sam Rockwell, którego George W. Bush podobał mi się o wiele bar-

dziej niż ten w wykonaniu Josha Brolina z filmu Olivera Stone’a sprzed ponad 

dekady. Steve Carell jako Donald Rumsfeld jest bezbłędny, a na dalekim planie 

w kilku dosłownie scenach błyszczy Tyler Perry jako Colin Powell.

Jeżeli jednak ktoś spodziewa się filmu na miarę „The Big Short”, to może wyjść 

z seansu zawiedzony. Co prawda McKay utrzymuje tu swoją zabawę humorem, 

dzięki czemu możemy poruszyć trudny i ważny temat w dość lekki i zabawny spo-

sób, ale brakuje tu tempa znanego z poprzedniego filmu. W pewnym momencie 

film traci na dynamice i sprawia, że można na nim przysnąć. Widzę w tym winę 

Wierzę jednak, że były wiceprezydent USA 

nie jest diabłem wcielonym, tak jak starają 

się pokazać to twórcy.
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scenariusza. Swój poprzedni film McKay oparł na książce, miał więc dobry mate-

riał źródłowy. W przypadku „Vice” mamy do czynienia ze scenariuszem oryginal-

nym, który nie wyszedł tak, jak wszyscy by sobie tego życzyli.

Na samym początku filmu, dowiadujemy się, że twórcy chcieli przekazać całą histo-

rię w sposób jak najbardziej zbliżony do faktów. Niestety, Dick Cheney jest jednym 

z najbardziej skrytych polityków i nie udało się opowiedzieć wszystkiego zgodnie 

ze stanem faktycznym. Film jest również dość jednostronny i pokazuje polityka 

tylko z jednej perspektywy. Nie twierdzę, że jest to złe, ponieważ często się z tym 

spotykamy. Wierzę jednak, że były wiceprezydent USA nie jest diabłem wcielonym, 

tak jak starają się pokazać to twórcy. Zabrakło mi tu nieco więcej obiektywizmu.

„Vice” to przede wszystkim popis aktorski. Aktorzy starali się wyciągnąć ze scenariu-

sza wszystko, co tylko się dało i większości z nich udało się to perfekcyjnie. Niestety, 

sam tekst już nie jest tak wybitny, a szkoda, bo miał ku temu bardzo duże zadatki. 

Film jest nominowany do tegorocznych Oscarów aż w ośmiu kategoriach. Moim 

zdaniem największe szanse na statuetkę mam tutaj Christian Bale, który przytył do 

roli ponad 20 kilogramów. Zresztą niedawno za tę właśnie rolę otrzymał Złoty Glob. 

Na pewno nie jest to film, którego bym nie polecał, ale też nie jest to pozycja obo-

wiązkowa. Spokojnie można ją obejrzeć w przyszłości, na domowej kanapie.

Vice
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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 
luty 2019

Nowy film „złotego człowieka Hollywood“, czyli Damiena 

Chazelle’a – twórcy „Whiplash“ i „La la land“. Tym raziem 

skupia się on na historii lotów na Księżyc i człowieka, który 

jako pierwszy postawił swoje stopy na Srebrnym Globie, 

czyli Neilu Armstrongu. W głównej roli zobaczymy Ryana 

Goslinga, a partneruje mu między innymi Claire Foy.

Premiera: 21 lutego 

    

Shane Black postanowił przywrócić widzom jednego 

z najbardziej klasycznych kosmitów w historii kina. 

Predator znów pojawia się na Ziemi i zaczyna polowanie. 

Oczekiwania względem filmu były duże i może nie do 

końca zostały spełnione, ale dla ludzi, którzy lubią styl 

Blacka, to może być przyjemna pozycja na wieczorny 

seans. Ja wyszedłem z kina w pozytywnym nastroju.

Premiera: 20 lutego

    

P I E R W S Z Y  C Z Ł O W I E K

P R E D AT O R

Premiery DVD i Blu-ray  |  Jan Urbanowicz

http://www.twitter.com/yasiek_
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David Gordon Green zaprosił na plan Jamie 

Lee Curtis i rozpoczął pracę nad kontynuacją 

klasycznego horroru Johna Carpentera. 

Michael Myers ponownie wkłada maskę 

i rozpoczyna krwawą masakrę w miasteczku 

Haddonfield. Może nie każdy będzie się na 

tym filmie bał, ale jest to dobra rozrywka 

na wysokim poziomie. Fani slasherów będą 

zadowoleni.

Premiera: 28 lutego    

Jeden z najgłośniejszych filmów 

ubiegłego roku i polski rekordzista, 

jeśli chodzi o liczbę widzów. 

Najnowsza produkcja Wojciecha 

Smarzowskiego, której nie trzeba 

przedstawiać. W rolach głównych 

Robert Więckiewicz, Janusz Gajos, 

Jacek Braciak, Arkadiusz Jakubik oraz 

Joanna Kulig.

Premiera: 6 lutego

H A L L O W E E N

K L E R

CAŁA MUZYKA
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Po raz kolejny moja muzyczna kopalnia talentów nie zawiodła 

i była jednym z powodów wybrania tego artysty do iMagazine. 

Moją kopalnią są dwa kanały na YouTube, od których jestem uza-

leżniony. Jeśli nie znacie, to ostrzegam, że mogą Wam zabrać 

kilkanaście wieczorów, ale zdecydowanie warto je poświęcić. 

Pierwszy z nich to Tiny Desk Concerts, a drugi to Colors, a Dermot 

Kennedy pojawił się w obydwu. Byłem w szoku, że nigdy wcze-

śniej nie słyszałem o tym chłopaku, ale szybko odkryłem, dla-

czego tak jest. Kiedy usłyszałem go pierwszy raz, Dermot miał 

tylko kilka singli na swoim koncie i dopiero zaczynało robić się 

o nim głośno. Sytuacja była jednak dynamiczna i dosłownie po chwili jeden z jego singli 

„śmigał” po wszystkich rozgłośniach radiowych. Teraz jest już gwiazdą, mimo tego, że jego 

pierwszy album, nazwany po prostu „Dermot Kennedy”, dopiero co ujrzał światło dzienne. 

Dermot pochodzi z Irlandii, co zdecydowanie słychać w jego akcencie i w trzy lata przemie-

rzył drogę z ulic Dublina, gdzie pogrywał dla przechodniów, na same szczyty list przebojów. 

Kluczem do sukcesu jest niewiarygodna wręcz charyzma w głosie tego wokalisty. Każdy 

numer śpiewany jest z charakterystyczną chrypą i z głębi serca, a to przeszywa słuchacza, 

powodując ciarki na całym ciele. „Dermot Kennedy” zawiera 12 utworów, które mogliście 

już słyszeć, od hitów, po te mniej popularne, które teraz tworzą jedną całość. Debiutancki 

album jest po prostu zbiorem dotychczasowych dokonań 25-letniego wokalisty z Dublina. 

Muzycznie Dermot wędruje wokół wszystkich gatunków, które są bliskie jego sercu. Folk, 

rock spotyka się z elektroniką i spokojnym pianinem, więc połączenie tego wymaga wiel-

kiego muzycznego smaku, którego nie brakuje artyście. Niewątpliwie jedną z największych 

zalet wokalisty jest budowanie olbrzymich emocji, a co za tym idzie, odpowiednia kontrola 

wokalu. Dermot momentami wręcz wykrzykuje swoje teksty, a porusza w nich tematy miło-

ści, zranienia, frustracji i akceptacji. Kupuje swoich słuchaczy płynącą w głosie autentyczno-

ścią i oby tego nigdy nie stracił. Czekam na więcej, bo potencjał jest olbrzymi. 

D E R M O T  K E N N E D Y 
DERMOT  K ENNEDY

Cała muzyka

J A R O S Ł A W  C A Ł A @ c a l a m u z y k a

Cała muzyka  |  Jarosław Cała

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/dermot-kennedy/1446593183?mt=1&app=music&at=11lHMT
http://www.twitter.com/calamuzyka
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/dermot-kennedy/1446593183?mt=1&app=music&at=11lHMT
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Zgadnijcie, gdzie trafiłem na drugiego muzycznego boha-

tera tego numeru iMagazine? Zgadliście, to znowu moja 

kopalnia w postaci kanału Colors. Tam pierwszy raz usły-

szałem tego artystę, wykonującego numer „Mercy” w taki 

sposób, że musiałem sprawdzić, kim jest Jacob Banks. 

Opisywany wcześniej Dermot Kennedy ma kilka podob-

nych cech z Jacobem Banksem, ale jedna jest szczegól-

nie zauważalna. Wokal – o nim mowa, bo petarda, jaką 

w swoim głosie ma Jacob, jest niewiarygodnych rozmiarów 

i może służyć jako skuteczna broń na sąsiadów. Istnieje 

jednak spore ryzyko, że im się spodoba i poproszą o zrobienie jeszcze głośniej. 

Jacob Banks pochodzi z Nigerii, ale w wieku 13 lat trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie 

uwaga, bez żadnej szkoły muzycznej, sam uczył się śpiewać. Teraz najlepsze! Swoją 

przygodę z muzyką zaczął w wieku 20 lat, w co ciężko jest uwierzyć, słysząc, jak 

olbrzymi talent ma ten artysta. Tak samo, jak w przypadku Dermota, „Village” jest 

pierwszym długogrającym materiałem Jacoba, a wcześniejsze dokonania można 

raczej nazywać jedynie EP.

Od samego początku do końca, „Village” poraża mnie dojrzałością, jaką prezentuje 

zaledwie 27-letni artysta. Pewność siebie, poruszane tematy i kontrola nad abso-

lutnie każdym dźwiękiem nie pasuje mi do debiutanta. Ponad wszystko, co przed 

chwilą napisałem, wybija się jednak jego potężny, ciężki głos, który dosłownie 

porusza każdą część ciała. Muzycznie jego świat to wszystko, co możemy usłyszeć 

wokoło soulu, ale każdy dźwięk zawarty na tym albumie jest tłem dla jego niesamo-

witego wokalu. Zawsze na pierwszym planie jest to, co Jacob chce nam przekazać 

i to, w jaki sposób to robi. Sam artysta o swoim debiutanckim krążku mówi w taki 

sposób: „Wioska polega na świętowaniu rzeczy, które czynią nas takimi, jakimi jeste-

śmy, dobrymi, złymi i pełnymi wątpliwości”. Idealna propozycja na zimne wieczory, 

kiedy zawinięci w koc czytamy książkę, a „Village” leci zapętlona po raz piętnasty 

i absolutnie nam to nie przeszkadza. 

J A C O B  B A N K S 
V ILL AGE

MAKOWA KUCHNIA

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/village/1435617573?mt=1&app=music&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/village/1435617573?mt=1&app=music&at=11lHMT
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Wątróbki drobiowe z jabłkami  |  Małgorzata Łada
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• 30–40 dkg wątróbek drobiowych 

(wzięłam indycze, ale spokojnie 

mogą być kurze, najlepiej od kur 

z wolnego wybiegu)

• 2 średniej wielkości czerwone 

cebule

• 2 dość duże kwaśne jabłka

• 1 łyżka mąki pszennej

• 3 łyżki masła klarowanego lub oleju

• sól, pieprz

Wątróbki czyścimy, myjemy, osuszamy, doprawiamy 

solą i pieprzem, a następnie obtaczamy w mące.

Jabłka myjemy, pozostawiamy w skórce, ale usu-

wamy gniazda nasienne, a następnie kroimy w óse-

meczki. Cebulę kroimy w piórka.

Na rozgrzanym maśle obsmażamy wątróbki po obu 

stronach, dodajemy cebulę i jabłka. Wszystko sma-

żymy na małym ogniu. Smażymy 4–5 min, delikatnie 

mieszając, żeby nic się nie rozpadło.

Podajemy z gotowanymi ziemniaczkami lub 

pieczywem.

Wątróbki drobiowe z jabłkami
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