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tapnij by przejść do menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora

przeciągnij w prawo

#EksperciDobregoBrzmienia

DAJ SIĘ PONIEŚĆ
MUZYCE
W NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI
Od 25 lat doradzamy entuzjastom muzyki, jak stworzyć ich wymarzone systemy.
W naszych salonach, zlokalizowanych w największych miastach Polski, oferujemy
sprzęt cenionych światowych marek. Nasi doradcy pomogą dobrać elementy
Twojego systemu w taki sposób, aby cieszyły doskonałym brzmieniem.
W każdym z salonów znajdują się profesjonalnie przygotowane sale odsłuchowe,
pozwalające ocenić brzmienie i funkcjonalność poszczególnych urządzeń.
Przekonaj się na własne uszy - przyjdź i posłuchaj.

www.tophifi.pl
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WSTAŃ
I POCZUJ
ZMIANĘ
NA LEPSZE

Twoje ciało zostało stworzone do czegoś więcej niż tylko siedzenie.
Nasze biurka zadbają o zdrowie Twojego kręgosłupa oraz poprawę
samopoczucia, dzięki temu każdy kolejny dzień będzie lepszy od
poprzedniego. Wraz ze wzrostem wysokości blatu wzrośnie Twoja
efektywność.
◾ REGULACJA WYSOKOŚCI BLATU◾ USB◾ ŁADOWANIE INDUKCYJNE◾ AMBIENT LED◾

DESKWISE.PL
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PAWEŁ JOŃCA
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Wrzesień dla większości z nas oznacza koniec
wakacji, powrót do pracy czy szkoły. Wrzesień
oznacza też początek najgorętszego okresu
w roku. Za chwilę odbędzie się premiera najnowszych iPhone’ów. Do tego najprawdopodobniej
nowego Apple Watcha i w niedalekiej przyszłości
także iPadów. Kolejnymi nowościami będą systemy operacyjne macOS Catalina, iOS 13, iPadOS,
watchOS 6 i tvOS 13. W międzyczasie startują berlińskie targi IFA 2019, na których możemy spodziewać się wysypu kolejnych nowości sprzętowych.
W trzech słowach – będzie się działo.
Wspomniane przeze mnie nowości zostaną zaprezentowane dosłownie w kilka dni po premierze tego wydania, zatem będziemy o nich pisać
w pierwszej kolejności na www. Tymczasem zapraszam do nowego numeru, w którym znajdziecie
dużo ciekawych tematów wyselekcjonowanych
przez naszą redakcję. Każdy znajdzie coś dla siebie – audio, gadżety, HomeKit, TV, samochody, gry
i programy, filmy, kuchnię i oczywiście felietony.
Zapraszamy do nowego, 		
wrześniowego iMagazine!

Dominik Łada

*Funkcja nie występuje w modelu Deco M4

w w w.t p - l i nk .co m . pl
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zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Zdjęcia
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Inteligentny zamek
z HomeKit
Dostępny wyłącznie w HKCenter.store
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Aktualizacje systemów –
iOS 12.4.1, macOS Mojave
10.14.6, watchOS 5.3.1 oraz
tvOS 12.4.1
Czytaj dalej....

Jak sprawdzić, które aplikacje przestaną nam
działać pod MacOS 10.15
Catalina?
Czytaj dalej....

FAA zabrania latać z
15-calowymi MacBookami Pro, wyprodukowanymi
między 9/2015 a 2/2017
Czytaj dalej....
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iPhone 11 – wyciek informacji na temat zbliżającej
się premiery
Czytaj dalej....

Disney+ coraz
ciekawszy – jest
na co czekać
Czytaj dalej....

Apple Watch Series 5 prawdopodobnie zadebiutuje z ceramiczną i tytanową
kopertą
Czytaj dalej....
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Audio Pro BT5 – najnowszy
model głośnika Bluetooth
Audio Pro wprowadza do swojej oferty najnowszy głośnik Bluetooth.
Model BT5 łączy kompaktowe rozmiary z zaawansowaną techniką. Urządzenie dostarcza wysokiej jakości, mocny dźwięk, a dzięki pięknemu
skandynawskiemu wzornictwu i trzem atrakcyjnym wersjom wykończenia
idealnie wpisuje się w wystrój domowego wnętrza.
Prezentując swój najnowszy model BT5, szwedzka firma Audio Pro po
raz kolejny udowadnia, że o potędze dźwięku decyduje znacznie więcej
czynników niż tylko wielkość obudowy i głośników. Ten niewielki głośnik
bezprzewodowy dostarcza dźwięk o zadziwiającym bogactwie i wysokiej
jakości brzmienia, z łatwością wypełniając muzyką domowe przestrzenie.
Od strony technicznej BT5 jest niewielkim głośnikiem bezprzewodowym
wykorzystującym Bluetooth 4.0. Obudowa o wymiarach 134 mm × 250 mm
× 150 mm (W × S × G) skrywa dwa przetworniki – wysokotonowy o średnicy 19 mm z tekstylną kopułką i średnio-niskotonowy o średnicy 101 mm
– których zasilanie powierzono wzmacniaczowi Class D o mocy 10 W + 30
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W. Najniższy zakres częstotliwości wspomagany jest dodatkowo poprzez
zastosowanie obudowy typu bas-refleks. Całość tworzy niezwykle dopracowany układ, który dostarcza precyzyjny dźwięk z zakresu od 50 Hz do
20 kHz.
Przydatną alternatywą dla łączności bezprzewodowej jest wyposażenie
BT5 w tradycyjne gniazdo połączeniowe mini-jack 3,5 mm, dzięki któremu
do głośnika można podłączyć także wiele innych źródeł dźwięku.
Choć pod względem wzornictwa model BT5 zdaje się otwierać nowy kierunek w ofercie Audio Pro, to bez wątpienia zachowuje on piękne, skandynawskie wzornictwo charakterystyczne dla wszystkich urządzeń tego
producenta. Przód i boki urządzenia pokryte są tkaniną, natomiast górna
i dolna powierzchnia wykonane są z paneli drewnianych w jednej z trzech
wersji kolorystycznych: czarnej, orzecha włoskiego i dryfującego drewna.
Dzięki temu urządzenie z łatwością dopasowuje się do wystroju niemal
dowolnego domowego wnętrza.
Audio Pro BT5 pojawi się w sprzedaży jeszcze w sierpniu br. Poglądowa
cena detaliczna głośnika wyniesie 649 zł.
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Apple TV+ i Apple Arcade
najprawdopodobniej
wycenione – tanio nie
będzie
Czytaj dalej....

Apple Arcade – można
sprawdzić jak wyglądają
pierwsze gry na nową
platformę
Czytaj dalej....

British Airways kupuje 15
tysięcy iPhone’ów XR dla
swojej załogi
Czytaj dalej....
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Apple, Google i Mozilla wystąpili przeciwko
rządowi Kazachstanu i ich
prób monitorowania internetu Kazachów
Czytaj dalej....

Apple Card oficjalnie
dostępna, 3% cashback
także w Uberze
Czytaj dalej....

Apple Music na pokładzie
Porsche Taycan; dodatkowo
3 lata streamingu danych
będzie za darmo
Czytaj dalej....
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Multimedialny adapter
USB-C od Apple doczekał się
nowej wersji z HDMI 2.0
Czytaj dalej....

Apple Digital Masters
– Apple Music podrasowany, ale bez
zwiększonego bitrate’u
Czytaj dalej....

16-calowy MacBook
Pro może oznaczać koniec obecnego modelu
15-calowego
Czytaj dalej....
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TP-Link Deco E4 – prosty i tani
sposób na zasięg WiFi w całym domu
Właściciele domów lub kilkupokojowych mieszkań często mają problemy
z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej. Sieć WiFi nie dociera do
niektórych pomieszczeń lub jest za słaba do sprawnej transmisji danych.
System Deco E4 od TP-Link pozwala w prosty i przystępny cenowo sposób
rozwiązać wszystkie problemy związane z martwymi strefami WiFi.
Dzięki technologii Mesh oraz oparciu całej komunikacji na trzech protokołach wchodzących w skład grupy 802.11: 802.11k, 802.11r i 802.11v, system
Deco E4, podobnie jak poprzednie modele z rodziny Deco, pozwala na
zbudowanie wydajnej sieci WiFi w dużym mieszkaniu lub jednorodzinnym domu. Routery Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą
sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu twój telefon lub tablet
zawsze połączy się z routerem Deco, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu, buforowania czy spadków prędkości.
Wystarczą zaledwie dwa urządzenia Deco E4 by zapewnić płynną transmisję danych na powierzchni ponad 200 m2. W razie potrzeby system
można rozbudowywać o kolejne urządzenia.

AKTUALNOŚCI
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System Deco E4 pracuje w standardzie 802.11ac, oferując przepustowość
do 867 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do
300 Mb/s w 2.4GHz. Każda jednostka
Deco E4 wyposażona jest również w 2
10/100Mb/s porty Ethernet, które pozwalają połączyć z Internetem urządzenia nieposiadające karty sieciowej WiFi.
Konfiguracja i zarządzanie Deco E4 jest
niezwykle proste. Wystarczy zainstalować aplikację TP-Link Deco, dostępną na
urządzenia z systemem Android i iOS,
a następnie podążać za wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie smartfona.
Deco zajmie się resztą, łącznie z wyborem
najlepszych miejsc do instalacji urządzeń.
Ten niezawodny mesh jest także kompatybilny z innymi modelami Deco, a do
tego może być zarządzany za pomocą
Amazon Alexa lub IFTTT.
Deco E4 posiada rozbudowane funkcje
kontroli rodzicielskiej, która dba o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników Internetu. Dzięki niej można m.in.
stworzyć osobne profile dla każdego
z domowników i ustawić dla nich limity
czasowe. Dodatkowo można ustawić także
filtry, które w zależności od wieku będą blokowały dostęp do danych treści. Ponadto rodzice mogą
również sprawdzić odwiedzane przez swoje pociechy strony internetowe. Wszystkie te funkcje dostępne są z poziomu aplikacji.
Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją. Więcej informacji na temat Deco E4
dostępne jest na stronie internetowej.
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Apple wypuściło cztery
filmy z serii SMR, które
mają pomóc nam się
zrelaksować
Czytaj dalej....

Nowe dane IDC – Sprzedaż
iPhone’ów gwałtownie
spadła
Czytaj dalej....
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Apple Watch – królem
smartwatchy. Firma ma
prawie połowę rynku
Czytaj dalej....

Zapraszamy do
społeczności iMagazine
na Discordzie
Czytaj dalej....

Powrót do szkoły – zestaw
Apple dla (bogatego) 			
studenta
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Harman Kardon Esquire Mini 2
Harman Kardon Esquire Mini 2 to ultrapłaski i przenośny głośnik premium z Bluetooth. Wyjątkowe brzmienie, wyrafinowana elegancja
i wygoda użytkowania.
Ultrapłaski, przenośny głośnik Harman Kardon
Esquire Mini 2 to doskonały towarzysz podróży,
który bez problemu zmieści się w każdej walizce
lub torebce. Nawet przy takiej wąskiej konstrukcji
oferowany dźwięk jest najwyższej jakości.
Specjalnie zaprojektowane przetworniki głośnika oraz dostosowana akustyka zapewniają
brzmienie klasy premium. Esquire Mini 2 charakteryzuje się dwumikrofonowym systemem
konferencyjnym z eliminacją szumów, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów konferencyjnych w podróży. Wbudowany
akumulator zapewnia do 10 godzin prazy, a port
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USB umożliwia korzystanie z głośnika jako powerbanku. W ten sposób
szybko można naładować urządzenia przenośne. Dołączone do zestawu
etui sprawia, że Harman Kardon Esquire Mini 2 jest idealnym towarzyszem w podróży biznesowej lub na wycieczce.
Muzykę przesyłać można bezprzewodowo za pośrednictwem Bluetooth.
Harman Kardon Esquire Mini 2 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i srebrnej).

Specyfikacja techniczna:
• Wersja Bluetooth: 4.2
• Wsparcie: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
• Przetwornik: pełnozakresowy 1,75 cala
• Moc znamionowa: 8 W RMS
• Pasmo przenoszenia: 130 Hz – 20
kHz(-6dB)
• Stosunek sygnału do szumu: 80dB
• Wejście ładowania: 5V / 1A
• Rodzaj baterii: polimer litowo-jonowy
(3,8 V / 2200 mAh)
• Czas ładowania akumulatora: 3 godziny
• Czas odtwarzania muzyki: do 10 godzin
(zależy od poziomu głośności i treści
audio)
• USB do ładowania 5 V / 1 A (maksymalne)
• Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 9 dBm
• Zakres częstotliwości nadajnika 		
Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,
π / 4 DQPSK, 8DPSK
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 		
75,20 x 140 x 26,10 mm
• Waga: 250,5 g
• Sugerowana cena detaliczna: 699 zł

DRA-800H

PRAWDZIWE HIFI
TERAZ Z WIFI
Dwukanałowy amplituner klasy Hi-Fi
z funkcjami sieciowymi i multiroom.

www.denon.pl

PODRÓŻE

PATRYCJA RUDNICKA
@PatrycjaR
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Singapur – Miasto Lwa
Miasto-państwo Singapur od bardzo dawna było w pierwszej trójce
mojej listy miejsc do odwiedzenia. I w końcu w czerwcu tego roku
udało się! Spędziłam tam wprawdzie tylko kilka dni, lecz były one
bardzo intensywne pod względem zwiedzania.

PODRÓŻE
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Nazwa Singapur pochodzi od dwóch sanskryckich słów: simha (lew) i pura
(miasto), stąd niekiedy stosowana nazwa Miasto Lwa. Przechadzając się ulicami, od razu można zauważyć połączenie historii i tradycji z nowoczesnością. Z jednej strony mamy inspirowane hinduizmem budowle i świątynie,
a z drugiej beton i szkło, nowoczesne budynki napakowane technologią.
Singapur jest miastem bardzo bezpiecznym. Wpływ na to zapewne mają
bardzo surowe kary, z których Miasto Lwa słynie. Do dziś funkcjonuje tu
kara śmierci m.in. za narkotyki, gwałt, morderstwo, a także korupcję wśród
wysokich urzędników oraz kara chłosty za włamanie lub wandalizm. Ciekawostką jest to, że nie można do Singapuru wwozić papierosów elektronicznych oraz gumy do żucia, karane jest nawet samo żucie gumy (można
kupić tylko gumę bez cukru sprzedawaną w celach leczniczych na podstawie recepty w aptece). Za niespłukanie wody w toalecie i chodzenie nago
po domu/pokoju hotelowym możemy zostać srogo ukarani. Jednak dzięki
temu porządkowi nie uświadczymy na ulicach ludzi palących papierosy,
nie zobaczymy papierków walających się na chodniku, nie doświadczymy
braku uprzejmości ze strony kierowców.

Singapur Eye
Jest to pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy podczas przejazdu z lotniska
do centrum miasta. Wielki diabelski młyn, z którego można podziwiać
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panoramę Singapuru. Znajduje się w zatoce Marina Bay, tuż obok Marina
Bay Sands i ogrodów Gardens by the Bay.

Marina Bay
Zatoka w samym środku miasta. A w niej aż pięć atrakcji, które trzeba
koniecznie zobaczyć.
Najbardziej rzucają się w oczy trzy wieże połączone na górze dachem
w kształcie łodzi. To hotel Marina Bay Sands. Na samej górze, na prawie 60.
piętrze, w tzw. łodzi, znajduje się basen „infinity pool” (niestety dostępny
tylko dla gości hotelowych), taras widokowy oraz klub nocny. Jeśli chcemy
podziwiać nocną panoramę Singapuru, to raczej musimy skorzystać
z klubu, ponieważ taras późnym wieczorem jest zamykany. Przed hotelem
o godzinie 20:00 i 21:00 odbywają się pokazy świateł „Spectra – A Light &
Water Show”. Pokaz trwa 15 minut i dosłownie zapiera dech w piersiach.
Jeśli miałabym polecić tylko jedną atrakcję w Mieście Lwa, to poleciłabym
właśnie odwiedzenie Marina Bay Sands i wzięcie udziału w tym pokazie.
Tuż za hotelem znajdują się ogrody Gardens by the Bay. Dwie potężne kopuły
skrywają dwa różne ekosystemy. W pierwszej szklarni oprócz kwiatów i roślin
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z różnych zakątków świata znajdziemy także
baobaby i drzewa butelkowe. W drugiej znajdziemy się w lesie tropikalnym Cloud Forrest,
gdzie oprócz drzew mamy także wodospad
i grotę ze stalaktytami i stalagmitami. Za
dodatkową opłatą można wejść na kładkę,
którą chodzimy w koronach drzew. Gardens
by the Bay to połączenie natury i technologii.
Wszystko jest pięknie podświetlone, na każdym
kroku stykamy się z najnowszymi technologiami w postaci interaktywnych przewodników,
a także hologramów. Codziennie wieczorem
również w ogrodach odbywa się pokaz świateł.
Pokazy są tematyczne, w czerwcu tematem
przewodnim było Toy Story 4.
Tuż obok hotelu Marina Bay Sands znajduje się
ArtScience Museum. Jest to budynek w kształcie otwartej dłoni, w którym poczujemy się,
jakbyśmy wkroczyli do przyszłości. Wszystkie
wystawy są interaktywne, światło dosłownie
nas otacza. Niestety, nie miałam okazji wzięcia
udziału w pokazach i wystawach, weszłam
tam tylko na chwilkę…
Naprzeciwko muzeum i hotelu, tuż obok
części biznesowej miasta z wielkimi biurowcami znajdziemy pomnik Merliona. Pól ryba,
pół lew jest oficjalną maskotką-symbolem
Singapuru. Stąd możemy się przejść do
Esplanade – Theatres on the Bay, gdzie od
2002 roku odbywają się darmowe przedstawienia i koncerty.
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Marina Bay Street Circuit
To miejsce jest nie lada gratką dla fanów Formuły 1. Tor powstał w 2008 roku i od tego
czasu odbywają się na nim zawody Grand
Prix Singapuru. Odbył się tu pierwszy wyścig
przy sztucznym oświetleniu; zwyciężył w nim
Fernando Alonso. Rekord okrążenia toru od
2017 roku należy niezmiennie do Lewisa Hamiltona. Niestety, dane mi było oglądać tor jedynie z odległości… Ale mam nadzieję, że kolejna
moja wizyta w Singapurze będzie dłuższa i uda
mi się obejrzeć tor również od środka.

Ulica Orchard
To chyba najbardziej znana ulica w mieście.
Znajdują się tu najdroższe sklepy i galerie
handlowe. Swoje salony mają tu IWC, Breitling, Omega, Tag Heuer, są całe galerie, gdzie
zakupimy najnowsze kolekcje Versace, Gucci
czy Louis Vuitton. Oczywiście są tu także
tańsze marki, znane również z naszych rodzimych centrów handlowych. Przechadzając się
ulicą, widziałam sklepy Superdry, Nike, H&M
czy z zegarkami Swatch. Wielkim zaskoczeniem dla mnie była galeria handlowa znajdująca się pod ziemią. Chciałam tylko przejść na
drugą stronę ulicy przejściem podziemnym,
a trafiłam do 3-poziomowej podziemnej
galerii. Jako kontrast do Orchard, gdzie króluje metal, beton i szkło, warto wybrać się
do dzielnicy indyjskiej i chińskiej. Tam, poza
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straganami i restauracjami, zobaczyć można zupełnie odmienną architekturę. Zderzenie tych kultur robi naprawdę duże wrażenie.

Mount Faber Park
Przed pożegnaniem z Singapurem warto się tu wybrać. Jest to doskonały
punkt widokowy, na który dostać się można m.in. kolejką linową. Widok
rozpościerający się z góry jest niesamowity. Z jednej strony widzimy beton
i szkło, czyli singapurskie drapacze chmur, a z drugiej zieleń i port, na którego tle samotnie stoi najdroższy w mieście apartamentowiec. Ale to nie
jedyna atrakcja tego miejsca. Znajduje się tu też tzw. The Bell of Happiness,
czyli dzwon szczęścia, przy którym młode pary robią sobie sesje zdjęciowe.
Gdy mu się przyjrzymy, to zobaczymy coś, co wielu z was zaskoczy: napis
„Dar Pomorza 1910”. Od dawna toczy się dyskusja na temat pochodzenia
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dzwonu. Marek Twardowski, kustosz „Daru Pomorza” w książce „Fregata
Dar Pomorza” umieścił informację, że pierwsza wzmianka o dzwonie
pojawiła się na początku lat 80. Został on wtedy zauważony w tokijskim
domu handlowym (był tam wystawiony na sprzedaż). Dopiero w 2001 roku
dzwon trafił do Mount Faber Park.

Jewel na lotnisku Changi
Jak wygląda lotnisko, większość z Was zapewne wie. Wszystkie są do
siebie dość podobne. Jednak Changi Airport jest inne. I to z dwóch
powodów. Po pierwsze, właściwą kontrolę bezpieczeństwa odbywamy
dopiero przed samym lotem podczas wejścia do gate’u. Jest to o tyle
wygodne, że poruszając się po strefie wolnocłowej (do której dostęp
jest możliwy po zeskanowaniu boarding passa) możemy mieć ze sobą
np. własne napoje. Butelkę należy opróżnić lub wyrzucić dopiero przed
bramką. Chociaż w sumie warto jej nie wyrzucać, bo w poczekalni za
kontrolą bezpieczeństwa nowej wody już nie kupimy, ale za to możemy
napełnić w specjalnym automacie nasz własny pojemnik. Po drugie, jest
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to jedyne lotnisko, na którym podczas oczekiwania na lot możemy skorzystać z bezpłatnego kina lub basenu. W kinie obejrzymy najnowsze
hity – podczas mojego pobytu leciał akurat najnowszy „Spider-Man”.
Pomiędzy terminalami znajduje się Jewel – wielka galeria handlowa,
w której oprócz sklepów znajdują się również restauracje i kawiarnie,
place zabaw dla dzieci oraz… wodospad. Tak, pięknie podświetlony
wodospad! Otoczony jest zielenią i ławeczkami, w tle cały czas leci
muzyka z „Jurassic Park”, a co godzinę odbywają się tam pokazy świateł.
Dlatego też warto na to lotnisko wybrać się dobre kilka godzin przed
wylotem.
Od mojego pobytu w Singapurze minęły zaledwie dwa miesiące, a ja już
tęsknię. Jest to jedno z najpiękniejszych miast, jakie można odwiedzić i na
pewno tam jeszcze wrócę.

-30% dla czytelników iMagazine
Wpisz kod IMAGAZINE na trendsfestival.pl

KUP BILET
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Radykalny sposób na
maile, czyli inbox zero dla
zapracowanych
Mamy rok 2019 i ciągle korzystamy z maila. Mail miał już dawno
temu przestać istnieć, ale ciągle jest obecny w naszym życiu
i dostajemy więcej wiadomości niż kiedykolwiek.
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Sam miałem ostatnimi czasy z nim problemy – rezygnowałem z niego,
przekazując obsługę korespondencji asystentce albo odpowiadałem
z dużym opóźnieniem (z wyrzutami sumienia w bonusie). Ostatnio jednak
udało mi się znaleźć dosyć radykalne, ale bardzo skuteczne rozwiązanie.
A właściwie dwa…

Rozwiązanie 1. Nie używaj maila w swoim zespole
O tym pisałem już wcześniej i pewnie jeszcze nieraz wspomnę – jeśli
używasz maila w ramach swojego zespołu, to, cytując Steve'a Jobsa:
„Robisz to źle!”.
Mamy przecież wiele narzędzi do komunikacji wewnątrz zespołu, które
przewyższają mail w wielu aspektach. W zespole Nozbe używamy Slacka
do czatowania, czyli wysyłania szybkich, krótkich wiadomości, Nozbe do
komunikacji przez zadania – czyli współdzielenia projektów, delegacji
zadań i komunikacji poprzez komentarze w tychże. Do tego dochodzi
Dropbox Paper do współpracy na dokumentach, GitHub do pracy na
kodzie oraz do pisania artykułów na bloga. Maila nie używamy wcale. I jest
nam z tym dobrze. Dzięki temu działamy znacznie efektywniej!

Rozwiązanie 2. Pisz maile jak krótkie wiadomości SMS
To jest moje nowe odkrycie. Od ponad miesiąca tak działam i efekty
są super. Odpisuję na maile jak na SMS-y – krótko, zwięźle i na temat.
I codziennie mam skrzynkę odbiorczą wyzerowaną. Po prostu rewelacja
– poniżej przedstawiam, jak do tego podejść.

3 podstawowe zasady przy wysyłaniu maili na
wzór SMS-ów
Zasada 1. Żadnego pozdrawiania. Zupełnie odpuszczam „Witaj” czy
„Pozdrawiam serdecznie”, czy inne tego typu frazesy. Skoro poświęcam

O tym pisałem już wcześniej i pewnie jeszcze nieraz wspomnę
– jeśli używasz maila w ramach swojego zespołu, to, cytując
Steve'a Jobsa: „Robisz to źle!”.
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mój czas, aby Ci odpowiedzieć, to znaczy, że pozdrawiam Cię bardzo, ale to
bardzo serdecznie!
Zasada 2. Odpowiedź tylko jednym zdaniem. Maksymalnie dwoma. Ja po
prostu piszę, co myślę, oszczędzając zarówno Twój, jak i mój czas, i pokazuję, że przeczytałem Twój mail w całości, ale nie widzę potrzeby, aby do
wszystkich jego zdań się odnosić.
Zasada 3. Raz dziennie i tyle! Odpowiadam na maile tylko raz dziennie
– otwieram skrzynkę, idę przez maile jak burza, odpowiadam szybko, działam sprawnie i wylogowuję się. Oczywiście nie mam włączonych powiadomień dla maili przychodzących. Jutro też jest dzień.

Odpowiadam na maile tylko raz
dziennie – otwieram skrzynkę, idę
przez maile jak burza, odpowiadam
szybko, działam sprawnie i wylogowuję
się. Oczywiście nie mam włączonych
powiadomień dla maili przychodzących.
Jutro też jest dzień.

Skąd takie zasady mailowania w stylu
SMS-owym?
To nie jest niegrzeczne! Wręcz przeciwnie – odpowiadając na mail, pokazuję, że Cię nie zignorowałem, że mi bardzo na Tobie i na Twojej opinii
zależy. Przeczytałem Twojego maila ze zrozumieniem i Ci szybko odpisałem. Pokazuję Ci, że ważniejsze dla mnie jest to, co piszesz i odniesienie się
do Twoich słów niż puste frazesy.
To jest szybkie! Dzięki tej technice odpowiadam szybko – w ciągu jednego
dnia. A nie jak kiedyś, kiedy odpowiadałem na maile po tygodniu, dwóch…
lub jeszcze później.
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To jest mobilne! Odpowiadam na maile prosto z iPhone'a. Nie muszę mieć
pod ręką iPada lub otwierać Maca. Mogę przejść tak samo szybko przez
skrzynkę odbiorczą na każdym z moich urządzeń. Dzięki temu nie odkładam maili na potem.

Jak to zrobić jeszcze lepiej i jeszcze sprawniej?
Nie wystarczy po prostu pisać szybko, jest jeszcze kilka dodatkowych
wskazówek, którymi chciałabym się podzielić w tym temacie, a które bardzo pomogły mi we wdrożeniu tego systemu:
• Używaj skrótów klawiszowych w iOS i macOS – szczególnie na najczęściej powtarzające się zdania lub informacje. Na przykład „xn” to skrót do
mojego adresu mail michael@nozbe.com, „hhn” to skrót do naszej strony
https://nozbe.com/ i tak dalej. Bardzo przydatne, aby też nie popełniać
błędów i nie odsyłać ludzi do niewłaściwego adresu.
• Podejmij decyzje wcześniej – mam to szczęście, że ze względu na moją
historię prowadzenia Nozbe ludzie chcą ze mną gadać, czasami są to
wywiady, czasami po prostu rozmowa, a czasami chcą mi coś sprzedać – jeśli mnie to interesuje, to odpisuję im z odnośnikiem do aplikacji Calendly, gdzie mam ustalone dwa dni w tygodniu, kiedy jestem
dostępny. Wcześniej zdecydowałem, że właśnie te terminy mi pasują
i jeśli ktoś chce ze mną porozmawiać, może sobie po prostu wybrać pół
godziny w wyznaczonym przeze mnie przedziale czasowym. Oszczędza to
całej wymiany maili, w której dogadujemy termin. Gdy ktoś już się wpisze,
ląduje to automatycznie w moim kalendarzu.
• Miej swoje zasady i się ich trzymaj – tak jak wyżej, już wcześniej zdecydowałem, jaką mam politykę odnośnie do rzeczy takich jak np. inwestowanie w Nozbe. Kiedy kontaktują się ze mną inwestorzy z chęcią rozmowy
o możliwości inwestowania w Nozbe, odsyłam ich do posta na blogu

Nozbe, w którym napisałem: „Nie mamy zewnętrznych inwestorów, nigdy
ich nie mieliśmy i nie planujemy mieć”. Stawiam sprawę bardzo jasno
i oszczędzam dodatkowej wymiany zdań.
• Pisz bloga i do niego odsyłaj – oprócz cyklicznych artykułów na blogu

Nozbe piszę też prywatny blog – trochę jako archiwum spraw, na których
mi zależy i które mogą posłużyć w przyszłości zarówno mnie, jak i moim
czytelnikom. Często, zamiast pisać długiego maila, po prostu odsyłam
zainteresowanycyh do wpisów na moim blogu, a gdy piszą do mnie na
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temat, który mnie zainteresował, to notuję go na przyszłość do opisania
na blogu lub tutaj – w iMagazine.
• Maile do załatwienia na później zamieniaj w zadania – jeśli mail wymaga
dalszego działania (staje się zadaniem do zrobienia), odpisuję grzecznie i całą korespondencję przesyłam na mój indywidualny adres mail
w Nozbe (ma go każdy użytkownik aplikacji), przekształcając tytuł maila
w zadanie, a jego treść – w komentarz do zadania. Bardzo wygodne!

Zacznij już dziś!
Czy takie podejście do obsługi maila jest dla Ciebie? Odezwij się na Twitterze
albo po prostu napisz do mnie maila na adres podany wyżej w tym artykule.
Gwarantuję Ci trzy rzeczy: (1) że przeczytam Twojego maila ze zrozumieniem,
(2) odpiszę w ciągu jednego dnia oraz (3) moja odpowiedź będzie krótka,
zwięzła i na temat.

K.L. Lada
GALERYJCE”
“NA „NA
GALERYJCE”

ZLOTNICTWO
BIŻUTERIA - UPOMINKI - ZEGARKI VINTAGE

SZTUKA

Zapraszamy na nasze stoisko na Jarmarku Regionalnym na dziedzińcu kościoła Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68
Czynne codziennie 10:00-18:30 tylko do 17-go września.

UZYTKOWA

Możliwość płacenia kartami kredytowymi

+48 501 757 027 | www.nagaleryjce.pl
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NAD M10
i Bowers & Wilkins 706 S2
– mały duży format
Do odsłuchu audio w doskonałej jakości można mieć wieloczęściowy,
zajmujący mnóstwo miejsca zestaw. Można, ale nie trzeba, bo obecne
wzmacniacze nie dość, że są kompaktowe, to ponadto w niczym nie
ustępują zdecydowanie większym urządzeniom.
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Firma NAD znana jest z high-endowego sprzętu audio, ze wzmacniaczami
i amplitunerami na czele. Najnowsze urządzenie firmy, wzmacniacz strumieniowy M10, łączy w sobie amplituner, wzmacniacz oraz odtwarzacz
muzyki – wszystko zamknięto w smukłej i niewielkiej obudowie, która
została zaprojektowana tak, by dobrze prezentowała się nie tylko ustawiona
w szafce pośród innej elektroniki, ale też równie dobrze wyglądała w bardziej eksponowanym miejscu. Urządzenie jest niezwykle proste, do sterowania jest wykorzystywany dotykowy ekran wypełniający front obudowy
i podświetlający się automatycznie po dotknięciu. Na górze umieszczono
podświetlane logo producenta, wszystkie złącza trafiły natomiast na tył.
Wzornictwo M10 trafia idealnie w mój gust – jest surowo, ale jednocześnie
uniwersalnie, trudno znaleźć przestrzeń, do której wzmacniacz nie będzie
pasował. Podobnie jest z głośnikami Bowers & Wilkins 706 S2, z którymi
testowałem M10. To niewielkie monitory studyjne, które można ustawić
zarówno na podłodze, jak i na podstawkach. Dostępne są w kilku wariantach wykończenia, do mnie trafiły chyba w najładniejszej, fortepianowej
czerni, ale można je też zamówić w kolorze białym lub w wykończeniu
drewnianym.
Uruchomienie całego zestawu, łącznie z kalibracją, zajęło mi odrobinę
ponad godzinę. Pierwsze uruchomienie jest błyskawiczne, najwygodniej
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skonfigurować urządzenie za pomocą aplikacji BluOS na smartfona lub komputer
(jest dostępna zarówno na macOS, jak i na
Windowsie). O ile jednak logowanie się do
serwisów streamingowych czy konfiguracja
zachowania ekranu, sposobu wyświetlania
i połączenia z internetem ma sens od razu, to
do ustawień brzmienia warto przejść dopiero
po kalibracji. Trzeba też zrobić aktualizację
oprogramowania urządzenia, w najnowszej
(na dzień pisania tego tekstu, czyli końcówkę
sierpnia) wersji systemu wprowadzono
bowiem obsługę AirPlay 2. W komplecie z M10
dostajemy mikrofon do kalibracji dźwięku za
pomocą oprogramowania Dirac (dostępnego
też na urządzenia mobilne). Proces jest czasochłonny, ale aplikacja prowadzi nas za rękę,
włączając w to szczegółowe wskazywanie
miejsc, w których należy umieścić mikrofon
kalibracyjny. Nie wyobrażam sobie przeprowadzenia tego procesu bez statywu, mikrofon
musi być bowiem nieruchomy i niezasłonięty
z żadnej strony. Po kalibracji zapisujemy profil i możemy zacząć słuchanie – warto zrobić
porównanie przed i po kalibracji, wyłączając
ją w ustawieniach urządzenia (różnica jest
kolosalna).
NAD M10 działa na BluOS, czyli systemie
dostosowanym nie tylko do odtwarzania
muzyki z wielu źródeł, ale też pozwalającym
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na łatwe tworzenie multiroomu oraz umożliwiającym integrację z urządzeniami smart home innych producentów. Jedna aplikacja na smartfonie
pozwala na kontrolowanie wielu urządzeń z BluOS jednocześnie i synchronizację ich pracy, wszystko za pomocą tego samego interfejsu. Integracja
ze smart home jest uzależniona od producenta sprzętu i tak na przykład
możliwe jest sterowanie odtwarzaniem za pomocą przycisków systemowych
przeznaczonych też do sterowania oświetleniem. Obecnie z BluOS jest kompatybilnych kilkanaście systemów automatyki domowej, a lista producentów nieustannie się poszerza. Obsługa NAD M10 z aplikacji na smartfona jest
bardzo wygodna, choć wymaga przyzwyczajenia. Interfejs na iOS nie wykorzystuje gestów cofania, co przez chwilę dezorientuje.
Układ menu jest jednak logiczny: z bocznego menu
można szybko przełączać źródła dźwięku, zarówno
te lokalne, jak i internetowe, jest też możliwość szyb-

Konstrukcja głośników
Bowers & Wilkins pozwala
wydobyć z utworów mnóst-

kiego przejścia do ulubionej muzyki posortowanej
według wykonawców, albumów czy playlist z różnych
źródeł. Bardzo wygodnie rozwiązano sterowanie
odtwarzaniem – aktualnie odtwarzany utwór wyświe-

wo detali wysokich tonów,

tla się zawsze na dole ekranu, a po rozwinięciu widoku

bez utraty jakości przy

możemy regulować głośność odtwarzania, pauzować

głośnym odsłuchu.

i przełączyć na następny lub poprzedni. Co ważne,
da się to zrobić nawet w przypadku, gdy muzyka jest
odtwarzana z innego źródła, niż sami wybraliśmy.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by odtwarzać też muzykę bezpośrednio z telefonu za pomocą

Bluetooth (z aptX) czy AirPlay – NAD M10 działa z nim wzorowo. Sterowanie odtwarzaniem jest również możliwe z ekranu urządzenia oraz pilota na
podczerwień. W komplecie nie dostajemy co prawda żadnego, ale można
skonfigurować niemal dowolny (w aplikacji BluOS przypisujemy sygnały do
poszczególnych funkcji). Decyzja o braku pilota w zestawie jest dla mnie zrozumiała – coraz częściej korzystamy z uniwersalnych pilotów, a jeszcze częściej po nie w ogóle nie sięgamy, bo ich funkcję przejmuje smartfon.
Pomimo kompaktowych rozmiarów, M10 może pochwalić się solidną specyfikacją. Oferuje moc ciągłą wynoszącą 100 W przy impedancji równej 8 lub
4 omów oraz moc dynamiczną 160 W przy 8 omach i 300 W przy 4 omach.
Wyposażono go w wejście analogowe RCA, a także cyfrowe wejście optyczne

AUDIO

48

i koncentryczne. Ma też USB-A (służące na przykład do podłączenia mikrofonu kalibracyjnego), Ethernet do komunikacji z siecią (jest też Wi-Fi, działające na częstotliwościach 2,4 oraz 5 GHz), a także HDMI ARC (pozwalające
na sterowanie M10 przez podpięte przez ten port urządzenie). Do wzmacniacza można podłączyć zarówno subwoofer pasywny (przez wyjście Sub
Out), jak i aktywny (ma dwa wyjścia Pre Out). Jest też wyjście wyzwalacza
12 V do spięcia z innymi urządzeniami audio. Głośniki Bowers & Wilkins
706 S2 są natomiast dwudrożne, z wysokotonowym głośnikiem o średnicy
25 mm Carbon Dome oraz średnio-niskotonowym głośnikiem o średnicy
165 mm, nazwanym Continuum. Dzięki pokryciu membrany głośnika wysokotonowego węglem uzyskano czystsze brzmienie tonów wysokich. Każda
z membran może być podłączona do osobnego kanału, mają wydzielone
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zaciski z tyłu głośnika (są fabrycznie zmostkowane). Impedancja głośników to 8 omów,
a rekomendowana moc wejściowa wynosi
od 30 do 120 W. Głośniki ważą po 8 kg każdy
i przystosowano je do montażu na specjalnych
podstawkach. Fabrycznie mają gumowe nóżki,
które pozwalają ustawić je bezpośrednio na
podłodze lub szafce.
M10 zestawiony z 706 S2 brzmi bardzo naturalnie, odrobinę chłodno, ale też bardzo
szczegółowo. Słuchałem zestawu po kalibracji,
z wyłączoną dodatkową korektą dźwięku i,
choć głównie odsłuchiwałem utwory z Tidala
w jakości bezstratnej, to przesłuchałem też
kilkadziesiąt utworów zgodnych z MQA (czyli
Master Quality Authenticated – formatem
bezstratnym w najwyższej jakości brzmienia). Konstrukcja głośników Bowers & Wilkins
pozwala wydobyć z utworów mnóstwo detali
wysokich tonów, bez utraty jakości przy głośnym odsłuchu. Fenomenalnie brzmią gitary
akustyczne, a w „The Game of Love” Daft Punk,
a perkusja (zwłaszcza talerze na początku) jest
zachwycająca. Średnie tony są równie dobre,
separacja instrumentów jest doskonała nawet
w bardzo złożonych utworach. Niskie tony nie
są tak mocne i dudniące, jak przyzwyczajają
do tego zestawy kina domowego z podłączonym subwooferem lub trzydrożne kolumny.
Kontrolowane są wzorowo, uzupełniają
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brzmienie tam, gdzie powinny, uderzają mocno tylko wtedy, gdy taki był
zamysł artysty. Scena jest dość szeroka, wrażenie przestrzeni jest odczuwalne. Na pochwałę zasługuje też świetna dynamika dźwięku. 706 S2 do
odsłuchu muzyki sprawdzają się świetnie, oglądałem też z nimi kilka filmów
i jestem bardziej niż zadowolony, choć gdzieniegdzie czuć brak subwoofera.
NAD M10 jest urządzeniem opracowanym tak, że nie tylko łatwo się nim
zachwycić, ale też równie szybko można przestać je zauważać. System audio
działa w trybie czuwania, pobierając tylko 0,5 W mocy i szybko się włącza,
zarówno po wywołaniu przez sieć, jak i przez źródło podłączone przez HDMI.
Wybudzenie trwa kilka sekund, co jest akceptowalnym czasem. Współpracuje z telewizorem bezbłędnie, co istotne, nie pozostaje długo w stanie gotowości po wyłączeniu telewizora, automatycznie przełącza też źródło dźwięku
na inne, jeśli telewizor jest włączony, ale wolimy w tym czasie odtwarzać na
nim muzykę przez AirPlay. Aplikacja BluOS zgrabnie agreguje wszystkie źródła
muzyki, po zalogowaniu się do serwisów streamingowych właściwie można
obejść się bez ich aplikacji, choć tracimy wtedy dostęp do ich specyficznych funkcji. Obsługa streamingów, choć ograniczona, jest bardzo wygodna
– nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń, nic
nie stoi na przeszkodzie, by z odtwarzania korzystał
ktoś w domu, podczas gdy telefon, na którym mam
aplikację, był w zupełnie innym miejscu. Optymalnym

W komplecie z M10 dostajemy mikrofon do kalibracji dźwięku.

rozwiązaniem jest utworzenie list ulubionych utworów,
które następnie obsługujemy przez apkę BluOS lub
bezpośrednio z ekranu M10. To samo tyczy się lokalnych
bibliotek muzyki, które również są obsługiwane. M10
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obsługuje format MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC,
OPUS, MQA, FLAC, WAV i AIFF, a także DSD (ale tylko
przez aplikację na macOS lub Windows), przy próbkowaniu 32 bitów/192 kHz. Wyświetlacz jest wygodny: duża

Design: 6/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 5,5/6
Wydajność: 5,5/6

przekątna i dobra rozdzielczość pozwalają na szybką
nawigację po interfejsie. Moim jedynym zastrzeżeniem
do ekranu jest to, że kolory nie są tak mocno nasycone,

Plusy:
• obsługa wielu źródeł bezpośrednio z poziomu urządzenia lub
aplikacji
• czyste, neutralne brzmienie
• kompaktowe wymiary
Minusy:
• powolne odświeżanie grafik
• lekko blady ekran
Cena:
• NAD M10 – 12 999 PLN
• NAD M10 w zestawie z kolumnami
Bowers & Wilkins 706 S2 – 13 999 PLN

jak przyzwyczaiły mnie do tego ekrany współczesnych
telefonów – to delikatny, ale odczuwalny dysonans.
Przydałoby się też nieco szybsze odświeżanie okładek
albumów odtwarzanych utworów, bo te potrafią ładować się ze sporym opóźnieniem. To jednak tak drobne
detale, że zupełnie nie zwracałem na nie uwagi.
Nie sposób nie odnieść wrażenia, że NAD M10 jest
urządzeniem mocno wybiegającym w przyszłość. Robi
dokładnie to, czego oczekuje współczesny użytkownik,
korzystający coraz częściej ze streamingu. M10 pozostaje
jednocześnie urządzeniem kompatybilnym ze wszystkimi
obecnymi standardami. Testowane równolegle monitory
Bowers & Wilkins 706 S2 są dla mnie wzorem tego, jak

powinien wyglądać głośnik o neutralnej charakterystyce brzmienia. Zdają się
nie dokładać niczego od siebie, brzmią za to doskonale czysto, pokuszę się
nawet o stwierdzenie, że nigdzie nie słyszałem lepszej góry. Owszem, to drogi
sprzęt, ale słuchając go, czuję, że jego cena jest w pełni uzasadniona.
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Kompaktowy, stylowy
i dostosowany do naszych
czasów – DENON PMA-150H
Do sprzedaży właśnie trafia Denon PMA-150H, a ja miałem okazję
sprawdzić go jeszcze przed premierą. To sprzęt zdecydowanie
należący do kategorii „Chcę to”. Jeśli myślicie o systemie stereo
w swoim salonie, to właśnie Denon PMA-150H będzie świetnym
ampliferem.
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Wzmacniacz stereo dostosowany do naszych czasów, tak w skrócie można
by nazwać to, czym jest Denon PMA-150H. To sprzęt w wersji kompaktowej,
mogący naprawdę dużo, a jednocześnie wystarczająco prosty w obsłudze,
aby był dla każdego, kto po prostu chce cieszyć się dobrym dźwiękiem
stereo w swoim salonie. Urządzenie jest naprawdę zgrabne, porównywalne
gabarytami do niedawno testowanego przeze mnie Sonos Amp, dla którego
może stanowić atrakcyjną, znacznie bardziej rozbudowaną alternatywę.
Zanim go odpalimy, widzimy minimalistyczne urządzenie, z daleka przyciski
nie rzucają się w oczy. Jedynie gustowne, duże pokrętło do regulacji głośności jest tu pewnym wyróżnikiem, dającym sygnał, że mamy do czynienia ze
sprzętem audio. Srebrne aluminium świetnie kontrastuje z fortepianową
czernią. Odpalamy sprzęt, chociażby dostarczonym pilotem i nagle pojawia
nam się wyświetlacz OLED (monochromatyczny). Całość wykonania zasługuje na uznanie.
O tym, że mamy do czynienia z produktem dla wymagających, świadczą też
złącza. Na pokładzie Denona PMA-150H znalazło się praktycznie wszystko,
czego można było się spodziewać i to w odpowiedniej ilości. Jest wejście
sieciowe, dwie anteny Wi-Fi/Bluetooth, dwa wejścia analogowe, dwa wejścia
optyczne, jedno CAXIAL, antena, a więc i tuner radia DAB i FM, PRE OUT na
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Subwoofer. Oraz, co istotne, wejście USB typu A z przodu, a z tyłu USB typu
B jako USB DAC, wspierające sygnał PCM do 384 kHz/32 bit i DSD 11.2 MHz.
Z przodu oczywiście nie zabrakło dużego wejścia słuchawkowego. Denon
PMA-150H pozwala na podłączenie dwóch głośników, dając moc do 70 W na
kanał (4 ohm, 1 kHz, THD:0,1%).
Po sieci Denon PMA-150H wspiera AirPlay 2, muzyczne serwery sieciowe
oraz technologie HEOS, czyli system Multiroom Denona, którego może być
częścią. Dzięki integracji z HEOS wspierane są też serwisy takie jak Amazon
Music, Spotify, Tidal, TuneIn, SoundCloud i inne. Urządzeniem możemy sterować za pomocą Amazon Alexa czy Google Assistant, jeśli posiadamy kompatybilne sprzęty. Także dzięki temu, że jest AirPlay 2, możemy odpalić głośnik
za pomocą Siri z naszego iPhone’a, iPada czy nawet zegarka.
Denon PMA-150H nie ma HDMI, więc wydawałoby się, że średnio mu po drodze z telewizorami. Oczywiście do telewizji rekomenduję zestaw kina domowego, najlepiej ze wsparciem dla Dolby Atmos i DTS:X albo też soundbar.
Jeśli jednak jesteśmy fanami stereo i dźwięk z TV ma być tylko dodatkiem,
to Denona PMA-150H z powodzeniem możemy podłączyć do większości
telewizorów właśnie za pomocą złącza optycznego. Co więcej, sprzęt sam się
uruchomi, gdy włączymy telewizor.
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Ta mnogość opcji nie przekłada się na jakieś trudne sterowanie. Na dodatek
z powodzeniem udało mi się zalogować do sieci Wi-Fi, operując pilotem
i poruszając się po czytelnym menu na wyświetlaczu. Wiele możemy też zrobić za pomocą aplikacji mobilnej. Obsługa jest naprawdę prosta i przyjemna.
Duże możliwości PMA-150H idą w parzę z jakością przetwarzanego dźwięku.
Denon w tym amplifierze zastosował najwyższej jakości komponenty na
czele z procesorem AL32. To wszystko przekłada się na fantastyczną jakość
dźwięku. Przyznam szczerze, że to właśnie przy PMA-150H odczułem wreszcie, jak dużą rolę odgrywa dobór wysokiej klasy sprzętu w systemie audio.
PMA-150H gra w stereo znacznie lepiej niż mój amplituner kina domowego
podłączony do tych samych kolumn. Dźwięk z gramofonu, AirPlay 2 jest fantastyczny, aż pokusiłem się o kilka utworów we FLAC, by jeszcze lepiej go
poczuć. Jestem sprzętem totalnie zauroczony pod względem jego możliwości
dźwiękowych i funkcjonalnych. Aż żałuję, że podczas testów nie miałem idealnie pasującego do niego odtwarzacza CD Denona DCD-100 – to połączenie
zarówno stylem, jak i jakością dźwięku byłoby prawdziwą ucztą dla uszu.
Dla mnie Denon PMA-150H to prawdziwy muzyczny kombajn dla wymagających. Poziom wyżej od świetnej serii CEOL, czy od wspomnianego wcześniej
Sonos Amp. Sprzęt, który daje dużą radość ze słuchania odtwarzanej muzyki
z praktycznie dowolnego źródła, a jednocześnie jest bardzo kompaktowych
rozmiarów. Do tego w stylowym wykończeniu.
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Bose NC Headphones 700:
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

nowa legenda?

Bardzo rzadko decyduję się wydatkować energię przez dłuższy czas
na poszukiwanie produktu aspirującego do miana idealnego w swojej
kategorii. Umówmy się – taki naprawdę doskonały nie istnieje. Raz na
jakiś czas zdarza się jednak, że wpadamy na taki, który posiada te kilka
kluczowych cech, detali, funkcji, sprawiających, że konkurencja zostaje
w innej czasoprzestrzeni.
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Tak kilka lat temu było ze słuchawkami Bose QC 35, które skradły moje
uszy i serducho. Albo raczej – odcięły uszy od świata. Potem był model QC
35 II, którego używam do dziś.
I tutaj nagle firma, która swoją legendę zapoczątkowała, produkując
pierwsze słuchawki przeznaczone dla pilotów, które wyposażono w system redukcji hałasu w kokpicie maszyn, zaprezentowała coś zupełnie
nowego. Nie poprawionego – ale raczej przeprojektowanego, co siłą
rzeczy ma być następcą serii QC. Mowa o Bose NC 700, które trafiły do
mnie kilka tygodni temu.

Po nowemu, ale czy lepiej?
Zacznę od tego, że już samo pudełko wiele zdradza.

– Całościowo nowy design

Jest większe niż u poprzedników. Po jego otwarciu
ukazuje nam się czarne, skóropodobne etui, w któ-

jest po prostu zgodny ze

rym spoczywają słuchawki. Pokrowiec waży 0,25

współczesnymi standar-

kg (więcej o 0,07 kg względem tego od QC). Jest

dami i widać tu ogromną
przepaść, gdy spoglądam
w stronę QC 35 II.

większy i minimalnie niższy względem poprzednika, ale te gabaryty zdradzają pierwszą nowość.
NC 700 nie mają legendarnego systemu składania,
który pozwala mi zmieścić moje prywatne Bose
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w niewielkim woreczku strunowym (np. takim, które rozdają na lotniskach).
NC 700 są większe i możemy je transportować właściwie tylko w oryginalnym etui. Pogadajmy o tym, dlaczego są większe, bo głównym tego
sprawcą jest całkowicie nowy design tego produktu.
Nowy materiał, zwłaszcza ten zastosowany na wewnętrznej stronie
pałąka, który styka się z czubkiem głowy, jest zdecydowanie bardziej
odporny na zabrudzenia niż welurowe rozwiązanie w poprzednim
modelu QC 35. Będzie to miało największe znaczenie w przypadku jasnej
wersji kolorystycznej NC 700. Zdecydowanie przyjemniejszy materiał
wewnętrznej strony muszli nauszników również zasługuje na docenienie,
choć w przypadku NC 700 nie jest to element wymienny, jak u poprzednika. Znowu – coś za coś. Niestety mniej oddycha, przez co w cieplejsze
dni nowe flagowe słuchawki Bose sprawdzają się w mojej ocenie gorzej
niż ich poprzednicy. Całościowo nowy design jest po prostu zgodny ze
współczesnymi standardami i widać tu ogromną przepaść, gdy spoglądam w stronę QC 35 II. Bose postawił też na matową fakturę całości,
dzięki czemu NC 700 sprawiają wrażenie zdecydowanie solidniejszej
konstrukcji z segmentu premium, czego nie można było powiedzieć
o serii QC. Nic nie skrzypi (bo i nie ma co, skoro słuchawek nie możemy
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już sprytnie złożyć), nie wydaje się tanie,
choć o jakości – chociażby serii BeoPlay od
B&O – możemy zapomnieć.
Wybija się jeszcze jedna, istotna nowość
konstrukcyjna. NC 700 nadal mają przyciski
fizyczne – aż trzy – a dodatkowo… panel
dotykowy. Tak. Niestety. Zlokalizowany na
muszli prawego nausznika pozwala na sterowanie odtwarzaniem muzyki i poziomem
głośności. Matowa konstrukcja pozwala
zadowalająco wyczuć moment, w którym
powierzchnia reaguje na dotyk, ale po używaniu tego przez dłuższy czas już rozumiem,
dlaczego nie możemy w ten sposób regulować głośności na jednym z AirPodsów. To
rozwiązanie za mało precyzyjne i bardziej
przypominające loterię niż dające poczucie
jakiekolwiek kontroli. Co więcej, kilka razy
zdarzyło się przypadkowo wznowić zatrzymaną muzykę przy osuwaniu słuchawek
na szyję. Dlatego nie jestem zwolennikiem
paneli dotykowych. Zaobserwowałem
też, że słuchawki ciągną do tyłu i gorzej
radzą sobie w pracy w założonych okularach, czego przeciwieństwo doceniam
w poprzednim modelu.
Trzecia, konstrukcyjna nowość to port
USB-C. Po prostu standard. Bose bardzo
rzadko zmienia design swoich flagowych
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produktów, więc obecność tego standardu jest dla mnie oczywista.
Czas pracy na akumulatorze bez zmian – imponujące ponad 20 godzin
z włączonym ANC. Komunikacja poprzez Bluetooth 5.0, do 10 m (33
stóp) z bezkonkurencyjną obsługą wielu urządzeń jednocześnie (czego
brakuje np. u Sony), czas ładowania akumulatora do 2,5 godziny, a szybkiego – do 15 min, co przekłada się na 3,5 godziny odtwarzania muzyki.
W zestawie znajdziemy jeszcze standardowo przewód audio Jack o długości 1,06 m oraz USB – 0,5 m, a także instrukcję obsługi. Ta ostatnia i tak
na niewiele się zda, bo w przypadku NC 700 bez nowej aplikacji Bose
Music zrobimy niewiele.

Moje QC 35 nie są w stanie zapewnić wycięcia hałasu tego
urządzenia na poziomie zbliżonym do ustawienia 5 na skali
ANC NC 700. Te dwa systemy dzieli przepaść.

Moje QC 35 nie są w stanie zapewnić wycięcia hałasu tego urządzenia
na poziomie zbliżonym do ustawienia 5 na skali ANC NC 700. Te dwa
systemy dzieli przepaść. To jednak dopiero początek, ponieważ Bose
wymusza obecnie zakładanie konta w swoim serwisie, aby aktywować,
sparować i korzystać z produktu. Absurd. Producent oferuje możliwość
synchronizacji z usługami takimi jak Amazon Music, Spotify, Deezer czy
SiriusXM, a także szereg nowoczesnych rozwiązań, jak chociażby Bose
AR – pierwszą platformą audio rozszerzonej rzeczywistości. W skrócie:
NC 700 są w stanie rozpoznać, co aktualnie robimy, gdzie to robimy
(geolokalizacja) i zasugerować odpowiedni rodzaj muzyki. Czy jest mi to
potrzebne? Absolutnie nie. Mamy także obsługę Siri, Alexy i Google Assistant, jak u poprzednika QC 35 II.
Nowości zawsze miło widzieć, ale na pewno nie za cenę podawania
swoich danych i przymus zakładania konta, czego nie musiałem robić
w przypadku QC 35. Aplikacja ma też swoje braki, np. nie zasysa okładek
albumów w podglądzie playera. Tak jak poprzednia, bardzo intuicyjnie
prowadzi użytkownika przez proces onboardingu. Z nowości na uwagę
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zasługuje możliwość wyboru nazwy słuchawek: własnej
lub spośród kilku predefiniowanych i zabawnych swoją
drogą. No dobrze, a co z najważniejszym, czyli legendarną, aktywną redukcją dźwięków otoczenia?

Rdzenna bezkonkurencyjność
11-stopniowa skala ANC z możliwością zapamiętania
trzech ulubionych ustawień, obsługiwanych przyciskiem na lewym nauszniku w połączeniu z nowym
systemem czterech mikrofonów sprawia jedno: Bose
NC 700 posiadają najlepszy i najsilniejszy system
redukcji hałasu na rynku. Jest wręcz absurdalnie
dobrze! W nagłych przypadkach można skorzystać
z trybu konwersacyjnego. Po naciśnięciu przycisku
odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane, a system
mikrofonowy dopuszcza do naszych uszu dźwięki
z otoczenia. Nie jest to to samo, co pauzowanie znane
z AirPods, ale przy konstrukcji zamkniętej chyba
lepiej nie da się tego rozwiązać. Wracając do ANC:
jak bardzo jest dobre? Przykład: dwa metry od siebie
ustawiłem wentylator pokojowy, włączony na maksa.
Starszy, głośny model. Na ustawieniu od 0 do 6 słuchać lekki szum, który wydaje. W rzeczywistości szum
jest oczywiście dużo większy. Zaś przy włączonym
ANC na maksymalne ustawienie 10 – wentylatora de
facto mogłoby nie być w pokoju. Jest całkowicie niesłyszalny. Moje QC 35 nie są w stanie zapewnić wycięcia hałasu tego urządzenia na poziomie zbliżonym do
ustawienia 5 na skali ANC NC 700. Te dwa systemy
dzieli przepaść. Tę technologię Bose będzie mogło
spokojnie montować przez kolejnych kilka lat, ciągle
ją oczywiście rozwijając. W końcu są w tym mistrzami.
A jak grają nowe flagowce od Bose? Zdecydowanie
dostarczają nam mniej dołu niż poprzedni model.
Dostajemy za to więcej środka, który dla mnie przynajmniej, wydaje się mieć szersze spektrum tonalne.
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Góra jest zbliżona do tej znanej mi z serii QC. Całościowo jest bardzo
dobrze, jak na tę półkę cenową, bo trzeba zaznaczyć, że to zdecydowanie nie jest sprzęt dla audiofilów.
Podsumujmy zatem. Kiedyś musiał nadejść ten dzień, w którym firma
zmieni wygląd najsłynniejszych i przez wielu uważanych za najlepsze
(według mnie słusznie) słuchawek ANC na rynku. Stało się. Produkt zyskał
na spójności z obecnymi standardami modowymi i technologicznymi.
W wielu miejscach na tym zyskał, a w równie wielu stracił. Najważniejsze jest to, że sam system ANC oraz brzmienie NC 700 trzymają poziom
i widać, że firma wkłada w niego ogromną pracę. Czy NC 700 są dla mnie?
Nie są. Na ten moment mają zbyt wiele kompromisów względem poprzedników. Jeśli jednak szukacie dla siebie pierwszych słuchawek z ANC, myślę,
że jest to obowiązkowa propozycja do rozważenia.
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Elari NanoPods
– małe, ale wariaty

Od premiery AirPodsów od Apple coraz bardziej popularne stają się
małe słuchawki bezprzewodowe z etui, które służy od razu za stację
ładującą. Jeden z takich produktów znajduje się w portfolio Elari
– firmy o rosyjskich korzeniach.
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Elari NanoPods to dwie małe „pchełki” siedzące w nieco przydużym
czopku – takie przynajmniej sprawiają pierwsze wrażenie po wyjęciu
z pudełka. Słuchawki są rzeczywiście bardzo małe.
Dostępne są w dwóch opcjach kolorystycznych – białej i czarnej. I choć
wyglądają, jakby miały elementy aluminiowe, to jest to wyłącznie imitacja – całość jest plastikowa. Tworzywo to jest jednak dobrej jakości i nie
sprawia wrażenia tandety. Oprócz części słuchawek, na którą zakłada się
gumkę (jedną z trzech dostępnych rozmiarów), mają one także miękką
silikonową wypustkę po drugiej stronie. Jej zadaniem jest jeszcze lepsza stabilizacja słuchawki w uchu. I sprawdza się to wyśmienicie! Można
z nimi spokojnie biegać. Od zewnętrznej strony na każdej ze słuchawek
znajduje się przycisk zajmujący całą powierzchnię. Służy on do włączania i wyłączania słuchawek, odbierania połączeń, pauzowania muzyki
i innych standardowych czynności. Jednak z racji umiejscowienia przycisku, kiedy już chcemy z niego korzystać, musimy niejako dociskać słuchawkę do środka ucha, co nie jest zbyt komfortowe.
Z technicznych rzeczy, słuchawki komunikują się poprzez Bluetooth
w wersji 4.2, wspierają EDR i Dual mode. Pasmo przenoszenia jest dość
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standardowe – od 20 Hz do 20 kHz. Co jednak trzeba przyznać, dźwięk
wydobywający się z nich jest bardzo przyjemny – basy są głębokie,
soprany wyraziste, a tony średnie w sam raz. Dzięki dobremu wygłuszeniu nie trzeba też słuchać muzyki bardzo głośno, żeby była wyraźnie
słyszalna.
Elari NanoPods mają także wbudowany mikrofon. Działa on całkiem
nieźle. Kiedy z kimś rozmawiałem, to nie było problemu ze zrozumieniem mnie po drugiej stronie, a nie musiałem specjalnie podnosić głosu.
Warto zaznaczyć, że w trakcie połączenia dźwięk przekazywany jest
tylko na jedną słuchawkę – prawą.
Jak już wspomniałem, słuchawki dobrze leżą w uchu, ale po dłuższym
czasie ich używania mogą zacząć przeszkadzać. Nie jest to jednak taki
duży problem, zważywszy na to, że maksymalnie podczas grania wytrzymają one do 3,5 godziny. Podczas testowania udało mi się wyciągnąć
nieco ponad 3 godziny. Kiedy już zabraknie energii, należy sięgnąć po
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etui, które pełni funkcję stacji ładującej – słuchawki łączą się z nim
magnetycznie.
Przy założeniu, że każda ze słuchawek ma baterię o pojemności 50 mAh,
a etui – 250 mAh, to energii powinno starczyć na naładowanie słuchawek dwa razy. Ładowanie od zera do pełna zajmuje około dwóch godzin.
Na szybkie ładowanie w słuchawkach trzeba nam chyba poczekać nieco
dłużej niż w przypadku smartfonów. Samo etui ładuje się tradycyjnie,
poprzez podłączenie kabla (załączonego) do portu micro USB z ładowarką (niezałączoną).
Ostatnia rzecz, o jakiej należy wspomnieć, to cena – niecałe 350 złotych.
Jak za to, co oferują Elari NanoPods, nie jest to chyba za dużo. Jeśli więc
akurat szukacie bezprzewodowych słuchawek dokanałowych z etui ładującym, a nie chcecie koniecznie wydać nie wiadomo ile, to warto zainteresować się tym produktem.

Elari NanoPods 		
Producent: Elari
Cena: 349 PLN
Dostępne w iCorner.pl

iMAGAZINE NA
ANDROIDZIE!
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Samsung Galaxy Note 10+
– pierwsze wrażenia
Galaxy Note 10 nie jest już pojedynczym modelem – stał się
teraz młodą rodziną, składającą się z dwóch modeli, w dwóch
różnych rozmiarach. Nie są to jednak bliźniaki, różniące się jedynie
wzrostem – większy z nich ma kilka cech, których mniejszy może mu
pozazdrościć.
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Przez ostatnich kilka dni staram się jak najczęściej sięgać po Note’a 10+ z jego gigantycznym, 6,8-calowym ekranem. Jeszcze
kilka lat temu, gdy większość z nas korzystała
z 3,5–4-calowych smartfonów, wyśmiewaliśmy takie urządzenia, a dzisiaj stały się
one dla wielu normą. Na szczęście, jeśli
preferujecie mniejsze urządzenia i chcecie
jednocześnie mieć rysik do dyspozycji, to
Note z małym, 6,3-calowym ekranem powinien spełnić oczekiwania, ale pamiętajcie,
że nie jest to tablet. Pomimo że od 6,8” do
7,9” (ekranu w małym iPadzie) wydaje się
niedaleko, to iPady mają ekrany 4:3, a Note
korzysta ze znacznie bardziej wydłużonych
proporcji 19:9, więc różnica w powierzchni jest
istotna. Przez tę wysokość ekranu Note 10+
jest całkiem smukły w talii i da się go używać
jedną ręką. Oczywiście nie sięgniecie do górnych partii ekranu kciukiem, jeśli nie jesteście
Shaquille’em O’Neilem, ale jest autentycznie
używalny.

Ekran
Ekrany Samsunga biją w ostatnich latach
wszelkie rekordy, niezależnie w jakim
smartfonie są montowane. Ciekawe jest
to, że najpierw nagrodę za niemalże wzorowe parametry zgarnia OLED w Galaxy S,
następnie wyprzedza go iPhone z panelem
tego samego producenta, a potem obu bije
Note. W tym roku nie jest inaczej – według
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profesjonalnych pomiarów Note 10 pokonuje wszystkich przeciwników
w praktycznie każdej kategorii, w tym swojego poprzednika. Gdybyście się mnie pytali w zeszłym roku, czy zobaczymy ponownie znaczący
skok jakościowy w OLED-ach w zaledwie 12 miesięcy, to zaprzeczyłbym.
Zdecydowanie.
Oczywiście żadna konstrukcja nie jest idealna i w tym roku Samsung ponownie zdecydował się na zaokrąglone brzegi ekranu, celem zminimalizowania
ramek wokół niego. Nadal wolałbym całkowicie płaski ekran, nawet gdyby
wyglądał mniej futurystycznie, bo na zagięciach załamuje się światło i nieznacznie zniekształca wyświetlany obraz. Dużym plusem jest za to okrągłe
wycięcie na środku górnego brzegu wyświetlacza – firma nawet nie stara się
go kamuflować, dając użytkownikom jasne i dynamiczne tapety, które wręcz
je podkreślają. Biorąc pod uwagę, że tam i tak nic znaczącego się nie wyświetla, to okrągła kamera selfie w niczym nie przeszkadza.
Osobiście liczyłem na jedną nowość w tym departamencie i niestety
nie doczekałem się jeszcze szybszego odświeżania ekranu. Osoby, które
nigdy nie doświadczyły więcej niż 60 Hz, nie wiedzą, co tracą, ale nawet
90 Hz jest widoczne gołym okiem, a poprawa płynności jest znacząca.
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Spodziewam się, że pojawiły się ograniczenia
techniczne i ważniejsza dla Samsunga była
sama jakość wyświetlanych na ekranie treści
– jeśli tak, to akceptuję ten kompromis.

Biometria
Pod ekranem ponownie znalazło się miejsce
dla ultrasonicznego czytnika linii papilarnych i ten spisuje się dobrze. Przesunięto
go natomiast ciut wyżej od dolnego brzegu,
dzięki czemu znacząco poprawiono ergonomię korzystania z niego. Istnieją już szybsze konstrukcje na rynku, ale rozwiązanie
Samsunga nie powoduje u mnie żadnych
frustracji – telefon jest odblokowany, zanim
podniosę go do twarzy. A skoro o niej
mowa, to tak – można też odblokowywać
telefon za jej pomocą, ale nadal nie jest
to rozwiązanie oparte o mapę 3D naszej
twarzy, więc jeśli interesuje Was podstawowe bezpieczeństwo, to lepiej tę funkcję
wyłączyć.

Prąd
W pudełku znajduje się ładowarka 25 W,
która zapewnia bardzo szybkie ładowanie,
ale opcjonalnie można zamówić wersję
45-watową. Wchodzimy tutaj już na terytorium prędkości, z którymi ładuje się laptopy, a te mają przecież znacznie większe
akumulatory. Jako ciekawostkę wspomnę
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jedynie, że MacBook Air w komplecie ma ładowarkę
30-watową. Sporo osób twierdzi, że tak szybkie ładowanie akumulatora skraca jego żywotność, ale biorąc
pod uwagę, jak często wymieniamy smartfony, nie jest
to coś, czym osobiście się martwię.
Nie jestem mistrzem wykorzystywania smartfonów
do wielu zadań w ciągu dnia (głównie obciążałem go
Twitterem, Instagramem i Firefoxem), więc regularnie
potrafię ładować Note’a 10 raz na trzy dni, pod warunkiem, że korzystam z rozdzielczości 1080 p ekranu. Jeśli
przestawię ekran na natywną rozdzielczość 1440 p, to
wtedy czas ten skraca się do dwóch dni. Tak czy siak,
jest znacznie lepiej, niż się spodziewałem i już dawno
nie mogłem tak długo korzystać z jednego urządzenia
na jednym ładowaniu.

Aparat
Najciekawszy byłem aparatu i postępów w tym zakresie. Niestety, poza modułem TOF 3D VGA, z którego
najbardziej skorzystają fani AR, nie ma większych
postępów względem Galaxy S10. Jest co prawda nowy
Tryb Nocny w aplikacji aparatu Samsunga i robi ona
małe cuda, ale generalnie konstrukcja wszystkich
trzech aparatów niewiele się zmieniła. Poprawiona
natomiast została jakość generowanych zdjęć – są
nadal obrabiane bardziej kontrastowo niż te, do
których jestem przyzwyczajony, ale ich jakość jest
imponująca i Apple nadal Samsunga w tej kwestii nie
dogoniło. Nie zauważycie różnic w typowej pocztówce,
ale gdy wchodzimy na teren robienia dużych zbliżeń
albo sytuacji, w których jest mało światła, to różnica
jest widoczna gołym okiem. A potem możemy jeszcze
uruchomić tryb Pro, w którym mamy pełną kontrolę
nad parametrami aparatu i obiektywu. Fani kręcenia
wideo będą jedynie zasmuceni faktem, że przy 4K i 60
fps nadal nie można skorzystać z OIS.
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Notatnik
Cechą wyróżniającą Note’a na tle całej konkurencji jest jego S Pen, czyli
rysik korzystający z technologii Wacoma, dzięki czemu możemy robić
notatki na ekranie, robić notatki na PDF-ach, rysować i wiele więcej. Najważniejszą nowością w tym roku jest możliwość rozpoznawania pisma,
dzięki czemu możemy nie tylko przeszukiwać notatki, ale również kopiować tekst, który tam zapisaliśmy i wklejać go np. do edytora tekstu. Chcesz
napisać na kolanie w autobusie e-maila? Proszę bardzo! Zaskoczył mnie natomiast fakt, że OCR działał
nawet wtedy, gdy wyjątkowo starałem się imitować

Zaskoczył mnie natomiast
fakt, że OCR działał nawet

pismo przysłowiowego lekarza i ani razu nie udało
mi się go zbić z tropu – 100% skuteczności!
S Pen zyskał też funkcję sterowania smartfonem

wtedy, gdy wyjątkowo
starałem się imitować pismo przysłowiowego lekarza i ani razu nie udało mi
się go zbić z tropu – 100%
skuteczności!

za pomocą gestów. Akcelerometr w nim po prostu
rozpoznaje, co robimy ręką i tłumaczy ruchy na
komendy – np. przewijanie zdjęć w galerii do przodu
lub do tyłu. Możliwości są oczywiście znacznie większe, ale nie udało mi się zapanować nad nimi wszystkimi, dlatego traktuję to bardziej jako „bajer”, który
można zademonstrować znajomym, niż użyteczną
funkcję, ale nie wykluczam, że osobom z niesprawnościami może to ułatwiać życie.

Android
Nie jestem fanem wyglądu One UI Samsunga – jest ładny i stosunkowo
spójny, ale nadal preferuję czystego Androida – muszę jednak przyznać, że
tegoroczne wydanie działa nadzwyczaj sprawnie. Nie zauważyłem żadnych
znaczących lagów czy szarpnięć animacji, a wszystko dzieje się natychmiastowo. Jeśli macie więc obawy co do jego sprawności, to śpieszę uspokoić
– nie ma o co się martwić.

Mini Jack
W zasadzie jedyny zarzut do najnowszego Note’a 10, jaki mam, to brak
gniazda słuchawkowego. Nie dlatego, że go potrzebuję czy z niego korzystam – już dawno przesiadłem się na słuchawki BT – ale dlatego, że firma
zaledwie kilka miesięcy temu reklamowała go, jako cechę wyróżniającą
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Galaxy S10 na tle konkurencji, przy okazji ją wyśmiewając. Reklamę jednak
zdjęli, więc spodziewam się, że dział marketingu dostał linijką po łapkach
(tak, w podstawówce parę razy tak oberwałem!). Było, minęło, raczej się nie
powtórzy.

W jednej linii
Dla równowagi dodam, że poprzednie modele z linii Galaxy były wyśmiewane przez wielu za to, że porty, głośnik, mikrofon i inne elementy na dolnym brzegu telefonu nie znajdowały się w jednej linii. Oba modele Note 10
w końcu rozwiązują to – jest idealnie równo.

Na koniec
Galaxy Note 10+ ma trzy cechy, dla których warto go rozważyć. Po pierwsze, jego cena zaczyna się od 4799 złotych (4149 złotych w przypadku
mniejszego Note’a), co jest bardzo konkurencyjne na naszym rynku wśród
marek premium. Po drugie, ma trzy świetne aparaty, które potrafią robić

więcej, niż bym się spodziewał. Po trzecie, ma rysik – jeśli chcecie lub
potrzebujecie podręczny notatnik, to nie macie żadnej alternatywy.
A słabe strony? Pleców modelu w kolorze Aura Glow, którego widzicie na
zdjęciach, w zasadzie nie da się utrzymać w czystości.
Wygląda więc na to, że Samsung ma bardzo solidną propozycję na nadchodzącą jesień i zimę.
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Deskwise – wygodne
i regulowane biurko
Zadam Wam krótkie pytanie: co jest potrzebne, aby dobrze się
pracowało? Większość odpowie pewnie, że atmosfera, ale też
miejsce pracy. Najważniejszym elementem tego miejsca pracy jest
biurko, przy którym będziemy spędzać długie godziny. Musi być
wygodne, bezpieczne i dobrze byłoby, aby jeszcze do tego było ładne.
Proponuję zainteresować się produktami chłopaków z Deskwise.
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Co to jest Deskwise?
Deskwise to nowy start-up na naszym rynku. Miałem okazję poznać
chłopaków… na Twitterze. Udało się potem spotkać na żywo i porozmawiać. Wywiad o tym, jak powstało Deskwise, możecie przeczytać
w poprzednim, lipcowym numerze iMagazine. W skócie Deskwise to
team projektantów, którzy postanowili stworzyć od podstaw takie
biurko, jakiego sami potrzebowali dla siebie, a że był to udany projekt,
to przekształcili go w nowy biznes. Ostatecznie mają w swojej ofercie
biurka w dwóch liniach – biznesowej i gamingowej. Różne wersje, jeśli
chodzi o wielkość, ale też kształt i kolor oraz to, czy jest automatycznie
regulowane, czy nie.

Montaż
Biurko przychodzi do nas spakowane w dość sporym, ale płaskim pudle.
Co istotne, paczka jest dość ciężka i ciężko samemu ją przenieść. Montaż jest prosty i szybki, zajmuje dosłownie pół godziny i możemy zacząć
pracować.

Budowa
Ponieważ szukałem nowego biurka do biura, zrobiłem research. Potrzebowałem czegoś, co będzie miało po pierwsze regulowaną wysokość,
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a po drugie wyprowadzone gniazda na zewnątrz, bo często coś testuję,
potrzebuję szybko naładować. Zdecydowałem się na model gamingowy

Game Master.

Blat
Zacznę od blatu. Dostępne są trzy rozmiary 140 × 70 cm, 160 × 80 cm
i 180 × 80 cm. Możemy wybrać kolor – standardowo dostępny jest biały,
antracytowy lub czarny, ale podobno na życzenie klienta może być praktycznie dowolny inny. Ostatnią opcją personalizacji jest kształt. Możemy
wybrać blat prosty lub delikatnie wycięty w półokrąg. Ja zdecydowałem
się na tę drugą opcję.
Blat wykonany jest z MDF. Jego wytrzymałość to 150 kg – dużo w porównaniu z tym, co jest dostępne na rynku. MDF pokryty jest specjalną powłoką
lakierniczą, dzięki której jest on bardzo odporny na zarysowania i wodę.
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Stelaż
Teraz to, co jest najważniejsze w całym biurku Deskwise, czyli nogi.
Producent zdecydował się na gotowe rozwiązanie duńskiej firmy Linak,
umożliwiające automatyczną regulację wysokości blatu.
Mała dygresja. Jakiś czas temu byłem w Danii w biurze Bang & Olufsen.
Gdy szedłem przez open space, zaskoczyło mnie, że niektóre osoby stoją
przy biurkach, a inne siedzą. Zupełnie „randomowo”. Spytałem, o co chodzi. Powiedziano mi, że w Danii są takie przepisy BHP, które wymuszają
na pracowniku i pracodawcy korzystanie z takich automatycznych biurek. Zatem w pełni zrozumiałe jest korzystanie przez Deskwise z gotowych rozwiązań duńskich. Pracownik MUSI odpowiedni czas pracować
na stojąco, a pracodawca musi mu zapewnić odpowiednie biurko taką
pracę umożliwiające. Co więcej, wszystko jest zautomatyzowane i biurko,
niejako samo narzuca pracownikowi, kiedy i na jak długo ma wstać. Nie
potrzebowałem aż tak zautomatyzowanego rozwiązania, które będzie za
mnie myślało, jednak spodobała mi się możliwość pracy na stojąco.

Aplikacja do sterowania
Wróćmy do Linaka. Mechanizm Linaka działa cicho i jest precyzyjny.
Do jego sterowania służy specjalny panel, przełącznik, który możemy
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zaprogramować na dwie ulubione wysokości. Ale
możemy też korzystać z… aplikacji. Biurko łączy się
z naszym telefonem albo Makiem przez Bluetooth.
Co istotne, aplikacja pozwala na dostosowanie planu
aktywności przy biurku według własnych potrzeb.
Wyliczy kalorie spalone podczas stania lub dostosuje plan tak, by spalić zadaną ilość kalorii w danym
czasie. Brzmi to zaskakująco, ale tak jest. Mamy
„smartbiurko”.

Mediaport
Istotnym elementem biurka, którego szukałem,
robiąc rozeznanie, jest wbudowany w blat mediaport. Zapewnia on łatwy i szybki dostęp do zasilania
oraz wymiany danych poprzez podłączenie tylko
jednego kabla USB i sieciowego. Oczywiście wszystkie kable mamy schowane pod blatem w specjalnej
rynnie. Na wierzchu dostępne mamy dwa gniazda
sieciowe oraz trzy USB 3.0 i to z funkcją szybkiego
ładowania.

Ładowarka Qi
Jak już jesteśmy przy ładowaniu, to Deskwise Game
Master ma wbudowaną w blat ładowarkę indukcyjną
w standardzie Qi, dzięki czemu siedząc i pracując,
cały czas możemy bezprzewodowo ładować nasz
telefon.

Podświetlenie LED
Ostatnim elementem, wyróżnikiem wersji gamingowej, jest podświetlenie LED. Do tylnej krawędzi blatu,
tej od strony ściany, została wmontowana taśma LED
zasłonięta maskownicą. Taśma LED wykorzystuje
przestrzeń barwną RGB, dzięki czemu możemy ustawić sobie praktycznie dowolny kolor podświetlenia.
Ustawiamy go, używając dołączonego do biurka
dotykowego pilota.
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Podsumowanie
Poszukiwanie idealnego biurka nie jest łatwe. Różne mamy preferencje i oczekiwania, ale warto spojrzeć, co oferuje Deskwise.pl. W ofercie
producenta znajdziecie biurka od około 600 złotych wzwyż. Oczywiście
biurka z automatyczną regulacją i podświetleniem to już sporo większy
wydatek, ale jeśli chodzi o wygodę pracy i nasze zdrowie, to jest to element, na którym nie powinniśmy oszczędzać. Deskwise Game Master
– model, który ja wybrałem, kosztuje 4799 złotych i jest to konkurencyjna cena na rynku.
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Twelve South StayGo
– pudełko ze złączami
Uważam wprowadzenie portu USB-C jako uniwersalnego złącza za
jeden z najlepszych kroków, na jaki zdecydowało się nie tylko Apple,
ale i inni producenci elektroniki. Nowy hub StayGo stworzony przez
Twelve South został zaprojektowany tak, by pasować do wszystkiego,
zarówno tabletu czy smartfona, jak i do stacjonarnego komputera.
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Choć Twelve South produkuje głównie etui i podstawki, to zdarza się mu
też pokazać głośnik czy adapter Bluetooth. Firma nie ma jednak żadnego
doświadczenia w tworzeniu hubów USB (ani też żadnej, bardziej złożonej elektroniki). Tym bardziej czekałem na paczkę ze StayGo ze sporymi
obawami, czy urządzenie spełni moje oczekiwania nie tylko do jakości,
ale też do działania. Standardowo już sprzęt jest estetycznie spakowany,
a w komplecie, prócz krótkiego przewodu mieszczącego się w obudowie
huba, znajduje się też dłuższy, kończący się z jednej strony wtykiem kątowym, ułatwiającym podpięcie do laptopa tak, by poprowadzić go wzdłuż
boku obudowy. Sam hub jest bardzo mały, swobodnie mieści się w kieszeni spodni. Na jego dłuższej krawędzi umieszczono port USB-C, Ethernet,
trzy złącza USB-A 3.0 (w tym jedno z szybkim ładowaniem), a także HDMI
obsługujące 4K w 30 FPS. Na jednym z krótkich boków znalazło się kolejne
USB-C (do podłączenia do komputera), na drugim natomiast czytniki kart
SD i microSD. Krótszy kabel USB-C można schować do obudowy tak, że
z niej nie wystaje i łatwo go wyjąć. To świetne rozwiązanie, bo dzięki niemu
hub zajmuje mało miejsca w torbie, zmniejsza się też ryzyko przełamania
kabla w transporcie. Ponadto da się go wymienić na dowolny, który obsługuje transfer danych. Obudowę zrobiono głównie z aluminium, są też elementy z błyszczącego plastiku. Choć na matowym rysy są mniej widoczne,
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to nawet błyszcząca powierzchnia nie dorobiła się żadnych widocznych
śladów po kilkutygodniowym noszeniu w torbie wraz z innymi rzeczami.
Jakość jest więc taka, do jakiej przyzwyczaiło mnie już Twelve South
– trudno do czegokolwiek się przyczepić.
Hub jest mi potrzebny do trzech rzeczy: łączenia się z ekranem, korzystania z przewodowego internetu i okazjonalnego podpinania fizycznych
nośników danych. Złącze HDMI obsługuje 4K w 30 FPS, do zastosowań
biurowych to aż nadto, da się też tak z powodzeniem oglądać filmy. Do
obsługi urządzeń zewnętrznych mamy aż trzy porty USB-A 3.0, jeden z nich
daje na wyjściu 7,5 W mocy. Co ważne, dzięki obsłudze zasilacza o mocy
do 100 W nie ma problemu z korzystaniem ze wszystkich podłączonych
urządzeń jednocześnie. Na wyjściu huba mamy natomiast do 85 W mocy,
choć zależy to od podłączonych do niego akcesoriów i zastosowanego
zasilacza. Osobny czytnik kart microSD oraz SD to kolejne ułatwienie, bo

W komplecie, prócz krótkiego przewodu mieszczącego się 		
w obudowie huba, znajduje się też dłuższy, kończący się z jednej strony wtykiem kątowym.
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o ile rzadko korzystam z tego mniejszego formatu, to można go zastosować
jako pamięć na stałe zainstalowaną w StayGo, swobodnie używając jednocześnie drugiego czytnika. Twelve South promuje swój hub jako urządzenie dostosowane zarówno do pracy mobilnej, jak i stacjonarnej. Co do tej
pierwszej, w pełni się zgadzam – nie ma równie wygodnego i kompaktowego urządzenia. StayGo jest jednak trochę za lekki jak na sprzęt stawiany
na biurku. Cztery gumowe nóżki ograniczają ślizganie się go po blacie, dają
jednak niewiele, gdy hub na nim nie stoi przez podpięte do niego sztywne
przewody (zwłaszcza HDMI). Oczywiście, jeśli ma być na stałe schowany
bądź zamocowany do biurka, spełni swoją funkcję, jednak kłóci się to
wtedy z ideą uniwersalnego akcesorium.
StayGo na stałe zastąpił używany przeze mnie dotychczas hub. To zdecydowanie najlepsze urządzenie tego typu, jakiego dotąd używałem.
W kompaktowej obudowie zamknięto wszystkie niezbędne złącza, a dzięki
chowanemu i wymiennemu kablowi ryzyko, że go uszkodzę w transporcie,
jest minimalne. Nie jest to może najwygodniejsze urządzenie stacjonarne,
dodany do kompletu drugi kabel pozwala je co prawda wygodnie podłączać do komputera, ale jeśli nie przytwierdzimy go do biurka, nie zawsze
będzie na nim dobrze wyglądać.

Twelve South 		
StayGo
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• bardzo kompaktowe rozmiary
• kabel chowany w obudowie
• mnogość portów
Minusy:
• za lekki, by stabilnie stał na biurku
Cena: 99 USD
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Xiaomi MiBand 4
– Xiaomi tańsze, ale nie lepsze

Xiaomi sprawia wrażenie, jakby za wszelką cenę chciało zaoferować
każde urządzenie za najniższą dla kategorii kwotę, jednocześnie
oferując przynajmniej odrobinę więcej niż konkurenci. MiBand 4
kontynuuje tę ideę, choć dystans od rywali nie jest już tak duży, jak
wcześniej.
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Nowa opaska Xiaomi jest zbudowana bardzo podobnie
do poprzednich: w czarnym, gumowym pasku zapinanym na pin mieści się wyjmowana pastylka z ekranem
i przyciskiem dotykowym. Tym razem mamy jednak
kolorowy AMOLED zamiast monochromatycznego
wyświetlacza znanego z poprzedniej generacji. Ekran
jest dotykowy, choć mała powierzchnia sprawia, że
realnie jesteśmy w stanie dotknąć góry, dołu lub środka
(i tak też skonstruowany jest interfejs), bądź też przeciągać palcem w pionie i w poziomie. Pod ekranem
umieszczono przycisk cofania, który niestety trochę
przeszkadza: wykonując gest przesunięcia w dół,
możemy z łatwością go dotknąć, co spowoduje cofnięcie do poprzedniego menu. Na spodzie pastylki znalazł
się optyczny czujnik tętna i piny do ładowania. Pomimo
ich umiejscowienia, żeby naładować urządzenie, trzeba
je każdorazowo wyjąć z opaski. Mocna bateria sprawia,
że nie trzeba tego robić często, ale mimo wszystko jest
to niekomfortowe. Waga urządzenia jest minimalna,
nie czuję go na nadgarstku. Przeszkadza mi za to jego
wysokość, odstaje od nadgarstka bardziej niż którykolwiek z poprzedników, zaczepiając się o mankiet koszuli
czy ściągacz bluzy przy każdej możliwej okazji.
Pierwsze uruchomienie opaski chwilę trwa: po pobraniu aplikacji na iOS lub Androida opaska jest automatycznie wykrywana. Jeśli nie mamy konta Xiaomi,
to warto je założyć, by śledzić swoje postępy również w przypadku sparowania z innym urządzeniem,
ponadto przypisujemy do niego masę ciała czy wzrost.
Kolejnym krokiem jest aktualizacja oprogramowania i to niejedna. Pomimo przeskoku o jedną wersję

Żeby naładować urządzenie, trzeba je
każdorazowo wyjąć z opaski.
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oprogramowania (za to istotną, bo dodającą język polski), system aktualizował się dwukrotnie, co zajęło sporo czasu. Moja opaska dotarła do mnie
rozładowana, pomimo tego, że była fabrycznie nowa, nie da się jej więc
używać natychmiast po wyjęciu z pudełka. Po przebrnięciu przez pierwsze uruchomienie warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z interfejsem.
Ten jest prosty i bardzo wygodny. Główny ekran pokazuje godzinę, datę,
stopień naładowania akumulatora oraz liczbę wykonanych kroków. Jak
na tak mały ekran, to sporo, zwłaszcza że wszystko jest czytelne. Przewijając w bok, przechodzimy do kontroli odtwarzania muzyki ze smartfona
– ta jest podstawowa, bo możemy jedynie przełączać utwory, pauzować
i wznawiać odtwarzanie, a także regulować głośność (to jedyny niewygodny element interfejsu, przyciski są zdecydowanie za małe). Przewijanie
w górę i w dół daje natomiast dostęp do menu Statusu (czyli podsumowania dziennej aktywności), Tętna (pokazującego jedynie aktualny pomiar),
Treningu (jest bardzo rozbudowane, przejdę do niego później), Pogody
(z prognozą na najbliższe dni), Powiadomień (bez możliwości interakcji,
wyświetlającego jedynie wiadomości) oraz Więcej, zawierającego wszystkie
mniej istotne funkcje, takie jak minutnik, stoper, nie przeszkadzać czy szukanie telefonu (ale są tam też ustawienia). Uważam, że układ menu można
by było mocno zoptymalizować: ekran Tętna, Statusu oraz Pogody, które
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otwierają się po dotknięciu ich ikony, przenosi do tak małej liczby danych, że wszystkie
można by było zamknąć na jednym ekranie
(a tym samym zamiast kolejnego poziomu
menu, lepiej sprawdziłby się widżet). Urządzenie nie oferuje zbyt wielu opcji personalizacji:
da się pobrać jedną z kilkudziesięciu tarcz
(aczkolwiek, najdelikatniej ujmując, piękne
nie są). Pola danych nie mogą być zmieniane,
ale to akurat nie jest szczególnie uciążliwe,
zwłaszcza że nie ma możliwości instalowania
żadnych dodatkowych aplikacji.
Bazowe ustawienia opaski są dalekie od
komfortowych. Na początku warto zwiększyć
czułość wykrywania podniesienia nadgarstka,
przy bazowej zazwyczaj ekran się nie podświetla. Równie ważne jest podniesienie jasności,
która nie zmienia się automatycznie, a przy
wyjściowym ustawieniu w ciągu słonecznego
dnia nie da się odczytać niczego na wyświetlaczu. Po tej zmianie ekran jest znacznie
lepiej czytelny niż w poprzednim modelu.
Ostatnią z funkcji, którą włączyłem, jest mierzenie tętna w określonych interwałach czasowych. Domyślnie jest wyłączone, co uważam
za grube nieporozumienie (takie pomiary
pozwalają wychwycić nagłe i nieuzasadnione
wysiłkiem skoki tętna). Skonfigurowana w ten
sposób opaska nie działa już deklarowanych
przez Xiaomi 30 dni, a 16, ale nadal jest to
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świetny wynik, zwłaszcza że urządzenie jest cały czas połączone przez Bluetooth z telefonem i pokazuje informacje o przychodzących połączeniach
i wiadomościach SMS.
Niewielki wpływ na zużycie baterii ma też korzystanie z trybu treningu.
MiBand 4 wykorzystuje GPS z telefonu do mierzenia dystansu, niestety,
wiąże się to z koniecznością każdorazowego włączania aplikacji podczas
uruchamiania treningu. Przeszkadza mi to zwłaszcza podczas jazdy rowerem, gdy wrzucam telefon do plecaka i nie mogę się do niego szybko
dostać. Jakość pomiaru jest niezła, aczkolwiek daleko jej do precyzji nawet
prostego zegarka sportowego z własnym GPS czy opaski wyposażonej
w odbiornik. Ślad GPS jest nierówny, często pokazuje pozycję przesuniętą
nawet o kilkanaście metrów (czyli szerokość dwupasmowej jezdni). Na plus
należy natomiast zaliczyć pokaźną listę statystyk, obejmującą szczegółowe
wykresy tętna, prędkości i wysokości (na podstawie GPS, opaska nie ma
wysokościomierza barometrycznego), a także czas, jaki znajdowaliśmy się
w określonych strefach tętna. Jak na urządzenie w tej cenie to satysfakcjonująco dużo. Równie dobrze wypada analiza snu, która oprócz czasu
snu głębokiego i płytkiego wyświetla też porównanie nocy względem
poprzednich (a więc to, czy spaliśmy dłużej, czy krócej niż zwykle, a także
to, kiedy położyliśmy się spać). Aplikacja agreguje dane wszystkich treningów, a podstawowe dane, czyli spalane kalorie, kroki, tętno, wagę czy dane
snu synchronizuje z systemowym Zdrowiem. Program nie jest przesadnie
rozbudowany i intuicyjny, trzeba się go nauczyć – ma jednak wszystkie
podstawowe funkcje, których oczekuję.

MiBand 4 wykorzystuje GPS z telefonu do mierzenia dystansu.

MiBand 4 zagościł na moim prawym nadgarstku, noszę go równocześnie
z Apple Watchem. Nie uważam, by na co dzień było to konieczne, bo smartwatch Apple ma wszystkie funkcje MiBand, a opaska je dubluje, jednak
pozwoliło mi to porównać zarówno mierzony podczas treningu dystans,
jak i liczbę kroków. Ta wypada właściwie identycznie, różnice sięgają maksymalnie 5%. Z dystansem jest gorzej, bo Apple Watch korzysta z własnego
GPS-a i odświeża lokalizację zauważalnie częściej niż MiBand połączony
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z telefonem. Oba urządzenia są wodoszczelne (Xiaomi do 5 ATM), oba też
są równie wygodne. Zapięcie MiBand 4 przypomina trochę gumowy pasek
Apple Watcha, z tym że pin raz się mi wypiął, właściwie bez konkretnego
powodu. Opaska Xiaomi jest też bardzo lekka i gdyby nie zaczepiała się
o ubranie, nie czułbym jej na nadgarstku. Wspominałem we wstępie, że
konkurencja Xiaomi jest coraz bliżej i choć MiBand 4 jest najtańszym
spośród urządzeń znaczących firm, to mocno goni go Huawei. Testowany
przeze mnie niedawno Honor Band 4 jest zaledwie 50 złotych droższy,
a ma wbudowany GPS i dużo bardziej rozbudowaną analizę snu (a także
bardziej zaawansowaną aplikację), działa jednak znacznie krócej na baterii.
Różnice w najniższym segmencie powoli się zacierają, a tym samym wątpię,
by Xiaomi udało się odzyskać dawny dystans.
Nowy MiBand 4 to urządzenie pod każdym względem lepsze od poprzednika. Dodanie kolorowego, całkiem jasnego ekranu i niezłego interfejsu
sprawiło, że opaska może znacznie więcej, a przy tym nie urosła znacząco.
Szkoda jedynie, że Xiaomi pozostało przy konieczności wyciągania pastylki
z paska, by ją naładować – obawiam się, że może to negatywnie wpłynąć
na trwałość urządzenia.

Xiaomi 				
MiBand 4
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4,5/6
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• bardzo długi czas pracy
Minusy:
• gruba
• wymaga wyjmowania z opaski
do ładowania
Cena: około 150 PLN
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ATEN UH3234
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– prawdziwa stacja dokująca
dla 12-calowego MacBooka
Firma ATEN znana jest głównie z rozwiązań profesjonalnych, w jej
ofercie znalazł się też jednak dok stworzony wprost do komputera
ultrakonsumenckiego. Komputera, z którego niestety firma Apple
już zrezygnowała. Myślę, że posiadaczy 12-calowych MacBooków
jest całkiem sporo, dlatego na UH3234 warto zwrócić uwagę. Zresztą
zadziała on także z każdym innym MacBookiem.
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Dlaczego ATEN UH3234 jest stworzony z myślą o 12-calowym MacBooku?
Chodzi o wymiary, które idealnie pasują do tego urządzenia – ma krótki
przewód, a całość mieści się pod MacBookiem, sprawiając jednocześnie,
że komputer jest nieco bardziej pochylony, co zwykle ułatwia codzienną
pracę, a gdy komputer jest zamknięty i korzystamy z monitora zewnętrznego, też prezentuje się bardzo minimalistycznie. To właśnie stacja dokująca z prawdziwego zdarzenia, której nie widać, w przeciwieństwie do
typowych przystawek, adapterów. ATEN UH3234 pasuje też do innych komputerów, jak MacBook Pro czy MacBook Air, i nie wygląda z nimi źle, ale to
właśnie z 12-calowym sprawdza się idealnie.
Na tle przejściówek Apple jego cena nie jest wygórowana – to około
600 złotych. Są oczywiście na rynku tańsze doki, ten jednak jest naprawdę
bogaty w złącza, zamieniając tym samym naszego tyciego MacBooka
w woła, co żadnej pracy się nie boi. Jest tu przelotowe USB-C służące do
ładowania komputera, archaiczne, ale wciąż wykorzystywane chociażby
w projektorach złącze VGA, HDMI z wsparciem dla 4K, DisplayPort, port
Ethernet, czytniki kart SD/MMC/MicroSD oraz trzy porty USB 3.1, w tym
jedno wspierające ładowanie oraz port 3,5 mm audio.
To pozwala na naprawdę szerokie wykorzystanie komputera do efektywnej pracy z dyskami zewnętrznymi, nośnikami pamięci, pracą w sieci
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i monitorami zewnętrznymi. Wszystko działa tak, jak powinno – bez zarzutów. Dla mnie w ATEN UH3234 istotna jest minimalistyczna konstrukcja,
jasno nawiązująca do designu Apple oraz multiportowość. Trzy porty USB,
różnorodne porty wideo, Ethernet oraz czytnik kart sprawiają, że naprawdę
trudno narzekać na braki, jeśli te doskwierają nam po przejściu na komputer z USB-C.
Fakt, że jest to sprzęt stworzony przede wszystkim do MacBooka, którego
nie ma już w ofercie Apple, też go nie przekreśla. Wydaje mi się, że ten
minimalistyczny MacBook ma przed sobą jeszcze sporą karierę, zarówno
u pierwszych użytkowników, jak i na rynku wtórnym. Dodatkowe porty
wielu osobom się przydadzą. Choć ATEN UH3234 jest sprzętem będącym
stacją dokującą idealną na biurko, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby
zabrać go ze sobą; nie zabiera zbyt wiele miejsca.
To kolejna dobra propozycja, udowadniająca, że komputery z USB-C nie
mają ograniczeń. ATEN pokazuje też, że obok sprzętu dla bardzo zaawansowanych, profesjonalnych użytkowników, tworzy ładne i funkcjonalne
produkty dla zwykłych konsumentów, którzy jednocześnie oczekują od
sprzętu szerokiego wachlarza złącz.
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UAG – bezpieczne i pancerne
paski do Apple Watch
Już za kilka dni odbędzie się premiera nowych iPhone’ów i prawdopodobnie,
takie krążą plotki, nowych Apple Watch. Te same plotki mówią, że kolejny rok
będziemy mieli podobny wygląd zewnętrzny, a co za tym idzie, kompatybilność
z paskami. Przyznam się Wam szczerze, że od momentu pojawienia się Apple
Watch jedną z najfajniejszych rzeczy dla mnie była możliwość szybkiego
zmieniania jego wyglądu właśnie za pomocą zmiany paska.
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Jakoś wcześniej nikt o tym nie
myślał, aby zrobić taką osobną
kategorię gadżetów. Mając zegarek,
w zasadzie byliśmy przywiązani do
jednego paska, który zmienialiśmy
dopiero w momencie, gdy się zepsuł.
W momencie pojawienia się Apple
Watch i jego przemyślanej konstrukcji
paski stały się jego bardzo ważnym
elementem.
Cały pomysł związany z Apple Watch
od początku polegał na tym, żeby
nosić go cały czas, bez względu na
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porę dnia czy aktywność, jaką się
akurat wykonuje. Wcześniej miało się
zegarek elegancki i inny do sportu
czy na co dzień. Teraz możemy mieć
Apple Watch i zmieniać tylko sam
pasek plus elektroniczny cyferblat,
co chwilę mając zupełnie inny, nowy
czasomierz.
Pasków na rynku jest dużo różnych:
eleganckich, sportowych, skórzanych
czy z jakiegoś tworzywa. Każdy znajdzie coś dla siebie, jednak nie ma zbyt
wiele rozwiązań „pancernych”, w których uprawianie np. sportów ekstremalnych byłoby w pełni bezpieczne.
Taką lukę stara się wypełnić amerykański UAG, znana nam firma przede
wszystkim z pancernych obudów do
iPhone’ów i iPadów.
UAG w ostatnim czasie zaprezentował
trzy rodziny pasków – skórzaną, NATO
oraz Active. Testowałem dwie ostatnie; ich jakość i wytrzymałość robią
wrażenie.
Pasek UAG NATO to inspirowany klasycznym wzorem natowskim pasek
wykonany z podwójnie splecionego
nylonu. Bardzo wytrzymały. Jak na
pasek NATO przystało, ma trzy stalowe szlufki oraz mocne zaczepy do
zegarka. Występuje w dwóch kolorach
– szarym i oliwkowym oraz dwóch
rozmiarach 38/40 mm oraz 42/44 mm.
Kosztuje 199 złotych.
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Paski UAG Active to inna filozofia. Pasek jest w przeważającej części jednym, szerokim rzepem. Szerokość paska odpowiada szerokości Apple
Watch. Podobnie jak natowski, jest wykonany z bardzo wytrzymałego
nylonu, ma też inaczej zaprojektowane klamry i mocowanie do zegarka.
Z takim paskiem Apple Watch bardzo przypomina mi zegarki Bell&Ross.
Paski Active, jak sama nazwa wskazuje, są przeznaczone dla osób aktywnych, trenujących sporty ekstremalne, które chcą mieć pewność, że nie
zgubią w trakcie ćwiczeń zegarka. Dostępne są w trzech kolorach – czarnym, pomarańczowym i szarym kamuflażu. Rozmiary są dostosowane
do wszystkich dostępnych Apple Watch – 38/40 i 42/44 mm. Cena to
249 złotych.
Paski dostępne są m.in. w iCorner.pl.
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ZENS Dual + Watch
Aluminium Wireless Charger
– zastępstwo dla AirPower
Nie lubię plątaniny kabli. Staram się je ograniczać do minimum. Dobrym
rozwiązaniem „anykablowym” jest ładowanie indukcyjne. Jednocześnie
mam problem wynikający z dużej liczby urządzeń, z których korzystam.
Jest ich zawsze kilka i wszystkie zazwyczaj w jednym momencie trzeba
ładować. Bardzo liczyłem na ładowarkę AirPower od Apple, ale gdy ją
zabili zacząłem rozglądać się za innym rozwiązaniem. Ostatnio wybór
padł na ZENS Dual + Watch Aluminium Wireless Charger.
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Ładowarka ZENS to aluminiowa płytka grubości ok. 1 cm, posiadająca
wbudowane dwie cewki, dzięki którym możemy jednocześnie ładować
dwa urządzenia ze wsparciem dla technologii Qi (iPhone 8/8 Plus/X/XS/
XS Max/XR oraz obecnie większość urządzeń na Androidzie) oraz ramię
wystające ponad nią z końcówką do ładowania Apple Watch.
ZENS wspiera szybkie ładowanie, zarówno w technologii Apple, jak i Samsunga. Maksymalna moc to 20 W (2 × 10 W). Macuserzy nie muszą martwić
się o bezpieczeństwo swoich urządzeń – ładowarka ma certyfikat MFi.
Co ważne, w odróżnieniu od innych ładowarek dostępnych na rynku,
dzięki swojej specyficznej budowie wspiera wszystkie modele Apple

ZENS wspiera szybkie ładowanie, zarówno w technologii Apple,
jak i Samsunga. Maksymalna moc to 20 W (2 × 10 W). Macuserzy nie muszą martwić się o bezpieczeństwo swoich urządzeń –
ładowarka ma certyfikat MFi.
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Watch. Zastanawiacie się, jakim cudem, gdy inne rozwiązania na rynku
działają tylko z modelami AW0-3? Otóż ramię z końcówką do ładowania
Apple Watch to jest… oryginalny kabel Apple. Producent zdecydował się
na taki zabieg, dzięki temu zachował pełną kompatybilność. Nie możemy
go niestety odczepić, wypiąć z ramienia, bo jest on wbudowany na stałe.
Ładowarka ZENS jest dobrym wyborem, jeśli szukacie jednego akcesorium do ładowania kilku urządzeń. Świetnie sprawdzi się do jednoczesnego ładowania Apple Watch, iPhone i AirPods 2 lub drugiego telefonu,
np. Samsunga. Bardzo dobre wykonanie i certyfikaty bezpieczeństwa
tłumaczą też nie najniższą cenę – 459 złotych. Dystrybucją ZENS w Polsce
zajmuje się iCorner.pl
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Tado | Smart Air Conditioner
Tado jest jednym z liderów w dziedzinie inteligentnego zarządzania temperaturą w domu. Tado AC Control to pierwszy na rynku sterownik do
klimatyzacji, zgodny z technologią Apple HomeKit. Urządzenie łączy się
z internetem, wykorzystując domową sieć Wi-Fi i steruje klimatyzatorem
za pomocą podczerwieni, zastępując starego pilota. Nie wymaga mostka.
Tado wykrywa otwarte okna, automatycznie dostosowuje się do pogody,
która panuje na zewnątrz (wykorzystując Geofancing). Niezależnie możemy
wprowadzać nasz indywidualny harmonogram działania. Sterownik jest
kompatybilny z większością klimatyzatorów dostępnych na rynku.

Cena promocyjna: 439 PLN (standardowa 499 PLN)

Do kupienia w HKCenter.store
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Legrand | Starter Kit + Ściemniacz GRATIS
Zestaw składa się z trzech urządzeń:
• Gniazdko Control – które jest jednocześnie bramką.
• Łącznik główny wyjście/powrót – niezbędny do „parowania” urządzeń
z bramką.
• Ściemniacz – dający możliwość ściemniania obwodu.
Gniazdo Control to bramka sieciowa połączona z gniazdkiem Control 16
A, posiadającym dodatkową ochronę na wypadek przeciążenia. Gniazdo
kontroluje do stu produktów, pasuje do europejskich puszek i obsługuje
urządzenia do 3700 W. Montaż nie odbiega od instalacji tradycyjnego
gniazda elektrycznego.
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Łącznik główny wyjście/powrót – to płaski łącznik bezprzewodowy do
umieszczenia np. na ścianie lub blacie. Dzięki taśmie klejącej można wielokrotnie zmieniać jego lokalizację. Może być również przykręcony do puszki
podtynkowej. Dostępny w zestawie startowym oraz oddzielnie. Jeśli dom
posiada kilka wejść, można zainstalować kilka łączników.
Ściemniacz Legrand Dimmer Switch – umożliwia zarówno płynną regulację natężenia, jak również włączanie i wyłączanie danego obwodu. Świetnie
sprawdzi się jako zamiennik do tradycyjnego włącznika, tworząc wraz z innymi
urządzeniami serii Valena rozproszony system sterowania oświetleniem.
Korzystanie ze ściemniania wymaga zastosowania lamp LED z tą funkcją.
Zestaw startowy z bramką jest niezbędny, aby zacząć przygodę z produktami Legranda, daje nam natomiast ogromne możliwości rozbudowy.

Cena promocyjna: 519 PLN (standardowa 768 PLN)

Do kupienia w HKCenter.store
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Telewizor jak w obrazku
– Samsung The Frame 2019
The Frame w trzeciej odsłonie jest już na rynku. Teraz ten niezwykły,
awangardowy telewizor stał się jeszcze lepszy pod względem jakości
obrazu. W tym roku The Frame jest także ekranem QLED, czyli ma
w sobie kwantowe kropki. Opowiem Wam, dlaczego go uwielbiam.
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Telewizor inny niż wszystkie
Myślę, że jakbyście poprosili trzylatka, aby
narysował telewizor, to byłaby to duża,
kwadratowa czarna plama na ścianie. I tak
właśnie wygląda większość telewizorów
dostępnych na rynku. Kupujemy coraz to
większe „czarne plamy”, które stoją na szafkach lub wiszą na ścianie w naszych salonach. Oczywiście dają dużo radości podczas
oglądania ulubionego serialu, filmu i moc
emocji podczas transmisji sportowych.
Gdy jednak z nich nie korzystamy, to mimo
smukłego designu rzadko kiedy są realną
ozdobą naszego salonu.
Samsung doskonale zdaje sobie z tego
sprawę, dlatego w telewizorach QLED zastosował tryb Ambient. Natomiast w telewizorach The Frame poszedł o krok dalej. Po
pierwsze, ma wymienne ramki w trzech
różnych kolorach i łatwość stworzenia własnej ramy u dowolnego rzemieślnika zajmującego się oprawianiem obrazów. Możemy
sprawić, że telewizor The Frame, dostępny
w rozmiarach 43, 49, 55 i 65 cali, będzie kolejnym obrazem na naszej ścianie, upodobniając się do innych, które go otaczają. Po
drugie, za wyglądem kryje się też oprogramowanie oraz elementy sprzętowe – to one
sprawiają, że gdy z telewizora aktywnie nie
korzystamy, a jesteśmy w pokoju, to ten
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staje się obrazem. Obrazem dostosowanym do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu, obrazem z jednej ze 100 galerii sztuki na świecie,
zdjęciem znanego fotografa albo ramą na zdjęcia, które kochamy.
To właśnie wyróżnia telewizor Samsung The Frame i sprawia, że jest
wyjątkowy. Mimo że jest droższy od modeli o podobnych parametrach,
to oferuje o wiele więcej. Dla tych, którzy cenią styl i kochają sztukę, wart
każdej wydanej złotówki. The Frame nie jest dla każdego, ale w wielu
wnętrzach jest produktem must have. Sam nie mogę przeboleć, że nie
ma wersji 75-calowej, bo już dawno moja ściana w salonie zapełniłaby się
ramkami z obrazami i zdjęciami, a pośrodku niej właśnie The Frame.

The Frame 2019 – czyli moc technologii QLED
W latach ubiegłych telewizory z serii The Frame były udanymi konstrukcjami, ale bazującymi jedynie na zaawansowanych standardowych matrycach Samsunga. Teraz Samsung wychodzi naprzeciw tym
oczekiwaniom, łącząc jeszcze bardziej udany design z jakością obrazu.
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Wreszcie do dyspozycji mamy matrycę korzystającą z kropek kwantowych, a to oznacza lepsze odwzorowanie kolorów, szerszą paletę barw,
wysoką jakość i wyższą jasność niż w przeszłości. Oczywiście, to nie jest
telewizor, który należy jakością obrazu porównywać 1:1 z telewizorami

Q950R 8K czy Q90, ale jest to krok naprzód względem poprzednich
wersji i śmiało kwalifikujący The Frame jako§ telewizor klasy wyższej.
A jednocześnie jako jedyny pozwalający w taki sposób obcować z kulturą wysoką!

Każda kultura za sprawą dostępu do Smart TV
The Frame 2019 nie jest pozbawiony platformy Smart TV Samsunga
w najnowszym wydaniu. Jest więc AirPlay 2, Apple TV App, Rakuten TV,
Amazon Video Prime, Netflix, HBO GO, Player.pl i wiele innych, w tym
także serwisy VOD światowych oper i filharmonii, gdzie możemy na
żywo oglądać artystyczne wydarzenia z Wiednia, Berlina czy Nowego
Jorku. Nie brakuje aplikacji Eurosport i ElevenSport do transmisji sportowych czy treści dla najmłodszych. Każdy znajdzie coś dla siebie i to
jedynie podłączając telewizor do sieci bezprzewodowej, bez dodatkowych kabli.
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Telewizor Samsung The Frame 2019 i One Connect łączy tylko jeden
bardzo cienki przewód, Samsung nazywa go „prawie niewidocznym
kablem” i tak właśnie jest. To nim dostarczany jest obraz i zasilanie,
reszta złącz schowana jest w skrzynce, która może być oddalona nawet
o kilkanaście metrów.

Telewizor dopasowany do Twojego salonu
Samsung zaoferował w tym roku bogaty wybór telewizorów The Frame.
Mamy mniejsze ekrany, nawet 43-calowe, i te coraz chętniej kupowane,
duże – 65-calowe. Wreszcie zastosowano matrycę korzystającą z kropek
kwantowych. Tizen działa jeszcze szybciej i oferuje nowe aplikacje. Nowe
opcje przypadną szczególnie posiadaczom urządzeń Apple. The Frame
to sprzęt, który wpasowuje się w nasze wnętrza. To telewizor, który cieszy w każdej chwili. Za tę nietuzinkowość nie da się go nie lubić.
Tekst powstał we współpracy z firmą Samsung
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Więcej niż OLED,
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

czyli rzecz o ekranach
organicznych Philipsa

Nie brakuje przekonania, że wszystkie telewizory OLED na rynku są
takie same, wszak ich matryce powstają w jednej fabryce. Nie jest to
prawda, a w przypadku poszczególnych marek zmienia się coś więcej
niż jedynie obudowa i logotyp. Philips, obecny w świecie OLED od
2017 roku, przy każdym swoim nowym modelu pokazuje, że to coś
więcej niż tylko kolejny telewizor tego typu.
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Czym jest technologia OLED? To obecnie najbardziej zaawansowany rodzaj
wyświetlaczy na rynku konsumenckim. Bazuje on na organicznych diodach,
które odpowiadają za każdy pojedynczy piksel obrazu. Dzięki temu telewizory są smukłe, oferują niemal nieograniczony kontrast i fenomenalną czerń.
Technologia OLED po latach badań w 2013 roku zadebiutowała w świecie
telewizorów, a w kolejnych sezonach poszczególni producenci zaczęli oferować swoje autorskie modele. W tym także Philips, który od 2017 roku dorobił
się już szerokiej palety OLED-ów, a teraz na rozpoczynających się targach IFA
zaprezentuje kolejne, które trafią na rynek tej jesieni. Prawdą jest, że matryce
do wszystkich telewizorów OLED dostępnych na rynku wykonuje jeden
producent, czyli firma LG.Display. Warto jednak pamiętać o tym, że oprócz
matrycy istotne są także pozostałe podzespoły, jak chociażby procesor czy
system operacyjny. Liczy się też odpowiednie zestrojenie tej matrycy. To tak
jakby mówić, że wszystkie samochody wyposażone w jeden typ silnika są
takie same. Zdecydowanie tak nie jest.

Design – przyciąga uwagę i ma znaczenie
Wspomniana inna obudowa w rzeczywistości też jest istotna, co doskonale
pokazuje właśnie Philips. W modelu 903 znalazł się na przykład u spodu
głośnik Bowers & Wilkins, który nie tylko dobrze gra, ale też ciekawie
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wygląda. Warto pamiętać, że Bowers & Wilkins to jeden z flagowych producentów high-endowego sprzętu audio. Dzięki współpracy te audiofilskie
technologie znalazły się bezpośrednio w telewizorach Philips, a modele
będące efektem kooperacji oznaczane są symbolem OLED+. Minimalistyczny design i solidne materiały wykończeniowe to także istotna kwestia.
Dodatkowo marka szczyci się technologią Ambilight, czyli tylnym podświetleniem. To rozwiązanie, którego nie znajdziemy w żadnym konkurencyjnym telewizorze. Ambilight sprawia, że telewizor wydaje się większy, efekty
HDR jeszcze bardziej realistyczne, a ciemne sceny mroczniejsze. Ambilight
dodaje po prostu klimatu i wyjątkowego uroku.

Procesor P5 – zaawansowana dbałość o każdy
filar obrazu
Inżynierowie Philipsa uważają, że w przypadku jakości obrazu można
wyodrębnić 5 kluczowych aspektów, takich jak źródło, ostrość, kolory,
kontrast oraz płynność ruchu. Od lat starają się każdy z tych elementów
poprawiać jak najlepiej, dbając o najwyższą jakość. Stąd też wzięła się
nazwa procesora P5, który doczekał się już 3. generacji. Jest o 20% wydajniejszy od swojego poprzednika. Dzięki P5 telewizory Philipsa – w tym
ekrany OLED – oferują lepsze efekty HDR, mniej szumów, większą ostrość
i kontrast i to niezależnie od źródła odtwarzania.
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Smart TV – duże możliwości
Telewizory OLED Philips nie są jedynymi, które oparto na
systemie Android TV, zawsze jednak korzystają z jego najnowszej wersji. Tegoroczne modele Philipsa od razu trafiły
na rynek z systemem Android 9.0 Pie. System Google’a to
duże możliwości, asystent głosowy, wiele aplikacji do
wyboru, a nawet gier. Ponadto Philips rozwija także swoją
własną platformę SHAPI, której wyróżnikiem jest prostota
obsługi i szybkość działania.

Ekrany wielokrotnie nagradzane
W ostatnich tygodniach po raz kolejny Philips potwierdził swoją pozycję na rynku telewizorów. Renomowane
nagrody EISA za rok 2019/2020 znów trafiły do telewizorów OLED. Wchodzący właśnie na rynek model
55OLED804 zyskał tytuł BEST PRODUCT w kategorii BEST
BUY OLED TV, a nowy awangardowy Philips 65OLED984
nagrodę BEST PRODUCT w kategorii HOME THEATRE TV.
Telewizory OLED od Philipsa są nagradzane nagrodami
EISA nieprzerwanie od premiery modelu 55POS9002
w 2017 roku. Telewizory są też wyróżnianie w tak prestiżowych designerskich konkursach, jak Red Dot czy IF Design
Award. Ekrany dobrze oceniane są też przez poszczególne
dziennikarskie redakcje, także iMagazine za tegoroczne
i wcześniejsze modele przyznał wybranym modelom
rekomendacje.

Jedyne takie telewizory OLED
Nietuzinkowy design, nowatorskie rozwiązania, fantastyczny
efekt technologii Ambilight, wydajny i zaawansowany procesor przetwarzania obrazu, nowoczesna platforma Smart
TV – tak w skrócie można opisać to, co oferują telewizory
OLED z oferty Philipsa. To dodatkowe korzyści względem
samej matrycy zapewniającej świetne efekty podczas filmowych seansów, które są wyróżnikiem ekranów Philips.
Tekst powstał przy współpracy z marką Philips TV.
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BikeFinder
Rowerów coraz więcej na ulicach i DDR, choć Polska jeszcze nie
jest Holandią, a Kraków – Amsterdamem. Może kiedyś. Popularność
jednośladów niestety generuje popyt na ich nielegalne pozyskiwanie.
Nie ma tygodnia, żebym nie słyszał od znajomych czy nie czytał na
forum rowerowym o kradzieży. Jakoś trzeba się zabezpieczać, a GPS
Tracker jest jedną z ciekawszych opcji.
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Możemy jeździć rowerem za około 300 złotych, a możemy np. Urban Arrow
za jakieś 20 000 złotych. Bez względu na wartość, każdego roweru szkoda,
jak zmieni właściciela w nieautoryzowany sposób. Podstawą zabezpieczenia naszego jednośladu jest zapięcie, łańcuch, u-lock itp. Niepisana zasada
mówi, że zabezpieczenie powinno kosztować minimum 10% wartości
roweru, co nie jest do końca prawdą. Nawet starego roweru wartego jakieś
trzy stówki bym nie zapinał linką za pięć dych, szczególnie w centrum
miasta. Dostępne zapięcia w cenie poniżej 100 złotych można zazwyczaj bardzo łatwo i szybko przeciąć. Z doświadczenia wiem, że jeżeli nie
chcemy stracić naszego pojazdu, korzystajmy z trochę droższych zabezpieczeń i unikajmy tanich linek i tzw. żmijek. Dobrze się sprawdzają łańcuchy
i u-locki. Niestety, nawet najdroższe zabezpieczenia da się pokonać, co
pokazują filmiki na YouTube. Wszystko jest kwestią czasu, sprzętu i determinacji złodzieja.
Rower zniknął i szanse na odnalezienie małe. Możemy je znacząco zwiększyć za pomocą GPS Trackera. Rozwiązanie to jest już wykorzystywane
w samochodach i motocyklach, tam jest ono łatwe do zaimplementowania – nie ma ograniczenia wielkości i problemu z zasilaniem – w przypadku
roweru nie jest to takie proste. Dochodzą kwestie związane z łącznością
GPS/GSM/BT, antena nie może być zbyt mocno zasłonięta etc. Doskonale
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wiemy, że włączenie śledzenia GPS w smartfonie sprawia, że czas działania baterii
znacznie się skraca. Stworzenie sensownego
rozwiązania śledzenia GPS dla roweru nie jest
takie banalne, jakby się mogło wydawać.
Norweski Bikefinder, podobny do rurki
z kremem, trafił do mnie jakiś czas temu.
Urządzenie ukrywa się w kierownicy, dzięki
giętkości będzie pasowało do większości kierownic, również kolarskich „baranków”. Standardowo zdejmujemy zaślepkę znajdującą
się na końcu kierownicy, wkładamy tracker,
za pomocą śrubek zakręcamy zacisk i już. Dla
bezpieczeństwa w drugim uchwycie możemy
zamontować „fałszywą” zaślepkę, żeby trochę
inne zakończenie kierownicy nie wzbudzało
podejrzeń. Taki montaż sprawdza się w rowerach szosowych z barankiem czy górskich.
Niestety, w mojej Gazelle sprawa nie była
taka prosta. Mój model ma zintegrowane
uchwyty z zaślepkami rury kierownicy i podpórkami pod nadgarstki <zdjęcie>. Jest to
bardzo wygodne rozwiązanie i nie chciałem
z niego rezygnować. Znalezienie podobnego
uchwytu bez zintegrowanej zaślepki utrudnia
dodatkowo niestandardowa długość. Z lewej
strony mam zintegrowany dzwonek, z prawej obrotową manetkę od przerzutki Nexus.
Jedyne uchwyty, które spełniały wymaganie, to skórzane Brooksy, ale są sprzedawane w wersji długiej lub krótkiej, nie ma
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kompletów mieszanych, długi i krótki, a taki bym potrzebował. Nie chcąc
przedłużać, zdecydowałem się na małe działania destrukcyjne – wywiercenie dziury w posiadanym uchwycie. Plastik okazał się twardszy, niż myślałem – legendarna jakość Gazelle. Efekt nie jest niestety najlepszy – tracker
za bardzo wystaje, na szczęście wygląda po prostu na uszkodzoną kierownicę, ogólna estetyka też pozostawia trochę do życzenia, ale na potrzeby
testów musi wystarczyć.
Pierwsze ładowanie zrobiłem jeszcze przed instalacją. Bikefinder ładujemy
za pomocą dołączonego kabla USB-C. Port ładowania jest ukryty pod
zaślepką, ładowanie od około 20% do 100% zajmuje około 3 godziny. Nie
mogłem użyć ładowarki z zestawu, bo nie jest przystosowana do gniazdek
z bolcem uziemiającym, a tylko takie mam w domu. Będzie pasowała do
gniazd bez i gniazd z uziemieniem schuko.
Tak spreparowanym rowerem jeżdżę od ponad miesiąca. Brudna robota
wykonana, urządzenie aktywowane, zainstalowane, naładowane. Dostęp
LTE zapłacony. Bikefinder ma wbudowany e-SIM, który wymaga subskrypcji
danych, żeby wysyłać informację o położeniu. Dostępne są plany: miesięczny za 6 euro, półroczny w cenie 34 euro i roczny w wysokości 59 euro
+ cena urządzenia 113 euro.
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Tracker obsługujemy z aplikacji. Appka jest bardzo prosta i zaryzykowałbym, że wykonana w idei Apple Way.
Po uruchomieniu widzimy na mapie położenie nasze
i położenie roweru. Mamy do dyspozycji tryby:
• Passive – urządzenie nie wysyła pozycji. Służy oszczędzaniu energii, kiedy nie używamy roweru.
• Standard – urządzenie wysyła pozycję co 10 minut.
• Security – urządzenie wysyła pozycję co 10 minut
i powiadomienie, kiedy wykryje ruch
• Tracking – powiadomienia o ruchu i aktualizacja pozycji co 1 minutę.
Oprócz tego w appce znajdziemy dostęp do historii
lokalizacji, miejsce do wprowadzenia informacji o rowerze, łącznie ze skanem/zdjęciem rachunku oraz funkcję
zgłoszenia kradzieży.
W praktyce używam dwóch trybów: Passive, kiedy
rower stoi w domu lub jadę, i Security, kiedy go przypinam gdzieś w mieście. Rowerem poruszam się codziennie, czasem przypinam gdzieś w mieście na kwadrans,
ale zdarza się na cztery godziny lub dłużej. Przy takim
użyciu bateria wystarcza na prawie trzy tygodnie. Bikefindera ładowałem do tej pory dwa razy, przy czym
rower tydzień stał nieruszany w trybie Passive, kiedy
byłem na krótkich wakacjach.
Uzbrojenie trackera wykonujemy za pomocą aplikacji,
zmieniając tryb na Security. Nawet jeżeli ktoś poruszy
lekko nasz rower, przypinając się do tego samego stojaka, dostaniemy powiadomienie od aplikacji. Powiadomienia przychodzą niemal natychmiast, opóźnienie
nie jest większe niż około 20 sekund. Jeżeli rower nie
zaczął się przemieszczać, urządzenie przestaje wysyłać
powiadomienia i sprawdza pozycję co 10 min. Jeżeli
zaczął się poruszać, dostajemy następne powiadomienia i pozycja jest uaktualniana, póki rower jest w ruchu.
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Jeżeli odjechał bez naszej autoryzacji, należy wtedy włączyć tryb Tracking – pozycja będzie uaktualniana co minutę. Można wtedy za pomocą
aplikacji zaraportować kradzież, a na pewno należy powiadomić policję.
Symulację doprowadziłem do momentu włączenia trybu częstego ustalania pozycji. Działa bardzo dobrze. Jeżeli urządzenie straci zasięg GPS/GSM
dostaniemy ostatnią znaną pozycję. Po odzyskaniu zasięgu urządzenie
wysyła aktualną pozycję.
BikeFinder nie uchroni nas przed kradzieżą roweru, ale na pewno może
pomóc go odnaleźć. Nie jest jeszcze rozwiązaniem powszechnym, więc
poprawnie zamontowany raczej nie zostanie szybko odkryty. Koszt całkowity – 113 euro i abonament 59 euro za roczny plan dla karty e-SIM – nie
jest małą kwotą. Czy taki wydatek się kalkuluje? Zależy to od wartości
naszego roweru i naszego przywiązania do niego. Mając rower cargo czy
rower elektryczny, na pewno bym się zdecydował na takie zabezpieczenie.
Ponieważ polubiłem się z moją Gazelle i często zostawiam ją gdzieś w mieście samą, to chyba zdecyduję się na stałe korzystanie z Bikefinder.
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Rower od krawca
Podjąłem decyzję. Dziś idę kupić nowy garnitur. Chcę, by był wspaniały.
Z najlepszego materiału. Jakiś nowy wzór i najlepiej od Armaniego lub
innego Bossa.
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Wchodzę do sklepu. Widzę go na wieszaku. Podchodzę do sprzedawcy
i pytam: „Będzie na mnie dobry ten garniak?”. Sprzedawca zerka na mnie
i potwierdza: „Tak, będzie OK. Zapakować?”. Ja cały podniecony w ostatniej chwili mówię: „Tak, proszę. Mogę zapłacić kartą?”. Mam limit na 5
tysięcy i muszę dwa razy płacić. Wychodzę z moim najlepszym garniturem, jaki kiedykolwiek miałem. W domu go przymierzam. Trochę ciasny
w talii. Ma za długie nogawki i coś nie tak z długością rękawów. Ale co mi
tam. Mam go!!! Jestem piękny.
Teraz proszę o mały wysiłek. Zamiast garnituru wpiszcie sobie słowo
rower. Czy tak kupujecie garnitury, sukienki za kilka tysięcy złotych? Ja
nie mam takiego garnituru, ale nawet te, które mam, są dopasowane do
mnie. Teraz, proszę, porównajcie to, jak kupujecie tańszy pewnie garnitur, a jak drogi rower. Roweru, którego chcecie używać i ma być dla Was
wygodny, nie można kupić z marszu. Jeśli dodatkowo chcecie trochę
więcej jeździć niż w niedzielę na działkę czy na lody. Trochę więcej na
nim trenować. Warto wtedy iść do dobrego krawca. Do takiego krawca
od rowerów.
Czym jest BIKEFITING? Jest to dopasowanie roweru do naszej anatomii, ustawienia odpowiedniej pozycji do treningu. Jest też możliwość
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dostosowania jeszcze niezakupionego
roweru. Dostajemy wytyczne oraz propozycję obecnych na rynku rowerów, które spełniają nasze wymagania.
Ja trafiłem do VeloLab w Gdańsku. Ważne
dla mnie było, by osoba, która skroi dla
mnie mój rower, była też fizjoterapeutą.
Mam poważne kłopoty z prawym biodrem
i niedawno połamałem bark. Podczas jazdy
bolały mnie ręce.
Całość trwa około czterech godzin. Ze sobą
trzeba zabrać rower oraz buty, w których
jeździmy. Szczególnie to ważne w przypadku butów z systemem SPD, czyli tych
wpinanych. Jednak wszystko zaczyna się
od kawy i wywiadu. Podczas rozmowy
omawiamy nasze wyobrażenia o nas.
Mówimy, czego oczekujemy od roweru
i jakie są nasze cele sportowe. Informujemy
też wstępnie o naszych ograniczeniach.
Wszystko jest skrupulatnie opisywane
i zaznaczane na naszej karcie. Ta karta jest
później materiałem, na podstawie którego
dostajemy raport.
Drugim etapem jest gabinet fizjoterapeuty.
Tu sprawdzane są nasze wszystkie stawy.
Nasze fizyczne ograniczenia oraz stan
naszego ciała. Tak naprawdę, gdyby na tym
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etapie to zakończyć, byłbym już zadowolony. Tak kompleksowo nigdy
nie byłem zweryfikowany. Każdy mięsień, każdy staw został oceniony.
Ostatnią czynnością tego etapu jest odcisk stóp.
Ustawienie poprawnie bloków w butach to pierwszy etap zmian w rowerze. W moim przypadku ze względu na biodro mam asymetrycznie
ustawione bloki. Bardziej odsunięta noga z bolącym biodrem. Potem
było sprawdzanie, czy ze względu na moje schorzenie nie byłoby dobrze
zastosować innej długości korby na lewej czy prawej stronie. Jednak nie
potwierdziło się to na szczęście.
Gdy miałem już buty, na moje siodełko powędrowała mata, która bada,
jaki nacisk jest w poszczególnych miejscach. Ja poszukiwałem długo
dobrego siodełka. Robiłem sporo testów i opłaciło się, bo nie mam problemów z tym elementem.
Ze swoim siodełkiem i butami wsiadłem na specjalny symulator roweru.
To jest maszyna, która ma możliwość zmiany wszystkich wymiarów
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roweru. Jedzie się jak na normalnym rowerze, ale zmieniają się wymiary.
Wysokości siodełka, wysunięcia kierownicy czy nachylenia jej. To bardzo
ważny moment. Tu określamy, jaka jest dla nas optymalna pozycja. Gdy
już pozycję zaakceptujemy, to wszystkie wymiary przenoszone są na
nasz rower.
Gdy rower jest już na nowo poskręcany, siadamy na niego i chwilę sobie
pedałujemy, by zobaczyć, czy jest OK. Tu mogą być naniesione małe
poprawki. Jednak ważniejsze jest to, co następuje teraz. Rower zostaje
zdigitalizowany. Wszystkie wymiary cyfrowo są wprowadzone do systemu,
a na naszych stawach przyklejone są markery. Teraz trochę zaczynamy
jechać. Cały nasz ruch ciała jest, podobnie, jak to się dzieje przy pisaniu
gier komputerowych, mierzony i wprowadzony do programu. Dostajemy
pełen obraz naszych ruchów na rowerze. Wszystkie odległości i kąty,
każdy nasz ruch możemy teraz zweryfikować. Tu w połączeniu z matą na
siodełku oraz fachowym okiem możemy idealnie skroić nasz garnitur.
W moim przypadku nie musiałem kupić nowego roweru. Ten, który
wybrałem, jest odpowiedni dla mnie. Jednak przesunięcie siodełka w tył
i obniżenie go spowodowało, że bardziej usiadłem na siodełko i większą
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część masy tam przeniosłem, odciążając dłonie. Nie u każdego tak musi
to być. Przy okazji dowiedziałem się, jak mam uśmierzyć ból biodra.
Nawet widzicie to na zdjęciu. Wbite igły od akupunktury w lewy nadgarstek niwelują ból w prawym biodrze. Wystarczy, że ja będę naciskał
te miejsca. Dostałem też zestaw ćwiczeń na moją dolegliwość oraz kilka
ogólnych, wzmacniających.
Cała wizyta skończyła się szczegółowym raportem. Mam w nim wszystko
opisane. Mogę tym się posługiwać, kupując następny garnitur… tfu, rower,
chciałem powiedzieć. Czy było warto i ile to kosztuje? Ja jestem zachwycony. Jeżdżę na rowerze tyle, ile mogę. Zdarza mi się nawet po 100 km
jednorazowo, jednak ból i dyskomfort czułem już po 20–30 km. Teraz
spokojnie mogę planować każdy trening. Bikefiting nie jest tani. Jednak,
jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wiele daje, jest to wydatek uzasadniony.
Strój kolarski kosztuje przeważnie więcej. Koszt dostosowania roweru
wynosi od około 500 złotych do 800 złotych. Z tym że przy drugim
rowerze jest taniej. Jest też wiele sklepów, które w cenie roweru mają już
zawarty bikefiting. Tylko ja zawsze mam obawę o to, czy jest on wtedy
całkowicie obiektywny.
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Niu U Pro

– elektryczny skuter
Mikromobilność, czyli działka obejmująca rowery, hulajnogi, skutery i inne
podobnie małe pojazdy – elektryczne lub nie – ostatnio stała się szalenie
popularna. To środki transportu, które zdecydowanie ułatwiają nam
poruszanie się po zatłoczonych miastach, dodatkowo zapewniając nam
albo zdrowy ruch (np. rowery tradycyjne) albo większą dozę zabawy (np.
elektryczne deskorolki).
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Elektryczne skutery prawdopodobnie umieściłbym gdzieś pomiędzy tymi dwiema
skrajnościami, ale nigdy bym się nie spodziewał, ile frajdy mi ten maluch sprawi.
Niu (czule: Niunia) U Pro, którego otrzymałem do testów, jest czerwony – ci, którzy
mnie znają, wiedzą, że mam słabość do tego
koloru, więc producent od razu zapunktował u mnie mocno – ma silnik elektryczny
Boscha (800 W), akumulator Panasonica (21
Ah, ważący ok. 5 kg) i zasięg około 30–40
km (według producenta). Na pokład zabiera
jedną osobę i nie zapewnia jej praktycznie
żadnego schowka. W zamian oferuje niską
wagę (teoretycznie jedna osoba będzie
w stanie go podnieść w razie czego) oraz
akumulator, który wyciągamy spod siedzenia, aby naładować go sobie w domu
(za pomocą dołączonej ładowarki). System
regenerowania energii podczas hamowania zapewnia skuterowi dodatkowy zasięg
wyceniany na 6 dodatkowych procent,
czyli jakieś 2 do 3 kilometrów. W komplecie
jest też aplikacja na smartfona oraz alarm
utrudniający kradzież. Ciekawostką jest
pilot, który umożliwia załączanie lub rozłączania tego ostatniego, a sam skuter można
za jego pomocą też zdalnie uruchomić lub
wyłączyć. Konstrukcja całości jest niezwykle
prosta, co akurat jest cenne w skuterach
– trudniej go unieruchomić w przypadku
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jakiegoś uszkodzenia – a design jest, jak
zwykle, kwestią gustu. Mnie odpowiada
– jest wesoły i wywołuje u mnie uśmiech na
twarzy, gdy go widzę.

To wszystko kosztuje jedynie
6400 złotych.
Korzystam z czerwonej Niuni przez ostatni
tydzień niemalże codziennie, aby przemieszczać się lokalnie do sklepu, na pocztę
czy w innych sprawach, np. urzędowych. Jest
szybszy od rowerów (nie trzeba go nigdzie
przypinać) i zwinniejszy od motocykli. Do
20 km/h przyspiesza szybciej od każdej
osobówki, jaką spotkałem na światłach,
a do Vmax, czyli 50 km/h, nie trzeba czekać wieczności (chociaż doceniłbym ciut
więcej mocy). W zasadzie to moje jedyne
zastrzeżenie dotyczy faktu, że nie ma żadnej przestrzeni ładunkowej, co rozwiązałem
torbą przerzucaną przez ramię lub plecakiem – przydałby się większy schowek pod
siedzeniem. Jakość wykonania całości jest
zdecydowanie lepsza, niż się spodziewałem
– widziałem droższe rowery, które sprawiają
gorsze wrażenie. Oszczędności często widać
na przełącznikach przy kierownicy, a tych
mogłoby się powstydzić znacznie droższe
motocykle znanych marek

Skoro już piszę
o przełącznikach…
Na kierownicy standardowo znajdziemy
klakson, przełącznik do kierunkowskazów
czy świateł, ale jest też dodatkowy przełącznik, za pomocą którego zmieniamy tryb
pracy silnika. W trybie nr 1 zachowuje się

NOWA MOBILNOŚĆ

129

ociężale i jego Vmax ograniczono do 20 km/h, co zapewne jest wskazane
dla młodszych kierowców i dopiero tryb nr 2 odblokowuje pełną moc
Boscha, pozwalając rozpędzić Niu do 50 km/h. Na samym środku kierownicy dodatkowo znajduje się okrągły ekran, na którym wyświetlany jest
przebieg skutera, aktualna prędkość, zegar oraz tryb, w którym jesteśmy.
Najważniejszy jest jednak wskaźnik naładowania baterii. Nie próbowałem jeszcze jeździć nim do upadłego, ale zrobiłem 15-kilometrową trasę,
na której koniec wskaźnik wyświetlał 72% pozostałej pojemności akumulatora. Zakładając, że dla własnego spokoju raczej nie chciałbym schodzić poniżej 10%, powinienem z nim bez większych problemów pokonać
około 40–50 kilometrów na jednym ładowaniu (pełne ładowanie akumulatora zajmuje 3,5 godziny w warunkach domowych).
Niunia nie byłaby gadżetem, gdyby nie fakt, że posiada aplikację, za
pomocą której możemy sprawdzić, gdzie jest zaparkowana, jej przebieg,
przejechane trasy (ma wbudowany GPS) oraz wiele innych informacji
na temat tego, jak była użytkowana. Dodatkowo możemy sprawdzić
stan wszystkich systemów skutera prosto z aplikacji (iOS i Android).
Zakładając, że nie mamy akurat akumulatora w domu podłączonego do
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ładowania, to najpożyteczniejszą funkcją jest możliwość sprawdzenia
stanu naładowania baterii oraz zasięgu, jaki pozostał do przejechania.
Klasyfikacja Niu jako skuter do 50 cm3 powoduje, że wystarczy posiadać
dowód osobisty (dla osób pełnoletnich) lub kategorię AM (dla młodszych
użytkowników). Jeśli odstrasza fakt, że jest jednoosobowy, to za dodatkowe 590 złotych można wybrać model dwuosobowy M+Lite (31 Ah akumulator). Alternatywnie, za 8990 złotych można kupić M+Sport, który ma
1200 W silnik Boscha (42 Ah akumulator), za 9990 złotych wziąć N Sport
z 1500 W silnikiem lub pójść na całego i wybrać N-GT (17 400 złotych),
którego wyposażono w 3000 W silnik – ten klasyfikowany jest już jako
125 cm3 skuter, więc wymaga prawda jazdy kategorii A.
Mógłbym jeszcze wiele słów napisać, aby próbować przekonać Was do
tego, ile przyjemności dostarcza mi poruszanie się tym jeżdżącym gadżetem, ale nie uwierzycie mi, dopóki sami tego nie spróbujecie.
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Masaż za milion złotych
z CarPlayem na pokładzie
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Porsche Panamera Turbo
Do Panamery Turbo podchodziłem z dużą ostrożnością. Nie
wiedziałem, czego się spodziewać. Potulnego baranka, którego
miękka pierzyna oddzieli mnie od nierówności drogi, czy szalonej
taczki, która podpowie, jaką średnicę miał kamyczek, po którym
właśnie przejechałem? Tak i tak, bo decyzja, jaki ma być, leży
w naszych rękach.
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Specyfikacja i wyposażenie
Przydomek Turbo zobowiązuje, więc cyfry mnie nie zawiodły. 550 KM
i 770 Nm. 3,6 sekundy od 0 do 100 km/h. 1995 kilogramów. Maksymalnie
306 km/h. Dwusprzęgłowa skrzynia biegów. Pneumatyczne zawieszenie
z regulowanym prześwitem. Średnie spalanie… 11 litrów na 100 km, zmierzone na dystansie ok. 1000 km. Zapewniam, że nie popełniłem tutaj
żadnej literówki.
Testowany przeze mnie model wyposażono w wiele pozycji z bogatej
listy opcji oferowanej przez Porsche. Felgi miały 21 cali, a opony ponad
30 cm szerokości (na tylnej osi). Fotele były z serii regulowanej elektrycznie, w płaszczyznach, o których istnieniu nie wiedziałem, z wbudowanymi systemem masującym plecy. Wentylacja dbała o odpowiednią
temperaturę moich czterech liter podczas upałów, a podgrzewanie
wszystkich siedzeń, gdy robiło się chłodniej, symulowało siedzenie
przy kominku. W nocy, gdy LED-owe światła przestawały docierać do
najdalszych zakamarków lasu wokół drogi, o bezpieczeństwo i odpowiednią widoczność dbał asystent jazdy nocnej (NVA), który na ekranie
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za kierownicą wyświetlał obraz w podczerwieni i na żółto zaznaczał
zwierzynę, która nam potencjalnie mogła zagrażać – dziki, sarny, a nawet
rowerzystów. Kolejny system kamer z kolei dbał o to, abyśmy widzieli
absolutnie wszystko z widoku ptaka podczas parkowania. Tempomat
miał radar, aby automatycznie utrzymywać dystans od poprzedzającego
nas pojazdu. Fakt, że paru rzeczy zabrakło, ale nie będę narzekał, bo na
wyposażeniu nawet znalazł się jonizator powietrza.

Porsche Advanced Cockpit
Porsche do designu swojego kokpitu podeszło w sposób, który zdecydowanie bardzo mi się podoba. Na środku „zegarów” mamy tradycyjnie
obrotomierz, a po jego bokach znajdują się dwa 7-calowe ekrany, które
będą wyświetlały to, co chcemy – informacje o ciśnieniu w oponach,
o temperaturach oleju itp. czy nawet wykres pokazujący, jakie siły G na
nas oddziałują. Na środku deski z kolei umieszczono 12,3-calowy ekran,
za pomocą którego sterujemy całą resztą – ustawieniem kratek wentylacyjnych, zawieszeniem samochodu, trybem pracy silnika, system audio,
telefonem, nawigacją i więcej. Całość jest stosunkowo spójna i działa
w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Jeśli potraficie obsługiwać smartfona z ekranem dotykowym, to poradzicie sobie ze swoją Panamerą.
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CarPlay na co dzień
Porsche od jakiegoś czasu oferuje opcjonalnie wsparcie dla CarPlay
i testowany model miał tę pozycję odhaczoną. Niestety, jest to jeszcze
system przewodowy, wymagający wpięcia telefonu kablem i spodziewałem się, że będzie to bardziej irytujące, niż się w praktyce okazało.
Schowek na iPhone’a zaprojektowano tak sprytnie, że dziwię się, że inni
jeszcze tego nie skopiowali – wkładamy go między ściankę schowka
a wystający elastyczny uchwyt, który zapewnia, że telefon nie przemieszcza się. Leży sobie tam spokojnie na boku, zamiast na płasko,
dzięki czemu zajmuje mniej miejsca i nawet nasze drogi nie wytrąciły go
z równowagi.
Temat CarPlay wśród moich znajomych często wraca jak bumerang
– ludzie się generalnie nim zachwycają, ponieważ umożliwia uruchamianie aplikacji na ekranie w samochodzie. W praktyce jednak nie jest tak
różowo, jak możemy to sobie wyobrazić.
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Po pierwsze, CarPlay zajmuje pewną przestrzeń na ekranie w samochodzie i w przypadku szerokiego 12,3-calowego wyświetlacza w Panamerze zajmuje jedynie jego część, zamiast go wypełniać. Od lat narzekam
na powolny rozwój tej części iOS-a i ewidentnie widać, że to Apple nie
nadąża za producentami samochodów, którzy już od paru ładnych lat
oferują większą powierzchnię, a ta pozostaje zmarnowana.
Po drugie, sam wygląd CarPlaya zdecydowanie odstaje od znacznie bardziej rozwiniętego designu, na które Porsche się zdecydowało w swoim
systemie. CarPlay wygląda przy nim wręcz zabawkowo i ubogo. Minimalizm w designie jest często mile widziany, ale nie w tym przypadku. Po
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prostu nie pasuje do eleganckiego i bardziej wyrafinowanego Porsche Advanced Cockpit.
Trzecią wadą CarPlaya jest to, że nie jest tak ściśle zintegrowany z systemem producenta (jakiegokolwiek,
nie tylko Porsche), jak bym sobie tego życzył. W praktyce jest po prostu jak jedna z aplikacji na ekranie
naszego iPhone’a, którą trzeba uruchamiać. To z kolei
prowadzi do kolejnego problemu. Załóżmy, że włączyłem sobie Waze’a, który mnie próbuje doprowadzić do celu najszybszą możliwą trasą. Załóżmy też,
że w trakcie jazdy przełączam się na ekran do sterowania klimatyzacją, fotelami lub jakimkolwiek innym
aspektem samochodu. Waze niby nadal działa, ale
nie wydaje z siebie już ani dźwięku, więc jeśli przypadkiem do niego nie wrócimy – normalnie spodziewam się po nawigacji, że będzie gadała sobie nadal
w tle – to możemy przegapić zjazd, co też zrobiłem
dwukrotnie.
CarPlay ma jednak trzy spore zalety. Po pierwsze, Siri
integruje się z przyciskiem na przełączniku od kierunkowskazów, więc możemy ją szybko wywołać, co
idealnie sprawdzało się, gdy chciałem wysłać szybkiego SMS-a bez wyciągania telefonu. Po drugie, miałem dostęp do Waze’a i Overcasta, czyli odpowiednio
nawigacji i programu do słuchania podcastów.
Finalnie okazało się, że CarPlay kole na tyle w oczy,
a jego obsługa jest na tyle uciążliwa, że wolałem
korzystać z połączenia Bluetooth, aby dobrać się do
zasobów audio z mojego iPhone’a.

Pełna integracja CarPlaya
w przyszłości?
Kilka dni temu Apple i Porsche ogłosili, że Apple

Music będzie zintegrowane z Porsche Advanced
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Cockpit. Uważam, że to prawdopodobnie
najlepsze podejście do tematu, jakie firma
z Cupertino może na obecny moment
zaoferować producentom – integracja ich
aplikacji bezpośrednio z systemem producenta, dzięki czemu cały design pozostaje
spójny, zarówno od strony wizualnej, jak
i użytkowej. Analogicznie powinna być
możliwość dla deweloperów trzecich, aby
mogli integrować swoje aplikacji bezpośrednio z samochodami, a nie tylko poprzez
nakładkę, jaką jest CarPlay.
Alternatywnie to Apple musiałoby tworzyć
cały system obsługi poszczególnych samochodów od A do Z i przyznam się po cichu,
że nie ufam im na tyle, żeby wierzyć, że zrobią to dobrze.

Panamera Turbo
Prawdopodobnie najbardziej zaskakującym
elementem Panamery jest to, że oferuje
na tyle dużo możliwości dostosowania
jego zachowania dla kierowcy, że ten bez
problemu może zdecydować, czy chce być
oderwany od tego, co dzieje się na drodze
(i z drogą) czy chce czuć każdą nierówność
i to, jak samochód się zachowuje. Musimy
pamiętać, że to nie jest zwinna wyścigówka
typu 718-tka, ale duża, czteroosobowa
limuzyna, chociaż Porsche i tak zdaje się
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naciągać pewne prawa fizyki. Nie spodziewałem się, że będzie oferowała
aż taki feedback z ulicy, gdy sobie tego życzymy, a tak bardzo nas od niej
odcinała, gdy zmienimy zdanie. Nie chodzi też tutaj o samo pneumatyczne zawieszenie (ma trzy tryby pracy, od miękkiego, przez sportowy,
po torowy), ale o to, jak reaguje pedał gazu, jak zachowuje się układ kierowniczy, jak zachowanie zmienia sam silnik oraz jego układ wydechowy.
Może być niemalże niesłyszalny, a może ryczeć niczym dzika pantera
zamknięta pod maską, przypiekana żywcem.
Finalnie jednak najlepszym sprawdzianem dla Panamery była blisko
1000-kilometrowa trasa, którą pokonałem nią po Polsce, podczas której
zostałem wymasowany po szwedzku, japońsku i tradycyjnie, a na koniec
wysiadłem wypoczęty, jakbym dopiero co wyszedł z luksusowego spa.
Czy można wymagać czegoś więcej od samochodu?

Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.
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Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Gry i programy
warte zainteresowania

Reddit dla iOS
Nawet jeśli korzystacie na co
dzień z Apollo for Reddit, warto
doinstalować sobie oficjalnego
klienta Reddita, szczególnie
jeśli nie płacicie za Apollo Ultra.
Moją ulubioną funkcją natywnej
aplikacji jest sekcja News na
głównej stronie, dzięki której
docieram do potencjalnie ciekawych wiadomości ze świata na
bieżąco. Co więcej, jeśli z jakiegoś powodu chcecie mieć możliwość uploadowania filmów
lub zdjęć do niektórych subredditów, to jest wręcz wymagany
– z niejasnych dla mnie powodów Apollo nie chce czasami
działać z treściami wideo (bardzo rzadkie zjawisko).

Cena: za darmo

PROGRAMY

141

Keyboard Maestro 9
Niedawno debiutowała najnowsza wersja jednej z najbardziej niesamowitych aplikacji dla MacOS, jaka kiedykolwiek powstała. Jeśli macie jakąkolwiek czynność, którą chcecie usprawnić, najlepiej taką, którą często
powtarzacie, to Keyboard Maestro Wam w tym pomoże. Za jego pomocą
można budować automatyzacje na podobnej zasadzie jak w Shortcuts pod
iOS, z tą różnicą, że pozwala na znacznie więcej, np. na sterowanie kursorem, wymuszanie nim kliknięć itp. Przykładowo, jeśli po zakończeniu jakiejś
czynności w wybranej aplikacji za każdym razem musicie przebić się przez
menu do jakiejś pozycji, a potem musicie pozaznaczać jakieś opcje, to
zamiast robić to na piechotę, możecie do tego zaprzęgnąć KM – wystarczy
stworzyć prostą listę kroków, która wykona za Was żądaną operację.

Cena: od 18 USD do 36 USD					
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NetNewsWire
W 2002 roku na OS X został zaprezentowany NetNewsWire – czytnik
RSS. Stworzyli go Sheila i Brent Simmons. Siedemnaście lat później
doczekaliśmy się jego odrodzenia. NetNewsWire zmieniał właścicieli
przez lata, ale program wrócił
do Brenta Simmonsa mniej
więcej rok temu. Brent w tym
czasie już pracował nad nowym
czytnikiem dla Maca – miał
nazywać się Evergreen – ale ta
niespodzianka pchnęła go do
wypuszczenia go pod nazwą
NetNewsWire 5.0 i w końcu oficjalnie pojawiła się jego beta.
NetNewsWire 5 charakteryzuje
się przede wszystkim tym, że
jest open source’owy – cały kod
znajdziecie na GitHubie. Brentowi przede wszystkim zależy
na tym, aby użytkownicy jego
czytnika mieli dostęp do swoich ulubionych blogów i stron
internetowych, bez konieczności
śledzenia ich w mediach społecznościowych, które z kolei
śledzą to, co i kiedy czytają.
Zależy mu przede wszystkim
na stabilności, wysokiej jakości
i designie, który jest stworzony
dla MacOS. Jak chcecie przetestować NetNewsWire 5.0 beta, to pobierzcie ZIP-a, rozpakujcie go i wrzućcie do folderu Programy. Wspominałem
już, że NetNewsWire 5.0 pozostanie darmowy? Oraz że trwają prace nad
wersją dla iOS?

Cena: za darmo							
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PlayStation VR
– nowa perspektywa

Sposób, w jaki odbieramy gry, nie zmienił się od kilkudziesięciu lat.
Pierwsze tytuły wykorzystywały fizyczne kontrolery i wyświetlaną
na ekranie grafikę, podobnie jak współczesne konsole. Po drodze
było wiele eksperymentów – od 3D po wykorzystanie do sterowania
wyłącznie ruchu – żaden jednak na dobre się nie przyjął. VR ma
szansę to zmienić, bo choć nie zastąpi klasycznych form rozrywki, to
oferuje na tyle dużo, że nie sposób go ignorować.
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Na rynku od kilku lat pojawiają się coraz to nowsze (i lepsze) gogle rzeczywistości rozszerzonej. Za formę obecnych urządzeń odpowiada Oculus,
który jako pierwszy zaoferował nie tylko rozwiązanie techniczne dające
faktyczne odczucie przebywania w wirtualnej przestrzeni, ale też zapewnił oprogramowanie, dzięki któremu mógł być wszechstronnie używany.
Z czasem pojawiła się konkurencja, skupiająca się przede wszystkim na
grach – specjalizacja ograniczyła się jednak tylko do formy samych gogli
i treści, które na nie tworzono, podczas gdy zasada działania produktów
i kontrolery znacznie się od siebie różnią. Pomimo to, że PlayStation VR od
Sony nie jest najbardziej zaawansowanym technicznie urządzeniem, dorobiło się zdecydowanie najbogatszej biblioteki gier (oraz innych multimediów). To właśnie z tego powodu postanowiłem je sprawdzić dopiero teraz.
PlayStation VR wymaga nie tylko PS4 i telewizora, ale też mnóstwa miejsca,
by z niego korzystać, a także odrobiny cierpliwości potrzebnej, by przebrnąć
przez walkę z podłączaniem wszystkiego. Konfiguracja zestawu nie jest co
prawda trudna, ale jeśli na co dzień konsola stoi w szafce, a całe okablowanie mamy względnie schowane, to czeka nas wyzwanie, by zachować ten
porządek. Podstawowy element, czyli gogle, są podłączane do konsoli za
pośrednictwem dodatkowego modułu procesora. Ten z kolei podłącza się
przez HDMI do telewizora oraz do konsoli, dodatkowo też pomiędzy nimi
podłącza się przewód USB, zajmujący jedno z przednich gniazd konsoli (co
ogranicza użycie go choćby do ładowania padów, jeśli pod drugie mamy
już na stałe podpięty dysk). Moduł procesora wymaga osobnego zasilania
z gniazdka, co również jest odrobinę kłopotliwe. Co więcej, trzeba podłączyć
PlayStation Camera do złącza w konsoli, a następnie zamontować ją pod
telewizorem lub na nim. Kolejny etap to sparowanie kontrolerów (używałem
zarówno klasycznego pada, jak i Move oraz Aim Controllera) i nakierowanie kamery tak, by widziała nas przez cały czas, a tym samym prawidłowo
wykrywała ruch. Optymalna odległość gracza od telewizora to około dwa
metry, warto też mieć odpowiednio dużo miejsca wokół, by swobodnie grać.
Podłączenie wszystkiego i rearanżacja przestrzeni są zajmujące, mnie zajęły
niemal godzinę. Największym problemem nie jest jednak czas potrzebny na
ten proces, a mnóstwo nowego okablowania, z którym trzeba się zmagać.
Po przebrnięciu przez podłączanie zestawu warto przyjrzeć się bliżej goglom.
Te są duże, ale zaskakująco wygodne. Można wyregulować w nich to, jak
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zaciskają się na głowie, a także zbliżyć lub
oddalić okular od oczu. Początkowo wydaje
się to mało wygodne, ale po kilku próbach
zakładanie ich i dopasowywanie (które trzeba
wykonać za każdym razem) jest błyskawiczne.
Gogle opierają się przede wszystkim na czole,
umieszczono tam dużą, miękką podkładkę,
pokrytą syntetycznym materiałem. Podobnie
wykonano element opierający się o tył głowy.
Do twarzy przylega natomiast gumowa osłona,
skutecznie odcinająca światło z zewnątrz.
Wszystkie te elementy mają stały kontakt ze
skórą, ale łatwo utrzymać je w czystości – przetarcie wilgotną chusteczką wystarcza, by usunąć brud. Gogle nie są też przesadnie ciężkie,
zrobiono je bowiem z plastiku i tylko okular
jest szklany. Zdążyliśmy doczekać się już dwóch
generacji PlayStation VR, różniących się nieznacznie. Starszy model ma pilot z przyciskami
sterowania głośnością, włącznikiem i gniazdem
mini Jack – umieszczono je na kablu, którym
podłączone są do konsoli gogle. Nowsza wersja ma już zintegrowane przyciski i gniazdo,
co więcej, są też do niej przewidziane specjalne, dokanałowe słuchawki, dopasowane do
kształtu pałąka. Inaczej poprowadzono w niej
kabel, choć wyprowadzony jest niemal w tym
samym miejscu. Kolejną, choć już nieistotną
różnicą, jest kształt modułu procesora. Oba
modele mają te same parametry techniczne,
wliczając w to rozdzielczość obrazu 1920 × 1080
pikseli oraz odświeżanie do 120 Hz. Identycznie
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rozmieszczono też diody, które pozwalają kamerze lokalizować je w przestrzeni, a tym samym rozpoznawać ruch. Śledzenie gogli wypada bardzo
dobrze, nie doświadczyłem gwałtownych przesunięć obrazu, które nie były
powiązane z ruchem głowy, trochę gorzej sprawuje się natomiast wykrywanie
w przestrzeni kontrolerów. Tym zdarza się przemieszczać względem tego,
gdzie faktycznie są, przez co trzeba je od czasu do czasu kalibrować podczas
rozgrywki (wystarczy jednak przytrzymać przycisk podczas grania). Problemy
występują głównie z DualShockiem, Move też się mi kilka razy „zgubił”, ale
zdecydowanie częściej niż pad. Nie miałem za to najmniejszych problemów
z Aim Controllerem, który zawsze był tam, gdzie powinien.
Gdy gogle są już skonfigurowane, można przejść do konsumpcji mediów.
Celowo nie piszę tu wyłącznie o graniu, bo w PlayStation Store znajdziemy
też filmy stworzone z myślą o oglądaniu w VR (nie spodziewajcie się hitów
kinowych, to wyłącznie mniejsze produkcje), a także doświadczenia, czyli
bardziej interaktywne, choć ograniczone aplikacje, pozwalające poczuć,
czym jest VR, ale niekoniecznie wymagające szczególnej zręczności. Przydają się szczególnie wtedy, gdy gogle chce sprawdzić ktoś, kto na co dzień
w ogóle nie gra bądź też odczuwa w nich dyskomfort. To właśnie on, a nie
jakość obrazu czy płynność, jest według mnie kluczowy w odbiorze wszelkich treści. Gogle skutecznie oszukują mózg, sprawiając, że mamy wrażenie
przebywania w przestrzeni, którą widzimy – w rzeczywistości możemy stabilnie stać, podczas gdy odczujemy, że na przykład spadamy w przepaść. To
mało przyjemne, choć w rozsądnych, niewielkich dawkach da się to wytrzymać, a nawet docenić autora gry czy filmu za taki zabieg. Trudniej robi się
w momentach, gdy poruszamy się w przestrzeni, nie mając jednocześnie
przed oczami żadnych stałych elementów interfejsu. Organizm bardzo źle
znosi płynne obracanie się, nie każdemu odpowiada też ruch do przodu
i na boki. Wyświetlany na stałe na ekranie kokpit pojazdu lub kilka wskaźników stanowią punkt odniesienia, pozwalający oswoić się z przestrzenią. Bez
niego może zrobić się bardzo nieprzyjemnie – co prawda nie doświadczyłem

PlayStation VR wymaga nie tylko PS4 i telewizora, ale też
mnóstwa miejsca, by z niego korzystać.
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mdłości, nawet po dwóch godzinach ciągłego grania w różne tytuły, ale już
zachwianie równowagi i dezorientacja w przestrzeni zdarzały się mi kilkukrotnie. Przylegające do twarzy i czoła gogle dodatkowo męczyły, dlatego też
uznałem, że optymalnym czasem trwania jednej sesji jest godzina.
Decydując się na granie w VR, trzeba pogodzić się z kilkoma rzeczami. Po
pierwsze, jakość grafiki jest zauważalnie gorsza niż w przypadku klasycznie
wyświetlanych na ekranie tytułów. Płynność jest zdecydowanie ważniejsza, ponadto obraz w ruchu wygląda znacznie lepiej niż na jakichkolwiek
zrzutach ekranu. Dla zapewnienia sobie najlepszego odczucia przestrzeni
warto też korzystać ze słuchawek, by właściwie słyszeć dźwięk, gdy jesteśmy
obróceni bokiem względem zestawu audio podłączonego do telewizora. Nie
sposób grać w większość tytułów, siedząc – wymagają one od nas mocnego
obracania się i ruchów kontrolerem, niezależnie od tego, czy jest to pad, czy
Move. Trzeba więc wygospodarować sporo miejsca i usunąć z okolicy delikatne przedmioty, które możemy wywrócić bądź na nie wpaść (wcale nie
jest o to trudno). Warto również zawsze pamiętać, że jesteśmy podłączeni do
konsoli kablem, o który można się potknąć. Przewód jest co prawda długi,
ale zainstalowano go w goglach na stałe, jeśli więc go nadepniemy, możemy
w ten sposób nawet zsunąć je sobie z głowy. Lista kompromisów wydaje się
długa, ale zdecydowanie warto na nie pójść, bo VR to zupełnie inna, ale niezmiernie interesująca perspektywa dla gracza.
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Dzięki temu, że PlayStation VR jest na rynku już od kilku lat, obecna biblioteka gier obfituje w bardzo zróżnicowane treści, zarówno pod względem
gatunków, jak i grupy wiekowej odbiorców. Ich odbiór definiuje w dużej mierze kontroler, z którego korzystamy, a VR wykorzystuje aż trzy. Pierwszym
z nich jest klasyczny DualShock 4, który działa w wielu tytułach. Zastosowanie
w nim żyroskopu oraz świecącego paska pomiędzy spustami pozwala odczytywać jego położenie przez kamerę, a tym samym może posłużyć również do
celowania za pomocą ruchu. Próbowałem tak grać w Farpoint, FPS-a wymagającego w miarę szybkiego celowania w przeciwników. Bardzo szybko pad
okazał się zwyczajnie męczący, bo musiałem trzymać go tak, by mieć jednocześnie dostęp do wszystkich przycisków, manewrowanie nim w powietrzu
nie jest naturalne. Sprawdza się za to doskonale we
wszelkich wyścigach (jak na przykład Drive Club)
i platformówkach, jest też podstawowym sposobem
nawigacji w wielu doświadczeniach. Bardziej zaawan-

Gogle skutecznie oszukują
mózg, sprawiając, że mamy
wrażenie przebywania w
przestrzeni, którą widzimy.

sowanym, a jednocześnie dużo mocniej angażującym
kontrolerem jest Move, który od premiery za czasów
PlayStation 3 nie zmienił się zupełnie. Działa podobnie
do kontrolerów HTC Vive czy Oculusa – reprezentuje
nasze dłonie w przestrzeni, dając największe wrażenie
immersji. Podnoszenie przedmiotów, wymachiwanie
bronią czy celowanie bez dokładnego przymierzania
wydaje się bardzo naturalne i intuicyjne. Ponadto
Move pozwala na najbardziej swobodne wykonywanie

wszelkiego rodzaju gestów, umożliwiających na przykład zmianę broni przez
sięgnięcie jednym kontrolerem na plecy bądź też jej przeładowanie, odpowiednio zbliżając dłonie. Wymaga lepszej koordynacji ruchowej i podzielności
uwagi, bo jednocześnie możemy wykonywać dwie zupełnie różne czynności
(czyli na przykład podnosić przedmiot jedną ręką i celować drugą). Sprawdza
się to w Superhot, polegającym na wykorzystywaniu otaczających przedmiotów do pacyfikacji nadciągających w zwolnionym tempie przeciwników.
Najlepiej bawiłem się w FPS-ach, w których używałem Aim Controllera – to
sprzęt przeznaczony do gogli VR, zastępujący kontrolery Move. Ma dwa
analogi i wszystkie przyciski standardowego pada, teoretycznie więc da się
na nim zagrać we wszystko. W praktyce niewiele gier jest z nim kompatybilnych, jednak te, które z nim współpracują, są przynajmniej dobre, a jedna
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zasługuje wręcz na miano świetnej. Chodzi o Firewall: Zero Hour, które jest
taktycznym FPS-em, przypominającym trochę Counter Strike'a i Rainbow
Six. Strzelanie zrealizowano w nim fenomenalnie – broń wygląda realistycznie i różni się pomiędzy sobą odrzutem, zadawanymi obrażeniami,
zasięgiem i innymi parametrami. W żadnym innym tytule nie miałem tak
mocnego wrażenia obcowania z przedmiotem, tu nie tylko każdą cechę
broni czuć, ale też sposób, w jaki z niej korzystamy, potęguje wrażenie bycia
częścią rozgrywki. Strzelać możemy z biodra, ale skuteczniejsze jest celowanie przez celownik na broni, który przykładamy do oka, niemal dosłownie, bo do twarzy zbliżamy Aim Controller. To nie wszystko, bo da się też
wychylić zza rogu (fizycznie przesuwając ciało w daną stronę) oraz ostrzeliwać przeciwników na oślep zza przeszkody. Ta gra daje też dużą swobodę
poruszania się, przesuwamy się co prawda powoli, ale dzięki skokowemu
obracaniu nie tracimy orientacji w przestrzeni, a tym samym uczucie dyskomfortu jest dużo mniejsze niż w podobnych tytułach, które nie wykorzystują takiego rozwiązania. System strzelania i ruchu jest na tyle dobry,
że tryb sieciowy, w którym mierzą się ze sobą małe, bo czteroosobowe
drużyny, potrafi wciągnąć na kilkadziesiąt godzin. Rozgrywka jest dużo wolniejsza, niż przyzwyczajają do tego FPS-y na konsolach, ale jednocześnie
wymaga lepszej komunikacji z zespołem i planowania swoich działań, bo
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ginie się łatwo, a odradza dopiero w kolejnej rundzie.

PlayStation VR
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 4/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5/6

Nie mogło też zabraknąć klas postaci, różniących się
umiejętnościami (jak na przykład wyświetlanie radaru
na nadgarstku) oraz zdobywania doświadczenia
– Firewall ma wszystko, czego można spodziewać się
po współczesnym FPS online.

Plusy:
• doskonałe wrażenie przestrzeni
• całkowicie nowy sposób grania
• pomysłowy Aim Controller

PlayStation VR pozwoli spojrzeć na gry z zupeł-

Minusy:
• mnóstwo kabli
• dobre tylko na niezbyt długie sesje
• mała liczba tytułów wysokiej jakości

dowanie bardziej męczy. Stanowi jednak rozszerzenie

Ceny:
• PS VR – około 900 PLN

nie nowej perspektywy. Nie ma szans zastąpienia
klasycznego pada i telewizora, choćby dlatego, że
wymaga znacznie większego przygotowania i zdecymożliwości konsoli o niespotykane wcześniej wrażenie przeniesienia się do świata gry i uczestniczenia w akcji. Urządzeniu daleko do ideału, bo jakość
obrazu odstaje zauważalnie od tego, co na co dzień

• Zestaw PlayStation VR (V2), 2 kontrolery PlayStation Move i PlayStation
Camera – około 1300 PLN

wyświetlają konsole i PC, a kabli ma stanowczo za

• Aim Controller – około 350 PLN

w skrajnych wypadkach powodować nudności (sam

dużo. Nie każdy też będzie mógł swobodnie z niego
korzystać, bo kiepsko zaprojektowane tytuły mogą
ich nie doświadczyłem, ale zależy to od predyspozycji organizmu). Jestem przekonany, że w przeciwieństwie do eksperymentów pokroju 3D w telewizorach
i kinie VR przetrwa i to właśnie dzięki sprzętowi
pokroju PlayStation VR. Opracowanemu tak, by
dostarczać rozrywkę, a nie tylko być demem technologicznym z mizerną biblioteką treści.
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Usunięcie miniaturki po zrobieniu
zrzutu ekranu w macOS
W macOS Mojave wśród wielu zmian aktualizacji doczekała się aplikacja do
zrzutów ekranu. Po wykonaniu takowego na chwilę w dolnym rogu ekranu
pojawia się jego miniatura, którą można na przykład przenieść do jakiegoś
folderu. Jeśli nie wykonamy żadnej akcji, to miniatura zniknie, a zrzut zostanie
zapisany w domyślnym miejscu – standardowo jest to Biurko. Jeśli jednak
brakuje Wam starego zachowania, czyli natychmiastowego zapisania zrzutu
w domyślnym miejscu bez pokazywania miniatury, to jest na to sposób.

W tym celu musimy uruchomić
aplikację do zrzutów ekranu. Znajdziecie ją w folderze z aplikacjami,
w sekcji Narzędzia pod nazwą…
Zrzut ekranu/Screenshot.

Po jej włączeniu na dole ekranu
pojawi się pasek z narzędziami. Klikamy w nim na menu Opcje.

Na liście odszukujemy i odznaczamy
Pokazuj miniaturki swobodne.

Od tej pory po wykonaniu zrzutu ekranu plik będzie natychmiastowo
zapisywany w docelowym miejscu, a miniaturka się nie pojawi.

Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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Nadchodzą nowe
iPhone’y
Jak co roku tuż przed jesienną konferencją Apple w sieci pojawiają się
przecieki i dywagacje na temat nowych iPhone’ów. Różnica jest taka,
że tym razem wygląda na to, że wiadomo już wszystko. Nowe iPhone’y
będą wyglądały jak kuchenka elektryczna.

W
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Wcale nie narzekam, chociaż takie wczesne przecieki psują radość z oglądania konferencji, a to przecież wydarzenie nieomal religijne, bez względu
na to, czy to, co nam pokazują, jest fajne, czy nie. Ja czuję się dość bezpiecznie, bo od kilku lat nie kupuję najnowszego, flagowego modelu.
Skończyłam na 6S i wydaje mi się, że i tak utrzymywałam poprzeczkę
dość długo. Odkąd aktualnych modeli na rynku zrobiło się kilka, przestało
mi się chcieć zastanawiać nad tym, który wybrać. To dziwne, bo teraz
iPhone’a kupić jest dużo łatwiej niż kiedyś, biorąc pod uwagę programy
wymiany, raty zero procent i dużą rozpiętość cenową. Do tego Apple nie
pomaga, utrzymując stare modele przy życiu dużo dłużej niż dotychczas.
Niektórzy twierdzą, że sprzedaż telefonów spada, bo są kiepskie. Moim
zdaniem jest nieco inaczej – telefony są świetne, ale ludzie zaczynają mierzyć swoje potrzeby w sposób racjonalny: skoro działa i robi, co trzeba, to
po co wymieniać? Tym sposobem mamy ciągle na rynku 5S z najnowszym
systemem, chociaż jego premiera odbyła się w 2013 roku, czyli sześć lat
temu. Kiedy oddawałam auto do warsztatu, widziałam u mojego mechanika 4S z niemiłosiernie potłuczonym ekranem, który nadal spełnia swoją
funkcję, czyli dzwoni i wysyła SMS-y. Żyć nie umierać.
Internet nabija się z podwójnej, a nawet potrójnej kamery w nowych
iPhone’ach, porównując je do kuchenki elektrycznej. Cóż, internet tak ma.
Przed premierą iPhone’a 4, kiedy jeden z inżynierów Apple zostawił prototyp w barze, internet też krzyczał, że nigdy nie kupi tak brzydkiego telefonu, w którym zrezygnowano z krągłości i obłości. W końcu okazało się,
że był to jeden z najpopularniejszych designów stworzonych przez Apple.
Bo to, że telefon fajnie wygląda, to jedno, a to, że fajnie działa, to drugie.
A telefony Apple działają fajnie i długo – pokażcie mi inną firmę, która
udostępnia najnowszy system dla pięcioletniego telefonu i na którym ów

Przed premierą iPhone’a 4, kiedy jeden z inżynierów Apple
zostawił prototyp w barze, internet też krzyczał, że nigdy nie
kupi tak brzydkiego telefonu, w którym zrezygnowano z krągłości i obłości. W końcu okazało się, że był to jeden z najpopularniejszych designów stworzonych przez Apple.
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system działa całkiem sprawnie. Godzi to, co prawda, w finanse firmy, bo
sprzedaż spada, głównie przez zwykłych, szarych użytkowników. Pierwsze
modele w serii, te, które wprowadzają znaczące zmiany w funkcjonowaniu,
są dla gadżeciaży. To telefony, które cierpią na problemy wieku dziecięcego
i najlepiej ich unikać – chyba że jest się dziennikarzem technologicznym
albo geekiem. Zwykły użytkownik, z normalnym budżetem i rozsądkiem
w głowie, wymienia telefon na taki, o którym wiadomo, że gwarantuje spokojne użytkowanie i nie zamieni się w cegłę tydzień po zakupie.
To, jaka będzie popularność nowych iPhone’ów, zależy w dużej mierze
od tego, ile modeli zabije Apple podczas premiery. Kilka linii od dawna

To, jaka będzie popularność nowych
iPhone’ów, zależy w dużej mierze od tego,
ile modeli zabije Apple podczas premiery. Kilka linii od dawna znajduje się
na liście – w tym 5S, 6, 6S oraz SE – ich
dni wydają się policzone, chociaż całkiem sprawnie funkcjonują na rynku.

znajduje się na liście – w tym 5S, 6, 6S oraz SE – ich dni wydają się policzone, chociaż całkiem sprawnie funkcjonują na rynku. Jeśli Apple zdecyduje się zakończyć ich żywot, sprzedaż iPhone’ów wzrośnie po raz
kolejny, chociaż nie do końca przekładać się to będzie na najnowsze
modele, bo do wyboru nadal pozostaje kilka fajnych opcji – fajnych
i z każdym dniem coraz tańszych. Biorąc pod uwagę nasycenie rynku,
drobne różnice pomiędzy modelami i rozrzut cenowy, popularniejsze
mogą okazać się modele starsze, już sprawdzone i przetestowane przez
wielu użytkowników. O ile nie będzie wielkiego przełomu (mnie osobiście nie bardzo interesuje, gdzie będzie znajdował się czytnik linii papilarnych), sprzedaż flagowców utrzyma się na niezmienionym poziomie,
wzrośnie za to popularność starszych modeli. Przy okazji usłyszymy

FELIETONY

158

sporo wyrazów niezadowolenia o użytkowników „zabitych” iPhone’ów,
co jest naturalną koleją rzeczy. Od Apple oczekuje się długiego okresu
wsparcia produktów, a jednocześnie stale zwiększającej się sprzedaży.
To dwie wykluczające się opcje, zwłaszcza biorąc pod uwagę politykę
cenową. To trochę jak w starym dowcipie, gdzie możemy wybrać dwie
opcje z trzech: szybko, tanio i dobrze. Parafrazując powyższe, możemy
mieć długi okres wsparcia i wysoką cenę, ale już nie wzrastającą sprzedaż.
Możemy mieć niską cenę i wzrastającą sprzedaż, ale już nie długi okres
wsparcia. I tak dalej. Patrząc na zaprezentowane ostatnio wyniki finansowe, prawdopodobne wydaje się zakończenie wsparcia kilku modeli,
żeby zadowolić akcjonariuszy. Pytanie tylko, ile modeli zniknie z listy.
Warto też wspomnieć, że to ostatnie iPhone’y, które
wyszły ekskluzywnie spod ręki Ive’a. Rynek od
dawna domaga się zmiany o kalibrze, który widzieli-

Parafrazując powyższe,

śmy w przypadku modeli 3 i 4, czyli pokazania cze-

możemy mieć długi okres

goś zupełnie nowego. Jestem w stanie zrozumieć, że

wsparcia i wysoką cenę,
ale już nie wzrastającą

Ive jest zmęczony wieloletnim projektowaniem tych
samych sprzętów. Po tak długim czasie inwencja
twórcza wypala się i trzeba zrobić krok do tyłu, żeby

sprzedaż. Możemy mieć

móc iść do przodu – odpocząć od tych samych pro-

niską cenę i wzrastającą

jektów, tych samych warunków. Dlatego nie należy

sprzedaż, ale już nie długi
okres wsparcia. I tak dalej.

oczekiwać wiele od nadchodzących telefonów
– prawdziwa zmiana może nastąpić dopiero w przyszłym roku albo nawet za dwa lata – w zależności
od tego, co już zostało zatwierdzone w planach
długoterminowych. Niewykluczone, że zobaczymy
prawdziwe nowości, ale jeszcze nie tym razem.

Wszystkie moje przemyślenia wynikają z faktu, że czas na zmianę telefonu.
I, podobnie jak w przypadku komputera, zupełnie nie mam na nią pomysłu. Wydaje mi się, że nie będzie to żaden flagowiec, ale i tak poczekam
do września. Po premierze ceny starszych modeli spadną i łatwiej będzie
ocenić, który model okaże się rozsądną propozycją. Już niedługo będziemy
mogli się przekonać, czy kuchenki elektryczne sprzedają bardzo dobrze,
czy tylko dobrze. A do tego czasu pozostaje cierpliwie czekać.
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Dziecko w rodzinie
geeków
Wiecie, jak to jest: żyjecie sobie spokojnie, nie zastanawiacie się, czy
Apple TV ma blokadę rodzicielską, czy nie, montujecie w ścianach
kable podprowadzające pod biurka wszystkie możliwe końcówki,
największym problemem w salonie jest to, na którą ścianę dać ekran
i gdzie powiesić rzutnik, a z telefonu zrobiliście przenośną konsolę do
sterowania światem za pomocą HomeKita.

I

FELIETONY

160

I wtedy okazuje się, że jesteście w ciąży. Potem pojawia się dziecko. Całkowicie analogowe w Waszym technoświecie. Do dziecka – co gorsze
– nie ma magicznej aplikacji, w której wybiera się w pożądanych chwilach
ikonkę „off”, a gdy dziecko rozkosznie się uśmiecha, automat sam wykonuje zdjęcia i wstawia je na Instagrama.
Halo, halo, drodzy świeżutcy rodzice, zejdźcie na ziemię. Nie tylko do
dziecka nie ma aplikacji. Dla wielu czynności, które wokół dziecka się
robi, „there’s no app”. Na dodatek wiele przedmiotów, które w pierwszych
dniach życia okazują się absolutnie konieczne, nie zmieniło się od czasów króla Ćwieczka. A dałoby się ten świat nieco „zgeekować”, podkręcić,
dorzucić tu i ówdzie jakieś aplikacje, gdzie indziej sterowanie z telefonu,
a jeszcze w innym przypadku zrobić po prostu dobre przedmioty od
samego początku w duchu Internet of Things.
Moim marzeniem jest na przykład wbudowany w wózek mojego dziecka
taki silniczek, którym mogę sterować z aplikacji na telefonie. Ten silniczek porusza wózek, rytmicznie nim bujając. Zwiększam – zmniejszam
intensywność bujania na aplikacji, takim ładnym suwakiem, do tego
ustawiam timer – buja przez 10 minut lub buja do 22:30. Ja sobie leżę
i oglądam serial, gdy aplikacja mi buja dziecko. W wersji premium ma
jeszcze rozpoznawanie dźwięków i na odgłos płaczu sam zaczyna bujać
delikatnie. Takie „coś” można zrobić samemu w domu – prosty silniczek,
Raspberry Pi lub Arduino, bridge do HomeKita i… gotowe. Albo kupić
takie „coś”, co buja wózek, ale nie ma do niego aplikacji. Jestem przekonana, że takie urządzonko z aplikacją byłoby znakomitym dodatkiem
do wyprawki dla młodych rodziców – którzy wyobraziliby sobie, jak
bardzo ich dziecko tego potrzebuje – lub dla starych rodziców – którzy wiedzą, ile wysiłku kosztuje
bujanie dziecka o trzeciej nad ranem noc w noc
przez kilkanaście miesięcy…

Do dziecka – co gorsze
– nie ma magicznej aplikacji, w której wybiera się
w pożądanych chwilach
ikonkę „off”.

Zapytałam koleżanki z mojej ulubionej mamusiowej grupy fejsbukowej o ich marzenia związane
z technologią mającą ułatwić życie rodzicom.
Zdecydowanie wygrała następująca odpowiedź:
aplikacja wyłączająca dzieci, które, po wybraniu
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odpowiedniego przycisku, śpią. Do tego informacja o poziomie naładowania baterii dziecka i przypuszczalnej godzinie, kiedy padną. Lub
przynajmniej pauza albo choćby funkcja „volume off”. I jeszcze druga:
aplikacja, może także z opcją audio, na słuchawkę, tłumacząca „na
ludzki” te wszystkie „gu gu gi” i „eje eje”. Czyli aplikacja, co dziecko chce
powiedzieć. W nurcie IoT wielokrotnie pojawiła się propozycja takiego
wihajstra, który przykłada się do dziecka i dowiadujemy się, co dziecku
jest. Że to brzuszek, że niewygodne ubranko, że idzie ząbek, że trzeba
przytulić, że to i tamto… („to i tamto” – wiecie, co mam na myśli, co nie?).
Piękne marzenia, prawda? Widać wyraźnie, co doskwiera rodzicom.
Zmęczenie aktywnością non stop i niemożność zrozumienia, co dzieci
chcą nam przekazać. Pomocą mogłyby być właśnie smartprzedmioty
i aplikacje, które to bardzo niekiedy trudne rodzicielstwo by ułatwiły.
Ale to marzenia, a rzeczywistość… Ech, szkoda gadać.

Moim marzeniem jest na przykład wbudowany w wózek mojego
dziecka taki silniczek, którym mogę sterować z aplikacji na
telefonie. Ten silniczek porusza wózek, rytmicznie nim bujając.

Takich smartprzedmiotów dla dzieci jest bowiem jak na lekarstwo
– w porównaniu do liczby smartprzedmiotów dla „dużych dzieci”. Termometry, monitory oddechu i snu, elektryczne nianie – te już mamy na
telefon. A takie elektryczne wózki są w całkowitej defensywie na naszych
ulicach, niemal zupełnie niewidoczne, choć już dostępne u dystrybutorów. Niech zgłosi się choć jedna osoba, która choć raz w życiu pchała
wózek po polskich chodnikach i nie marzyła przy tym, by ten wózek
wyposażono w silniczek… A propos polskich chodników, to opatentować warto byłoby specjalne gąsienice do wózków, które pozwalałyby
swobodnie pokonywać wózkiem dziurawe chodniki, kałuże po kostki
i krawężniki o wysokości 20 cm. Przy okazji wózek z gąsienicami mógłby
także mieć funkcję czołgu, gdy grozi starcie z autem zaparkowanym na
chodniku. Kto wtedy jest górą? Wózek z niemowlęciem czy kierowca parkujący tam, gdzie chodzą bezbronne matki?
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Wózek jest w ogóle newralgicznym przedmiotem całej wyprawki. Jak na
przykład pokonać cztery piętra w dół lub do góry z wózkiem pełnym niemowlaka? Może taka winda jak dla wózków dla niepełnosprawnych byłaby
rozwiązaniem? Ejże, ejże, nie w każdym bloku da się takie usprawnienie
wprowadzić (a szkoda!). Może więc taki mały system trzech kółek z silniczkiem (znowu silniczek!), który pozwoliłby pokonywać te schody, co
najmniej dwa razy dziennie – raz na dół i raz do góry. Matka jest podobno
najsilniejszym człowiekiem świata, ale najczęściej to właśnie matka
odczuwa jeszcze długo po narodzeniu dziecka skutki dziewięciomiesięcznej ciąży i porodu. Warto, by nie nosiła, nawet jeśli dziecko wymaga wyjścia na spacer, a lodówka zionie pustką.
Dużo takich propozycji i pomysłów się pojawiło w rozmowie z koleżankami z supergrupy mamusiowej. Zdałam sobie sprawę, że z jednej strony
żyjemy w niewiedzy, co świat technologii oferuje rodzicom, a z drugiej
strony – stajemy wobec braków w ofercie skierowanej do technologicznie
zorientowanych rodziców. Otwierając cykl #techparenting (przyznajcie:
#techcierzyństwo nie brzmi tak dobrze), zapowiadam, że będę recenzowała, co można znaleźć na rynku technologii dla rodziców, ale także fantazjowała na temat produktów istniejących, które można by zrobić lepiej,
dzięki istniejącym technologiom. Jeśli wiecie o czymś, czego nie znalazłam
– koniecznie dajcie znać. Jeśli macie jakieś sugestie, czego poszukać, co
recenzować i o czym marzyć – jestem jak najbardziej otwarta. A jeśli chcielibyście razem z nami zrobić takie sprzęty, aplikacje czy wprowadzić usługi,
które mogłyby pomóc rodzicom w trudnym losie rodzicielstwa, to też
jesteśmy gotowi do pracy. Dlaczego by nie wypuścić na rynek brandowanego iMagazine wózka dla geek-dziecka!

Takich smartprzedmiotów dla dzieci jest bowiem jak na
lekarstwo – w porównaniu do liczby smartprzedmiotów dla
„dużych dzieci”.
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Biała flaga Ziemi
Coraz częściej na telefon otrzymuję alerty pogodowe. Co kilka dni
ogłaszane są jakieś ostrzeżenia dla różnych rejonów naszego kraju.
Zastanawiam się, czy tylko ja to widzę, bo nikt za bardzo o tym nie
rozmawia. Wolimy mówić o technologiach niż o naszym środowisku.
O tym, gdzie żyjemy i gdzie być może będą żyły nasze dzieci i wnuki.
Zastanawiam się, co im zostawimy w spadku. Śmietnik czy raj.
Obstawiam, że śmietnik.

N
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Nie jestem nawiedzonym ekologiem. Nie jestem nawet weganinem ani jakoś
tak nie za bardzo do tej pory zwracałem uwagę na środowisko. Jednak każdego dnia coraz bardziej martwię się o to, co robimy z naszą planetą.
W wiadomościach przebija się teraz informacja o płonących „płucach
Ziemi”. Przywódcy wielkich państw nawet sobie małostkowo wypominają,
by bardziej chronili swoje katedry, niż pouczali, jak walczyć z pożarami
lasów. Jednak my, jak mi się wydaje, nie zwracamy na to uwagi. Polacy nie
zwracają uwagi na nic, co jest dalej od swojego balkonu, tarasu czy ogrodu.
Polska jest krajem wyciętych lasów. Po ostatnich wyborach zmieniło się
w naszym kraju bardzo wiele. Niestety na gorsze. Pierwsza, i to najbardziej
zauważalna zmiana, to masowe wycinanie drzew. Każdego dnia pokonuję
około 60 km i ciągle na tym odcinku ubywa drzew. Od czterech lat duże
kawałki lasu znikają nagle w ciągu kilku dni. Nie wiem dlaczego i po co, ale
podejrzewam, iż chodzi o pieniądze.
Drugą ważną rzeczą jest energia odnawialna. W naszym kraju łatwiej wybudować i kupować węgiel niż postawić na czystą energię. Węgiel, który czasami
pochodzi z rejonów objętych embargiem. Mieszkam w miejscu, gdzie niedaleko jest farma ponad 50 wiatraków. Do niedawna co rok ich przybywało.
Teraz znowu wszystko zostało zablokowane i nie wiem nawet dlaczego. Oczywiście jak zawsze, gdy nie wiemy dlaczego, to chodzi o pieniądze lub władzę.
Tylko czy władza lub pieniądze powinny przekładać się na nasze zdrowie?
W Polsce może jeszcze tego nie odczuwamy, ale mamy coraz większy problem z wodą. Zmniejszają się podobno drastycznie szybko nasze zasoby
wody pitnej. Polska jest na ostatnim miejscu wśród
krajów UE. Od lat 90. mamy coraz cieplejsze lata
i coraz mniej opadów. Nieracjonalnie też zużywamy

Polska jest na ostatnim miej-

wodę do wszystkiego. Zużywamy wodę pitną nawet

scu wśród krajów UE. Od lat

tam, gdzie nie jest ona potrzebna. Nie zajmujemy się

90. mamy coraz cieplejsze
lata i coraz mniej opadów.

totalnie tym, by skutecznie ją zatrzymać na naszym
terenie. Wisła i inne rzeki są dzikie i swobodnie wpływają do Bałtyku. Warto zerknąć, nawet obecnie, jak

Nieracjonalnie też zuży-

wygląda sytuacja po deszczu. Nie ma strumieni czy

wamy wodę do wszystkiego.

kałuż. Wszystko momentalnie paruje.
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Jeszcze gorsze jest to, że wodę, którą mamy, trujemy na potęgę. Dzięki przystąpieniu do UE wiele oczyszczalni zostało wybudowanych. Jednak nadal
nie jest to standard, jaki powinniśmy mieć.
Sortowanie śmieci w dużych miastach, gdzie mieszkają lepiej wykształceni
ludzie, łatwiej wymusić. Świadomość jest większa. Na prowincji nie jest tak
kolorowo. Wielu mieszkańców śmieje się z kontenerów w różnych kolorach.
Oni i tak w lecie wszystko wyrzucą do lasu, a w zimie spalą. Jadąc gdziekolwiek przez las, każdy widzi reklamówki ze śmieciami. Nawet całe kontenery
śmieci. Ja tego nie widziałem, ale w informacjach podawane są przypadki,
że do Polski przypływają wielkie statki ze śmieciami nawet z Afryki. W ubiegłym roku media co kilka dni informowały o podpaleniach śmietnisk. To
jakoś dziwnie mi się łączy w całość.
Wracając do płonących lasów tropikalnych. To ogromny obszar. Jednak tam,
podobnie jak i u nas, każdy widzi wszystko przez pryzmat swojego ogrodu
czy pola. Zaczyna się, podobnie jak u nas, lub raczej u nas jest podobnie
jak na terenach lasów tropikalnych. Wszystko zaczyna się od wycinki drzew.
Najpierw tych wartościowych, za grube tysiące dolarów, po te najmniej wartościowe. Na tych miejscach spokojnie natura by się odrodziła. Szczególnie
w tamtych rejonach i klimacie wystarczyłoby kilka lat. Jednak farmerzy nie
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pozwalają na to. Zauważyli, że las pozbawiony największych drzew łatwo
jest podpalić i wykarczować. Dzięki temu, że coraz więcej jest dni suchych,
a pozbawiona ochrony drzew ściółka szybko wysycha i jest podatna na
ogień. Trudniej też sobie z nim radzić.
Bardzo mnie martwi też to, co robimy ze zwierzętami. Już nawet nie chodzi
mi o myśliwych. Nie chodzi mi o te setki zwierząt przejechanych na drogach.
Warto jednak ochronić to, co wymiera na naszych oczach. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak to jest zobaczyć w Polsce orła w locie. Dzięki strefie ochronnej i tym wiatrakom wokoło mam blisko siebie gniazdo orłów. Co jakiś czas
mogę je zobaczyć. Wiem, że boimy się zaskrońców i żmij, ale po co je zabijać,
jak tylko je zobaczymy? Po co zabijać wilki, jeśli jest ich tylko kilka?
Jestem przerażony, jak bardzo sami dewastujemy swoje mieszkanie. Jak bardzo niszczymy wszystko, co mamy. Ludzie są podobno inteligentni, ale chyba
ta inteligencja jest wykorzystywana do destrukcji. Co jakiś czas głowy państw
deklarują walkę z ociepleniem klimatu. Jednak najwięksi, jak np. USA, wycofują się z takich działań. Wysiłek UE czy krajów skandynawskich, nawet jeśli
jest ogromy, nie wpłynie na ogólny trend niszczenia planety. Będąc w Afryce
czy Azji, jedyne, co widzimy, to śmietnisko. Wszędzie. Na Saharze, gdy był
jakikolwiek krzaczek, to na nim powiewała biała flaga z reklamówki. Tak,
„biała flaga” Ziemi. Tak, Ziemia krzyczy, że się poddaje. Więcej nie zniesie.
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Nie jest łatwo być
mężczyzną
Tak naprawdę nigdy nie było. To na nas spoczywał obowiązek
utrzymania i ochrony rodziny, przewodniczenia plemieniu i rządzenia
całymi narodami. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, to cholernie trudne.

R
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Role, jakie od zarania dziejów przypisuje się mężczyznom, nie należą do
najprostszych, ale, powiedzmy sobie szczerze, niosły ze sobą też sporo
przywilejów. Większość społeczeństw w historii świata to społeczeństwa
oparte na patriarchacie, gdzie to właśnie mężczyzna stoi na szczycie drabiny władzy. Oczywiście zdarzały się wyjątki, ale były to… wyjątki. Dlatego
patrząc wstecz na ludzkość, należy otwarcie powiedzieć, że jednak trudniej
było (i jest nadal) być kobietą. A jak byłyście dzieckiem i dziewczynką, to
już w ogóle miałyście przechlapane. Dziś jednak wiele się zmienia i choć do
pełnego równouprawnienia trochę nam brakuje, to jesteśmy na dobrej drodze, by w końcu to osiągnąć – o ile nie zaczniemy żyć w „Mad Maksie”, na
jałowej Ziemi, gdzie płeć i tak nie będzie miała już najmniejszego znaczenia.
Dlaczego o tym piszę? Zacząłem się ostatnio zastanawiać, jaki powinien
być mężczyzna w 2019 roku. Zostałem wychowany, jak zapewne wiele osób
z mojego pokolenia, w przekonaniu, że facet(!) to ma być „pan domu”, „król
dżungli”, że ma zarabiać na chleb, utrzymywać rodzinę i płodzić potomstwo. Nie bez powodu się mówi, że prawdziwy samiec ma „zbudować
dom, spłodzić syna i posadzić drzewo”. Do dziś nie do końca wiem, jak
płodzenie „następcy tronu” ma się do sadzenia roślin, ale chodzi ogólnie
o to, że mamy być twardzi i stawiać fundamenty pod wszystko, co mamy
wokół. Prawdziwy chłop nie płacze, nie okazuje emocji, bo tylko „baby” tak
robią. Nie popełnia błędów, a jeśli już, to się do nich nie przyznaje. Błędy
to oznaka słabości. Gdy byłem jeszcze chłopcem, z jakiegoś powodu się
popłakałem i usłyszałem pytanie, czy jestem jakąś „ciotą”, by to robić? Tak
byli postrzegani mężczyźni kiedyś, ale są często i dziś. Jeśli tylko któryś
z nich będzie bardziej wrażliwy, będzie okazywać uczucia, mówić o nich,
a także (o zgrozo!) nie będzie chciał uprawiać sportów, od razu jest postrzegany jako gorszy, a często jako homoseksualista. Co oczywiście nie ma nic
ze sobą wspólnego.
Pomimo to, że lubiłem pobiegać po podwórku za piłką, skakałem po
drzewach, sporo blizn sobie narobiłem, to nigdy nie byłem ani typem
sportowca, ani tym macho. Nie byłem też nigdy specjalnie uzdolniony
manualnie, żeby np. posługiwać się narzędziami, przez co przez wiele osób
byłem nazywany ciamajdą, melepetą lub łamagą. Wszystko, co nie wpisywało się w pojęcie silnego samca, było uznawane za słabość, za miękkość
i było dalekie od nazywania mężczyzną. Odnoszę wrażenie, że trafiłem
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Pomimo to, że lubiłem pobiegać po podwórku za piłką, skakałem po drzewach, sporo blizn sobie narobiłem, to nigdy nie
byłem ani typem sportowca, ani tym macho. Nie byłem też
nigdy specjalnie uzdolniony manualnie, żeby np. posługiwać
się narzędziami, przez co przez wiele osób byłem nazywany
ciamajdą, melepetą lub łamagą.

w najgorszy możliwy moment, jeśli chodzi o dorastanie. Osoby z mojego
pokolenia mogły już nieco bardziej pokazywać to, jakimi są naprawdę, ale
wciąż wisiała nad nimi definicja „prawdziwej męskości”.
Pisząc te słowa, nie jest mi łatwo (co może być widoczne w lekkim chaosie
zebrania myśli). Jako drugi syn często byłem porównywany i najczęściej
wychodziłem na o wiele gorszego. Zawsze byłem niski, chudy i nieco wycofany. Już od pierwszego dnia na tym świecie, na który przyszedłem, ważąc
niecałe 1,5 kilograma. Dziś czasy są inne; medycyna się rozwinęła, przypadki
małych dzieci są powszechne, ale ponad trzy dekady temu od razu bano
się, czy przeżyję. Zapewne jakbym urodził się kilka wieków wcześniej, to
decyzją starszyzny wioski zrzucono by mnie ze skały. Przez lata marzyłem,
by być inny, by sprostać wymaganiom, jakie stawiała przede mną rodzina,
społeczeństwo. Nic jednak nie mogłem poradzić na to, że tak się nie stanie.
Gdy patrzę wstecz na ostatnie 10 lat mojego życia, widzę, jak bardzo
trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Po wielu, wielu latach uczucia bycia
gorszym, postanowiłem zmierzyć się ze sobą, ze swoimi demonami,
poszedłem na terapię. Nic, żadna inna decyzja w moim życiu nie zmieniła go tak, jak właśnie odwiedzenie gabinetu. Następne kilkanaście
miesięcy to była droga przez mękę. Czasami, żeby coś naprawić, trzeba
to najpierw rozwalić i tym to właśnie było. Rozbijaniem mnie na kawałki
i później uważnym składaniem. W domu nie byłem bity, nie fizycznie.
Przemoc psychiczna jest jednak o wiele gorsza, zostawia większe blizny,
które gorzej się goją. Samo to, że dla człowieka, który sprowadził Cię
na ten świat, okazywanie miłości kończy się na zrobieniu przelewu, byś
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kupił sobie coś na poprawę nastroju, a „tych dwóch słów” nie słyszałeś
od przynajmniej dwóch dekad, potrafi wejść pod skórę bardzo głęboko.
Dlaczego to wszystko pojawia się po tym, jak na początku napisałem,
że nie jest łatwo być dziś mężczyzną? Kiedyś role były z góry ustalone,
wszyscy znali zasady i się ich trzymali. W międzyczasie wiele zaczęło
się zmieniać, zaczęliśmy próbować być tacy, jacy chcemy, a nie jakimi
widzą nas inni. Jednocześnie jesteśmy stworzeni tak, że pobieramy
wzorce i żyjemy według nich w przyszłości. Dlatego też współczesnym

Kiedyś role były z góry ustalone,
wszyscy znali zasady i się ich trzymali. W międzyczasie wiele zaczęło
się zmieniać, zaczęliśmy próbować
być tacy, jacy chcemy, a nie jakimi
widzą nas inni. Jednocześnie jesteśmy
stworzeni tak, że pobieramy wzorce
i żyjemy według nich w przyszłości.
Dlatego też współczesnym mężczyznom w moim wieku ciężko może być
dobrymi mężami, ojcami i kumplami,
którzy nie będą tylko i wyłącznie
„prawdziwymi samcami”.
mężczyznom w moim wieku ciężko może być dobrymi mężami, ojcami
i kumplami, którzy nie będą tylko i wyłącznie „prawdziwymi samcami”.
Idąc dalej, można powiedzieć, że po prostu trudno jest być innym i być
sobą. Kobiety w dalszym ciągu spotykają się brakiem równouprawnienia,
mobbingiem czy molestowaniem. Osoby o innym kolorze skóry niż biały
często traktowane są jako gorsze, a o osobach LGBT+ już nawet nie będę
wspominał. Każdego dnia staram się być dobrym mężem, dobrym przyjacielem i człowiekiem. Nie jest łatwo, bo jak rozejrzymy się wokół, to wciąż
czujemy widmo toksycznej męskości.
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Popularny w naszym społeczeństwie model
męskości jest tak głęboko zakorzeniony, że niezwykle trudno jest z nim walczyć. Większość
z nas musi to robić każdego dnia, na każdym
kroku. Udowadniamy, przede wszystkim sobie
samym, że opiekuńczość, szczerość i umiejętność okazywania uczuć, to są cechy prawdziwego mężczyzny. Musimy uczyć się otwartości,
przyznawania się do błędów, rozmawiania
o nich. Mówić: „przepraszam”, „dziękuję” i „proszę”. Pewnie wielu osobom wydaje się banalne,
a tak naprawdę jest to bardzo trudne, zwłaszcza
jeśli nie miało się z tym do czynienia, gdy wchodziło się w rolę mężczyzny.
Powyższe słowa są dla mnie okazją na oczyszczenie pewnych rzeczy, które chodzą po mojej
głowie od dłuższego czasu. Jeśli ktoś z Was,
drodzy Czytelnicy, poczuł się urażony, że robię
to publicznie na łamach naszego magazynu, to
przepraszam. Znam wielu wspaniałych ludzi,
wspaniałych mężczyzn, którzy są świetnymi
tatusiami, dalekimi od bycia twardymi ojcami.
Gdy na nich patrzę, to cieszę się, że im się udało.
Nie weszli w schemat i wzór, jaki był im wpajany.
Patrzę i zazdroszczę, bo pomimo wszelkich starań, boję się, że ja nie jestem w stanie. Każdego
dnia czuję, jaki miało na mnie wpływ to, że mój
najbliższy wzorzec mężczyzny jest zimny jak lód.

Popularny w naszym społeczeństwie model męskości jest tak
głęboko zakorzeniony, że niezwykle trudno jest z nim walczyć.
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Toy Story 4
Od premiery „Toy Story” minęło już prawie 20 lat, a bohaterowie

Ocena iMagazine

tej animacji wciąż są obecni w naszym życiu. Wszystko za sprawą
kontynuacji, które pojawiały się w dwóch ostatnich dekadach. Do kin
niedawno zawitała część czwarta.
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To był bardzo ważny film. Studio Pixar, które powstało po wykupieniu
przez Steve’a Jobsa działu graficznego z LucasFilm, stworzyło w 1995 roku
pierwszy film wyłącznie za pomocą animacji komputerowej. Kiedy dziś
patrzymy na ten gatunek filmowy, zdaje nam się naturalne, że wszystkie
postaci pochodzą z pracy grafików komputerowych, ale w połowie lat
dziewięćdziesiątych to było nie lada osiągnięcie. Tym bardziej że kiedy
dziś obejrzymy film „Toy Story”, to ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu
przekonamy się, że ów film wcale się bardzo nie zestarzał. Oczywiście
nie wygląda on tak rewelacyjnie, jak współczesne animacje, ale jednocześnie wygląda lepiej niż niektóre od czasu do czasu pojawiające się
w naszych kinach.
„Toy Story” okazało się wielkim sukcesem i pozwoliło Pixarowi tworzyć
animacje, które zmieniły bezpowrotnie ten gatunek filmowy – najpierw
przy współpracy z Disneyem, a później już jako studio do niego należące,
po przejęciu w 2006 roku. Przez lata Pixar ugruntował sobie pozycję
lidera na rynku animacji i to do nich należą jedne z najlepszych filmów
– zarówno pod względem samej realizacji, jak i opowiadanych historii z morałem, nie tylko dla najmłodszych, ale i dla dorosłych. Przez te
wszystkie lata powstały jeszcze dwie kontynuacje filmu opowiadającego
o tym, co robią zabawki, kiedy my znikamy z pola widzenia. „Toy Story
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3” miało swoją premierę w 2010 roku i spotkało się z bardzo przychylnymi
opiniami widzów i krytyków. Wielu mówiło, że to najlepsza część całej trylogii, ale teraz to się może zmienić, bo po dziewięciu latach Chudy, Buzz
i reszta powracają, by dać nam wspaniałą opowieść.
Każdy, kto oglądał „Toy Story 3”, pamięta, że Andy poszedł na studia
i musiał pożegnać się ze swoimi zabawkami. Na szczęście nie trafiły one
na śmietnik, tylko do młodej Bonnie, która od teraz się nimi bawiła. Mniej
więcej od tego momentu rozpoczyna się „Toy Story 4”. Ważnym wydarzeniem dla fabuły jest fakt, że Bonnie idzie do
zerówki i bardzo to przeżywa. Chudy postanawia
jej pomóc. Niebawem w towarzystwie pojawia się

„Toy Story” okazało się
wielkim sukcesem i pozwo-

biła ze śmieci i którego od razu pokochała. Chudy
musi dopilnować, by nic mu się nie stało, ponieważ
nie chce sprawić przykrości swojej właścicielce. Na

liło Pixarowi tworzyć
animacje, które zmieniły
bezpowrotnie ten gatunek
filmowy – najpierw przy
współpracy z Disneyem,
a później już jako studio do
niego należące, po przejęciu w 2006 roku.

Sztuciek – nowa zabawka, którą Bonnie sama zro-

dodatek, szykuje się tygodniowy wyjazd z rodzicami.
„Toy Story 4” jest dla mnie najlepszą częścią ze
wszystkich, które powstały. Wiem, że wielu może się
to wydawać niedorzeczne, biorąc pod uwagę uwielbienie pierwszego filmu. Jednak przed seansem najnowszego, odświeżyłem sobie całą trylogię i muszę
przyznać, że to właśnie film z 2019 roku zadziałał na
mnie najmocniej. Pomijam już fakt, że jest doskonale zrealizowany – tak, można to napisać o każdym
kolejnym filmie Pixara, ale to, jak wyglądają zabawki,
ludzie, krajobrazy, jest najwyższą możliwą półką.
Porównując ten film z częścią pierwszą, widać gołym

okiem, jak budowane są kadry, gdyż w przypadku filmu z 1995 roku dominują kadry ogólne, a w najnowszym aż roi się od pięknych zbliżeń na twarze zabawek czy rozmaite detale.
Film jest dla mnie wyjątkowy również pod względem historii. Niestety,
jestem świadom tego, że może to być związane również z moim wiekiem.
Seria „Toy Story” przechodzi ewolucję. To nie jest już ten sam film, co część
pierwsza czy nawet druga. Już w trzeciej część widać było, że była ona
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skierowana w dużej mierze do widzów z 1995 roku, którzy są już starsi, tak
jak Andy. Tutaj widać to jeszcze mocniej, tylko bardziej utożsamiamy się
z samymi zabawkami, a przede wszystkim z Chudym. Film bowiem jest
niejako opowieścią o kryzysie wieku średniego. Choć wciąż jest skierowany
do młodych widzów, to chyba właśnie dorośli odnajdą w nim najwięcej.
Płynie z niego piękna nauka o tym, jak życie się zmienia, jak nie zawsze
jest takie, jakiego byśmy chcieli, ale jednak trzeba się z pewnymi rzeczami
pogodzić. To jest film o umiejętności pójścia w życiu na kompromisy oraz
o słuchaniu własnego serca. Dowiemy się z niego, że czasami trzeba być
samolubnym, ale w pozytywnym znaczeniu, i pomyśleć po prostu o sobie
na pierwszym miejscu.
Jednocześnie „Toy Story 4” jest filmem bardzo zabawnym i to wtedy,
kiedy ma taki być. Gdy ma bawić, bawi. Gdy ma dawać nam sceny akcji,
robi to, i tak samo jest ze scenami dramatycznymi. To bardzo dojrzały
film, który został świetnie zaplanowany. Początkowo bałem się, że
będzie to zwykłe „odcinanie kuponów”, film zrobiony wyłącznie dla pieniędzy. Częściowo zapewne tak było, ale jednocześnie to hołd złożony
bohaterom serii oraz jej fanom. Przepiękne i wzruszające kino, które
uczy. Jednym słowem, Pixar.
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Pewnego razu w…
Hollywood
Gdyby zrobić listę reżyserów, których stylu nie da się pomylić

Ocena iMagazine

z niczyim innym, to na 102% znajdzie się na niej nazwisko Quentina
Tarantino. Niedawno w kinach zagościł jego dziewiąty film i jest on
jednym z najlepszych w całym dorobku tego twórcy.
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25 lat temu pojawił się niemal znikąd i od
razu wrócił do domu ze Złotą Palmą zdobytą na festiwalu w Cannes. Stało się to za
sprawą jego drugiego filmu, jakim był „Pulp
Fiction”. W ciągu tego ćwierćwiecza zadomowił się on w świadomości wszystkich
fanów kina jako jeden z najoryginalniejszych
reżyserów swojego pokolenia. Człowiek
samouk, kochający filmy i przelewający tę
miłość na taśmę filmową każdej ze swoich
produkcji. W 2019 roku możemy podziwiać
jego najnowszy film, „Pewnego razu w…
Hollywood”, w którym ta miłość jest jeszcze
bardziej namacalna.
Gdy rozpoczynał się proces produkcyjny
filmu i zostały ujawnione pierwsze informacje na temat scenariusza, w świecie filmu
zawrzało. Jednym z motywów filmu miała
być bowiem postać Sharon Tate i jej brutalnego morderstwa popełnionego przez
członków Rodziny Charlesa Mansona. Gdy
połączy się te dwa fakty z nazwiskiem
Tarantino, szybko może się wydawać, że
reżyser ma zamiar urządzić na ekranie
krwawą jatkę, nawiązując do jednego z najtragiczniejszych wydarzeń amerykańskiej
popkultury. Od razu należy wspomnieć,
że na szczęście tak się nie stało. Była żona
Romana Polańskiego jest tu tylko tłem
oraz jedną z postaci, która tworzy kontekst
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całego filmu. Wcielająca się w nią przepiękna i niezwykle utalentowana
Margot Robbie we wspaniały sposób oddaje wspólnie z reżyserem hołd
tej aktorce.
Początkowo po wyjściu z seansu „Pewnego razu w… Hollywood” byłem
lekko zawiedziony. Jednak bardzo dużo myślałem o tym filmie i im
dłużej zostawał w mojej głowie, tym bardziej byłem nim zachwycony.
Ostatecznie uważam, że jest on bardzo blisko mojej osobistej czołówki
rankingu filmów Tarantino. Między innymi dlatego, że jest to film inny,
niż jego wcześniejsze. Najbliżej jest mu chyba do „Jackie Brown” oraz
do „Nienawistnej ósemki”. Pierwszy jest hołdem dla kina blaxploitation,

Gdy rozpoczynał się proces produkcyjny filmu i zostały ujawnione pierwsze informacje na temat scenariusza, w świecie filmu
zawrzało. Jednym z motywów filmu miała być bowiem postać
Sharon Tate i jej brutalnego morderstwa popełnionego przez
członków Rodziny Charlesa Mansona.
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w którym główną rolę zagrała gwiazda tych filmów z lat siedemdziesiątych Pam Grier. Drugi to z kolei ukłon w stronę spaghetti westernów,
film, który pomimo długiego metrażu i bardzo powolnego tempa, potrafi
niemal czas trzymać w napięciu. Tym razem jednak oddaje on Hołd
(bo jest on naprawdę ogromny) kinu, aktorom oraz całemu Hollywood
końcówki lat sześćdziesiątych. Gdy patrzymy na ekran, możemy odnieść
wrażenie, że wehikuł czasu przeniósł nas do tamtego okresu. Realizacyjnie można okrzyknąć „Pewnego razu w… Hollywood” najlepszym
w twórczości Quentina Tarantino. Przepiękne zdjęcia autorstwa Roberta
Richardsona, który współpracuje z reżyserem od czasów „Kill Billa”. Scenografia, ścieżka dźwiękowa oraz sam scenariusz, to wszystko składa się
na geniusz tej produkcji.

To zdecydowanie ten rodzaj kina,
który należy obejrzeć przynajmniej dwa razy, rozłożyć na czynniki pierwsze i złożyć z powrotem,
przyglądając się dokładnie
każdej części układanki.

Oczywiście należy wspomnieć też o aktorach, którzy zagrali tu główne
role. Na pierwszym planie mamy Leonardo DiCaprio wcielającego się
w Ricka Daltona, gwiazdę Hollywood, której blask już niestety gaśnie.
Towarzyszy mu jego kumpel i dubler w jednym, Cliff Booth (Brad Pitt).
To ta dwójka posiada większość czasu ekranowego, a zaraz po nich jest
wspomniana wcześniej Margot Robbie. Zresztą w filmie możemy zobaczyć jeszcze wiele aktorek i aktorów, którzy nie raz i nie dwa pojawiali
się na planie u Tarantino. Reżyser ściągnął tu całą świtę.
„Pewnego razu w… Hollywood” zbiera niebywałe pochwały, ale także
negatywne oceny. Jestem w stanie zrozumieć te drugie, gdyż film jest
dość powolny, opiera się na dialogach i pięknych zdjęciach. Tak się
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może wydawać jednak tylko na początku. To zdecydowanie ten rodzaj
kina, który należy obejrzeć przynajmniej dwa razy, rozłożyć na czynniki pierwsze i złożyć z powrotem, przyglądając się dokładnie każdej
części układanki. Tarantino od zawsze uwielbiał ukrywać w swoich filmach elementy świadczące o jego miłości do kinematografii, jednak
tym razem przeszedł samego siebie. Coś takiego mógł zrobić tylko on
i udało mu się to.
Gdybyście chcieli posłuchać o filmie nieco więcej, również bardziej
zagłębiając się w fabułę (spoilery!), to zapraszam do odsłuchania

odcinka podcastu Inna Kultura, w którym jest on omawiany.
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Premiery DVD i Blu-ray
wrzesień 2019
John Wick 3
Keanu Reeves jako aktor przeżywa renesans
– ostatnio zapowiedziano nawet, że powstanie „Matrix
4”, a aktor ponownie wcieli się w postać Neo. Jednak
zostańmy przy tym, co jest teraz. Kolejna odsłona
przygód zabójcy na zlecenie, Johna Wicka, wkracza
na domowe nośniki. To seria, która redefiniowała kino
akcji w ostatnich latach, dając niesamowitą frajdę
z oglądania. Film stworzony przez ekipę kaskaderów
jest doskonale zrealizowany i, tak jak poprzednie
dwie części, nie pozwala się nudzić.

Premiera: 26 września

Aladyn
Klasyczna już animacja Disneya w wersji live action,
za którą odpowiada Guy Ritche, jednak całość – ku
mojemu zdziwieniu – nie posiada cech innych
filmów tego reżysera. Bardzo czekałem na ten film,
ale bardzo się na nim zawiodłem, co opisałem
w jednym z poprzednich numerów iMagazine.
Mimo wszystko bardzo chciałbym go niebawem
obejrzeć w domu i być może dzięki temu spojrzę
na niego nieco łagodniej. W jednej z głównych ról
pojawia się tutaj Will Smith.

Premiera: 25 września
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Avengers: Koniec gry
Ten dzień musiał kiedyś nadejść. Saga
budowana przez ponad 10 lat, składająca
się z ponad 20 filmów, ostatecznie musiała
dobiec końca. Po starciu z Thanosem ekipa
Avengers oraz cały wszechświat muszą dojść
do siebie i pogodzić się z konsekwencjami
swoich działań. Ten film to właściwie esencja
wszystkiego, co mogliśmy na przestrzeni lat
oglądać, ale i piękne podsumowanie oraz
pożegnanie niektórych bohaterów. Byłem na
nim w kinie trzy razy i nie mogę się doczekać
seansu na domowej kanapie.

Premiera: 4 września

Vox Lux
Przedziwny obraz będący komentarzem
na temat młodych gwiazd muzyki
i show-biznesu. Pomimo wielu wad,
jego największa zaleta – Natalie
Portman – rekompensuje wszystkie
niedociągnięcia. Aktorka nie była w tak
dobrej formie od czasów „Czarnego
łabędzia” i dla niej naprawdę warto
sięgnąć po tę pozycję.

Premiera: 5 września

MAKOWA KUCHNIA

MAŁGORZATA ŁADA
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Zapiekanka
makaronowo-jabłkowa

MAKOWA KUCHNIA
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Składniki:

Makaron gotujemy al dente (można gotować trochę krócej niż

• 250 g makaronu

podaje producent, ponieważ dojdzie w czasie pieczenia).

średnie wstążki
• 450 g dobrego
twarogu
• 150 ml gęstej śmie-

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w kostkę.
Masło roztapiamy i lekko studzimy. Rodzynki lub wiśnie przelewamy wrzątkiem i zostawiamy do obcieknięcia.

tany, najlepiej 22%
lub 30%

W misce mieszamy ser, śmietanę, roztrzepane całe jajka, miód,

• 1/2 szklanki miodu

rodzynki lub wiśnie, jabłko i roztopione masło. Mieszamy

• 100 g rodzynek lub

dokładnie i dodajemy ziarenka wanilii i cynamon.

suszonych wiśni
• 3 jajka

Wszystko dokładnie mieszamy, musi być dość płynne, jeśli jest

• 1 duże lub 2 mniej-

za gęste, można dodać więcej śmietany.

sze deserowe
jabłko
• 1 łyżka masła
klarowanego

Ugotowany makaron odcedzamy, przelewamy zimną wodą
i pozostawiamy do odcieknięcia. Makaron dodajemy do masy
serowej i dokładnie mieszamy.

• 1 łyżka cynamonu
• 1 laska wanilii

Naczynie żaroodporne smarujemy masłem i przekładamy do
niego masę serowo-makaronową.
Rozgrzewamy piekarnik do temp. 180 stopni i pieczemy ok.
40 min. Około 5 min przed końcem pieczenia można całość
posmarować po wierzchu łyżką śmietany wymieszanej
z cukrem, ale niekoniecznie.

DOSTĘPNY NA

