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Gwarancja jakości brzmienia
w każdych warunkach
Od detalicznego dźwięku, którym dzięki najskuteczniejszemu hybrydowemu układowi redukcji hałasu można cieszyć się w dowolnym miejscu,
aż do wygody użytkowania gwarantowanej przez Bluetooth® 5, dotykowy panel sterowania i aplikację Audio-Technica Connect – słuchawk
ATH-ANC900BT mają wiele do zaoferowania. Obraz dopełnia fantastyczny czas pracy – aż 35 godzin na jednym ładowaniu.
ATH-ANC900BT

Salony firmowe Audio-Technica

www.tophifi.pl

audio-technica
connect

35 h

WIRED

SPIS TREŚCI

iPhone 11 Pro Max – czy
warto się przesiąść?
Dominik Łada

Apple Watch 5 jest
dokładnie tym, czym być 		

Pamięć nieulotna

powinien

Kinga Ochendowska

Michał Zieliński

Okiem Pawła Jońcy
7

Okiem Pawła Jońcy

Aktualności
13

Aktualności

Książka
38

Pamięć nieulotna | Kinga Ochendowska

IFA 2019
45

IFA 2019 – podsumowanie | Dominik Łada

Productivity
51

Wnioski z eksperymentu detoksu od mediów 		
społecznościowych | Michał Śliwiński

Lifestyle
57

4

Lifestyle | Dominik łada

Nowości Apple
62

iPhone 11 Pro Max – czy warto się przesiąść? | 		
Dominik Łada

70

Aparaty w iPhone 11 Pro | Wojtek Pietrusiewicz

78

Audio-Technica ATHSR50BT – spokój wszędzie
Paweł Hać

Apple Watch 5 jest dokładnie tym, czym być 		
powinien | Michał Zieliński

Audio
83

Audio-Technica ATH-SR50BT – spokój wszędzie |
Paweł Hać

87

Duńskie audiofilskie słuchawki – DALI iO-6 | 		
Paweł Okopień

91

Minimalizm dla wymagających – Denon DHT-S516H |
Paweł Okopień

95

Ma tę moc – soundbar Sony HT-S350 | 			
Paweł Okopień

98

Takiego głośnika jeszcze nie było – Sonos Move |
Paweł Okopień

Sprzęt

103 Motorola One Action – GoPro w kieszeni | 		
Paweł Hać

109 Razer Raiju Mobile – profesjonalny pad dla 		
niedzielnego gracza | Paweł Hać

115 Logitech MX Master 3 – jedyna taka myszka dla
wszystkich twoich sprzętów | Paweł Okopień

119 TP-Link Archer MR600 – router z obsługą 4G+ |
Maciej Skrzypczak

124 Hoover H-FREE 700 – odkurzanie w mig | 		
Paweł Okopień

SPIS TREŚCI

Duńskie audiofilskie
słuchawki – DALI iO-6
Paweł Okopień

Porsche Cayenne Coupé
Wojtek Pietrusiewicz

128 Kawa w wydaniu smart dla domu lub małego biura –
Nivona 970 | Paweł Okopień

Strefa HomeKit

133 Strefa HomeKit | Dominik łada

TV

136 Killerów dwóch – Samsung Q70R w dwóch odsłonach | Paweł Okopień

Mobilność

142 Porsche Cayenne Coupé | Wojtek Pietrusiewicz
153 CatEyeSYNC Core & Kinetic – światło pod jednym
przyciskiem | Paweł Hać

159 Spełnienie marzeń rodzica: e-PRIAM – dziecięcy wózek
ze wspomaganiem elektrycznym | Anna Gabryś

Programy

167 Hazel dla MacOS | Wojtek Pietrusiewicz
169 Mini Motorways Przegląd Apple Arcade | 		
Wojtek Pietrusiewicz

Gry

173 Dead Cells – walcz, umrzyj, powtórz | Paweł Hać

Killerów dwóch – Samsung
Q70R w dwóch odsłonach
Paweł Okopień

Ad Astra
Jan Urbanowicz

Porady

180 iOS 13 i otwieranie aplikacji w różnych językach |
Maciej Skrzypczak

Felietony

184 Sprzedawcy słodkiej wody | Kinga Ochendowska
190 Przestaję rozumieć tę społeczność | 		
Krzysztof Sebastian Kołacz

198 Społecznościowa piekarnia | 				
Krzysztof Sebastian Kołacz

Film

202 To: Rozdział 2 | Jan Urbanowicz
207 Ad Astra | Jan Urbanowicz
211 Premiery DVD i Blu-ray październik 2019 | Jan
Urbanowicz

Muzyka

213 Jak powinniśmy słuchać muzyki? | Maciej
Szamowski

Makowa Kuchnia

218 Rolady cielęce z jabłkami | Małgorzata Łada

Klasowy ulubieniec.

Poznaj idealnego partnera do nauki. Do 26 października 2019 r.
komputery Mac są dostępne w ofercie edukacyjnej ze zniżką do 11%,
a także z możliwością wyboru atrakcyjnego dodatku
za jedyne 385 zł 49 zł lub finansowania do 20 rat 0%. RRSO 0%.
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ZASŁUGUJESZ
NA LEPSZY
DŹWIĘK

DHT-S516H
Dodaj wyjątkowy wymiar, czystość
i moc dźwięku do ulubionych
filmów, muzyki i gier wideo dzięki
soundbarowi Denon DHT-S516H
z bezprzewodowym subwooferem.
Streamuj utwory z serwisów
muzycznych bezprzewodowo
dzięki wbudowanej technologii
HEOS, AirPlay 2 i Bluetooth.
Kontroluj soundbar głosem dzięki
Amazon Alexa, Google Assistant.
Jest wiele więcej do poznania...

www.denon.pl
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Wreszcie jest. Nowy iPhone. iPhone 11. A w moim
konkretnie przypadku iPhone 11 Pro Max.
Od razu uprzedzam: wbrew temu, co pisze
„Washington Post”, nie dostałem trypofobii
od patrzenia na jego aparat. W zasadzie na
trzy nowe aparaty. Wygląd ma dyskusyjny, ale
to, jakie robi zdjęcia, to inna bajka. Tak, nowy
iPhone to powrót króla fotografii mobilnej.
Dodatkowo świetna bateria. O tym i pozostałych
nowościach Apple piszemy w październiku.
Nowości Apple to nie wszystko, co mamy
dla Was w październikowym numerze. Na
tapetę bierzemy soundbary od Denona, Sony
i Samsunga, inteligentne AGD, nowe akcesoria i świetne felietony, a na deser nowego
SUV-a od Porsche – Cayenne Coupé.
Jest co czytać. Polecam! 		

Dominik Łada

Archer AX6000

w w w.tp - link .com . pl
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WSPIERAMY POLSKI TRIATHLON

WYŻSZA JAKOŚĆ - WIĘKSZA MOC!

AIR SPORTS

Mistrzyni Polski 2018 w triathlonie na dystansie Ironman 70.3
Ewa Komander wybiera do treningów sportowe słuchawki
bezprzewodowe Creative Outlier Air Sports:
• całkowicie bezprzewodowe • 30 godzin pracy
10 godzin słuchawki + 2 ładowania z pudełka
• IPX5 odporne na pot i deszcz • Bluetooth 5.0
• obsługa kodeków aptX i AAC
dostępne
w sklepach:

Wejdź na snsklep.pl i pobierz specjalny set muzyczny, który porwie cię do treningu!
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iOS 13 dostępny dla
wszystkich
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS 13.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS 13.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja Safari
do wersji 13.0.1
Czytaj dalej....
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Aktualizacja uzupełniająca
macOS Mojave 10.14.6
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS 12.4.2 dla
starszych iUrządzeń
Czytaj dalej....

Usługa Apple Music
dostępna z poziomu strony
internetowej
Czytaj dalej....
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Dwa nowe litowo-polimerowe
powerbanki w ofercie TP-Link
Mimo, że akumulatory w urządzeniach mobilnych są coraz bardziej pojemne, smartfony
wciąż potrafią się rozładować w najbardziej
nieoczekiwanym momencie. Nawigacja, gry,
komunikatory, streaming muzyki i seriali - to
wszystko sprawia, że telefon może potrzebować
doładowania nawet kilkakrotnie w ciągu doby.
Rozwiązaniem tego problemu są bardzo
pojemne powerbanki od TP-Link: TL-PB10000
oraz TL-PB20000. Pierwszy z nich ma baterię
o pojemności 10000mAh i pozwala na trzy,
czterokrotne naładowanie smartfona. Drugi
z nich wyposażono w akumulator o pojemności aż 20000mAh, co pozwoli naładować
przeciętny smartfon nawet osiem razy. Dzięki
zastosowaniu litowo-polimerowych baterii oba urządzenia zmieszczą się w kieszeni
spodni: są poręczne, cienkie i lekkie. Obudowa
z wysokiej jakości tworzywa nadaje im prosty
i elegancki wygląd.
Zarówno TL-PB10000 jak i TL-PB20000
doskonale sprawdzą się w podróży. Dzięki
dwóm portom ładującym w tym samym
czasie doładujesz nie tylko własny smartfon,
ale możesz również poratować przyjaciela
w potrzebie. Zastosowane w TL-PB10000 oraz
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TL-PB20000 ogniwa umożliwiają jednoczesne
ładowanie banków energii oraz podłączonych do nich urządzeń. Dzięki zastosowaniu
szybkich, inteligentnych portów, powerbanki
TP-Link ładują urządzenia mobilne nawet do
65% szybciej niż oryginalny zasilacz. Moc wejściowa 2,1A umożliwia szybkie uzupełnienie
energii powerbanka.
Oba banki energii od TP-Link posiadają
ochronę przed zwarciami, przetężeniami,
przepięciami oraz nadmiernym rozładowaniem i naładowaniem: kontrolują moc dostarczaną ładowanemu urządzeniu, zapewniając
jego bezpieczeństwo. Dodatkowo powerbanki
zapobiegają zbyt dużemu nagrzewaniu się
ładowanego urządzenia, utrzymując jego temperaturę na optymalnym poziomie.
Produkty objęte są 2-letnią gwarancją. Więcej informacji na temat TL-PB10000 oraz

TL-PB20000 dostępnych jest na stronie
internetowej.
TP-Link to jeden z największych dostawców produktów sieciowych dla sektorów SOHO i SMB.
W swojej ofercie ma routery bezprzewodowe,
przełączniki, transmitery sieciowe, wzmacniacze sygnału, karty sieciowe, kamery cloud,
biznesowe punkty dostępowe, bezprzewodowe
urządzenia zewnętrzne, będące niezawodnymi
rozwiązaniami dla inteligentnego domu.
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Apple wydało oświadczenie
ws. zmian w polityce
Siri dot. nagrań rozmów
użytkowników
Czytaj dalej....

Szef PR odchodzi z Apple – kolejne zmiany w strukturach firmy
Czytaj dalej....

Apple Store przy Piątej Alei
w Nowym Jorku ponownie otwarty – statystki
imponują, podobnie jak
wygląd
Czytaj dalej....
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JBL Flip 5
Na polskim rynku swoją premierę miał nowy, kultowy już głośnik JBL Flip 5 – zupełnie wyjątkowy dźwięk na każdą okazję!
Nowy JBL Flip 5 to kolejna generacja kultowego głośnika, który
pozwala zabrać swoją muzykę wszędzie. Zła pogoda? Bez
obaw. JBL Flip 5 posiada klasę wodoszczelności IPX7, co oznacza, że zapewnia legendarne brzmienie JBL w słońcu, deszczu,
a nawet przy zanurzeniu do jednego metra pod wodą. JBL Flip
5 posiada też technologię PartyBoost, dzięki której połączyć
można dwa głośniki wyposażone w tę technologię, aby uzyskać dźwięk stereo lub można połączyć wiele głośników zgodnych ze standardem JBL PartyBoost, by uzyskać potężniejsze
brzmienie. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, ulubionej
muzyki słuchać można przez ponad 12 godzin.
JBL Flip 5 brzmi lepiej niż kiedykolwiek! Nowa membrana
w kształcie toru wyścigowego generuje wysoką moc, a głęboki

AKTUALNOŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Wersja Bluetooth®: 4.2
Obsługiwane profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Przetwornik: 44mm x 80mm
Moc znamionowa: 20 W RMS
Pasmo przenoszenia: 65Hz–20kHz
Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy,
polimerowy 17.28 Wh (odpowiednik 3.6 V
4800 mAh)
Czas ładowania akumulatora: 2.5 godziny
(5V/3A)
Czas odtwarzania muzyki: do 12 godzin
(zależnie od głośności i odtwarzanych treści)
Moc nadajnika Bluetooth®: 0 – 11 dBm
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz
Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 181 x 69 x 74mm
Masa: 540g
Sugerowana cena detaliczna: 569 zł

19

bas w kompaktowej obudowie cieszy
jeszcze bardziej. Ulubioną muzykę zabrać
można w dowolne miejsce, a technologia JBL PartyBoost pozwala podkręcić
zabawę i zintensyfikować brzmienie.
Dodatkowo głośnik cechuje wytrzymałość na tym samym wysokim poziomie,
co brzmienie. Wytrzymały materiał
i gumowa obudowa sprawiają, że głośnik
Flip 5 jest odpowiednio zabezpieczony,
a dołączony sznurek pozwala nosić go na
nadgarstku czy przy plecaku.
JBL Flip 5 dostępny jest w sześciu kolorach: czarnym, szarym, białym, niebieskim, czerwonym i moro. To połączenie
dobrej zabawy, legendarnego brzmienia
JBL i zachwycającego designu.
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Mac Pro 2019 powstanie
w Stanach Zjednoczonych
Czytaj dalej....

Hue Play Sync Box –
żarówki zsynchronizowane
z telewizorem
Czytaj dalej....

Google Play Pass –
błyskawiczna odpowiedź
na Apple Arcade
Czytaj dalej....
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CEO Disney’a odchodzi z Apple – dzień
w którym Apple na poważnie zajęło się
telewizją
Czytaj dalej....

Orange Polska i Ericsson uruchomili
w Warszawie testową sieć 5G
Czytaj dalej....
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Program wymiany
ekranu w aluminiowych Apple Watch 2 i 3
Czytaj dalej....

Web Summit 2019
z iMagazine – zapowiedź
Czytaj dalej....

Sonos One SL w sprzedaży –
głośnik dla tych, którzy nie
lubią głosowych asystentów
Czytaj dalej....
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Bowers & Wilkins

– londyńska premiera nowości
19 września w wyjątkowym miejscu w Londynie, w Teatrze Narodowym,
który mieści się bezpośrednio nad Tamizą, odbyła się światowa premiera
najnowszych produktów Bowers & Wilkins. Jako jedna z dwóch redakcji
z Polski braliśmy udział w tym wydarzeniu. Bowers & Wilkins zaprezentował swój najnowszy głośnik Formation Flex oraz kompletnie nową
linię słuchawek PX7, PX5, PI4 i PI3.

Formation Flex
Nowy głośnik B&W Formation Flex to bardzo ciekawa propozycja dla
użytkowników. Przy swoich stosunkowo kompaktowych wymiarach brzmi
bardzo mocno. Odtwarza dźwięk w rozdzielczości 96 kHz/24 bity, co
powinno być już wystarczającą rekomendacją przed zakupem. Ciekawą
opcją Formation Flex jest możliwość łączenia wielu głośników i tworzenia
np. systemu 5.1. Połączenie między głośnikami opiera się o opatentowaną
przez Bowers & Wilkins sieć Mesh – Robust Mesh Network - która działa
niezależnie od domowej sieci Wi-Fi w celu uzyskania płynności dźwięku.

AKTUALNOŚCI
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Dzięki temu możemy też tworzyć niezależny system
multiroom.
Formation Flex wykorzystuje taki sam przetwornik wysokotonowy, jak w kolumnach głośnikowych
utytułowanej serii 600, dzięki czemu użytkownicy
mogą cieszyć się tym samym niesamowitym, czystym brzmieniem jak w przypadku konstrukcji
przewodowej.
Bowers & Wilkins Formation Flex zadebiutuje w Polsce na początku czwartego kwartału br. Cena została
ustalona na poziomie 1999 złotych.

PX7
Wokółuszne słuchawki PX7 pełnią funkcję referencyjnej konstrukcji w obecnej gamie słuchawek Bowers
& Wilkins. Zastosowane w nich głośniki opracowali
i dostroili ci sami inżynierowie, którzy zaprojektowali
kolumny głośnikowe Bowers & Wilkins z serii 800 Diamond. Dzięki adaptacyjnej aktywnej redukcji hałasu
model ten automatycznie reaguje na zmianę otoczenia. Wszystko po to, aby nic nie zakłócało dźwięku
muzyki. Wbudowany akumulator zapewnia energię
na aż 30 godzin pracy, a 15-minutowe szybkie ładowanie umożliwia słuchanie muzyki przez kolejne sześć
godzin. Funkcjonalność słuchawek zwiększa wbudowana „inteligencja” wykorzystująca czujniki zbliżeniowe
– wystarczy odchylić słuchawkę, aby usłyszeć, co dzieje
się wokół użytkownika, a samo odtwarzanie muzyki
zostało wstrzymane. Ponowne zbliżenie słuchawki do
ucha sprawia, że muzyka znowu zaczyna wybrzmiewać.
Ponadto w słuchawkach zastosowano tryb „pass through”, który wstrzymuje odtwarzanie muzyki i redukcję
hałasu, aby umożliwić słuchanie dźwięków otoczenia.
Od strony stylistycznej uwagę przykuwają kompozytowe ramiona z włókna węglowego, przywołujące
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na myśl samochody wyścigowe, jednocześnie pozwalające obniżyć masę
słuchawek.

PX5
Użytkownicy preferujący uniwersalne słuchawki nauszne powinni zainteresować się modelem PX5. Źródłem naturalnego brzmienia są tutaj
35-milimetrowe przetworniki, które, tak jak głośniki pozostałych nowości słuchawkowych, są dziełem inżynierów odpowiedzialnych za projekt
kolumn głośnikowych z serii 800 Diamond. Podobnie jak flagowy model,
PX5 wykorzystują adaptacyjny układ aktywnej redukcji hałasu, który skutecznie ogranicza ilość dźwięków przedostających się do uszu użytkownika
z zewnątrz, bez negatywnego wpływu na jakość brzmienia. Wydajny akumulator pozwala na 25 godzin pracy słuchawek, wystarczy jednak kwadrans ładowania, aby dostarczyć ilość energii niezbędną do trzech godzin
słuchania muzyki. Wysoką jakość tej kompaktowej konstrukcji potwierdza
zastosowanie wytrzymałego i lekkiego włókna węglowego. Również użytkownicy tego modelu mogą korzystać z zalet wbudowanej „inteligencji”
oraz trybu „pass through”.
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PI4
Spośród dwóch najnowszych modeli dousznych, PI4 są bardziej zaawansowaną konstrukcją. Słuchawki te łączą wygodę użytkowania z wysoką
jakością dźwięku i łatwością odizolowania się od świata zewnętrznego. To
m.in. zasługa 14-milimetrowych przetworników, nowego kodeka aptX oraz
układu aktywnej redukcji hałasu. Ten ostatni, wykorzystując specjalne
mikrofony, skutecznie minimalizuje przedostawanie się do uszu szumu
ruchu ulicznego oraz odgłosów obecnych w przestrzeni publicznej oraz
biurowych wnętrzach, nie wpływając przy tym na jakość brzmienia. Mimo
swoich niewielkich rozmiarów słuchawki PI4 imponują czasem pracy na
jednym ładowaniu – 10 godzin wystarczy, aby móc cieszyć się swoją ulubioną muzyką od rana do wieczora. Funkcja szybkiego ładowania pozwala
w 15 minut zgromadzić zapas energii wystarczający na trzy godziny pracy.
Po wyjęciu PI4 z uszu wbudowane magnesy pozwalają spiąć obie słuchawki, automatycznie wstrzymując odtwarzanie dźwięku. Wystarczy
jednak rozpiąć słuchawki i ponownie umieścić je w uszach, aby zacząć słuchanie muzyki w miejscu, w którym odtwarzanie zostało przerwane. PI4 są
odporne na wodę/zachlapanie i udostępniają tryb „pass through”.

PI3
Model PI3 jest najmniejszym spośród czterech nowości słuchawkowych Bowers & Wilkins, ale tylko pod względem rozmiarów – od strony
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brzmieniowej jest to w pełni dojrzała konstrukcja. Wszystko dzięki technologii
Bowers & Wilkins Hybrid Dual Driver, która w jednej obudowie integruje dwa
specjalnie zaprojektowane przetworniki. Zbalansowany głośnik zapewnia
przejrzystość wysokich tonów, drugi z głośników dba o naturalność średnich
i niskich tonów, przy czym obydwa przetworniki są zasilane przez osobne
wzmacniacze, co pozwala uzyskać pełny, mocny dźwięk. PI3 zostały opracowane z myślą o miłośnikach muzyki prowadzących aktywny tryb życia, a wbudowane akumulatory zapewniają energię na osiem godzin pracy, co wystarczy
na pokonanie dwóch maratonów. Także i w tym modelu jest dostępna funkcja
szybkiego ładowania (15 minut), wydłużająca czas pracy o dwie godziny. Funkcjonalność słuchawek zwiększa odporność na wodę/zachlapanie.
Z myślą o swoich nowych słuchawkach Bowers & Wilkins przygotował
także nową wersję aplikacji (kompatybilną wstecznie), którą z łatwością można obsługiwać jedną ręką. Aplikacja wyróżnia się nowoczesną,
minimalistyczną stylistyką i umożliwia m.in. personalizowanie ustawień
układu redukcji hałasu i zarządzanie połączeniami.
Jako pierwsze na rynku zadebiutują słuchawki PX5. Model będzie
dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, niebieski i gwiezdna
szarość, a jego cena detaliczna wyniesie 1299 złotych. W listopadzie
do sprzedaży trafią flagowe PX7 oraz PI4. Te pierwsze będą oferowane
w kolorze srebrnym oraz gwiezdnej szarości, a ich cena to 1799 złotych. Za
PI4 trzeba będzie zapłacić 1299 złotych, niezależnie od wybranego koloru
(czarny, złoty, srebrny). Trzy kolory do wyboru (niebieski, złoty i gwiezdna
szarość) będą mieli klienci zainteresowani słuchawkami PI3, które pojawią się w sprzedaży w I kwartale przyszłego roku w cenie 899 złotych.

Ochrona, której potrzebujesz.
Styl, który do Ciebie pasuje.

Ochrona przed skutkami
upadków z wysokości do 4 m.
gwarantowana przez D30®
D30® to materiał, który jest wykorzystywany
do produkcji akcesoriów i odzieży ochronnej
dla sportowców i wojska. To właśnie D30®
jest kluczowym elementem konstrukcji
każdej obudowy Gear4.
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By innovation only – kolejny
iMagEvent za nami. Tak było
We wtorek, 10 września, odbyła się prezentacja nowości Apple, a co się
z tym nieodłącznie wiąże, również nasza impreza – iMagEvent. Zobaczyliśmy nowego iPhone’a 11 i 11 Pro, iPada, Apple Watch 5 oraz usługi dotyczące gier i wideo.
Kolejny raz gościny udzielił nam salon Volvo znajdujący się w samym
sercu Warszawy. Jeśli jeszcze nie byliście tutaj, to serdecznie zapraszamy i polecamy.
To wyjątkowe miejsce, bo łączy klimatyczną kawiarnię ze szwedzkimi
akcentami z salonem samochodowym. Drugiego takiego miejsca na
mapie Warszawy nie ma.
Wtorkowy iMagEvent był wyjątkowo udany. Frekwencja bardzo dopisała, wręcz nas zaskoczyła! Takich tłumów dawno nie było na naszych
imprezach. Nic się nie posypało, wszystko działało, o niczym nie
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zapomnieliśmy. Na miejscu byliśmy we
czwórkę – Patrycja, Paweł Hać, Wojtek
i ja. Zdalnie na żywo komentowali i pisali
o nowościach Paweł Okopień, Maciek
i Krzysiek Kołacz.
Tradycyjnie oczekiwanie na prezentację
można było sobie umilić pysznym jedzeniem. Catering przygotowany był przez
naszego partnera Volvo Car Warszawa.
Sporą atrakcją było oklejanie telefonów.
Każdy chętny, dzięki naszemu partnerowi iCorner.pl, mógł sobie okleić ekran
w swoim telefonie folią ZAGG. Model i producent nie grał roli, choć oczywiście 99,9%
urządzeń to były iPhone’y.
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Każdy iMagEvent to obowiązkowe konkursy dla uczestników na koniec
imprezy. Tym razem, chyba po raz pierwszy, mieliśmy aż 80 uczestników jednocześnie walczących o nagrody poprzez aplikację Kahoot!
Choć pytania, jak się okazało, nie były łatwe, a mocno podchwytliwe,
to rywalizacja była bardzo gorąca. Do wygrania były zestawy FIBARO,
różne akcesoria od iCorner.pl oraz książki od Insignis.
Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w naszym wydarzeniu. To dla nas bardzo ważne móc spotkać się z Wami na żywo, porozmawiać w przerwach i wspólnie bawić się w konkursach.
Widzimy się, mam nadzieję że już niebawem, na kolejnym iMagEvent!
Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z naszej imprezy:
Dziękujemy naszym partnerom. Partnerami #iMagEvent byli:

P Ó U T
Ile razy zdarzyło Ci się wyjść z domu
zabierająć iPada lub Maca a później
nie móc do niego podłączyć
urządzeń na port USB i
jednocześnie go zasilać. Ile
razy okazało się, że
będąc na prezentacji
nie mogłeś podłączyć
swojego urządzenia
przez port HDMI
do zewnętrznego
monitora?

Dzięki temu małemu hubowi zapomnisz
o tych problemach. Dodatkowo jest
mały więc bez problemu zmięści się w
każdą torbę komputerową lub w
ekstramalnych przypadkach nawet w
kieszeń spodni.
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Trends festival
Ponad 120 ekspertów z całego świata wystąpi na Business Insider TRENDS
FESTIVAL
2 i 3 października odbędzie się Business Insider TRENDS FESTIVAL, międzynarodowa konferencja, na której będą omawiane trendy na globalnym rynku.
W trakcie wydarzenia światowej klasy eksperci odpowiedzą, jak zmienia
się współczesny świat finansów, mediów, nowych technologii, medycyny
i zdrowia oraz czym będzie żył świat w kolejnych latach. Ponad 120 speakerów wystąpi na 4 scenach tematycznych: Business 4.0, Global Economy, Life
Science oraz Media i Marketing. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Praskim
Koneser w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Business Insider Polska.
Business Insider TRENDS FESTIVAL prezentuje szczegółową agendę wydarzenia. Pod adresem można znaleźć tematy prezentacji, sylwetki prelegentów, a także podział na cztery sceny tematyczne wydarzenia.
Pierwsza scena będzie poświęcona zagadnieniom z obszaru Global Economy, druga – Life Science, trzecia – Business 4.0 i czwarta – Media
i Marketing. Na każdej nich zaplanowano wystąpienia zaproszonych gości,
debaty, a także warsztaty i bloki tematyczne.
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Goście
Wśród gwiazd obecnych na konferencji jest Henry Blodget, założyciel Business Insider, który swoją prezentacją otworzy pierwszy dzień Business Insider TRENDS FESTIVAL, a także Hannes Schmid, milioner, fotograf i filantrop,
założyciel organizacji Smiling Gecko. Drugi dzień Business Insider TRENDS
FESTIVAL otworzy Zev Siegl, współzałożyciel sieci kawiarni Starbucks oraz
Taavi Kotka, pierwszy minister odpowiedzialny za transformację cyfrową
w Estonii. Drugiego dnia wydarzenia wystąpi także Pascal Kaufman, neurobiolog i ekspert od sztucznej inteligencji oraz Mark T. Hoffmann, kryminolog i psycholog biznesu.

Scena pierwsza – Global Economy
Ważną częścią sceny Global Economy jest blok tematyczny poświęcony Chinom. Poprowadzą go Jacob Lovén i Tom Xiong, producenci z Den Digitala
Draken – największego w Skandynawii podcastu poświęconego nowinkom
technologicznym prosto z Chin oraz jednego z większych anglojęzycznych
podcastów poświęconych tej samej tematyce. Prowadzący na przykładach
zaprezentują, w jaki sposób innowacje z Azji, głównie z Chin, zmieniają świat,
a także łączą go z większymi trendami zachodzącymi na świecie, w sposób
zasadniczy oddziałując na rynki zachodnie. W bloku tematycznym o Chinach
wystąpi także Haiwen Chen z firmy Alibaba oraz Tingting Fang z JudyDoll.

Scena druga – Life Science
Na kolejnej scenie – Life Science – będzie można dowiedzieć się m.in.
czym jest VUCA world oraz czemu fińskie określnie „sisu” jest sexy, a także
co może wnieść do skutecznego managementu system żywienia piłkarzy
stosowany w Borussii Dortmund. Te i inne tematy związane z aktualnymi
wyzwaniami i trendami w zarządzaniu będą poruszane przez zaproszonych
mówców z Polski i zagranicy. Na Life Science będzie można posłuchać
m.in. Igora Bogicevica z Seven Bridges, twórcy rozwiązań IT oraz trendów
w biotechnologii, Anny Wójcickiej z Warsaw Genomics oraz Urosa Sikimica
z 3Lateral’s oraz Vanessy Oertzen-Hagemann, specjalistki ds. żywienia
w Borussii Dortmund FC, a także Roba Blackiez RBDS z wystąpieniem
„Effective Communication by Donald Trump – How to Move the World
Economy with a Tweet and How to Defend Youself Against It”.
W ramach sceny Life Science zostanie poruszony również temat przywództwa w biznesie, który pojawi się w bloku tematycznym Leadership.
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W Leadershipwezmie udział m.in. Ylva M Andersson z May Strategies z prezentacją „Are you ready to take decision in 208 sec.?” oraz John Lynch,
który opowie, jak przywódzwo ratuje biznes i zmienia życie.

Scena trzecia – Business 4.0
Na scenie Business 4.0 uczestnicy zobaczą m.in. Ingo Ruebe z BOTLabs, firmy
chcącej przywrócić zaufanie i demokratyzację internetu; Sonię Wędrychowicz, liderkę w dziedzinie transformacji cyfrowej z 25-letnim doświadczeniem
w Europie, Azji i USA oraz Rafała Kuklińskiego z Amazon Web Service.

Scena czwarta – Media i Marketing
Scena Media i Marketing zgromadzi specjalistów marketingu i komunikacji
z całego świata. Wystąpią na niej m.in. Lars Silberbauer z MTV (Viacom),
który opowie o nowej generacji influencer marketingu; Gerard Crichlow z BBDO, który ma globalne doświadczenie w zakresie public relations,
mediów cyfrowych, mediów społecznościowych oraz marki i strategii kulturowej; Dawid Szczepaniak z VML, który przedstawi najgłośniejsze kampanie,
kształtujące przyszłość komunikacji o kobietach i do kobiet oraz Michał
Rejent i Eliza Minetti (PLNY LALA) z zagadnieniem „Why Women Love to
Hate Pink”.v W ramach sceny Media i Marketing zaplanowano blok tematyczny Women Power. Całą scenę Media i Marketing wspiera merytorycznie
Impact Day – od lat wydarzenie obowiązkowe w kalendarzu każdego marketera, stwarzające okazję do podniesienia kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poznania wybitnych specjalistów z branży marketingowej i mediowej.
Blok Women Power, skoncentrowany na kobietach w komunikacji marketingowej, zachęci zebraną publiczność, aby wraz z prelegentami wspólnie
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przeanalizować wiodące trendy w komunikacji skierowanej do kobiet
w Polsce i na świecie. Uczestnicy, bazując na najnowszych badaniach, będą
dyskutować, w jaki sposób kształtować swoje strategie, aby docierać do różnorodnych grup konsumentek efektywnie oraz jak budować ich lojalność.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie trendsfestival.pl.

Partnerzy
Partner Główny: InCredibles powered by Sebastian Kulczyk;
Partnerzy Sceny Business 4.0: ING Bank Śląski; Kochański & Partners;
Orange Polska S.A.;
Partner Wspierający: Havas Media Group;
Partner Sceny Global Economy: Globalworth Poland;
Partner Sceny Media i Marketing: Media & Marketing Polska; Impact Day;
Women Power;
Partnerzy Merytoryczni: Uniwersytet SWPS; Akademia Leona Koźmińskiego; Beginning Creative Collaboration Agency;
Partnerzy: Stepstone.pl; Absolvent Group; Abstra; Sektor 3.0; Izba Gospodarki Elektronicznej; Polish Chambers of Commerce Abroad (PolChambers); Polska Izba Żywności Ekologicznej; Moneteasy; Austrian Airlines AG;
Deutsche Lufthansa AG; Swiss International Air Lines Ltd.; Brussels Airlines;
Eurowings GmbH; Digital Poland; Festiwal Cyfryzacji; Dimaq;
Partnerzy medialni: iMagazine; BBC Studios Polska; Vogue Polska; Harvard
Business Review Polska; MIT Sloan Management Review Polska; Polish
Market; Wirtualne Media; Fundacja InternetPR.pl; Biotechnologia.pl; Strefa
Zarządzania Uniwersytetu SWPS; Radio Kampus; pulsHR.pl; Magazyn
gospodarczy Nowy Przemysł; dlahandlu.pl; Rynek Zdrowia; portalspozywczy.pl; handelextra.pl; Magazyn Handel; WNP.pl; KomputerŚwiat; AutoŚwiat, Onet; Forbes; NOIZZ.
Patronem medialnym Business Insider Trends Festival jest iMagazine.

Specjalny kod dla naszych czytelników, który daje zniżkę przy zakupie biletów

żk

i
%
zn
30

na konferencję Business Insider Trends Festival:

a:

iMAGAZINE

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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Pamięć nieulotna
„Oświadczyć, że nie obchodzi cię prywatność, bo nie masz nic do ukrycia,
to mniej więcej to samo, co oświadczyć, że nie obchodzi cię wolność
słowa, ponieważ nie masz nic do powiedzenia. Albo że nie dbasz o wolność
prasy, bo nie czytasz gazet. Albo że wolność wyznania nie ma dla ciebie
znaczenia, bo nie wierzysz w Boga. Albo że nie interesuje cię wolność
pokojowych zgromadzeń, bo jesteś gnuśnym aspołecznym agorafobem”.
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Edward Snowden to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych
postaci ostatnich lat. Zasłynął tym, że w 2013 roku udostępnił prasie
tysiące ściśle tajnych dokumentów pochodzących z NSA i współpracujących z nią agencji. Materiały udowadniały, że rząd Stanów Zjednoczonych, za pośrednictwem organizacji wywiadowczych, nielegalnie
i niezgodnie z konstytucją USA podsłuchuje nie tylko swoich własnych
obywateli, ale również każdego podłączonego
do internetu użytkownika na świecie. Opinia publiczna została natychmiast podzielona.

Trudno mi wyobrazić sobie
osobę, dla której książka ta
nie będzie miała żadnej wartości. Biografia ta to bowiem
nie tylko historia Snowdena,
ale również w pewnym sensie opowieść o tworzeniu się
internetu – z zupełnie innej,
osobistej perspektywy. Jeśli
urodziliście się w latach
70. lub na początku lat 80.,
w trakcie lektury dowiecie
się, o czym mówię.

W zależności od narracji określano go mianem
zdrajcy lub bohatera, podejrzewano o chorobę
psychiczną (w tym narcyzm i zaburzenia urojeniowe). Twierdzono również, że w rzeczywistości
jest podwójnym agentem, pracującym na zlecenie
rosyjskiego wywiadu.
Dzisiaj, w ramach międzynarodowej premiery,
nakładem wydawnictwa Insignis, ukazała się autobiografia Snowdena, zatytułowana „Pamięć nieulotna”. Data premiery nie jest przypadkowa – 17
września to obchodzony w USA Dzień Konstytucji,
na którą powoływał się Snowden, przekazując
materiały dziennikarzom. W samej książce również
nic nie jest przypadkowe – to doskonała pozycja
socjotechniczna, napisana w sposób, który przemówi do każdego dowolnego czytelnika na świecie, bez względu na płeć, narodowość czy stopień
wiedzy technicznej. Kompletny komputerowy laik
nie poczuje się przytłoczony technikaliami, które
Snowden wyjaśnia niezwykle prostym językiem,

a profesjonalista znajdzie w niej konkretne informacje i zignoruje całą
resztę. Trudno mi wyobrazić sobie osobę, dla której książka ta nie będzie
miała żadnej wartości. Biografia ta to bowiem nie tylko historia Snowdena, ale również w pewnym sensie opowieść o tworzeniu się internetu
– z zupełnie innej, osobistej perspektywy. Jeśli urodziliście się w latach
70. lub na początku lat 80., w trakcie lektury dowiecie się, o czym mówię.
Wrażenie jest niesamowite.
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„Miałem to szczęście, że mój wiek dojrzewania przypadł niemal dokładnie na ów krótki, ale cudowny okres, kiedy to internet tworzyli ludzie dla
ludzi i kiedy to ludzie byli jego najważniejszą częścią. Podstawową funkcją
sieci nie było wówczas generowanie zysku, tylko dostarczanie informacji,
a aktywność internautów regulował nieustannie ewoluujący zbiór akceptowanych przez internetową społeczność zasad, a nie bezduszne i egzekwowalne prawnie umowy dotyczące warunków korzystania z usług. Do
dziś uważam, że internet w latach dziewięćdziesiątych to najbardziej udana
próba wprowadzenia w życie anarchistycznych ideałów”.
Zastosowana narracja jest niezwykle spójna i przejrzysta. W pierwszej
części koncentruje się głównie na dzieciństwie i wyjaśnieniu kontrowersji,
które narosły wokół osoby autora, zaś następnie przechodzi do zaprezentowania faktów dotyczących największego wycieku danych w historii Ameryki. Snowden robi to z właściwą sobie bezkompromisowością – zamiast
walczyć z pojedynczymi zarzutami, rozprawia się ze wszystkimi za jednym
zamachem, ponieważ jak sam twierdzi:
„Nie należy wyprowadzać z błędu tych, którzy cię nie doceniają. Ci, co nie
dostrzegają twojej prawdziwej wartości, obnażają tym samym własne wrażliwe punkty – ziejące dziury w postrzeganiu świata, które powinny pozostać
niezasklepione, jeśli chcesz przez nie później przegalopować na grzbiecie
płonącego konia, by swym mieczem sprawiedliwości przywrócić prawdę”.
Stara się przy tym zachować pewność, że czytelnik otrzyma wystarczająco
dużo informacji, by mógł wyciągnąć z lektury własne wnioski. Nie ignoruje
opinii, jakie były na jego temat wyrażone. Opowiadając swoją historię, nie

Zastosowana narracja jest niezwykle spójna i przejrzysta.
W pierwszej części koncentruje się głównie na dzieciństwie
i wyjaśnieniu kontrowersji, które narosły wokół osoby autora,
zaś następnie przechodzi do zaprezentowania faktów dotyczących największego wycieku danych w historii Ameryki.
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przedstawia się jako rycerza na białym koniu, którego nigdy nie dotknęły
żadne wątpliwości. Wręcz przeciwnie – zaznacza na linii czasu punkty
zwrotne, kształtujące i zmieniające jego poglądy, zarówno te prywatne,
jak i polityczne. Nie zaprzecza, że po zamachach z 11 września prezentował
poglądy radykalne, zgodne z oficjalną państwową narracją:
„Przyjmowałem bezrefleksyjnie wszystkie stwierdzenia przedstawiane
w mediach jako fakty; mało tego, powtarzałem je tak gorliwie, jakby mi za
to płacono. Chciałem być wyzwolicielem. Chciałem uwolnić uciśnionych od
ciemiężycieli. Przyjąłem za pewnik prawdę skonstruowaną w interesie państwa, który pod wpływem targających mną emocji wziąłem mylnie za interes narodu. Było zupełnie tak, jakby cały mój dotychczasowy światopogląd
legł nagle w gruzach – antyinstytucjonalny etos hakerski oraz apolityczny
patriotyzm, który przejąłem od moich rodziców, zostały jakby wykasowane
z mojego systemu, a ja przemieniłem się ochoczo w żywe narzędzie zemsty.
Najbardziej zawstydzająca wydaje mi się dziś łatwość, z jaką dokonała się we
mnie ta transformacja – i to, jak chętnie ją zaakceptowałem”.
Przez tę doskonałą taktykę socjotechniczną pozbawia swoich przeciwników argumentów. Trudno przecież wytykać komuś błędy, do których już
się publicznie przyznał. Takie zarzuty tracą na wartości, stając się wyłącznie
bezużytecznym zlepkiem słów. Dodatkowo okraszając całość celnymi podsumowaniami o charakterze egzystencjalnym, kształtuje w oczach czytelnika
obraz zrównoważonego i krytycznego obserwatora, zadając kłam tym, którzy
podają w wątpliwość jego zdrowie psychiczne oraz motywy, którymi się kierował. Metodę tę stosuje zarówno w przypadku wyjaśniania kwestii prywatnych, jak i filozoficznego spojrzenia na technologię. W dzisiejszych czasach,
kiedy kwestia prywatności danych stała się przedmiotem debaty publicznej, jego postawa zdaje się dużo bardziej uzasadniona niż sześć lat temu.
Sprawni użytkownicy sieci mają już pełną świadomość zagrożeń wynikających ze zbierania i przetwarzania informacji bez wiedzy ich właścicieli. Niestety, duża część internautów, zwłaszcza tych, którzy urodzili się już w erze
powszechnego dostępu do sieci, nadal nie przykłada do tej kwestii należytej
wagi. Pokolenie Snowdena, moje pokolenie, miało to szczęście, że mogło
od samego początku obserwować rozwój sieci i co za tym idzie, posiada
dużo głębsze zrozumienie rządzących nim mechanizmów. Młodzi ludzie,
dla których internet jest normalną częścią życia, paradoksalnie posiadają

KSIĄŻK A

42

nieporównywalnie mniej wiedzy na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje
sieć. Są sprawnymi użytkownikami GUI, znają najpopularniejsze serwisy i najnowsze aplikacje, jednak rozkładają ręce w przypadku pytań o charakterze
technicznym. To sprawia, że zafascynowani możliwościami nie przykładają
wielkiej wagi do potencjalnych zagrożeń. Tymczasem, zmierzamy w kierunku
stanu, w którym produkowane przez nad dane stają się wieczne:
„Zaczynamy generować informacje, zanim jeszcze przyjdziemy na świat
– kiedy sprzęt medyczny wykrywa naszą obecność w łonie matki; dane o nas
będą też rozprzestrzeniać się nawet po naszej śmierci. Świadomie tworzone
wspomnienia, czyli dane dokumentujące rozmaite fakty i wydarzenia, które
decydujemy się zatrzymać, stanowią oczywiście jedynie drobny ułamek informacji na temat naszego życia, pozyskiwanych i gromadzonych – w większości
wypadków bez naszej wiedzy lub zgody – przez inwigilujące nas instytucje
prywatne i rządowe. Jesteśmy pierwszymi ludźmi w dziejach świata dotkniętymi problemem nieśmiertelności danych; jako pierwsi musimy zmierzyć się
z prawdą, że informacje na nasz temat mogą istnieć wiecznie. To dlatego spoczywa na nas szczególna powinność. Musimy zadbać o to, by dane o naszej
przeszłości nie zostały wykorzystane przeciwko nam ani naszym dzieciom”.

Sprawni użytkownicy sieci mają już pełną świadomość zagrożeń wynikających ze zbierania i przetwarzania informacji
bez wiedzy ich właścicieli.

Snowden w swojej biografii powoli buduje napięcie, prowadząc czytelnika
za rękę przez system wydarzeń, które doprowadziły do ujawnienia przez
niego dokumentów, będących ścisłymi tajemnicami służb wywiadowczych.
W tym procesie nic nie jest bez znaczenia – ani dzieciństwo, ani dojrzewanie, ani podejmowane po kolei prace. Sprawia, że czytelnik identyfikuje
się z postacią i w kluczowych momentach sam zadaje sobie pytanie, czy
postąpiłby inaczej i z jakich powodów. Z procesu tego jasno wynika, że
sytuacja nie jest ani tak jednoznaczna, ani tak kontrowersyjna, jak mogłoby
się wydawać, bazując na doniesieniach prasowych.
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Po przeczytaniu biografii jestem przekonana, że każdy z czytelników będzie
miał na ten temat swoje własne zdanie. W moich oczach Edward Snowden
okazał się po prostu człowiekiem targanym sprzecznościami, pokonanym
przez konflikt pomiędzy praktyką a teorią. Jeśli chodzi o kwestię poczytalności i przypisywane mu skłonności narcystyczne, nie wydają się one mieć
uzasadnienia. Sposób myślenia Snowdena przypomina bardziej program komputerowy wykonujący kolejne linie poleceń. Wszystko idzie dobrze do czasu,
kiedy zachowana jest logika IFTTT i spełnione są wszystkie parametry zadania.
Gdy następuje błąd krytyczny, program albo wpada w pętlę, powodującą niekończące się wykonywanie tego samego polecenia, którą w normalnym świecie można nazwać obsesją, albo przestaje funkcjonować. Paradoks, na który
natknął się Snowden, uniemożliwił mu normalne funkcjonowanie w świecie
i wygenerował narastające napięcie, zmuszające go podjęcia działania w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie programu okazało się niemożliwe. Bez wątpienia
spowodowało to u niego stany lękowe i wyzwoliło zachowania paranoiczne,
jednak nie w stopniu zaburzającym poczytalność. Służby wywiadowcze nie
popisały się w jego przypadku zdolnością oceny charakteru, ponieważ z jego
własnej relacji wynika, że od wczesnej młodości przejawiał skłonności do ulegania obsesyjnym myślom i nadawał sytuacjom dużo większe znaczenie, niż
miały w rzeczywistości. Nietrudno więc sobie wyobrazić, że przebywając przez
wiele lat w środowisku zajmującym się wywiadem i inwigilacją, jego świat
nabrał cech, których my, zwykli nieświadomi ludzie, na co dzień nie zauważamy. W końcu napięcie sięgnęło granicy i musiał podjąć decyzję, którym
wartościom musi się sprzeniewierzyć. W każdym przypadku dla kogoś stałby
się zdrajcą, a dla kogoś bohaterem. W podręcznikach filozofii sytuacja ta
powinna zostać nazwana „Paradoksem Snowdena”, bo nieprędko znajdziemy
dla niej satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Faktem jest jednak to, że
bez względu na ocenę motywów i zachowań Snowdena, dzięki jego postępowaniu świat zwrócił oczy na kwestię bezpieczeństwa w sieci, z której miliony
użytkowników korzystają na co dzień.
Na razie nie pozostaje mi nic innego, jak gorąco polecić „Pamięć nieulotną”
i zapewnić, że to lektura, obok której nikt nie przejdzie obojętnie.
iMagazine jest patronem medialnym międzynarodowej premiery.
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podsumowanie
IFA, IFA i po IF-ie. Tegoroczna IFA już za nami. Berlińskie targi, największe
tego typu targi w naszej części świata, tradycyjnie odbyły się na początku
września. I powiem Wam szczerze, że chyba pierwszy raz, a jeżdżę na nie
od 2008 roku, brakowało mi tego „czegoś”, tematu przewodniego. Oczywiście przewijał się gdzieś 5G albo inteligentne AGD, na które zwrócił
uwagę Paweł Okopień, ale to nie było wielkie wow.
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Gdyby nie parę ciekawostek, na które zwróciłem uwagę, pierwszy raz
wróciłbym rozczarowany. Oczywiście targi są ogromne. Znajdziemy na
nich w zasadzie wszystkich największych graczy prezentujących swoje
największe osiągnięcia i propozycje na najbliższe 12 miesięcy, a przynajmniej na najgorętszy czas w roku, czyli Boże Narodzenie. Hale są
ogromne, mnóstwo ludzi, a imprezy około targowe zaczynają się już
dwa–trzy dni przed rozpoczęciem samych targów.
W tym roku byłem dość krótko, raptem trzy dni, ale odnoszę wrażenie,
że to wystarczyło. Przeszedłem wzdłuż i wszerz targi i gdyby nie parę
produktów, które udało mi się wyłowić, to targi w moim odczuciu przeszłyby bez echa.
Największym hitem, w mojej ocenie był… Samsung Galaxy Fold. Pierwszy
raz mogłem go wziąć do ręki i przez chwilę go poużywać. Trafia do mnie
bardzo koncepcja składanego ekranu. Możliwość noszenia przy sobie
jednego urządzenia zamiast dwóch – telefonu i tabletu – to świetna
perspektywa. Samsung podczas targów zaprezentował jeszcze jeden
telefon, którego nikt się nie spodziewał, model Galaxy A90, pierwszy
„budżetowy” model z 5G.
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Duże wrażenie zrobiła na mnie też prezentacja telewizorów na stoisku Samsunga. Po
pierwsze ruchome porównanie rozmiarów
55" vs. 75" vs. 98". No i scenografia przypominająca rozkładaną książkę dla małych dzieci
pokazującą, jak wpasowuje się w pokój telewizor The Frame.
Withings znów jest Withingsem po epizodzie
z marką Nokia. Chyba wszystkim to na zdrowie wyszło. Na pewno Withingsowi. Na IFA
zaprezentował swoje nowe zegarki, ale mnie
najbardziej spodobał się ciśnieniomierz, który
był zaprezentowany w tym roku na CES, ale
dosłownie dwa dni przed IFA dostał europejską certyfikację medyczną i dzięki temu
wchodzi do sprzedaży. Niebawem będziemy
mieli go w testach.
Oryginalnym rozwiązaniem zaprezentowanym na IFA były okulary Mutrics z wbudowanymi głośnikami do słuchania muzyki lub
rozmawiania. Wyglądają dobrze, dźwięk jest
zaskakująco dobry jak na takie rozwiązanie.
Podobne niedawno pokazało też Bose.
Jabra pokazała następcę swoich świetnych
słuchawek true wireless Elite 65t, model Elite
75t. Do sprzedaży wejdzie dopiero pod koniec
października, ale zmniejszenie i wydłużenie
czasu pracy na jednym ładowaniu o 100% jest
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imponujące, przy zachowaniu tych samych przetworników. Czekam na ich
premierę, aby przetestować.
Swedish Posture – totalne zaskoczenie na takich targach. Produkt całkowicie… analogowy. Pamiętacie, zwracam się tutaj do starszych czytelników,
pajączka? Coś, co miało poprawiać naszą sylwetkę? To jest właśnie jego
nowa wersja. Na moje głupie pytanie, czy jest do tego jakaś aplikacja,
panie ze stoiska totalnie się zdziwiły, ale powiedziały, że nie jestem pierwszym, który je zadaje. Fajna rzecz. Przez moment miałem go na sobie i od
razu byłem wyprostowany.
Ciekawy produkt zaprezentowało też Puro. Producent znany z akcesoriów
do iPhone’a i generalnie urządzeń mobilnych pokazał inteligentną butelkę,
która wraz z aplikacją będzie kontrolować nasze nawodnienie.
JCPAL pokazało m.in. swoją odpowiedź na Apple’owy AirPower, który ostatecznie nie pojawił się na rynku. Nowa ładowarka indukcyjna JCPAL potrafi
jednocześnie ładować telefon i Apple Watch, no i ma certyfikat MFi.
Można? Można. Apple powinno uczyć się od małych producentów.
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Na IFA, które odbywały się przed premierą iPhone’a 11, można było na
praktycznie każdym stoisku producentów akcesoriów zobaczyć obudowy
do nich. Tydzień przed premierą wszystko było jasne. Każdy szanujący się
producent miał nawet atrapę telefonu, już nic nie utrzyma się w tajemnicy
w dzisiejszych czasach.
Podobnie jak w zeszłym roku, najciekawszym według mnie miejscem na
targach była hala ze start-upami. Tu jest przyszłość. Tu można było znaleźć
bardzo ciekawe rozwiązania. Niejednokrotnie trzeba było dopiero porozmawiać z wystawcą, bo ten miał tylko komputer i wydrukowane z drukarki logo swojej firmy lub produktu. Dopiero rozmowa z nim rozwiewała
wszelkie wątpliwości, że ma się do czynienia z czymś ekstra. Na takich
wystawców polują duże firmy. Parę produktów z zeszłego roku, z tej hali,
widziałem na stoiskach większych firm w tym roku w innych miejscach.
Tegoroczne targi to już przeszłość. Choć były w tym roku mało odkrywcze,
to warto je odwiedzić. Nigdzie w jednym miejscu nie zobaczymy tylu produktów i rozwiązań w jednym momencie. Berlin jest blisko – warto wyskoczyć na jeden lub dwa dni, aby odwiedzić największe targi elektroniki
użytkowej w Europie. Polecam.

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

KUP BILET
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Wnioski z eksperymentu
detoksu od mediów
Już październik. Pojawiły się nowe sprzęty od Apple'a, nowy iOS
i iPadOS, ale o tym więcej napiszę za miesiąc… Muszę przecież ten
system porządnie potestować. W tym miesiącu chciałbym więc
podzielić się z Tobą wnioskami z mojego eksperymentu „detoks
od mediów społecznościowych”, o którym pisałem w majowym
wydaniu iMagazine.
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Jak wyglądał mój „odwyk” od mediów
społecznościowych?
Zachęcam do przeczytania mojego majowego artykułu, ale dla przypomnienia: usunąłem wszystkie aplikacje takie jak Facebook, Twitter czy
Instagram. Na miesiąc. Potem teoretycznie do nich wróciłem, ale nie do
końca. I o tym właśnie będzie w tym miesiącu. Czy wróciłem do starych
nawyków? Czy znowu kompulsywnie sprawdzam Instagram?

FOMO to prawda. Uważaj na FOMO!
FOMO – z angielskiego: Fear of Missing Out (czyli

Pamiętam moment, kiedy
po miesiącu pełnego

strach przed tym, że mnie coś ciekawego omija) jest
niesamowitym fenomenem i każdy z nas jest na
niego podatny. Naprawdę!

detoksu od mediów społecznościowych wszedłem
na „fejsa” i zacząłem przeglądać wpisy ludzi… Bardzo

Pamiętam moment, kiedy po miesiącu pełnego
detoksu od mediów społecznościowych wszedłem
na „fejsa” i zacząłem przeglądać wpisy ludzi… Bardzo
szybko zacząłem czuć się w pewien sposób odosob-

szybko zacząłem czuć się

niony, gorszy, niedoinformowany. Po około 15 minu-

w pewien sposób odosob-

tach „złapałem doła” i zacząłem czuć się po prostu

niony, gorszy, niedoinformowany. Po około 15 minutach

źle! Bardzo mnie to zdziwiło, więc zamknąłem Facebook i od tamtego czasu podjąłem decyzję, że nie
wchodzę tam, jeśli nie mam powodu (o czym poniżej).

„złapałem doła” i zacząłem
czuć się po prostu źle!

Aby nie poddać się FOMO i nie wpadać w depresję,
tak oto radzę sobie z mediami społecznościowymi:

Instagram – raz w miesiącu!
Zacznę od tego, że kiedy już odpuściłem Insta,
wcale mi go nie brakowało tak, jak się tego obawiałem. Nie martwiłem
się, że nie wrzucam zdjęć i stories oraz nie śledzę wszystkiego na bieżąco. Przez ostatnie miesiące odwiedziłem Instagram zaledwie dwa lub
trzy razy. Najpierw zainstalowałem go na iPadzie, ale niestety aplikacja
działała fatalnie, więc znowu ją usunąłem.
Stanęło na tym, że w ostatni piątek miesiąca („piąteczek” w Nozbe) ściągam Instagram na telefon, przeglądam zdjęcia przez około 30 minut
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i ponownie odinstalowuję. I do następnego miesiąca wcale mi go nie brakuje… Taka częstotliwość jest dla mnie optymalna.

Facebook – „nie chcem, ale muszem”
Aplikację Facebook mam na iPadzie, ale, jak już napisałem, w ogóle jej nie
odpalam, jeśli nie muszę. Co więcej, mam włączony Screen Time na maksimum pięć minut dziennie i z dumą stwierdzam, że więcej mi nie potrzeba
– Facebook mnie nie kusi. Niestety, czasami muszę tam wejść „służbowo”,
kiedy ktoś z firmy pokazuje mi, że jest dyskusja, w której powinienem się
odezwać bądź post, który warto polubić lub skomentować.
Kiedy publikuję nowy wpis na blogu, wrzucam go na „walla”. I tyle. Nic więcej. Nie wchodzę na „fejsa”, by przeglądać nowe posty – w ogóle nie mam
takiej potrzeby.
Ciągle nie odinstalowuję Messengera, bo jednak się przydaje. Ludzie często kontaktują się ze mną w ten sposób i dzięki temu jestem w kontakcie
ze światem.

Twitter – trochę mi go brakuje…
Nie mam Twittera na iPhonie. Na iPadzie – tylko jako Tweetbot. W tym
przypadku również ustawiłem opcję Screen Time na pięć minut dziennie i 30 minut w piątki. Czasami niestety przekraczam ten limit, za co
mi wstyd.
Aby łatwiej było mi się ograniczać, zmniejszyłem liczbę osób, które śledzę na Twitterze, więc nawet po kilkudniowej nieobecności mam do

Aby łatwiej było mi się ograniczać, zmniejszyłem liczbę
osób, które śledzę na Twitterze, więc nawet po kilkudniowej
nieobecności mam do przejrzenia tylko kilkaset wpisów, co
zajmuje mi mniej niż 15 minut. Najciekawsze polecane artykuły
wrzucam do Pocketa i czytam je w „piąteczki”.
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przejrzenia tylko kilkaset wpisów, co zajmuje mi mniej niż 15 minut. Najciekawsze polecane artykuły wrzucam do Pocketa i czytam je w „piąteczki”.

Reeder – RSS wraca do łask!
Na iPhonie ciągle mam zainstalowaną aplikację Reeder i tam subskrybuję
RSS blogów, które mnie interesują. Dzięki temu czytam faktycznie to, co
mnie ciekawi, a nie przypadkowe teksty wspomniane przez ludzi w mediach
społecznościowych. Gdy ktoś poleca wartościowy artykuł z bloga, którego
nie znam, często dodaję go do Reedera, aby poczytać w przyszłości. Gdy
okazuje się, że jakiś blog nie daje mi wartości, usuwam go.

Podcasty i książki znowu wróciły na top!
Subskrybuję obecnie coraz więcej podcastów. Ponadto kupiłem sporo
nowych książek na Audible. Część z nich przerzuciłem na zegarek, więc gdy
wychodzę z domu, słucham, zamiast wgapiać się w ekran. Najnowsze AirPodsy mam zawsze w kieszeni, więc kompulsywne oglądanie ekranu telefonu zastąpiłem… kompulsywnym słuchaniem ciekawych treści.

Powiadomienia mam wszędzie powyłączane
Nie muszę chyba wspominać o tym, że nawet jeśli mam na urządzeniu
zainstalowane jakieś aplikacje mediów społecznościowych, wyłączam
w nich wszelkie powiadomienia. Nie życzę sobie zaczepek. Dziękuję!

A wracając do FOMO… i nowych iPhone'ów
Przyznałem się już, że Twittera ciągle przeglądam, choć znacznie rzadziej
i nie tak kompulsywnie, jak kiedyś. Zapewne dlatego, że nie mam appki na
telefonie. Pamiętam jednak, że w przeddzień zamówień nowych iPhone'ów
znowu włączyło mi się FOMO…
A więc tak: kupię nowego iPhone'a Pro (co roku zmieniam telefon na
nowy… taka praca) i kupię nowy zegarek (chcę odczuć ten ekran „always
on”), jednak nie muszę go mieć pierwszego dnia dostępności. W ogóle
mi na tym nie zależy. Niestety, gdy tylko zacząłem przeglądać Twittera
i zobaczyłem, że ludzie wokoło zamawiają, czekają na kuriera, znowu
włączyło mi się FOMO – może powinienem zamówić? Dlaczego oni już
mają, a ja jeszcze nie? Co teraz ze mną będzie?
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Czy obserwujesz to u siebie? Media społecznościowe sprawiają, że FOMO łatwo może
się włączyć i dość szybko przewartościować
tematy. Nagle może zacząć ci zależeć na
czymś, na czym ci tak naprawdę nie zależy.
Presja innych płynąca z social mediów działa
mocniej, niż się spodziewasz.

Gdy ktoś poleca wartościowy artykuł z bloga, którego nie znam, często
dodaję go do Reedera, aby poczytać
w przyszłości. Gdy okazuje się, że jakiś
blog nie daje mi wartości, usuwam go.

Warto się odciąć – polecam
wszystkim!
Jestem bardzo zadowolony z mojego eksperymentu i z jego wniosków. Jak widzisz,
ciągle się miotam i wcale nie jestem zupełnie
uodporniony na FOMO i inne skutki mediów
społecznościowych. Zdaję sobie jednak z tych
mechanizmów sprawę dużo bardziej niż przed
eksperymentem.
Dlatego polecam wszystkim podobne ćwiczenie. Miesiąc odcięcia wystarczy. Mam teraz
więcej czasu na pisanie, myślenie, analizowanie strategii Nozbe… Jestem też dużo spokojniejszy i dużo mniej podatny na opinie innych.
Po prostu czuję, że „robię swoje”. I o to chyba
chodzi, prawda?
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Nokian WR A4
Lato minęło. Robi się coraz chłodniej.
Zaczynamy rozglądać się za zimowymi
oponami. Na ten sezon Nokian przygotował coś nowego. W skrócie – sportowa
jazda i najwyższej klasy przyczepność na
śniegu. Nowe opony zimowe Nokian WR
A4 zostały zaprojektowane pod kątem
zmiennych warunków charakteryzujących w szczególności polską zimę.
Zwiększona przyczepność na śniegu
i błocie pośniegowym opon sportowych Nokian WR A4 to rezultat ponad
czterech lat badań. Wzory bieżnika,
surowce i mieszanki gumy to owoc
tysięcy godzin projektowania komputerowego, porównań laboratoryjnych
i testów w różnych warunkach.

Cena: od 305 PLN za R16 PLN
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KUNGSBLOMMA
komplet pościeli z 2 poszewkami

99

99

Katalog Ikea
Czy tylko Nowy Rok jest okazją, żeby wprowadzić pozytywne zmiany do
swojego życia? IKEA w sezonie katalogowym 2020 udowadnia, że każdy
dzień może być nowym początkiem i nawet drobne produkty wyposażenia domu mogą nam się odwdzięczyć większym komfortem codziennego
życia.
Wszystkie ceny w katalogu to ceny maksymalne,
ważne do 31 lipca 2020.

Jesienią IKEA uwagę kieruje na zdrowy i komfortowy sen, zachęcając

klientów do zachowania równowagi pomiędzy pracą i odpoczynkiem.
Nowy Katalog IKEA 2020 to również nowa forma dystrybucji – sam nie
przyjdzie do domu. W Polsce nowy Katalog w wersji papierowej jest
dostępny na zamówienie. Można bezpłatnie zamówić go na stronie https://
www.ikeafamily.eu/katalog i odebrać w wybranym saloniku Kolportera lub

sklepie IKEA. Wersja cyfrowa nowego Katalogu, identyczna z papierową,
jest dostępna dla wszystkich na IKEA.pl/katalog.

Zamów

LIFESTYLE

Profoto C1 Smartphone Studio Light
Współczesne smartfony są wyposażane w coraz lepsze aparaty
fotograficzne, pozwalające utalentowanym fotografom na robienie naprawdę świetnych zdjęć. Ich piętą achillesową są jednak
zwykle wbudowane lampy błyskowe – a właściwie ich dość ograniczone substytuty. Firma Profoto zdecydowała się rozwiązać ten
problem, projektując przenośne lampy studyjne Profoto C1 i C1
Plus. Są kompaktowe, można nimi sterować z poziomu aplikacji
i współpracują z całą gamą akcesoriów do modyfikowania światła.
Profoto C1 oraz C1 Plus to kompaktowe (oba modele mieszczą się w dłoni), ale w pełni funkcjonalne, studyjne lampy do
smartfona, które już za pomocą jednego błysku umożliwiają
stworzenie profesjonalnie wyglądającego zdjęcia. Model C1 jest
przeznaczony wyłącznie do współpracy ze smartfonami, zaś
C1 Plus to lampa będąca pełnoprawną częścią rodziny Profoto,
gdyż poza możliwością wyzwalania jej z poziomu aparatów (np.
wyzwalaczem Air Remote), umożliwia także wykorzystywanie
kompatybilnych modyfikatorów Clic (narzędzi do
kształtowania światła). Aby wygodniej pracować
z C1 Plus, można zamontować ją
na statywie.

Cena: od 1290 PLN

Do kupienia w Link
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Columbia Sportswear SH/FT
Columbia Sportswear zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję obuwia SH/FT, inspirowaną współczesną, dynamiczną urbanizacją oraz
dążeniami do poszukiwania równowagi na łonie natury. Stanowiąca
doskonałe połączenie stylu i funkcjonalności kolekcja SH/FT została
zaprojektowana z myślą o nowym pokoleniu – entuzjastach outdooru
– i oferuje doskonałe parametry użytkowe, zarówno na asfalcie, jak również na nieutwardzonym szlaku.
Czerpiąc inspiracje z wyjątkowej roli natury i miejskiego stylu życia młodzieży, firma Columbia Sportswear nawiązała współpracę ze zdobywcą
platynowych płyt i nagród GRAMMY – DJ-em i producentem muzycznym
Zeddem, aby wspólnie stworzyć kolekcję SH/FT.

Soundbar AMBEO

Poznaj przyszłość kina domowego
w jednym eleganckim urządzeniu

Wyposażony w 13 głośników klasy high-end,
soundbar AMBEO zapewnia dźwięk 5.1.4, a jednocześnie
gwarantuje wyjątkowo głębokie basy bez potrzeby
stosowania dodatkowego subwoofera. Dzięki zaawansowanej
funkcji kalibracji pod konkretne pomieszczenie, soundbar
zanurzy Cię w trójwymiarowym dźwięku dostosowanym
do Twojego salonu, zapewniając niezapomniane wrażenia.

www.sennheiser.pl/ambeo-soundbar
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iPhone 11 Pro Max

– czy warto się przesiąść?
Mija powoli drugi tydzień, odkąd mam i na co dzień używam
iPhone’a 11 Pro Max. Może będzie to już nudne stwierdzenie,
powtarzane co roku, ale jest to najlepszy iPhone, jaki do tej pory
Apple wypuściło i jaki miałem. Wiem, to samo mówiłem w zeszłym
roku i wcześniej, ale zmiany, jakie Apple wprowadziło w tej edycji, są
na tyle znaczące, że jestem zadowolony z przesiadki. Zdecydowanie
bardziej niż gdy przesiadałem się z X na XS.
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Przesiadka z 7 na X była sporą zmianą. Dwa zupełnie różne telefony, ekrany
i sposoby używania. FaceID i gesty było czymś świeżym i nowym. Zeszłoroczna zmiana z X na XS Max, gdyby nie rozmiar ekranu, byłaby dla mnie
praktycznie niezauważalna. W tym roku zmiany wprowadzone przez Apple
są dla mnie i podejrzewam, że dla wielu użytkowników, istotne. Czekałem
na nie bardzo i się doczekałem. W połączeniu z iOS 13 mam zupełnie nowe
wrażenia z używania iPhone’a niż do tej pory.

Wygląd
Zdecydowałem się w tym roku na zupełnie nowy kolor, Midnight Green.
Według mnie jest genialny, oryginalny, najbardziej podoba mi się z całej
oferty „Pro”. Podejrzewam, że w tym roku będzie najpopularniejszym
wyborem użytkowników. Matowe wykończenie pleców wygląda świetnie. Najbardziej podoba mi się w nim to, że w zależności od kąta, pod
jakim patrzymy, nie widać ani jabłka (które tym razem jest przesunięte
bardziej na środek względem poprzednich modeli iPhone’ów), ani
przede wszystkim znaczków certyfikatów CE. Dopełnieniem jest ramka
stalowa, pod kolor, która jest prawie czarna, ale z odcieniem zielonym.
Wszystko to składa się na bardzo spójną całość.
Biorąc do ręki nowego 11 Pro Max, mam jeszcze większe wrażenie obcowania z produktem premium. Może to kwestia matowego wykończenia, może
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też trochę wagi. iPhone 11 Pro Max jest minimalnie grubszy (7,7 mm vs.
8,1 mm) i cięższy od poprzednika (208 g vs. 226 g) i choć są to bardzo małe
różnice, to, uwierzcie mi, czuć je.
Pomimo że tył jest matowy i wydawałoby się, że może być przez to mniej
śliski, jest jednak odwrotnie. Trzeba uważać, żeby nie wyślizgnął się nam
z ręki. Dodatkowo, co bardzo istotne, na matowym wykończeniu nie widać
odcisków palców.
Ostatnia rzecz to przyciski na krawędziach, które zostały delikatnie przesunięte względem poprzednika. Złośliwi mogą powiedzieć, że znów Apple
chce zarobić na klientach, bo nie będą pasować stare pokrowce… oh wait…
przecież to zupełnie nowy model i ma zupełnie inny aparat, zatem i tak by
nic nie pasowało…

Ekran i brak 3DTouch
Przyznam się, że w tym roku liczyłem na to, że Apple zdecyduje się na
wprowadzenie ekranu podobnego do znanego z iPadów Pro, czyli o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Niestety, tak się nie stało, a byłby to bardzo
widoczny w codziennym użytkowaniu element. A tak mamy niby nowy
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ekran, Super Retina XDR, co, szczerze powiem, dla zwykłego użytkownika
nie jest specjalnie widoczne.
Ekran jest teraz jaśniejszy (1200 nitów) i ma większy kontrast (2 000 000:1),
co przekłada się na lepszą widoczność na słońcu. Osobiście nie widzę specjalnych różnic względem poprzednika.
Nowy ekran to też brak 3DTouch. Tej zmiany obawiałem się najbardziej.
W jego miejsce jest Haptic Touch, które zastępuje w zasadzie w większości
przypadków to, co mieliśmy wcześniej. Co więcej, nowe rozwiązanie może
być zastosowane w urządzeniach, które wcześniej nie miały 3DTouch i tak
po instalacji iPadOS na moim iPadzie Pro mam też dodatkowe menu po
dłuższym przytrzymaniu ikon. To jednak spory plus.
FaceID faktycznie jest poprawione i działa pod dużo większym kątem.
Teraz, jak siedzę przy biurku i pracuję, a obok komputera leży telefon, to
wystarczy zerknięcie na niego i FaceID łapie i odblokowuje iPhone’a. Czy
poprawione FaceID jest szybsze? Jeśli już, to niezauważalnie.
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Dźwięk
Dźwięk został według mnie mocno poprawiony. Dźwięk w rozumieniu
głośników, które grają teraz wyjątkowo głośno i czysto. Nie ma wrażenia
„radyjka tranzystorowego”. Porównać spokojnie można teraz wrażenia do
odsłuchu na małym głośniku. Jestem pod dużym wrażeniem efektu.

Ładowanie i bateria
Tutaj mamy spory, wręcz gigantyczny progres. Udało mi się wyciągnąć na
jednym ładowaniu 8 godz. na włączonym ekranie. To fenomenalny wynik.
Spokojnie, iPhone 11 Pro Max wytrzymuje dwa pełne dni mocnego użytkowania. Dodana do kompletu ładowarka wreszcie jest 18 W, dokładnie taka
sama, jaka jest dodawana do iPadów Pro (11” i 12,9”).
Grubszy telefon i ekran bez 3DTouch to więcej miejsca na baterię. Teraz ma
ona 3968 mAh – poprzednik miał „tylko” 3140 mAh. To wszystko, plus bardziej energooszczędne podzespoły, wpływa na dużo dłuższą pracę na baterii. Istotna kwestia dotycząca ładowania indukcyjnego: w iPhonie 11 Pro Max
jest jakby większa powierzchnia do indukcji, łatwiej „trafić” na ładowarkę.
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Aparat
To jest najważniejsza zmiana w iPhonie
chyba od samego początku linii produktowej. Mocno na fotografii w iPhonie
11 Pro skupił się Wojtek w swoim tekście,
który znajdziecie w tym numerze. Ja się
skupię tylko na kilku rzeczach.
Aparat z trzema obiektywami, choć
w rzeczywistości wygląda lepiej niż na
przeciekach i zdjęciach, nadal według
mnie ma daleko do ideału i wzorca designu. Wygląda dziwnie, ale trzeba będzie
się do tego przyzwyczaić i pewnie za
chwilę przestaniemy w ogóle na to zwracać uwagę. Ramka wokół obiektywów jest
błyszcząca, nie matowa jak reszta pleców.
Dodatkowo całość dość wystaje, zatem
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rozglądam się za jakimś pokrowcem, aby
telefon mógł równo leżeć na stole.
Faktycznie jest tu gigantyczny
progres względem XS. Do tej pory
z zazdrością patrzyłem na
Androidy, a teraz nie
ma już czego się
wstydzić, co więcej,
chyba nawet jest
lepiej niż u większości konkurentów.
Szeroki kąt w aparacie to też duża zmiana
i bardzo wyczekiwany przeze mnie
dodatek. Efekty, jakie
możemy nim osiągnąć,
są genialne. W skrócie
– dodanie szerokiego
kąta, wprowadzenie
w aparacie trybu nocnego (Night Mode) oraz
udoskonalone fotografie portretowe, w tym
wreszcie ostre selfie, robią
genialną robotę.

NOWOŚCI APPLE

69

Podsumowanie
iPhone 11 Pro Max jest najlepszym iPhone’em, jaki miałem do tej pory.
Od pierwszego uruchomienia przypadł mi bardzo do gustu. W połączeniu z iOS 13.1 mamy genialny sprzęt, robiący fenomenalne zdjęcia. Jeśli
rozważacie zmianę, to jest to dobry moment. Przesiadając się z dowolnego, starszego modelu iPhone’a będziecie mieli duży skok technologiczny. Jest tylko jedno „ale”…
Cena, nie ma co udawać, że nie ma tematu… jest bardzo wysoka, ale do
tego już chyba od premiery X zdążyliśmy przywyknąć.

Zdjęcie wykonane w Trybie Nocnym
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Aparaty
w iPhone 11 Pro
Na zakup iPhone’a 11 Pro zdecydowałem się, jak tylko dowiedziałem
się o tym, że będzie miał rozbudowane możliwości edycji wideo
wraz z opcją korekty kolorów, cropowania filmów, korygowania ich
horyzontu i wiele więcej, a to wszystko bezpośrednio z aplikacji
Zdjęcia. Później dowiedziałem się, że sam aparat też został znacząco
poprawiony…
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Zanim jednak przejdę do aparatów, oto kilka spostrzeżeń po pierwszych
dniach korzystania z iPhone’a 11 Pro…

Ekran
• Powłoka oleofobowa ekranu zdaje się bardziej przyciągać kurz i paprochy z kieszeni spodni, ale jednocześnie skuteczniej chroni go przed
odciskami palców.
• Niestety zniknął 3D Touch. Okazuje się, że korzystałem z niego na tyle
często, że ciężko się przestawić. Miejscem, gdzie prawdopodobnie najczęściej go wykorzystywałem, była klawiatura. Wystarczyło mocniej
nacisnąć gdziekolwiek na niej, aby wywołać możliwość przesuwania kursora w ramach pisanego tekstu. Nowym odpowiednikiem tej funkcji jest
przytrzymanie klawisza Spacji. Niestety, nie jest to aż tak wygodne i praktyczne. Dodatkowo 3D Touch idealnie spisywał się przy klawiszu Delete,
do kasowania napisanego tekstu – im mocniej go naciskaliśmy, tym szybciej kasowały się słowa. Prawdopodobnie przyzwyczaję się do jego braku,
ale nie jestem specjalnie z tego faktu zadowolony.
• iPhone X i XS są znacznie przyjaźniejsze dla osób obsługujących je jedną
ręką niż modele Plus czy Max, ale regularnie korzystałem z Reachability.
Nie wiem, co się zmieniło w 11 Pro, ale trudniej mi się wykonuje gest,
aby ściągnąć ekran w dół. Nie wiem nawet, czy to nie jest przypadkiem
zmiana w samym iOS-ie, ale zaczyna mnie to irytować, bo nie mogę
wychwycić odpowiedniej wysokości, z której powinienem zaczynać gest
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w dół – ten punkt jest wyżej niż w X i XS (lub iOS 11 i 12). Ta zmiana jest
szczególnie problematyczna w aplikacjach, które mają przyciski na dole
ekranu, bo non stop coś tam niechcący klikam. Jeśli wiecie coś więcej
w tym temacie, to sam się chętnie dowiem, co robię źle.

Wymiary i waga
• iPhone 11 Pro jest o 0,3 mm grubszy od XS-a oraz o 11 g cięższy. Czuć to
dosyć wyraźnie w ręce – szczególnie zwiększoną grubość – ale nie zaliczam tego do minusów, bo poprawiony czas pracy na baterii jest wart
kompromisu. Żałuję jednak, że zniknął 3D Touch.

Bateria
• Poprawa działania na jednym ładowaniu baterii jest imponująca. Dzisiaj wstałem o 6:30, mamy już godzinę 13:57, a telefon mi pokazuje 81%.
Pewnie gdybym nie synchronizował tylu zdjęć i nie spędził poranka na
Instagramie, to licznik wskazywałby ok. 90%. Submenu Bateria w Ustawieniach przy okazji pokazuje, że telefon „pracował” z wyłączonym ekranem przez 45 min, a z włączonym przez 3 godz. – 10 godz. włączonego
ekranu wydaje się osiągalne.

Kolor
• iPhone X i XS wyjątkowo mi się podobał, szczególnie w kolorze białym.
Tegoroczne odcienie pleców, a raczej fakt, że Apple zastosowało tam
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matowe szkło, powoduje, że jestem całkowicie zauroczony modelem
białym. Tak, pozostałe też wyglądają zacnie, ale dokonałem najlepszego
możliwego dla siebie wyboru – biały nie tylko maskuje paprochy wokół
obiektywów, ale idealnie ukrywa wszelkie odciski palców. Nie wyrobiłem
sobie jeszcze zdania na temat tego, czy jest bardziej śliski, czy nie, ale
polerowana na wysoki połysk ramka nadal robi na mnie ogromne wrażenie – przypomina mi koperty porządnych zegarków mechanicznych.

Aparat tylny – 52 mm
„Teleobiektyw”, jak nazywa go Apple, który jest w rzeczywistości „standardem” w okolicy 50 mm, przeszedł największe zmiany pod względem optycznym. Przysłona w modelu X i XS miała f/2.4, a w 11 Pro powiększono ją do
f/2.0, dzięki czemu do aparatu wpada więcej światła, co powoduje (w skrócie), że zdjęcia są lepszej jakości. Przy okazji wydłużono maksymalny czas
naświetlania zdjęcia tą matrycą z 1/3 sekundy do 1 sekundy. Zmieniły się też
dostępne wartości ISO – minimalne wynosi 21 (poprzednio 15), a maksymalne
2016 (poprzednio 1440). Ewidentnie Apple tutaj nastawia się na robienie zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych.

52 mm, Tryb Portretowy
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W praktyce te zmiany powodują
nie tylko ładniejszy bokeh, czyli
rozmycie tła, ale również zdecydowaną poprawę finalnej jakości
zdjęć. Widać to szczególnie podczas robienia ich wieczorem lub
w nocy, bez aktywnego Trybu
Nocnego. Jak już wspominałem,
połowa moich zdjęć, które wykonałem iPhone’ami od momentu,
w którym Apple zaczęło oferować
dwa obiektywy, są wykonane wła26 mm, Tryb Nocny

śnie 52 mm szkłem, więc ta zmiana
jest dla mnie bardzo istotna. Niestety nie miałem okazji dogłębnie
przetestować 52 mm obiektywu,
ale wstępne wyniki są bardzo obiecujące, a z włączonym Night Mode
powodują delikatny opad szczęki,
że coś takiego można wyciągnąć
z tak małej matrycy i bez statywu.

Aparat szerokokątny
– 26 mm
Podstawowy i domyślny aparat
w iPhonie 11 również przeszedł
zmiany. Potrafi teraz robić zdjęcia przy 1/125-tysięcznej sekundy
(1/22000 w XS), jego minimalne
ISO wynosi 24 (32 w XS), a maksymalne 3072 (2304 w XS). Przysłona się nie zmieniła i nadal
wynosi f/1.8.
Zdjęcia wieczorne robione za
26 mm, aparat sobie znacznie lepiej radzi przy małej
ilości światła

pomocą tego aparatu wyglądają
jeszcze lepiej, a już szczególnie
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wtedy, gdy jest mało światła. Tryb Nocny oczywiście jeszcze bardziej je
wspomaga i pozwala na zrobienie zdjęcia w sytuacjach, w których wcześniej
w ogóle nie podejmowalibyśmy się wyjęcia telefonu z kieszeni. Wyniki są
naprawdę zaskakujące i tak, zdaję sobie sprawę z tego, że inne telefony już
od dawna mają takie rozwiązania. Skok jakościowy względem XS-a jest jednak ogromny i jeśli to właśnie aparat w smartfonie jest dla Was istotny, to
warto rozważyć wymianę starszego modelu (nawet XS-a!) na 11 Pro.

Aparat ultraszerokokątny – 13 mm
Apple podążyło za trendem narzuconym przez innych producentów i zaoferowało obiektyw ultraszerokokątny we wszystkich nowych iPhone’ach. W formacie 35 mm jest odpowiednikiem obiektywu 13 mm. Kiedyś miałem szkło
o podobnym kącie widzenia i muszę przyznać, że są sytuacje, w których jest
to pożądane. Jednak to właśnie „teleobiektyw” jest zdecydowanie dla mnie
ważniejszy i dlatego automatycznie odrzucam podstawowego iPhone’a 11,
który nie ma 52 mm obiektywu i musi się zadowolić szkłami 13 mm i 26 mm.
Sam aparat 13 mm charakteryzuje się minimalnym czasem ekspozycji wynoszącym 1/45000 i maksymalnym wynoszącym 1 sekundę. ISO minimalne
wynosi 21, a maksymalne 2016. Niestety, ten aparat nie ma autofocusa – ma za
sztywno ustawioną ostrość na nieskończoność – a jego przysłona to f/2.4. To
powoduje, że nie można za jego pomocą ani robić zdjęć RAW, ani regulować
ostrości. Brakuje też OIS, ale to akurat nie jest specjalnie problematyczne przy
tak szerokiej ogniskowej. Finalnie jakość zdjęć pochodzących z tego aparatu
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jest wystarczająca, przypominają w niektórych sytuacjach starsze iPhone’y, ale
nie dorównują pozostałym aparatom w modelach 11 i 11 Pro.

13 mm - zdecydowanie mniejsza ostrość niż przy obiektywie 26 mm

W praktyce jest to ogniskowa, za pomocą której można uchwycić wiele
ciekawych tematów (a krajobrazy już w szczególności) w sposób nieszablonowy i osoby kreatywne prawdopodobnie go bardzo docenią, bo umożliwi
im nowe oraz inne spojrzenie na świat.

Aparat przedni – 24 mm
Zmieniły się też parametry techniczne matrycy przedniego aparatu – oferuje ISO minimalne wynoszące 23 (poprzednio 18) oraz maksymalne 2208
(poprzednio 1728). Ma też szerszy kąt widzenia – jest odpowiednikiem
obiektywu 24 mm (XS miał 30 mm). Delikatnie zmienił się też minimalny
czas ekspozycji – spadł z 1/50000 na 1/48000, ale maksymalny nadal pozostał na poziomie 1 sekundy.
Bardzo cieszy mnie fakt, że Apple w końcu zmodyfikowało aparat selfie,
aby był konkurencyjny z innymi smartfonami na rynku. Przede wszystkim oferuje nagrywanie wideo w 4K, ale można za jego pomocą też robić
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zdjęcia 12 MP (poprzednik miał 7 MP). Niestety, jeszcze nie miałem okazji go
lepiej przetestować – pogoda ostatnio jest, jaka jest – ale patrząc po wrażeniach koleżanek i kolegów z redakcji, jest sporo lepiej.

Wideo
Jak już wspominałem, iPhone 11 Pro oferuje możliwość edytowania materiałów wideo nagranych za jego pomocą. Edycja jest oczywiście zrobiona
po Apple’owemu, więc zmiany nie są destruktywne i zawsze można je
cofnąć, przywracając oryginał. Musimy jednak pamiętać, że po dokonaniu
zmian w klipach wideo trzeba chwilę poczekać, aż iOS je zapisze – nie jest
to tak szybkie, jak w przypadku zdjęć.
Jedną cechą, na którą bardzo czekam i która prawdopodobnie zostanie
wprowadzona dopiero w iOS 13.2, jest możliwość rejestrowania filmów za
pomocą dwóch obiektywów jednocześnie. Teoretycznie mógłbym więc prowadzić wywiad, trzymając smartfona między mną a rozmówcą i nagrać nas
obu za jednym razem. Ta funkcja jednak będzie wymagała aplikacji trzeciej
od dewelopera z App Store – wiemy na tę chwilę, że program Filmic Pro
będzie ją oferował (demonstrowali tę funkcję podczas premiery iPhone’a).
W ostatnich dniach nagrałem sporo materiałów wideo właśnie za pomocą
iPhone’a 11 Pro i wstępnie jestem więcej niż zadowolony z nich, w tym
z pracy OIS oraz możliwości rejestracji szerszego zakresu dynamicznego
w trybie 4K przy 30 fps. Żałuję, że tej możliwości nie rozszerzono na 4K
przy 60 fps, aby móc dodatkowo spowalniać nagrany materiał bez przeszkód, ale to zapewne pojawi się, gdy iPhone będzie umiał nagrywać materiały w 4K przy 120 fps.

Subiektywnie
Uważam, że jeśli zależy Wam na zdjęciach i nagrywaniu wideo, nawet jeśli
macie zaledwie rocznego iPhone’a XS, to powinniście rozważyć przesiadkę na
11 Pro. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że za rok będzie nowy design smartfona
Apple, że prawdopodobnie otrzyma USB-C, ale to jeszcze rok, a w tym czasie będziecie mieli okazję uchwycenia wspomnień, których poprzednicy nie
potrafią rejestrować w aż tak satysfakcjonujący sposób. Jednocześnie zmiana
na nowy model ma jeszcze sens, jeśli szukacie dłuższego czasu pracy na jednym ładowaniu baterii. Innych powodów jeszcze nie znalazłem.
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Apple Watch 5 jest dokładnie
tym, czym być powinien
Po testach Watcha w wakacje pytanie o zakup zegarka Apple nie
zaczynało się już od „czy”, tylko od „kiedy”. Padło na wrzesień, kiedy
miałem zdecydować, czy wybrać starszy, ale potencjalnie tańszy Series
4, czy najnowszy Series 5. Po kilku dniach z „piątką” wyboru nie żałuję.
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Konia z rzędem temu, kto na oko rozróżni
Series 4 od Series 5. Jedyną nowością
z zewnątrz jest nowy kolor – tytanowy.
Nie jest dostępny w Polsce, więc z naszego
punktu widzenia różnic nie ma. Nic dziwnego – Watchowi trudno coś zarzucić. Jest
lekki, bardzo kompaktowy, ma piękny
wyświetlacz z zaokrąglonymi narożnikami,
a do tego nieduże ramki. Ciągle można też
go personalizować, korzystając z łatwo
wymiennych pasków. Nie muszę dodawać,
że te dotychczas sprzedawane pasują do
najnowszej generacji zegarka.
Więc co się zmieniło? Cóż, Watch ma teraz
kompas. W iPhonie z tej funkcji skorzystałem dobre cztery razy przez dekadę używania tego telefonu, ale wierzę, że dla kogoś,
kto używa zegarka np. podczas wycieczek
w góry, to się przyda. Z kolei, jeśli wybierzecie wersję Cellular, to urządzenie będzie
w stanie wezwać pomoc z każdego miejsca na świecie, gdzie jest zasięg, ponieważ
funkcja działa teraz międzynarodowo. Nie
oznacza to jednak, że z wszystkiego można
korzystać na całym świecie. To ciągle leży
po stronie operatora.
Najważniejsza nowość, która mnie przekonała do wyboru Series 5 zamiast 4, to
ekran. W końcu nie gaśnie! Dotychczas,
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żeby zobaczyć cokolwiek na Watchu – nawet godzinę – trzeba było go
wybudzić, wykonując gest podniesienia i przekręcenia nadgarstkiem.
Na co dzień to nie było uciążliwe, ale spróbujcie to zrobić, niosąc w ręce
torbę z zakupami. Albo gdy chcecie na nudnym spotkaniu sprawdzić, ile
jeszcze zostało czasu. Zegarek w tych sytuacjach był bezużyteczny. Ten
nowy taki nie jest.
Tarcza jest wyświetlana cały czas, ale Apple oczywiście robi to po
swojemu. Wykorzystuje do tego wyświetlacz, który może na zawołanie zmniejszyć szybkość odświeżania. To dlatego, gdy Watch jest
„uśpiony”, nie wyświetla sekundnika. Wystarczy, że obraz odświeży się
raz na minutę. Ekran też nie świeci tak mocno, jak zazwyczaj. Z kolei,
jeśli zegarek się uśpi z włączoną aplikacją, nie wyświetla tarczy, tylko
godzinę w cyfrowym układzie.

Tarcza jest wyświetlana cały czas, ale Apple oczywiście robi to
po swojemu. Wykorzystuje do tego wyświetlacz, który może na
zawołanie zmniejszyć szybkość odświeżania. To dlatego, gdy
Watch jest „uśpiony”, nie wyświetla sekundnika. Wystarczy,
że obraz odświeży się raz na minutę. Ekran też nie świeci tak
mocno, jak zazwyczaj.

Po co to wszystko? Oczywiście, by oszczędzać baterię. Tak jak mówiłem,
Watcha używam dopiero od kilku dni, ale już teraz widzę, że bez problemu wytrzymuje ponad 24 godziny bez ładowania. Pod tym względem nic nie zmieniło się w stosunku do Series 4 i dobrze. Dla mnie ta
doba to absolutne minimum, jakie zegarek musi wytrzymać. Rano i tak
kładę go na ładowarkę, gdy idę pod prysznic.
Watch Series 5 od razu przychodzi z watchOS 6, w którym najważniejszą nowością dla mnie jest rozszerzone API. Apple w końcu pozwoli
producentom aplikacji streamujących na odtwarzanie muzyki prosto
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z zegarka, co sprawi, że ten stanie się bardziej niezależny. Dopuści też
ich do Siri, dzięki czemu będzie można zegarek kontrolować głosem.
W chwili publikacji tego numeru aplikacja, na którą najbardziej czekam
– Spotify – nie doczekała się aktualizacji, ale gdy ta się pojawi, zegarek
stanie się jeszcze bardziej przydatnym urządzeniem.
Po pierwszych dniach z nowym Watchem jestem z niego zadowolony.
Jest dokładnie tym, czym był wcześniej, tylko trochę lepszym. I właśnie
to „trochę” sprawia, że warto jednak dzisiaj wybrać Series 5.
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Audio-Technica ATH-SR50BT
– spokój wszędzie
Naturalnie brzmiące słuchawki przenośne są stosunkowo rzadkim
zjawiskiem, a szkoda, bo wbrew pozorom amatorów podbitego
basu nie jest aż tak wielu. Audio-Technica ATH-SR50BT to sprzęt
przeznaczony nie tylko do wiernego odwzorowywania muzyki, ale też
do słuchania jej w spokoju, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy.
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Wyższa półka słuchawek nausznych kojarzy mi się
z przyciągającymi wzrok elementami ozdobnymi
pokroju szczotkowanego aluminium czy skóry.
ATH-SR50BT są tymczasem nadzwyczaj skromne
– zrobiono je z plastiku, a środkowa część pałąka
oraz gąbki nauszników są pokryte syntetyczną,
ale przyjemną w dotyku skórą. Logo producenta
na nausznikach jest niewielkie i nie rzuca się
w oczy. Wszystkie elementy sterujące umieszczono na prawej słuchawce. Te elementy są dość
niestandardowe – oprócz suwaka do włączania
i wyłączania mamy tylko jeden przycisk, służący
do sterowania redukcją hałasu i przepuszczaniem
dźwięku. Za regulację głośności, przełączanie
utworów oraz wywoływanie parowania odpowiada pokrywa lewej słuchawki, będąca w całości
panelem dotykowym, rozpoznającym zarówno
stuknięcia, jak i gesty. Na dolnej krawędzi słuchawki umieszczono gniazdo mini Jack oraz micro
USB, a w zestawie dostajemy przewód audio do
przewodowego podłączenia do źródła (o długości
1,2 m). ATH-SR50BT występują w dwóch równie stonowanych wersjach kolorystycznych: czarnej oraz
szarej. Plastikowe elementy wykonano z najwyższą
starannością, nie ma mowy o trzeszczeniu czy źle
spasowanych krawędziach.
Choć słuchawki nie wyróżniają się wyglądem na
tle podobnych konstrukcji, to czuć, że opracowano
je z myślą o komforcie. Są całkiem lekkie, dodatkowo świetnie leżą na głowie. Gąbki nauszników
są duże i miękkie, bardzo dobrze przylegają do
twarzy. Oddychają zaskakująco dobrze, pomimo
zastosowania syntetycznej, a nie naturalnej skóry,
mieszczą całe ucho, a tym samym pozwalają spokojnie słuchać muzyki przez wiele godzin. Nadają
się nie tylko do odsłuchu w domu, ale i w ruchu,
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bo bardzo dobrze trzymają się głowy. Pałąk jest
regulowany, można go rozsunąć naprawdę szeroko.
Słuchawki da się też złożyć, zarówno do wewnątrz,
jak i na płasko, niestety nie jednocześnie, więc
zawsze zajmują w bagażu znaczącą ilość miejsca. Do
działania wymagają właściwie tylko połączenia ze
źródłem dźwięku przez mini Jack lub Bluetooth, ale
można je też dodatkowo skonfigurować za pomocą
aplikacji. Ma ona niewiele opcji i bywa kapryśna, bo
dopiero po drugim sparowaniu z telefonem wykryła
słuchawki i pozwoliła wejść do ich ustawień. Ogólnie jednak działa i nie trzeba do niej zaglądać. Daje
możliwość dokładnego sprawdzenia stanu akumulatora, wyboru kodeka dźwięku, a także przełączenia
trybu pracy pomiędzy standardowym, redukcją
hałasu i przepuszczaniem dźwięku. Do tego ma
prosty odtwarzacz muzyki, który jest całkiem przydatnym dodatkiem, jeśli zaglądamy do programu
podczas słuchania i chcemy sprawdzić wpływ ustawień na kolejnych utworach.
Redukcja hałasu stała się natychmiast moją ulubioną funkcją ATH-SR50BT. Jest mało agresywna,
brzmienie muzyki jest nie tyle inne, ile cichsze,
nie traci jednak ani głębi, ani tym bardziej szczegółowości. Tryb Hear-Through, który miksuje muzykę z dźwiękiem z zewnątrz, również się
przydaje, zwłaszcza w biurze. W aplikacji da się ustawić jeden z trzech
poziomów przepuszczania dźwięku (nie da się tego zrobić bezpośrednio
ze słuchawek). Do przełączania trybów służy przycisk na obudowie, ale
można też w tym celu przytrzymać dłoń na panelu dotykowym. Z tą
metodą się jednak nie polubiłem, podobnie jak z pozostałymi gestami.
Regulacja głośności nie jest najprostsza, bo trzeba stuknąć w górę lub dół

Redukcja hałasu stała się natychmiast moją ulubioną
funkcją ATH-SR50BT.
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panelu. Pauza i wznowienie odtwarzania są wywoływane przez dotknięcie środka panelu, a to jest bardzo kłopotliwe (niemal za każdym razem
robiłem głośniej, zamiast włączyć pauzę). Łatwo natomiast przełączać
utwory, wystarczy bowiem przeciągnąć palcem w górę lub w dół. Szkoda,
że producent nie zdecydował się wykorzystać gestów do sterowania
pozostałymi parametrami, byłoby znacznie wygodniej. Warto wspomnieć też o długiej pracy na baterii – około 25 godzin jest w pełni satysfakcjonującym wynikiem, zwłaszcza że czas ten dotyczy odsłuchu przez
Bluetooth, z włączoną redukcją hałasu.
Brzmienie ATH-SR50BT bardzo mi odpowiada, to sprzęt przeznaczony
dla tych osób, które oczekują zrównoważonego dźwięku. Bas jest bardzo
przyjemny, świetnie kontrolowany – brzmi krótko i mocno, ale potrafi
też wybrzmiewać długo i miękko. Nie podkręcono go sztucznie, niczego
nie maskuje ani nie zaburza. Średnie tony również bardzo się mi podobają, słychać ich dobrą separację i szczegółowość. Góra mnie zaskoczyła,
bo owszem, jest szczegółowa, ale w niektórych utworach odniosłem
wrażenie, że wybrzmiewa głośniej, niż powinna,
a tym samym nadawała słuchawkom drapieżniejszego charakteru. Słychać to szczególnie we
współczesnym rapie, który prócz wokalu i moc-

ATH-SR50BT
•
•
•
•

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

Plusy:
• zrównoważone brzmienie
• mało agresywna redukcja hałasu
• bardzo wygodne
Minusy:
• aplikacja nie zawsze wykrywa 		
słuchawki
• nieprecyzyjne sterowanie dotykowe
Cena: 999 PLN
Dostępne w: Top Hi-Fi & Video

nego basu nie stroni też od mocnych sampli
perkusji. Trudno uznać to za wadę – brzmienie
cały czas jest równie czyste, nie odczułem też
w związku z tym żadnego dyskomfortu.
Narzędzie do słuchania muzyki – tak w najkrótszy sposób określiłbym ATH-SR50BT. Wyglądają
surowo, a nosi się je świetnie, to jedne z najbardziej komfortowych słuchawek, jakich ostatnio
używałem. Ich brzmienie nie zawodzi, podobnie zresztą jak doskonale wyważona redukcja
hałasu. Zmieniłbym w nich właściwie tylko sposób sterowania odtwarzaniem – kilka przycisków więcej może nie wyglądałoby tak dobrze,
ale byłyby na pewno wygodniejsze.
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Duńskie audiofilskie słuchawki
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

DALI iO-6

DALI idzie w ślad swoich krajan z Bang & Olufsen. Ten znakomity
duński producent głośników właśnie wszedł w nowy dla siebie
segment rynku, jakim są słuchawki. Od razu skoczył na głęboką wodę,
oferując słuchawki nauszne z aktywną redukcją szumów. Sprawdźmy
zatem, jak poradzili sobie debiutanci.
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Dla przypomnienia nazwa DALI nie ma
nic wspólnego z wybitnym katalońskim
malarzem. To skrót od Danis Audiophile
Loudspeaker Industries. Od 1983 roku firma
z powodzeniem produkuje głośniki, jedne
z najciekawszych na każdej półce cenowej.
Sam od przeszło dwóch lat jestem zadowolonym użytkownikiem serii Zensor. Teraz firma
chyba właśnie głównie dla fanów swoich głośników postanowiła zaproponować mobilne
rozwiązanie. Choć rynek słuchawek wydaje
się przepełniony, to Duńczycy uznali, że
warto i tu spróbować swoich sił.
DALI nie wprowadził do sprzedaży jakichś
tanich produktów, a od razu ma dwie mocne
propozycje – iO-4 oraz iO-6. To duże bezprzewodowe słuchawki nauszne – iO-4 wycenione
zostały na 299 euro i działają przez 60 godzin.
Natomiast iO-6, które już od kilku dni użytkuję, kosztują 399 euro, mają aktywną redukcję szumów i przy włączonym systemie ANC
grają przez 30 godzin. Polskie ceny powinny
kształtować się na zbliżonym poziomie,
a zakupić będzie można je niebawem w salonach Denon, podobnie jak głośniki DALI.
Widzicie już, że DALI iO-6 nie konkuruje ceną
z podobnymi produktami Sony, Bose, czy Bang
& Olufsen. Czym więc producent chce nas
do siebie przekonać. Ja już znam odpowiedź
– dźwiękiem i detalami. Pierwszym detalem po
otwarciu pudełka jest pokrowiec. Naprawdę
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duży, solidny futerał. Oczywiście zajmuje on miejsce w trakcie podróży, ale
jest świetnym zabezpieczeniem słuchawek i w pewnym sensie jest podkreśleniem tej „audiofilskości” marki. Słuchanie muzyki ma być doświadczeniem,
przeżyciem. Dlatego celebrujmy to i DALI iO-6 daje nam to już na starcie.
Fajne jest to, że kieszonka na przewody jest zamykana na rzep. W środku
znajdziemy kabel mini Jack, adapter do samolotu oraz przewód USB-C (z końcówką USB-A do ładowania). Tu kolejny plus dla DALI – słuchawki mają wejście USB-C, czyli są jak najbardziej dostosowane do czasów współczesnych.
Sama budowa słuchawek jest nieco masywniejsza. Zdają się krzyczeć, że
mamy do czynienia z solidnym sprzętem. Ale to znów jest pewien wyróżnik.
DALI nie podąża w stronę Beatsów, a chce dać fanom bardziej tradycyjnego
słuchania muzyki możliwość słuchania jej wszędzie w najlepszej jakości
i w spokoju. Dlatego też fizyczność wszystkich przycisków oceniam jako duży
plus. Każdy klik jest wyczuwalny. Przed pierwszym uruchomieniem na słuchawce jest naklejka instruująca nas co do podstawowej obsługi (pauza, utwór
wstecz, następny utwór). Mięciutki materiał na dużych nausznikach, a także na
pałąku sprawia, że są naprawdę komfortowe. Zakładamy je i chcemy zapaść
się wygodnie w fotelu ze szklanką whisky niezależnie, czy jest to dom, czy też
długi transatlantycki lot. Gorzej trochę jak takiego komfortu po ich założeniu
zapragniemy w miejskim autobusie – bo możemy się nieco rozczarować.
Ta domowa kameralność i relaks są jeszcze bardziej namacalne, gdy je uruchomimy i odpalimy muzykę. Słuchanie w DALI iO-6 przypomina mi trochę
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słuchawki Creative SX-Fi z wrażeniem przestrzenności. Tutaj właśnie mamy
do czynienia z tym komfortem w postaci słuchania nieco w dali, tak jakbyśmy usiedli sobie przed bardzo dobrym zestawem stereo w salonie. To
próba przeniesienia dźwięku kolumn DALI na uszy gdziekolwiek jesteśmy.
Pod względem dźwiękowym jest inaczej niż w wielu podobnych sprzętach,
nie ma tego mocnego basu i ta przestrzeń sprawia, że nie czujemy się, jakbyśmy korzystali ze słuchawek. Dzięki temu mam wrażenie, że rzeczywiście
się relaksujemy podczas korzystania z nich.
Ten zaskakujący i zachwycający produkt nie jest jednak w pełni idealny.
Duńczykom niestety nie udało się uzyskać oszałamiających efektów, jeśli
chodzi o redukcję szumów. ANC działa prawidłowo i wytłumia naprawdę
nieźle wszelkie hałasy. Do najlepszych słuchawek Bose czy Sony mu w tym
przypadku daleko. Jest to jednak rozwiązanie satysfakcjonujące i skuteczne. Zwłaszcza gdy połączymy je z dźwiękiem.
Debiut DALI na rynku słuchawek trzeba uznać wręcz za wyśmienity. Są
na rynku słuchawki z lepszą redukcją szumów, także oferujące ciekawszy,
bardziej nowoczesny design oraz wiele dodatkowych funkcji i dostrojenia.
Nie spotkałem się jednak ze słuchawkami, które przenoszą nas na domową
kanapę niezależnie od tego, gdzie aktualnie jesteśmy. Miłe wykonanie
w połączeniu z brzmieniem daje nam efekt, który po prostu odpręża.
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Minimalizm dla wymagających
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Denon DHT-S516H

Rynek soundbarów wciąż rośnie, pojawiają się bardzo interesujące
urządzenia w każdej klasie. Jedną z wrześniowych nowości jest Denon
DHT-S516H. Model dla osób, które pragną sporych możliwości, świetnej
jakości i to w bardzo minimalistycznym opakowaniu. Denon DHT-S516 to
także produkt stworzony już nie tylko z myślą o filmach, ale też muzyce
i grach wideo. Sprawdźmy zatem, dlaczego warto na niego zwrócić uwagę.
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Pierwsze, co zauważyłem w przypadku najnowszego soundbara Denona,
to wymiary. Jak na soundbar i to z wyższej półki są one raczej niewielkie.
Sama belka ma standardową długość, ale na szerokość czy wysokość
jest mała. Nie waży też zbyt dużo. Subwoofer jest więc bardzo zgrabny,
wręcz kompaktowy. To z jednej strony robiło wrażenie, a z drugiej strony
rodziło pewne obawy co do jakości dźwięku. W pudełku rzuca się
w oczy jeszcze jeden ważny element – szablon do prawidłowego montażu uchwytów, gdy zdecydujemy się na instalacje soundbara na ścianie oraz przeznaczone do tego uchwyty. Nie jest to niestety standard.
Denon DHT-S516H jest też pozbawiony pilota.
Dźwiękowo Denon zdecydowanie jest wart uwagi ze względu na fenomenalną czystość dźwięku. To jeden z nielicznych soundbarów, które
miałem okazję użytkować, a sprawdzały się przy odtwarzaniu muzyki.
Większość produktów jest tworzona z myślą o telewizji czy też kinie
domowym. Wypadają dobrze na filmach, jeszcze jako tako radzą sobie
z materiałami koncertowymi. Gdy jednak przyjdzie skorzystać z nich
jako sprzętu do odtwarzania muzyki, zawodzą. Tu jest inaczej. Słuchanie
Pink Floydów na tym soundbarze to czysta przyjemność. W filmach jest
podobnie, choć nie ma tu miejsca na jakieś efekciarstwo, także ze strony
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subwoofera. Jest klimatycznie, czuć dźwięk, ale DHT-S516H w żadnym
wypadku nie usiłuje udawać sprzętu do dźwięku przestrzennego. Mamy
jednak bardzo kompaktowy system 2.1 z procesorem dźwięku znanym
z najlepszych amplitunerów Denon. Wygląda to bardzo estetycznie, a gra
tak, jakbyśmy postawili dwie niezłe kolumny i wzmacniacz stereo. Nie
jestem graczem i niestety nie przetestowałem tego modelu podczas rozgrywki, warto jednak pamiętać o tym, że Denon DHT-S516 został dostosowany także do dźwięków z gier.

Sprzęt dekoduje „zaledwie” Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz DTS.
Nie ma tu zaawansowanych formatów, ale i tak pewnie byśmy ich nie
usłyszeli, wybrano więc wariant rozsądny zamiast umieszczania mnóstwa
logotypów na pudełku, bez żadnych efektów w środku. Istotne jest jednak, że HDMI na pokładzie przepuszcza sygnał 4K z HDR10 i Dolby Vision.
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Możemy więc podłączyć odtwarzacz UHD Blu-ray czy konsole pod
soundbar, a dopiero drugim przewodem do telewizora.
Istotne jest to, że Denon DHT-S516H jest zgodny z technologią HEOS,
czyli systemu multiroom marki. Możemy go połączyć z innymi urządzeniami i grać muzykę na wielu sprzętach jednocześnie. Nie zabrakło też
AirPlay 2 czy integracji z Amazon Alexa.
Denon DHT-S516H nie jest urządzeniem tanim – musimy być gotowi na
wydatek prawie trzech tysięcy złotych. Otrzymujemy jednak za to fenomenalne brzmienie, ukryte w eleganckiej belce grającej. Zestaw stereo
o podobnych walorach dźwiękowych byłby droższy i zajmowałby znacznie więcej miejsca. Do tego AirPlay 2 i HEOS i otrzymujemy urządzenie
zdecydowanie warte swojej ceny. To sprzęt dla tych, którzy nie szukają
kina domowego w miniaturowym wydaniu, a szukają fajnego audio 2.1
w wersji ultra slim. I to właśnie Denon dostarcza.
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Ma tę moc – soundbar
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Sony HT-S350

W tym numerze dostarczamy Wam aż dwie, a właściwie trzy
recenzje soundbarów. Każdy z nich jest inny. Sony HT-S350 ma
mocny argument, by wzbudzić zainteresowanie. Jest nim atrakcyjna
cena poniżej 1000 złotych. Jednocześnie nie ma tu kompromisów,
jeśli chodzi o jakość wykonania czy jakość brzmienia. Co zatem
otrzymujemy, decydując się na Sony HT-S350.
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Sony HT-S350 to dowód na to, że japoński producent to nie tylko kosztowne produkty. W ofercie jest wiele przystępnych modeli. Jednocześnie
samo logo Sony jest gwarantem jakości i fantastycznych doświadczeń.
Ten soundbar już na początku zwraca uwagę swoim designem. Niby każda
belka grająca wygląda podobnie, ta jednak ma bardzo charakterystyczny,
nieco modernistyczny kształt. Górna część jest wyraźnie oddzielona od
perforowanej osłony głośników. Fajna kompozycja, zwłaszcza w połączeniu z telewizorami Sony. Co istotne, dopasowano wymiary soundbara tak,
by pasował on do tegorocznych podstaw telewizorów. Głośnik też można
powiesić na ścianie. Niezależnie od soundbara znajdziemy subwoofer
pokaźnych rozmiarów.
Jeśli chodzi o złącza i możliwości podłączeniowe, to tu właśnie widzimy, na
czym oszczędzono i dlaczego jest to model podstawowy. Mamy tu tylko
jedno złącze HDMI ARC, złącze optyczne SPDI/F i tyle. Do tego jeszcze Bluetooth do przesyłania dźwięku z telefonu. Wszystkie sprzęty musimy więc
podpiąć pod telewizor, nie pod soundbar, nie ma też żadnych funkcji związanych z Wi-Fi. Dla jednych będzie to brak, dla innych atut ze względu na prostotę. Często też nie ma potrzeby dublowania funkcji z telewizora czy innych
urządzeń. Skoro AirPlay 2 mamy w Sony XG95, XG85, to nie ma potrzeby
dublowania go dodatkowo w soundbarze. Niestety, też nie znajdziemy tu
żadnych zaawansowanych formatów dźwięku – Dolby Atmos, DTS:X, czy
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nawet wsparcia dla dekodowania zwykłego DTS. Generalnie to sprzęt, gdzie
za przetwarzanie dźwięku będzie odpowiadał telewizor. Nie jest to nic dziwnego w urządzeniach tej klasy. Trzeba mieć jednak tego świadomość.
Uruchamiamy soundbar Sony i wtedy zaczyna się radość. Różnica między
dźwiękiem z telewizora a tym, co otrzymujemy w przypadku HT-S350,
jest znacząca. Dźwięk jest lekko przestrzenny, czysty i z bardzo mocnym
basem. Zdecydowanie ten soundbar polecam tym, którym brakuje właśnie
basu podczas filmowych seansów. Wreszcie filmy akcji czy gry będą dostarczać komplet emocji. Do wyboru mamy kilka trybów, w tym także tryb
nocny, dzięki któremu nie pobudzimy sąsiadów. Głośnik brzmi naprawdę
dobrze jako sprzęt 2.1 tej klasy, a subwoofer deklasuje rozwiązania dostarczane z dużo droższymi urządzeniami.
HT-S350 to propozycja rozsądna, dla wszystkich tych, którzy nie zamierzają
inwestować w jakiś zaawansowany system audio, a jednocześnie chcą cieszyć się dobrym dźwiękiem. To fantastyczny dodatek do każdego telewizora.
Umówmy się, że dziś praktycznie każdy telewizor potrzebuje zewnętrznych
głośników. W końcu nawet na podstawowych kanałach zdarza się usłyszeć
Dolby Digital i poczuć klimat w filmach, grach, sporcie. Dlatego, jeśli szukacie
podstawowego soundbara, z ciekawym designem i dźwiękiem o przynajmniej
półkę wyżej, to Sony HT-S350 będzie doskonałą propozycją.
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Takiego głośnika jeszcze nie było
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Sonos Move

Na rynku nie ma bardziej dopracowanego systemu multiroom niż
Sonos, choć w ofercie firmy wciąż są liczne braki, chociażby związane
z kinem domowym. Sonos Move to jednak najnowszy głośnik, który
będziecie uwielbiać. To sprzęt, który zawsze może Wam towarzyszyć.
Wszak oprócz Wi-Fi ma jeszcze Bluetooth i wbudowany akumulator.
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Sonos Move trafił właśnie do sprzedaży,
a ja miałem okazje pobawić się nim przez
ostatnie tygodnie jeszcze przed oficjalnym
debiutem. To sprzęt inny niż większość głośników na rynku, ponieważ jest hybrydą.
Łączy głośnik sieciowy z głośnikiem Bluetooth. Finalnie otrzymujemy produkt
niezbyt tani – 1699 złotych – ale o znacznie
większych możliwościach niż dowolny głośnik sieciowy i dowolny głośnik Bluetooth.
Sprzęt ma IP56, jest więc odporny na pył
i bryzgi wody. Da sobie radę nawet ze śniegiem i piaskiem. Waży jednak 3 kg, co sprawia, że jego mobilność jest jednak nieco
ograniczona.
Rozważając zakup Sonos Move, trzeba
pomyśleć o jego zastosowaniach. Uważam,
że to świetny sprzęt do domów z ogródkiem. Zamiast kupować One, kupujemy taki
sprzęt i nie martwimy się o zasilanie w ogrodzie. Sonos Move działa przez 10 godzin
na akumulatorze. Zapewni nam muzykę
podczas grilla, zabawy na basenie. To także
świetny sprzęt, gdy wybieramy się na wakacje, na jakiś wyjazd ze znajomymi. Będziemy
siedzieć w jakimś domku, gdzieś wspólnie
biesiadować. Sprzęt po prostu idealny.
Najważniejszym atutem Sonos Move jest
brak kompromisów, jeśli chodzi o jakość
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dźwięku. Gdyby Sonos zdecydował się na głośnik bardziej kompaktowy,
jego użyteczność w warunkach domowych byłaby znacznie mniejsza.
Trochę żałuje, że nie mogę porównać 1:1 dźwięku z Sonos Move do Sonos
One. Wydaje mi się jednak, że Move wypada nawet nieco lepiej.
Poza tym Move to ta sama aplikacja ze wsparciem dla Apple Music, co
w pozostałych sprzętach Sonos. Ta sama integracja z całym ekosystem
urządzeń Sonos. Funkcja Trueplay, czyli kalibracji dźwięku do otoczenia.
Jest też wbudowana Alexa. Nie zabrakło też oczywiście AirPlay 2. Gra jak
Sonos, czyli klasa sama w sobie.
Na uwagę zasługuje fakt, że z tyłu znalazł się port USB-C, jest to też
pierwszy głośnik z rodziny Sonos, który można wyłączyć, a nie tylko
przenieść w tryb stand by. Jest też przycisk do przechodzenia pomiędzy
łącznością Wi-Fi i Bluetooth. To musimy zrobić ręcznie i wydaje się, że
takie rozwiązanie jak najbardziej ma sens.
Co ważne, głośnika na co dzień nie ładujemy/zasilamy za pomocą USBC. W zestawie otrzymujemy specjalną indukcyjną podstawkę, która jest
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bardzo minimalistyczna. Po prostu na niej stawiamy głośnik i już. Można
powiedzieć, że po powrocie do domu odkładamy go na miejsce. Generalnie cała mobilność głośnika jest świetnie przemyślana. Tył głośnika
został idealnie wyprofilowany, aby chwycić go w dłoń. Przenoszenie tego
3-kilogramowego sprzętu jest więc finalnie bardzo łatwe.
Move to hybryda, która nie idzie na kompromisy. Sonosowi udało się
stworzyć sprzęt unikalny, w wyważonej cenie, będący świetnym uzupełnieniem ekosystemu. To nie jest sprzęt dla każdego. Natomiast może być
idealnym wejściem w świat Sonosa i idealnym pojedynczym głośnikiem,
który ma dawać nam dużo radości w domu i poza nim. Aż żałuję, że lato
się skończyło, zanim rozpoczęły się testy.

KONSOLA DO EDYCJI ZDJĘĆ I WIDEO.
Edytuj szybciej dzięki
dedykowanym dla konkretnych
funkcji przyciskom, pokrętłom
i rolkom
Skup się wyłącznie na obrazie
dzięki edycji na pełnym ekranie
Pełna personalizacja dla
wymagających użytkowników
Kompatybilność Mac i Windows
Szybka i łatwa konfiguracja
Obsługuje wiodące w branży
oprogramowanie do edycji foto
i wideo

Obsługiwane
oprogramowanie:

Adobe Lightroom Classic
Adobe Photoshop CC
Adobe Premiere Pro CC
Adobe Audition
Aurora HDR
Capture One Pro
Final Cut Pro X

Szukaj u partnerów
w Polsce lub na
Loupedeck.com

Cena 999zł
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Motorola One Action
– GoPro w kieszeni
Smartfony coraz rzadziej zaskakują czymś wyjątkowym – mam
wrażenie, że producenci skupiają się na ulepszaniu i rozwijaniu
sprawdzonych pomysłów, stroniąc od eksperymentów. Motorola
One Action również należałaby do takich urządzeń, gdyby nie jeden,
drobny szczegół: trzeci, ultraszerokokątny obiektyw.
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Zapełnianie portfolio podobnymi smartfonami ze
średniej półki jest powszechną praktyką. W ten sposób można testować pojedyncze, nietypowe rozwiązania, które następnie wprowadza się do modelu
z wyższej półki. Obecnie to właśnie te tańsze telefony są najbardziej innowacyjne, bo, choć nie mają
najwyższych parametrów, to zazwyczaj się czymś
wyróżniają. Motorola wprowadziła ostatnio kilka
modeli, w tym testowany przeze mnie One Vision
z aparatem dostosowanym do robienia zdjęć w nocy.
One Action wygląda bardzo podobnie, ale wystarczy
wziąć go w dłoń, by poczuć, jak różne są to urządzenia. Obudowa wygląda na zrobioną ze szkła i stali
nierdzewnej, tymczasem zarówno ramka, jak i tył,
są plastikowe. Tył robi niezłe wrażenie, dobrze leży
w dłoni i wydaje się całkiem wytrzymały. Znacznie
gorzej wypada ramka, która przypomina mi flagowce
Samsunga sprzed modelu S6 – wygląda nieźle, póki
się jej nie dotknie. Wrażenie przeciętności potęgują
dość mocno ruszające się przyciski na boku obudowy. Telefon jest całkiem gruby, ale nie na tyle, by
to przeszkadzało (umiejętnie maskuje to zaokrąglonymi krawędziami). Na dolnej krawędzi mamy port
USB-C, mikrofon i głośnik mono, na górnej jest natomiast mini Jack i kolejny mikrofon. Po lewej stronie
znalazło się gniazdo na dwie karty nano SIM (z czego
jedną można zamienić na kartę micro SD), po prawej natomiast mamy przyciski regulacji głośności
i blokady. Skaner odcisku palca znalazł się ponownie
w logo producenta z tyłu, zaraz obok jest też potrójny
moduł aparatu i podwójna dioda doświetlająca. Front
telefonu wypełnia niemal w całości wyświetlacz,
który ma wycięcie na przednią kamerę. To najmniej
estetyczny element smartfona, wycięcie jest olbrzymie względem wielkości obiektywu. Im jaśniejszej
tapety używamy, tym bardziej rzuca się on na co
dzień w oczy. Pomimo wszechobecnego plastiku
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spasowanie elementów nie budzi zastrzeżeń – nic nie skrzypi ani nie
odstaje. To telefon ze średniej półki, stąd też rozumiem decyzję o zastosowaniu takich materiałów, szkoda jednak, że odporność na wodę jest
znikoma (IPX2), zwłaszcza że One Action aż prosi się o używanie w trudniejszych warunkach. W komplecie dostajemy za to silikonowe etui, bardzo dobrze dopasowane do telefonu.
Zarówno specyfikacja One Action, jak i jego oprogramowanie, praktycznie nie różni się od nieco droższego modelu One Vision. Telefon ma
ośmiordzeniowy procesor Exynos 9609 z taktowaniem rdzenia 2,2 GHz
i układem graficznym Mali G72 MP3, 4 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej pamięci na dane. Nie zauważyłem żadnej różnicy w prędkości
działania obu smartfonów. Ekran, określony mianem Cinema Vision,
wykonano w technologii IPS. Ma przekątną 6,3”, rozdzielczość 2520 ×
1080 pikseli i proporcje 21:9. Obraz, jaki oferuje, jest więcej niż satysfakcjonujący: kolory są nasycone, a ekran jest na tyle jasny, że da się go
odczytać nawet w mocnym słońcu. Jest też dość wąski, dzięki czemu nie
miałem problemów z pewnym chwyceniem urządzenia jedną dłonią.
Telefon działa na czystym Androidzie 9.0, ma jedynie drobne dodatki
Motoroli, pozwalające na wykonywanie dodatkowych gestów, odblokowanie skanem twarzy (nie ma jednak skanera 3D, wykorzystywany jest
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jedynie obraz z przedniej kamery) czy utrzymywanie włączonego ekranu,
jeśli na niego patrzymy. To niewielkie, ale przydatne usprawnienia, których używanie jest całkowicie opcjonalne. Telefon należy do programu
Android One, a tym samym ma zagwarantowaną aktualizację systemu
przez dwa lata oraz aktualizację zabezpieczeń przez trzy. Głównymi różnicami względem modelu One Vision są aparaty, obudowa oraz ładowanie. W zestawie dostajemy ładowarkę o mocy 10 W, która działa szybko,
ale nie aż tak, jak 15-watowa ładowarka dodawana do droższego modelu,
która ładuje go do pełna w czasie krótszym niż dwie godziny. One Action
ładuje się szybko, ale zauważalnie dłużej niż One
Vision. Czas pracy akumulatora jest zadowalający
– wystarcza na dwa dni intensywnego używania

Telefon należy do programu Android One,

bez nagrywania wideo (to zużywa sporo energii, ale
o tym za chwilę).
Nikogo nie dziwi już umieszczenie w smartfonie

a tym samym ma

trzech obiektywów z tyłu. Nie inaczej jest w przy-

zagwarantowaną
aktualizację systemu przez
dwa lata oraz aktualizację
zabezpieczeń przez trzy.

padku One Action, gdzie oprócz standardowego,
szerokokątnego oraz drugiego, służącego wyłącznie
do wykrywania głębi, dostajemy też trzeci, o bardzo szerokim kącie, równym 117 stopni. Główny
aparat ma matrycę o rozdzielczości 12 MP i światło
f/1.8. Jakość zdjęć przy dobrym świetle jest zadowalająca, nie brakuje im detali, kolory są całkiem
naturalne, choć nieco chłodniejsze niż w rzeczy-

wistości. Zdjęcia nocne wolałbym przemilczeć – jest po prostu słabo, są
zaszumione i ubogie w detale. Dodatkowy aparat do wykrywania głębi
działa zadowalająco, efekt cyfrowego bokeh wychodzi zazwyczaj naturalnie, choć nie sposób uniknąć poszarpanych gdzieniegdzie krawędzi
bądź pozostawienia ostrego tego fragmentu obrazu, który powinien być
rozmyty. Obiektyw ultraszerokokątny służy właściwie tylko do nagrywania filmów. Ma nawet specjalny tryb Action Cam, który przełącza nas do
nagrywania w… pionie. Trzymając telefon pionowo, nagrywamy poziomo
– wydaje się to dziwnym rozwiązaniem, ale gdy tylko zacząłem nagrywać
szybsze ujęcia, zrozumiałem tę decyzję. Zdecydowanie łatwiej jest trzymać telefon jedną ręką właśnie pionowo. Obiektyw wyposażono jedynie w cyfrową, a nie optyczną stabilizację obrazu, ale ta działa dobrze,
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szczególnie przy mniejszych drganiach – są niemal zawsze całkowicie
niwelowane. Nie zawsze jednak jest tak dobrze, mocne drgania i mało
światła są dla kamery niemałym wyzwaniem, z którym nie zawsze sobie
radzi. Po zamontowaniu telefonu na kierownicy roweru i przejażdżce
wieczorem zebrałem niezły materiał do analizy. Kamera nie zawsze radzi
sobie z ustawianiem balansu bieli i przy chwilowej zmianie warunków
oświetleniowych (na przykład, gdy spomiędzy budynków wyjrzy słońce)
na zmianę ochładza i ociepla obraz. Nieźle radzi sobie za to ze stabilizacją, zarówno podczas jazdy po asfalcie, równej ścieżce, jak i przy pokonywaniu niewielkich krawężników nagranie zachowywało płynność. Po

zachodzie słońca jakość filmu również była zadowalająca, przynajmniej,
póki telefon nie drgał zbyt mocno. Owszem, wraz ze spadkiem ilości
światła liczba detali zauważalnie się zmniejszała, ale było ich na tyle
dużo, że mogłem wykorzystać później zrobione nagrania. Producent One
Action podjął dość zaskakującą decyzję, uniemożliwiając wykonywanie
zdjęć obiektywem ultraszerokokątnym – da się co prawda zapisać klatkę
nagrania podczas filmowania, ale to nie to samo. Co więcej, Action Cam
nagrywa filmy w Full HD, podczas gdy podstawowy aparat (zarówno
przedni, jak i tylny) obsługuje 4K przy 30 FPS. Nagrywanie wideo zużywa
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sporo energii, choć i tak mniej, niż się spodziewałem. Nagranie 30 minut
filmu w trybie Action Cam zużywa około 20% baterii.
Gdy zobaczyłem One Action po raz pierwszy, uznałem, że Motorola
poszła po linii najmniejszego oporu i stworzyła bliźniaczą względem One
Vision konstrukcję. Oba smartfony mają niemal taką samą specyfikację,
na pierwszy rzut oka wyglądają też tak samo. Używanie obu przez kilka
tygodni zrewidowało moją ocenę. One Action to urządzenie odczuwalnie
inne, zarówno przez swoje możliwości wideo, jak i tańsze materiały. Nie
sposób ocenić, który z tych telefonów jest lepszy, oba skierowane są do
różnych odbiorców. Jeśli nagrywasz sporo filmów, One Action jest tym
modelem, z którego powinieneś być zadowolony.

Motorola 					
One Action
•
•
•
•

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

Plusy:
• kamera ultraszerokokątna
• 128 GB wbudowanej pamięci
• dobry, czytelny wyświetlacz
Minusy:
• plastikowa, udająca stal ramka
• niska odporność na wodę
• przeciętne zdjęcia po zmroku
Cena: 1099 PLN
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Razer Raiju Mobile

– profesjonalny pad dla niedzielnego gracza
Gry na smartfony projektowane są tak, by dało się w nie grać
wyłącznie z wykorzystaniem dotyku. Niektóre z nich oferują jednak
wsparcie kontrolerów – te bardziej skomplikowane stają się często
dzięki nim znacznie lepszymi tytułami.
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Wybór gier na smartfony jest olbrzymi, choć trzeba mieć świadomość, że
większość z nich skrojono pod mikrotransakcje, a tym samym dynamika
rozgrywki jest zupełnie inna niż w pełnowartościowych tytułach. Niemniej
jednak stopień złożoności mechaniki tych gier bywa na tyle duży, że zastąpienie ekranu dotykowego fizycznym kontrolerem jest uzasadnione. Tyczy
się to głównie FPS-ów i wyścigów, choć dodatkowe przyciski przydają się
też w hack’n’slashach pokroju Vainglory. Choć wiele gier jest już mocno
zautomatyzowanych i wiele rzeczy robi za nas, to mają też możliwość
oddania graczowi większej kontroli nad rozgrywką. Jest tak na przykład
w ostatnim Modern Combat czy w Asphalt: Legends. Pierwszy z tych tytułów to sieciowy FPS, który ma domyślnie włączone strzelanie po nakierowaniu celownika na przeciwnika. Asphalt to z kolei wyścigi, w których
sterowanie ograniczono do wyboru toru jazdy (w poprzednich odsłonach
gracz hamował i skręcał dowolnie, gra wykorzystywała żyroskop). Po przełączeniu się na Raiju Mobile oba te tytuły stały się nieporównywalnie lepsze (pod warunkiem, że ogrywamy je na Androidzie – pad nie działa z iOS).
Urządzenia Razera znane są przede wszystkim graczom. Firma ma olbrzymie doświadczenie w produkowaniu wszelkiej maści klawiatur, myszy czy
padów do konsol. Raiju Mobile bazuje na kontrolerze stworzonym pierwotnie do PlayStation, ma jednak kilka elementów, które dostosowują go
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do mobilnego grania. Urządzenie jest duże, ale dość lekkie, świetnie leży
w dłoniach. Obudowa jest plastikowa, ma też gumowe elementy wewnątrz
uchwytów, które zapobiegają wyślizgiwaniu się pada z rąk. Elementem,
który natychmiast przyciąga uwagę, jest wystający na froncie uchwyt na
smartfona, który nie tylko mieści właściwie każdy telefon dostępny obecnie na rynku, ale ma też regulowane wychylenie. Pod nim znalazły się
cztery przyciski funkcyjne, które pozwalają sterować telefonem i odpowiadają za cofanie, powrót do ekranu głównego, przełączanie aplikacji i wywołanie menu kontekstowego (czyli standardowe akcje Androida). Po prawej
znalazł się standardowy blok czterech przycisków, po lewej natomiast
mamy gałkę analogową. Poniżej jest D-Pad oraz kolejny analog (oba da się
wcisnąć). Na górze mamy natomiast nie tylko parę spustów (z opcją blokady skoku), ale też dwie pary przycisków. Są też dwa dodatkowe przyciski
na spodzie uchwytów, które wciskamy palcem serdecznym. Skok wszystkich przycisków jest doskonale wyczuwalny, co więcej, cztery przyciski na
froncie są mechaniczne i podążają za kciukiem natychmiast po wciśnięciu.
Robi to niesamowite wrażenie, podobnie jak jakość wykonania urządzenia.
To najwyższa klasa, jeśli miałbym porównać Raiju Mobile do jakiegokolwiek
popularnego kontrolera, to prędzej byłby to pad Elite do Xboxa One niż
skrzypiący DualShock 4 od Sony.
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Raiju Mobile można sparować z telefonem przez Bluetooth (można przełączać się szybko pomiędzy dwoma zapamiętanymi urządzeniami) bądź
też podłączyć go przewodowo, przez USB-C. Na baterii pad wytrzymuje
około 20 godzin, co jest bardziej niż satysfakcjonujące, jednak podłączenie
kablem nie zmusza nas do parowania go. Pad działa ze smartfonem właściwie natychmiast, bez problemu można poruszać się po systemie i obsługiwać aplikacje. W Google Play dostępna jest aplikacja Razera, pozwalająca
skonfigurować dodatkowe przyciski, nie jest jednak niezbędna do działania
urządzenia. Można utworzyć w niej kilka profili, różniących się przypisanymi do przycisków funkcjami, a także synchronizować je z chmurą. Lista
obsługiwanych tytułów na stronie producenta jest długa, aczkolwiek
niepełna (trudno, by przy liczbie publikowanych codziennie gier Razer
regularnie ją aktualizował). W większości gier pad od razu jest wykrywany
prawidłowo, niekiedy konieczne było jednak przebrnięcie przez samouczek jeszcze z pomocą dotykowego interfejsu. Parę gier okazało się też
zupełnie niegrywalnych bez przejścia do opcji i przypisaniu akcji do każdego przycisku. Widać niestety, jak niszowymi akcesoriami są mobilne
pady – większość tytułów nie pozwala skonfigurować takich rzeczy jak czułość gałek analogowych, a w mało której grze mi ona odpowiada.
Nie sposób określić Raiju Mobile mianem… mobilnego. Pad jest spory,
a w zestawie nie dostajemy na niego nawet miękkiego pokrowca. Świetnie
sprawdzi się w domu i na planowanych wyjazdach, ale nie wyobrażam sobie
noszenia go ze sobą na co dzień. Jak już wspominałem, pad nie jest ciężki, ale
po wpięciu w uchwyt smartfona waga całości staje się odczuwalna. Ponadto
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punkt ciężkości przesuwa się na przód, co dodatkowo dociąża palce środkowe i serdeczne. Problem nie występuje, gdy gramy na stojącym osobno
tablecie bądź jeśli sparujemy pada z PC (wymagane są dodatkowe sterowniki
na Windowsa). Raiju Mobile jest gotowy do działania niemal natychmiast po
uruchomieniu, łączy się błyskawicznie. Przetestowałem go na wielu tytułach,
zależało mi zarówno na sprawdzeniu precyzji analogów, jak i funkcji blokowania spustów (czyli tak zwany hair trigger). Na początek przejechałem kilka
wyścigów w Real Racing 3, jednych z najbardziej wymagających wyścigów na
Androida. Dozowanie gazu i siły hamowania za pomocą spustów ma niebagatelne znaczenie po wyłączeniu wszelkich asyst jazdy, samochód prowadzi
się o wiele bardziej precyzyjnie. Równie dużą różnicę zauważyłem w Shadowgun Legends, celowanie za pomocą analogów jest znacznie wygodniejsze niż
dotykowe, choć w przypadku tego tytułu odniosłem wrażenie, że dzięki graniu za pomocą pada stał się zbyt prosty. Nie odczułem
tego natomiast w Fortnite, ale tam gra się z żywym
przeciwnikiem, który zachowuje się inaczej niż opracowane przez twórców AI (o dziwo, kontroler nie

Pad nie jest ciężki, ale po
wpięciu w uchwyt smartfona waga całości staje się
odczuwalna.

obsługuje PUBG). Oprócz gier tworzonych na Androida próbowałem pograć też na emulatorze ePSXe,
pozwalającym uruchomić gry z pierwszego PlayStation. Współpracuje z padem znakomicie, o ile tylko
podłączy się go do smartfona przewodowo – przez
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Bluetooth kontroler nie jest wykrywany. Każdy przycisk

Razer Raiju 			
Mobile 		

trzeba na początku zmapować, ale trwa to chwilę. Warto

•
•
•
•

współczesne gry.

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

Plusy:
• doskonale leży w dłoni
• dodatkowe, przydatne przyciski
• idealnie wyczuwalne działanie 		
przycisków
Minusy:
• pełna kompatybilność tylko 		
z wybranymi tytułami
• mocowanie smartfona wciska 		
przyciski na jego krawędzi
Cena: 650 PLN

poświęcić czas, bo granie w klasyki pokroju Spyro czy
Gran Turismo sprawia nawet więcej frajdy niż mobilne,

Dla tych osób, które poświęcają na mobilne granie
dużo czasu, Raiju Mobile będzie doskonałym uzupełnieniem smartfona czy tabletu. Pomimo tego, że
celuje w niszę, jest doskonale dopracowany, tylko
oprogramowanie wydaje się dość ubogie. Cieszą mnie
nie tylko świetnie działające analogi i przyciski, ale
też dodatkowe przyciski i blokowanie spustów. Obecnie niewiele gier jest w stanie wykorzystać wszystkie
możliwości Raiju Mobile i nie sądzę, by się to zmieniło
– każda z gier musi też być grywalna dotykowo. Nie
zmienia to faktu, że pad Razera jest obecnie najlepszym, jaki można sparować z telefonem z Androidem.
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Logitech MX Master 3
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– jedyna taka myszka
dla wszystkich twoich sprzętów
Logitech MX Master 3 to następca serii gryzoni, które można uznać już
za kultowe. Jeśli spędzacie przy komputerze cały dzień i musicie się
trochę naklikać, to nie zastanawiajcie się. Już Wam piszę dlaczego.
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Już chyba trzy lata temu podarowałem swojemu tacie myszkę MX
Master 2. Słysząc o niej wiele dobrych opinii plus fakt wygodnej obsługi
kilku urządzeń, stwierdziłem, że to będzie idealny prezent. Tata jest nią
wciąż zachwycony w swojej codziennej pracy. Natomiast ja długo mu jej
zazdrościłem, na co dzień korzystając z Magic Mouse 2. Myszka Apple
wygląda estetycznie, fajnie współgra też z ekosystemem Apple. Jednak do gryzonia Logitecha jej daleko. Generalnie do tej myszki daleko
większości urządzeń, choć z perspektywy rynku PC jest ona kosztowna.
Z perspektywy Magic Mouse cena nie wydaje się natomiast wygórowana.
Jeśli sprzęt komputerowy sprawia, że na nim zarabiacie i jest Waszym
głównym narzędziem pracy, to cena na poziomie 479 złotych za mysz
nie odstrasza. Zawsze też można wybrać poprzednika z ceną o ponad
100 złotych niższą i też nie będziecie żałować.
Podstawową zaletą MX Master 3 jest ergonomia. Ta mysz jest po prostu
wygodna, idealnie dostosowana do długiej i precyzyjnej pracy. Tutaj
konstrukcja została lekko przemodelowana względem poprzednika.
Grzbiet został podniesiony, boczny przycisk powiększony. Jest naprawdę
komfortowo przy sporych dłoniach, ale i te mniejsze, kobiece doceniają
pracę na tej myszce. Myślę, że jeszcze bardziej doceniłbym ją przy pracy

SPRZĘT

117

twórczej na przykład jako projektant wnętrz
i jakiejkolwiek innej projektowej czy nawet
graficznej. Natomiast przy pracy biurowej
mysz również sprawdza się wyśmienicie.
Olbrzymią zaletą MX Master 3 są dwie
wygodne rolki. Główny metalowy scroll, który
działa po prostu genialnie. Oraz drugi z boku,
którego zastosowanie zależy od konkretnych
aplikacji. Na przykład w Safari domyślnie jest
to przechodzenie między kartami. Bajecznie
wygodne przechodzenie pomiędzy kartami.
W Wordzie to przybliżanie i oddalanie tekstu.
Ponadto MX Master 3 ma pozostałe przyciski,
które możemy zdefiniować. Aby w pełni cieszyć się myszą, należy zainstalować aplikację
Logitech, oczywiście dostępną na macOS.
Jeden klik i widzę wszystkie otwarte aplikacje,
klik i ruch do tyłu i mam podgląd na otwarte
okna danej aplikacji. Właściwie wszystko
jednak zależy od naszych preferencji i tego,
co ustalimy w konkretnym programie. W ten
sposób można znacząco usprawnić swoją
codzienną pracę.
Kolejna kluczowa kwestia to łączność i ładowanie. Myszka korzysta z USB-C, to nowość
w tej wersji i zdecydowanie potwierdzenie, że
USB-C jest już praktycznie wszędzie. Szkoda,
że w iPhone’ach musimy czekać do przyszłego roku. Możemy myszkę podłączyć za
pomocą dongle’a przez standardowe USB do
dowolnego komputera. Jednak w przypadku
sprzętu Apple, jak i większości nowoczesnych
urządzeń wystarczy po prostu łączność Bluetooth. MX 3 może być jednocześnie przypisana do trzech urządzeń w błyskawiczny
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Myszka korzysta z USB-C, to nowość w tej wersji i zdecydowanie
potwierdzenie, że USB-C jest już praktycznie wszędzie. Szkoda,
że w iPhone’ach musimy czekać do przyszłego roku.

sposób. Co więcej, dzięki Logitech Options istnieje opcja swobodnej
pracy na dwóch komputerach i to macOS/Windows, gdzie możemy pliki
przeciągnąć z jednego komputera do drugiego. Tej opcji niestety nie
testowałem. Dla mnie istotne jest to, że myszkę łatwo podpinam pod
iPada Pro z iPadOS (iOS 13) i działa sprawnie oraz drugi komputer w tym
samym miejscu. Przy tym parowanie Magic Mouse to średniowiecze.
Podsumowując – na rynku myszek do pracy w tej chwili lepszego urządzenia nie znajdziemy. Masters w nazwie nie znalazło się przez przypadek. A wersja 3. jest po prostu jeszcze lepsza od poprzedniczek. Jeśli
macie poprzednią generację, to zmiana na razie większego sensu nie ma,
natomiast jeśli jeszcze nie macie Logitech MX Masters, to warto rozważyć
zakup. Dla lepszej i efektywniejszej pracy. Ja zostałem kupiony.
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TP-Link Archer MR600
– router z obsługą 4G+
Bez dostępu do internetu nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania
w społeczeństwie. Dlatego jednym z podstawowych urządzeń
w naszych domach, miejscach użyteczności publicznej i innych jest
router. I właśnie o jednym z nich będziemy dziś rozprawiać…
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TP-Link to jeden z największych graczy, jeśli nie największy, na polskim rynku
routerów. Ma bardzo bogatą ofertę, którą trafia w potrzeby wielu użytkowników. Niedawno linię tych produktów zasilił nowy model – Archer MR600,
czyli dwupasmowy, bezprzewodowy router gigabitowy, który wspiera technologię 4G+ Cat6.

Wygląd
Czasy, kiedy urządzenia rozprowadzające internet po całym domu wyglądały jak kanciaste pudełka, już dawno minęły. Teraz bez wstydu można je
trzymać na wierzchu. Nie inaczej jest z MR600. Co prawda jego wygląd nie
należy do zbyt oryginalnych, gdyż już parę lat temu pojawiły się praktycznie identyczne konstrukcje w ofercie TP-Link, ale z drugiej strony nie oznacza to, że jest brzydki. Jego smukła, czarna sylwetka wygląda skromnie, ale
schludnie. Jedyne, do czego można by mieć zastrzeżenia, to stosowanie od
lat tworzywa, które łapie odciski palców, wydawać by się mogło, od samego
patrzenia. Lśniąca powierzchnia wygląda całkiem ładnie dopóty, dopóki jest
nieskalanie czysta, ale żeby taki stan utrzymać, musielibyśmy chyba ciągle
stać nad routerem ze ściereczką.
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Pewnym novum jest wygląd dwóch zewnętrznych anten
LTE. W odróżnieniu od poprzednich konstrukcji nie są
one „patyczkami” o przekroju zbliżonym do okręgu, ale
raczej przypominają wydłużone pióra wioseł. I również
prezentują się całkiem elegancko. Warto zauważyć, że
anteny te można bez problemu zdemontować (w takim
stanie zresztą znajdziemy je w pudełku) i podłączyć inne.
Z tyłu routera znajdziemy standardowo przyciski odpowiedzialne za uruchomienie i wyłączenie urządzenia
i sieci Wi-Fi, przycisk WPS, cztery gigabitowe gniazda
Ethernetowe, gniazdo zasilania, przycisk do resetowania
oraz szczelinę na kartę SIM. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to
domyślnie obsługiwana jest karta micro-SIM. Jeśli jednak
posiadacie jeszcze mniejszą wersję, czyli nano-SIM, to
w zestawie do routera dołączona jest specjalna przejściówka. Niestety, nie posiada ona wypustek, które utrzymałyby kartę w adapterze, więc aby zapobiec utkwieniu
karty w urządzeniu, razem z przejściówką dołączona jest
naklejka w rozmiarze micro-SIM. Wsadzamy więc naszą
kartę nano-SIM do adaptera, a następnie przyklejamy od
góry naklejkę. Rozwiązanie proste, ale skuteczne.

Parametry
Jak już wspomniałem, Archer MR600 wspiera technologię 4G+ Cat6. Dzięki dwóm antenom LTE ma zapewnić
prędkość transferu do 300 Mb/s. Podobne transfery
obsługiwane są na częstotliwości Wi-Fi 2.4 GHz. Z kolei
dla pasma 5 GHz jest to 867 Mb/s. Przewodowo mamy do
dyspozycji 1 Gb/s. Router ten bez problemu sprawdzi się
w warunkach wymagających dostępu do szybkiej przepustowości, jak np. gier on-line, serwisów strumieniujących,
oglądania filmów 4K czy przesyłu dużych plików.
MR600 jest także przygotowane na spore obciążenia,
gdyż jest w stanie obsłużyć do 64 urządzeń jednocześnie.
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W kwestii wyglądu jedyne, do czego można by mieć
zastrzeżenia, to stosowanie od lat tworzywa, które łapie odciski palców, wydawać by się mogło, od samego patrzenia.

Tym samym warto rozważyć jego zakup w średnich firmach czy też barach,
gdzie moglibyśmy udostępnić internet klientom.

Obsługa
TP-Link przyzwyczaił nas, że jego produkty są dość intuicyjne. A odkąd wspierany jest też język polski, początkową konfigurację bez problemu powinien
nawet ogarnąć laik w tej dziedzinie. Pomocne jest przy tym przejrzyste UI.
A nawet jeśli nie wiemy, do czego służy jakaś opcja, to zawsze możemy zajrzeć do pomocy.
Oprogramowanie Archera MR600 zapewnia wszystkie niezbędne podstawowe narzędzia, jak konfigurację sieci bezprzewodowej, kontrolę
rodzicielską czy sieć gościnną. Urządzenie to jest także kompatybilne
z technologią One Mesh.
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Jeśli zaś chodzi o obsługę sieci komórkowych, to TP-Link postarał się o wsparcie dla najważniejszych sieci w ponad 100 krajach. I w zasadzie nie wymaga
żadnej konfiguracji. A przynajmniej tak było w moim przypadku po włożeniu
karty sieci PLAY. Po krótkiej chwili router nawiązał połączenie z siecią i od
razu zaczął je udostępniać. W razie czego istnieje także możliwość skonfigurowania dostępu, jak choćby podanie APN-u, nazwy użytkownika czy hasła.
MR600 wspiera także usługę TP-Link Cloud, która
pozwala podłączyć i nadawać transmisję z kamer
tejże firmy.

TP-Link Archer 		
MR600			
Cena: od 649 PLN
Producent: TP-Link
Gdzie kupić: X-Kom

Podsumowując, TP-Link Archer MR600 to kolejny
bardzo solidny, nowy członek w rodzinie routerów
tej firmy. Dzięki obsłudze kart SIM możemy cieszyć
się internetem w miejscach, gdzie ciężko o stałe
łącze. Dwie anteny LTE zapewniają stabilne i szybkie
połączenie, z którego bez problemu powinno korzystać do 64 urządzeń. Jeśli rozglądacie się akurat za
w miarę wszechstronnym routerem, to zdecydowanie warto zainteresować się tym modelem.
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Hoover H-FREE 700
– odkurzanie w mig

Hoover to brand wywodzący się z Ameryki, mający ponad 100-letnią
tradycję. Dziś to znacznie więcej niż odkurzacze. A w Polsce dopiero
tak naprawdę będzie o nich głośno w najbliższym czasie. Odkurzacze
to jednak kluczowy produkt firmy od samego początku – dlatego
też warto przyjrzeć się najnowszemu produktowi, jakim jest pionowy
model H-FREE 700.
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Odkurzacze nie są produktem sexy ani też
szczególnie zaawansowanym technologicznie. Zwykle piszemy o nich w kontekście
robotów sprzątających. Roboty jednak mają
swoje plusy i minusy. Kiedyś stwierdziłem,
że w dużym domu potrzeba aż trzech rodzajów odkurzaczy – odkurzacza centralnego,
odkurzacza pionowego oraz robota sprzątającego. Robot odkurza, gdy nas nie ma,
odkurzacz centralny sprawdza się wyśmienicie przy generalnych porządkach, natomiast
odkurzacz pionowy jest zawsze pod ręką
w kuchni. Rynek odkurzaczy generalnie uległ
dużej zmianie. Klasyczne odkurzacze stały się
niszą, po części także ze względu na regulacje
prawne. Za to bezprzewodowe odkurzacze
pionowe mocno ewoluowały, pojawiły się
różne technologie i stały się ciekawym sprzętem nie tylko dodatkowym, ale i głównym.
Jaka jest największa zaleta bezprzewodowego
odkurzacza pionowego? Przede wszystkim
szybkość i dostępność. Ten sprzęt nie zajmuje
dużo miejsca, możemy go ukryć w szafce
w kuchni, jakiejś małej spiżarce czy garderobie
w przedpokoju. Wystarczy chwycić, wcisnąć
przycisk i już odkurzamy. Bez plątaniny kabli,
długich rur. W dodatku mamy wygodną pozycję podczas użytkowania, zawsze możemy też
skorzystać z mniejszej części i odkurzyć na
przykład fotele czy nawet blat stołu. Takich
opcji nie da nam robot, a klasyczny odkurzacz
będzie wymagał więcej zachodu.
Hoover H-Free 700 to odkurzacz cyklonowy
w cenie nieprzekraczającej tysiąc złotych, co
zdecydowanie przemawia na jego korzyść
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względem konkurencji. Jego gabaryty są więc
naprawdę małe. Jeśli chcemy, możemy trzymać odkurzacz złożony, może też zawisnąć
na specjalnym uchwycie w jakimś ustronnym
miejscu. Sam design jest klasyczny i estetyczny. Także do jakości wykonania nie można
się przyczepić. Wypada lepiej niż poprzedni
model firmy, który miałem okazję testować.
Tryb Turbo, solidne materiały – nie odstaje
od produktów innych marek, które czasem za
podobnej klasy sprzęt żądają nawet dwukrotność tej kwoty. Dużym atutem wyposażenia
H-Free jest mnogość dodatkowych szczotek. Nie będziemy ich używać na co dzień,
okażą się jednak wielkim wsparciem podczas
porządków w samochodzie oraz generalnego
sprzątania od święta albo gdy trzeba zetrzeć
kurze z miejsc trudno dostępnych czy wyczyścić jakieś wymagające tapicerowane meble.
Znalazła się nawet szczotka do czyszczenia
wąskich powierzchni. Odkurzacz występuje
w trzech wariantach wyposażenia, sprawdźcie
więc przed zakupem, na jakich akcesoriach
wam zależy.
Jeśli chodzi o skuteczność, to H-Free 700 nie
jest niestety urządzeniem wybitnym. Niekiedy
trzeba przejechać podłogę dwa–trzy razy, aby
zebrać wszystkie okruchy. Radzi sobie jednak w trybie Turbo bardzo dobrze i to nawet
z większymi zanieczyszczeniami. Finalnie jest
jednak czysto i to najważniejsze. To, że trzeba
się czasem wykazać cierpliwością i odkurzać
dane miejsce nieco dłużej, trzeba odnotować.
Dużym atutem jest natomiast bardzo łatwe
czyszczenie wyjmowanej szczotki. W wielu
konkurencyjnych modelach to problem, gdy
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cała szczotka na przykład pokryje się włosiem z dywanów. Podobnie
opróżnianie zbiornika jest bezproblemowe, a jednocześnie jest on dobrze
zabezpieczony. Atutem jest też łatwe prowadzenie czy system obracania,
który sprawia, że naprawdę łatwo dotrzemy odkurzaczem pod łóżko czy
w inne wąskie miejsca, gdzie nie każdym sprzętem byśmy w tak szybki
sposób dotarli.
Odkurzacz na akumulatorze pracuje 35 minut. Jest to wartość przyzwoita, przydałoby się jeszcze dodatkowe 10 minut. Nie ma jednak tragedii.
Gorzej, że samo ładowanie do pełna to aż pięć godzin. Uroki akumulatorów litowo-jonowych. Hoover wpadł na bardzo sprytne rozwiązanie:
wcale nie musimy podłączać całego odkurzacza do zasilania. Możemy
wyciągnąć akumulator i ładować go w dowolnym miejscu. To świetna
opcja, której brakuje w wielu konstrukcjach. Odkurzacz może wisieć
z dala od gniazdka, a ładowanie akumulatora nie przeszkadza, tak jakbyśmy ładowali powerbank.
Hoover H-FREE 700 sprawdzi się z pewnością jako dodatkowy odkurzacz
w domu czy mieszkaniu. W mniejszych mieszkaniach może być też rozważany jako główny sprzęt sprzątający. Przemawia za nim mnogość dodatków, przemyślane ładowanie, dobra jakość wykonania i rozsądna cena.
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Kawa w wydaniu smart
dla domu lub małego biura
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Nivona 970

Kawa to ważna rzecz, z pewnością Krzysztof Kołacz mógłby o niej
opowiadać godzinami. Dla mnie musi być aromatyczna i zrobiona
szybko. Dlatego bardziej od długich rytuałów lubię wysokiej klasy
ekspresy automatyczne i odpowiednio dobraną mieszankę. Nivona
970 – to ekspres, który zdecydowanie zasługuje na najwyższe laury.
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Współczesne ekspresy do kawy coraz częściej są smart i w jakiś sposób zintegrowane
z naszymi smartfonami. Na co dzień korzystam z ekspresu w zabudowie z aplikacją
HomeConnect. Dzięki integracji z IFTTT
jednym kliknięciem uruchamiam go z łóżka.
Wciąż dziwię się, że nie mogę tego zrobić
za pomocą Siri, ale to kwestia czasu. Także
Nivona 970 wyposażona jest w aplikację,
a ekspres łączy się z nią przez Bluetooth.
Głównym celem korzystania z aplikacji jest
możliwość zaawansowanej i wygodnej personalizacji napojów kawowych. Możemy to
zrobić, siedząc na kanapie, a nie stojąc nad
kuchennym blatem. To także łatwy podgląd
do pozostałych ustawień ekspresu oraz źródło wiedzy o samej kawie dla tych, którzy nie
mają o niej większego pojęcia. Całość w przyjaznym i czytelnym interfejsie.
Jednak to nie aplikacja czyni ekspres Nivona
970 wartym zainteresowania i takim, który
zasługuje na określenie smart. Nivona 970
to prawdziwy kombajn do kawy. Nad tym
modelem w ofercie niemieckiego producenta jest tylko NCR 1030, który wręcz
można określić „półprzemysłowym modelem”. I choć na stronie Nivony to właśnie
o NCR 1030 jest napisane, że jest przeznaczony do biur i dla dużych rodzin, to z powodzeniem model 970 też spełni to zadanie.
Ekspres ma wszystko, co powinien mieć tego
typu sprzęt i jeszcze więcej.
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Na pierwszy rzut oka wyróżnia go bardzo duży 5-calowy ekran i zaledwie
jeden fizyczny przycisk-pokrętło. Tak duży ekran sprawia, że obsługa jest
bardzo czytelna. A wybór jednej z kaw jest błyskawiczny. W innych ekspresach nawet ze sporymi kolorowymi ekranami musimy często przesuwać
całą listę różnych rodzajów kaw. Tu klik i mamy americano, a za chwilę latte
bez zmiany ekranu. Jest to idealne rozwiązanie, gdy w ciągu paru minut
musimy zrobić trzy–cztery kawy. W sam raz do małego biura czy domu,
w którym często przyjmujemy gości. Ciekawy jest też sposób personalizacji kawy. Dokładną pojemność możemy ustalić, robiąc wybraną kawę
w naszym ulubionym kubku i zakończyć ją w tym momencie, w którym
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chcemy, aby kubek był odpowiednio napełniony. Oprócz standardowych
możemy zaprogramować aż dziewięć własnych przepisów.
Ekspres Nivona 970 posiada też „ustawienia baristy”, które pozwalają uzyskać lepszy aromat z kawy, dostosowując pracę ekspresu do konkretnych
odmian kawy. Ustawień nie brakuje. Do tego dochodzą oczywiście proste programy czyszczenia, płukania, które nie wymagają większej wiedzy
i pozwalają zachować ekspres w odpowiedniej kondycji na lata. To ważne,
bo właśnie konserwacja ekspresów wiele osób zrażała do zakupu takiego
urządzenia do domu. Teraz, dzięki dużej automatyzacji, wystarczy wykonywać regularnie czyszczenie zgodnie z tym, co podpowiada ekspres.
Ten kawowy kombajn swoją moc potwierdza też dużym pojemnikiem na
wodę o pojemności 2,2 l, całkiem sporym pojemnikiem na ziarna kawy (270
g) oraz pojemnikiem na skropliny, który też pozwala na swobodne robienie
kilku kaw raz po raz, bez konieczności ciągłego opróżniania. Oczywiście
system mleczny jest w pełni zintegrowany z ekspresem, dzięki czemu
bez żadnego wysiłku otrzymujemy cappuccino ze znakomitą pianką.
W dodatku możemy robić dwie takie kawy jednocześnie.
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Nivona 970 ma też drobne gadżety w postaci podświetlania zbiornika na
wodę oraz filiżanek. W przypadku zbiornika na wodę do wyboru mamy
aż osiem różnych kolorów. To taki bonus do całej bardzo estetycznej
i solidnej konstrukcji.
Niemiecka Nivona nie ma za sobą stuletniej tradycji, w ciągu niecałych 15 lat udało się jednak stworzyć świetny brand wyspecjalizowany
w ekspresach do kawy. Najnowszy, flagowy model 970 jest sprzętem,
do którego nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Przynajmniej ja, użytkując go przez prawie miesiąc i to w małym biurze z pięcioma innymi
osobami nie znalazłem. Za to był to przeskok jakościowy z prostszych
rozwiązań. Dlatego wysoka cena ponad pięć tysięcy złotych jest rekompensowana przez bardzo duże możliwości, cichą i bezproblemową pracę
oraz świetny intuicyjny panel dotykowy. Na pewno jest to jeden z tych
modeli, który bym rozważał przy zakupie. Co ważne, to też kolejny
dowód na to, że smart w przypadku AGD nie oznacza wyłącznie łączenia
z naszym telefonem, to raczej kwestia wygody, łatwiejszej obsługi i automatyzacji części procesów.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Netatmo | Smoke Alarm
Netatmo Smoke to inteligentny czujnik dymu, który w razie pożaru włącza
alarm 85 dB i wysyła w czasie rzeczywistym na Twój smartfon oraz smartfony
członków Twojej rodziny ostrzeżenia, kiedy znajdujesz się poza domem.
Dzięki rzeczywistym ostrzeżeniom możesz natychmiast zadzwonić po służby
ratunkowe, co zwiększa szansę uratowania domu i mienia, które się w nim znajduje. Produkt działa w sposób całkowicie niezależny. Wystarczy zamocować go
na suficie i pobrać na smartfon aplikację, aby skonfigurować urządzenie.

Cena: 429 PLN (standardowa 449 PLN)

Do kupienia w HKCenter.store
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Tado | Smart Thermostat Starter Kit
Tado Smart Thermostat Starter Kit to świetny zestaw, żeby rozpocząć przygodę z inteligentnym ogrzewaniem. Zestaw zawiera mostek i termostat.
Bridge (mostek) jest niezbędny do prawidłowego działania termostatu
i pozostałych urządzeń tego producenta. Już dziś dostosuj temperaturę do
sowich indywidualnych potrzeb i zadbaj o komfort i oszczędność w Twoim
domu. Urządzenie świetnie sprawdza się jako termostat do ogrzewania
podłogowego i sterowania piecem. Wystarczy wymienić istniejący termostat w pomieszczeniu (lub w kilku pomieszczeniach, jeżeli jest więcej stref)
lub na kotle i gotowe. Nigdy nie ogrzewaj pustego domu. Na podstawie
lokalizacji mieszkańców Tado rozpozna, że nikogo nie ma w domu albo
ogrzeje go przed Twoim przyjazdem. Możesz również ustawić harmonogramy dla każdego dnia tygodnia. To nie wszystko! Termostat wykrywa
otwarte okna i unika niepotrzebnego grzania, tak długo, jak to konieczne.

Cena: 899 PLN

Do kupienia w HKCenter.store

999
zł

Inteligentny zamek
z HomeKit
Dostępny wyłącznie w HKCenter.store
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Killerów dwóch

– Samsung Q70R w dwóch odsłonach
Tegoroczna oferta telewizorów Samsung znów jest bardzo bogata,
ale też można się w niej nieco pogubić. Inaczej jest natomiast
w soundbarach, których nazwy zostały dopasowane do telewizorów.
I tak właśnie udało mi się przetestować i telewizor, i soundbar
oznaczone jako Q70R. I mówię Wam, że to najrozsądniejszy w tym
roku wybór, gdy chcecie mieć wszystko, nie wydając wszystkiego.
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Oferta telewizorów Samsung 2019 nie jest niestety przeniesieniem 1:1 oferty
z 2018 roku i jej udoskonaleniem. Za to Samsungowi należałaby się żółta
kartka, gdyby nie jeden znaczący fakt – ceny. W tej chwili Q60R, czyli podstawowy QLED, jest tańszy od NU8002 z roku ubiegłego. I fakt, nie ma on tak
dużej jasności, ale to model pod wieloma względami udany, oferujący tryb
Ambient. Samsung zaoferował wiele przyzwoitych modeli w bardzo przystępnych cenach, natomiast w klasie średniej i wyższej zaoferował jeszcze
więcej niż przed rokiem. I do tego grona należy Q70R. QLED Q70R należy
rozpatrywać w kategorii właśnie bezpośredniego następcy NU8002, z tym że
otrzymujemy tylne podświetlanie, a więc jeszcze lepszą czerń i kontrast oraz
tryb Ambient, tryby inteligentne obrazu i świetny nowy procesor.
Tak, Q70R to znacznie więcej niż średniak, to porządna klasa wyższa.
Z zauważalnym, przyjemnym dla oka efektem HDR, świetnym odwzorowaniem kolorów w klasie telewizorów LCD. Typową dla Samsunga perfekcyjną
płynnością ruchu, świetnym upscalerem obrazu. No i właśnie mnóstwem
dodatków dla typowego użytkownika telewizorów. Nabywca Q70R w wielu
przypadkach nie zdecyduje się na profesjonalną kalibrację i nie ma ochoty
bawić się w dostosowywanie obrazu. Może natomiast wybrać inteligentny
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tryb Film, by cieszyć się dobrym obrazem i to zarówno, gdy w pokoju jest
jasno, jak i gdy jest ciemno. Telewizor sam się do tych warunków dostosuje.
O to właśnie chodzi, ma być uniwersalnie. Q70R daje satysfakcję z każdego
seansu – film, serial, sport. Niezależnie od tego, czy to telewizja satelitarna,
płyta Blu-ray czy Netflix. To mi się podoba, choć oczywiście bez trudu
jestem w stanie wymienić lepsze telewizory od Q70R. Żaden jednak nie
będzie w tej cenie – najtańszy OLED 2019 to wydatek w przypadku 65 cali
ponad trzech tysięcy złotych więcej, czyli 1/2 wartości telewizora. Także za
Q90R i Q950R trzeba sporo dopłacić. Natomiast Q70R to telewizor, który
pozwala osobie będącej „jakościowym laikiem” nacieszyć się świetną jakością obrazu i w pełni docenić dobro, jakim jest 4K UltraHD z HDR – niezależnie, czy będzie to Canal+ 4K, Netflix, czy też płyta UHD Blu-ray albo gra
na Xbox One X.
Q70R dostarcza też oczywiście Smart TV – Tizen w najnowszej odsłonie.
Tu Samsung jest niezawodny. Prosta obsługa, wsparcie dla Apple TV App,
AirPlay 2 i mnóstwo aplikacji. Jednocześnie też trzeba zwrócić uwagę, że
już nie dystansuje pod tym względem konkurencji, jak to było jeszcze rok
temu. Android TV robi mocne postępy, jeśli chodzi o stabilność, nieźle prezentuje się też WebOS w ostatniej wersji, choć dla mnie wciąż jest za kanarkowy. Nadal to Tizen jest moim wyborem numer jeden, wciąż ma najmilszy
interfejs. I trudno, aby Samsung tu cokolwiek zmieniał, ponieważ to od
przeszło czterech lat najlepsza platforma. Konkurencja to właśnie nadrabia.
Natomiast jest coś, co u innych jest niedostępne, czyli tryb Ambient.
Można się z niego śmiać, można nazywać zbędnym gadżetem. Dla mnie

wybierz TV
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to jednak rozwiązanie, które czyni telewizor kompletnym. Fakt, szkoda, że
w Q70R nie znalazł się jeden prawie niewidoczny przewód. Ale też trzeba
pamiętać, że przeciętny użytkownik tego telewizora za chwilę nie będzie
miał potrzeby podłączać czegokolwiek do telewizora, wystarczy zasilanie i Wi-Fi. Ambient Mode natomiast sprawia, że telewizor prezentuje się
świetnie, także wtedy, gdy z niego nie korzystamy. Nie mamy czarnego
prostokąta na ścianie, a fajną, estetyczną dekorację. W 2019 roku Samsung poszedł o krok dalej i w trybie Ambient możliwości wyboru różnego
rodzaju animacji „wygaszaczy” jest znacznie więcej, lepiej także dostosowują się do kolorów na ścianach. Efekt jest naprawdę miły dla oka.
Testowałem 65-calowy wariant Q70R, który w porównywarkach cen
zaczyna się aktualnie od 6132 złotych, wersja 55-calowa to wydatek
4299 złotych, a 75-calowa 11 826 złotych, natomiast olbrzymi 82-calowy
model to koszt 16 487 złotych.

Q70R to także soundbar
Obok szerokiej gamy telewizorów Q70R Samsung ma jeszcze sprzęt, który
nazywa się pieszczotliwie HW-Q70R. Pod tym hasłem znajdziemy soundbar
wyceniany na 2400 złotych. Soundbar markowany nie tylko przez Samsunga,
ale też Harman/Kardon (którego Samsung jest właścicielem). Podobnie jak
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telewizor Q70R to najtańsze na rynku rozwiązanie pozwalające posmakować
w pełni obrazu Ultra HD, tak soundbar Q70R to najtańsza na rynku propozycja pozwalająca w rzeczywistości usłyszeć dźwięk DTS:X i Dolby Atmos.
HW-Q70R to soundbar 3.1.2 z opcją rozbudowania o dodatkowe tylne głośniki. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z kompaktowym
kinem domowym. Sam sprzęt jest świetnie wykonany, bardzo solidny,
a zarazem minimalistyczny. Stworzony z myślą głównie o ulokowaniu na
szafce RTV pod wiszącym telewizorem. To soundbar ściśle filmowy i gamingowy. Przy muzyce raczej nie usłyszymy jakichś fenomenalnych efektów.
Podczas filmowych seansów czy meczu mamy natomiast prawdziwą ucztę.
Nawet bez tyłów bez trudu usłyszymy smaczki płynące z Dolby Atmos, czyli
technologii dźwięku obiektowego. Loty śmigłowców, deszcz, wybuchy – tak
jak to powinno brzmieć w dobrej klasy kinie domowym. Przy czym wciąż
soundbar + 65-calowy telewizor to wydatek poniżej 9 tysięcy złotych, gdzie
zakup zestawu audio 5.1.2 w tej cenie jest niemożliwy z dobrym amplitunerem. To nie jest kompromis, to po prostu rozwiązanie w sam raz do mieszkania. Tak, aby można było się cieszyć tym dźwiękiem w trakcie filmowych
seansów. Na mnie dobre wrażenie robił on podczas zwykłego oglądania
telewizji, jak i właśnie treści w Dolby Atmos, także tych z UHD Blu-ray.
Duet Q70R to właśnie taki killer klasy średniej. Produkt, który podpowiada
zdrowy rozsądek. Q70R oferuje znacznie więcej, niż potrzebuje przeciętny
Kowalski. Jednocześnie Q70R to powitanie ze światem dźwięku i obrazu
najwyższej jakości. Nie jest to jednak przedsmak, a prawdziwy smak, esencja tego, co najlepsze.
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Porsche Cayenne Coupé
Nie lubię SUV-ów. Uważam, że zdecydowana większość z nas nie
potrzebuje potężnego auta, które ze spokojem zastąpi kombi. Nie
sposób jednak przejść obojętnie obok Cayenne Coupé, które nie tylko
jest naszpikowane najnowszą technologią, ale prowadzi się lepiej od
większości „sportowych” limuzyn (lub kombi) na świecie.
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Design
Nie dość, że nie jestem fanem SUV-ów, to nie jestem fanem SUV-ów,
które mają przypominać prawdziwe coupé (czyli nadwozia dwudrzwiowe). Cayenne Coupé jest jednak pierwszym samochodem z tego
segmentu, który mi wizualnie przypadł do gustu – ma po prostu bardzo zgrabny tyłek, a ja jestem typem faceta, który lubi na tyłki patrzeć.
Oczywiście gorąco polecam pneumatyczne zawieszenie z regulowanym
prześwitem, aby auto maksymalnie zbliżyć do asfaltu, w pobliżu którego
nabiera bardzo bojowego charakteru. To ostatnie jest dodatkowo podkreślone przez szersze o 18 mm nadwozie, dzięki przeprojektowanym
tylnym błotnikom i drzwiom.
Sama linia dachu Cayenne Coupé została obniżona o 20 mm względem
modelu tradycyjnego, a szklany panoramiczny dach jest teraz w standardzie.
Alternatywnie można zamówić pakiet Lightweight Sport, który zawiera lżejszy dach z włókna węglowego (pośród wielu innych elementów, niektórych
wykonanych z karbonu, zależnie od wersji pakietu). Niezależnie na który się
zdecydujecie, dach zwieńczony jest spojlerem nad tylną szybą. Pod nią znajduje się natomiast drugi, aktywny spojler (Porsche Active Aerodynamics),
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który wysuwa się przy prędkości 90 km/h, aby
zwiększyć docisk tylnej osi.
Opcjonalne 22-calowe felgi GT Design w odcieniu matowej szarości, dostępne wyłącznie ze
wspomnianym pakietem Lightweight Sport,
mają kształt tych znanych z modelu 911 GT3 RS.
Wspominam tylko o tym, że to te właśnie felgi
są prawdopodobnie najpiękniejszym dopełnieniem Cayenne Coupé.
Cayenne Coupé, podobnie jak jej mniej sportowego brata, można skonfigurować na tak
wiele sposobów, że prawdopodobnie trudno
spotkać dwa identycznie zestawione samochody na ulicy. Porsche tutaj oferuje nie tylko
gigantyczne, 22-calowe felgi z ogumieniem
drogowym, ale w ofercie znajduje się również
szereg dodatków przeznaczonych do podróżowania po bezdrożach, w tym komplet zabezpieczeń podwozia, komory silnika i tylnej osi.
Porsche od wielu lat tworzy prawdopodobnie jedne z najładniejszych i najlepszych
jakościowo wnętrz na rynku i Cayenné
Coupe tego nie zmienia. Jakość wykonania
całości jest wzorowa, a użyte materiały najlepszej jakości. Przeszukałem całe wnętrze
i znalazłem dosłownie jedną „wadę” – jeden
z wielu niewielkich schowków wykończono
dosyć twardym plastikiem. Nie żeby był
nieprzyjemny w dotyku czy coś… wizualnie
też nie odstawał od reszty. To był po prostu
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najsłabszy element układanki, jaki znalazłem, a długo szukałem czegokolwiek, do czego mógłbym się przyczepić (na siłę, a jak!). Zatem podsumowując: jest lepiej niż dobrze!

Technologia w środku
Porsche Communication Management (PCM) najnowszej generacji wyposażono w 12,3-calowy ekran dotykowy, który reaguje całkiem sprawnie, nawet
na moje grube paluchy. Standardowo zawiera nie tylko bezprzewodowy
CarPlay, ale moduł telefoniczny, dostęp do internetu, szereg usług Porsche
Connect, nawigację online opartą o Google Maps, system sterowania głosem oraz Hi-Fi składające się z 10 głośników o mocy 150 W (jeśli to za mało,
to można opcjonalnie zamówić system Burmester 3D, składający się z 21
głośników o całkowitej mocy 1455 W). Ponadto ekran rozpoznaje odręczne
pismo, gesty obracania, ściskania czy rozszerzania dwoma palcami oraz
inne gesty, więc jeśli umiecie obsługiwać smartfona, to poradzicie sobie
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z PCM-em. Ciekawostką jest natywne wsparcie dla Amazon Music oraz
możliwość wyświetlania informacji z naszych akcesoriów domowych Nesta.
Zegary za kierownicą składają się teraz z pojedynczego, analogowego obrotomierza, tradycyjnie na samym środku, a po jego bokach umieszczono dwa
7-calowe ekrany Full HD. Można je konfigurować niemalże dowolnie, aby
wyświetlały to, co chcemy – siły G oddziałujące na samochód, informacje
o podróży, dodatkową mapę Google’a, widok z kamery
termowizyjnej (o zasięgu 300 metrów) i znacznie więcej.

Całość jest zwieńczona

Całość jest zwieńczona aplikacją na Androida i iOSa, która oferuje podgląd stanu samochodu wraz

aplikacją na Androida i iOS-

z opcją kontrolowania niektórych jego elementów.

a, która oferuje podgląd

Przykładowo, możemy za jej pomocą sprawdzić, czy

stanu samochodu wraz z
opcją kontrolowania niektórych jego elementów.

wszystkie okna i drzwi są zamknięte, zablokować lub
odblokować zamki, podejrzeć stan paliwa w baku
oraz zasięg, stan oleju i nawet sprawdzić, kiedy zbliża
się termin serwisu.
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Technologia na zewnątrz
Osobiście zdecydowanie bardziej zainteresowała mnie
technologia znajdująca się pod nadwoziem Cayenne
Coupé, bo to ona odpowiada za niesamowite wrażenia
z jazdy tym autem.
Nowe Cayenne dostępne jest w pięciu odmianach
silnikowych:
• podstawową Cayenne Coupé wyposażono w turbodoładowane V6 o pojemności 3 litrów, generującą 340
KM i 450 Nm. To pozwala jej na osiągnięcie 100 km/h
z postoju w równe 6 sekund, a rozpędzanie kończy na
243 km/h,
• Cayenne E-hybrid Coupé ma ten sam silnik, co
model podstawowy, ale wspomagany jest dodatkowym napędem elektrycznym (136 KM i 400 Nm).
Razem generują 462 KM i 700 Nm, dzięki którym
przyspiesza do 100 km/h w 5,1 sekundy i rozpędza
się do 253 km/h,
• Cayenne S Coupé również ma V6, ale o pojemności 2,9 l,
z dwoma turbosprężarkami, które generują 440 KM
i 550 Nm. Sprint od 0 km/h do 100 km/h pokonuje w 5
sekund, a jej prędkość maksymalna wynosi 263 km/h,
• Cayenne Turbo Coupé jest już prawdziwym sportowcem, a pod jej maskę włożono V8 twin-turbo o pojemności 4 litrów, generujący 550 KM i 770 Nm. Oznacza to
sprint 0–100 km/h w 3,9 sekundy oraz prędkość maksymalną wynoszącą 286 km/h,
• na deser zostaje najmocniejszy Cayenne Turbo S
E-Hybrid Coupé, łączące wspomnianą podwójnie
doładowaną widlastą ósemkę z silnikiem elektrycznym. Łącznie generują 680 KM mocy i 900 Nm
momentu obrotowego, co przekłada się na przyspieszenie do 100 km/h z zatrzymania w 3,8 sekundy oraz
prędkość maksymalną na poziomie 295 km/h. Chciałbym zauważyć, że to wszystko osiągnięto w samochodzie ważącym 2,6 tony.
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Niestety, nie miałem okazji przetestować żadnego z powyższych modeli
z silnikiem elektrycznym w warunkach drogowych, ale wiele kilometrów zrobiłem zarówno po krętych, górskich drogach w Słowenii, jak i po
jej autostradach. To właśnie tutaj dowiedziałem się, że Cayenne Coupé
pozwala na coś, czego nigdy nie spodziewałbym się po tak dużym i ciężkim
samochodzie – lekkie, łamiące prawa fizyki prowadzenie po najciaśniejszych zakrętach, które nie wymaga od kierowcy rajdowych umiejętności.
Pierwszym systemem, który uważam za obowiązkowy dodatek do tego
samochodu, jest adaptacyjne pneumatyczne zawieszenie. Najciekawszym elementem tego zawieszenie nowej generacji jest jego trójkomorowa konstrukcja, dzięki której dostępnych jest piętnaście różnych
konfiguracji zawieszenia, od miękkiego, usztywniającego się automatycznie, aby zniwelować przechyły, do twardego, pozwalającego na bardziej
agresywną jazdę. Jednocześnie, można regulować prześwit samochodu
w zakresie od 165 mm do 245 mm, zależnie od tego, czy znajduje się na
autostradzie, czy na bezdrożach.
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Drugim systemem jest PASM (Porsche Active Suspension Management),
który odpowiada za regulację pracy amortyzatorów zależnie od stylu jazdy
i stanu nawierzchni, dostosowując ją tak, aby optymalnie pokonać dany
odcinek drogi.
Trzecim, najbardziej niesamowitym systemem, który tak dobrze sprawował się w warunkach, w których go testowałem, był system skrętnej
osi tylnej. Do prędkości 80 km/h tylne koła skręcają się przeciwnie do
skrętu kół przednich. Powyżej tej prędkości obie osie skręcają w tym
samym kierunku, zwiększając stabilność poprzeczną samochodu.
Porsche wspomina, że ten system zmniejsza promień skrętu Cayenne
Coupé z 12,1 m do 11,5 m, ale jest znacznie bardziej imponujący podczas
pokonywania ciasnych zakrętów przy dużych prędkościach. Wyraźnie
czuć na kierownicy i wręcz całym ciałem, gdy tylne koła skręcają (o maksymalnie 3°) i pozwalają znacznie sprawniej i pewniej pokonać dany łuk.
Ciężko mi opisać słowami, jak to poprawiło moją pewność podczas jazdy
po ciasnych, górskich drogach, szczególnie że byłem przecież za kierownicą auta ważącego ponad 2,5 tony.
Oprócz powyższych systemów, Cayenne można jeszcze wyposażyć
w PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) oraz PTV Plus (Porsche
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Torque Vectoring). Ten pierwszy odpowiada
za dodatkową stabilizację samochodu,
w ciągu milisekund, poprzez usztywnianie stabilizatorów na przedniej i tylnej osi,
co redukuje boczne ruchy nadwozia. PTV
z kolei korzysta z blokady tylnego dyferencjału i hamulców, selektywnie przyspieszając
koło zewnętrzne na tylnej osi i jednocześnie
hamując wewnętrzne, dzięki czemu poprawiona jest nie tylko trakcja, ale auto szybciej
reaguje na skręcenie kierownicy, stając się
bardziej zwinne. Testowane auta akurat nie
miały tych systemów, ale znam je z poprzednich generacji Cayenne i pozostaje mi sobie
jedynie wyobrazić, jak auto prowadziłoby
się z nimi na pokładzie, obok skrętnej osi
i pozostałych systemów.
Testowane Cayenne’ki miały również na
pokładzie najnowsze odmiany Adaptive
Cruise Control with Stop-and-Go Function
(tempomat z radarem, który automatycznie
zatrzymuje lub rusza samochód). Działa on
w zakresie od 30 do 240 km/h i sprawdzałem go w każdych możliwych warunkach.
Przez ostatnie lata ta odmiana aktywnego
tempomatu wyraźnie się poprawiła i samochód sprawniej rozpoznaje przeszkody oraz
reguluje prędkość zdecydowanie płynniej.
Spisuje się on najlepiej na autostradzie, na
której są łagodne zakręty i gdzie ma poprzedzające nas samochody w polu widzenia.
Poprawiono też to, jak reaguje na wolniej
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jadące samochody na naszym pasie, pozwalając nam później zainicjować
zmianę pasa ruchu bez wyhamowywania auta. Na jednopasmowych,
krętych drogach należy używać go ostrożniej, bo auto przed nami może
nam na moment zniknąć z pola widzenia radaru, co powoduje potencjalnie niespodziewane przyspieszanie auta (np. przed samym ostrym
zakrętem), jeśli zadaliśmy mu zbyt wysoką prędkość. Rozwiązaniem
tego problemu ma być InnoDrive – ten system zna drogę, po której się
poruszamy i odpowiednio automatycznie przyspiesza lub zwalnia, aby
optymalnie pokonać trasę. Niestety, InnoDrive jeszcze nie jest dostępny
w Polsce. Jednak nawet bez tego elektronicznego drugiego pilota
w samochodzie, jeśli rozumiemy, jak działa adaptacyjny tempomat
w ruchu pozaautostradowym, to można go z powodzeniem wykorzystać,
aby odciążyć kierowcę, szczególnie podczas nużącej jazdy w korku.
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Który silnik wybrać?
No i tutaj mamy problem, bo można zacząć od „mizernych” 340 KM,
a skończyć na aż 680 KM. Oczywiście Model Turbo i Turbo S brzmią jak
marzenie, a ich gadające wydechy powodują chęć wyłączenia radia, aby
posłuchać melodii generowanej przez gazy wylotowe silnika, ale jeśli mam
zachować jakikolwiek rozsądek, to osobom mniej wymagającym polecę
silnik podstawowy. Zapewni więcej niż wystarczająco mocy i jeśli ktoś
nie oczekuje osiągów samochodu sportowego, to powinien w zupełności
wystarczyć, szczególnie biorąc pod uwagę, że wszędzie obowiązują ograniczenia prędkości. Alternatywą jest albo model E-hybrid, który zapewnia
możliwość pokonywania krótkich dystansów tylko na silniku elektrycznym
oraz optymalizuje spalania paliwa, albo Cayenne S Coupé, które w rzeczywistych warunkach drogowych nie odstaje osiągami od modelu Turbo (nie
mówię tutaj o sprincie spod świateł).

Wygląda jak terenówka, prowadzi się jak osobówka
Jadąc na testy Cayenne Coupé, nie byłem zupełnie przygotowany na to,
jak ten samochodów całkowicie zburzy wszystko to, co wiedziałem o prowadzeniu SUV-ów. Bardzo szybko zapomniałem, jakim kolosem przemieszczam się wzdłuż krajobrazów Słowenii i nawet nieświadomie zapomniałem
o tym, że wolałbym po tych drogach jeździć czymś mniejszym i zwinniejszym. Cayenne Coupé być może nie zasługuje na swój przydomek, bo ma
przecież czworo drzwi, ale jeśli ta nazwa ma oddawać więcej niż liczbę
otworów, przez które możemy się dostać do jej wnętrza, to Porsche tutaj
osiągnęło zamierzony cel – prowadzi się jak marzenie i dopiero wysiadając
z niego, przypominamy sobie, że to nie jest przecież sportowe auto.
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CatEyeSYNC Core & Kinetic
– światło pod jednym przyciskiem
Im lepiej jesteśmy widoczni na drodze, tym większa szansa, że
nic się nam nie stanie. Gdy jedziemy rowerem, jest to szczególnie
istotne – w końcu nie daje on takiej ochrony, jak samochód. CatEye,
specjalizujący się w oświetleniu rowerowym, opracował system lamp,
który nie dość, że zwiększa bezpieczeństwo, to jest też wygodniejszy
w obsłudze, niż tradycyjne światła.
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W ostatnie wakacje do poruszania się po mieście wykorzystywałem przede wszystkim rower.
Nie dość, że to zdrowszy sposób na transport
niż siedzenie w samochodzie, to w godzinach
szczytu jest też zazwyczaj szybszy. Obecnie
duża część sprzedawanych rowerów wymaga
jednak dostosowania do tego, by poruszać się
nimi po mieście: brakuje nie tylko takich dodatków jak błotniki czy bagażnik (które jednak nie
są niezbędne do jazdy), ale producenci decydują się nieraz również na to, by nie montować
na nim nawet odblasków. Szukając oświetlenia
do roweru, kierowałem się trzema kryteriami:
ma być wygodne w obsłudze, dawać odpowiednio dużo światła i być trwałe. Mój wybór padł
na system firmy CatEye z uwagi na ich długą
obecność w branży i specjalizację. CatEyeSYNC
Core & Kinetic to zestaw dwóch lamp na przód
i tył roweru, które ze sobą współpracują, a na
dodatek da się je obsługiwać zdalnie. Uznałem,
że to najlepszy wybór, choć rzeczywistość zweryfikowała moje poglądy.
CatEyeSYNC jest, jak wspominałem, systemem oświetlenia, w którego skład wchodzą
obecnie trzy produkty. Oprócz przedniej
lampy Core oraz tylnego światła Kinetic na
tył należy do niego też Wearable, czyli samodzielna, dodatkowa lampka, którą można
przypiąć do ubrania lub plecaka. Stwierdziłem,
że nie jest mi jednak potrzebna, bo światło
dawane przez Kinetic będzie wystarczająco
mocne, by zapewnić mi widoczność. Przednia
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lampa Core ma klasyczny, podłużny kształt, jej obudowę zrobiono z bardzo
mocnego, chropowatego plastiku. Optyka również jest plastikowa i, choć
po zdjęciu z kierownicy nosiłem ją w plecaku, nie porysowała się. Wchodzi
ona na boki obudowy, by lampa była lepiej widoczna. Z tyłu znalazła się
gumowa zaślepka, skrywająca port micro USB do ładowania akumulatora.
Do sterowania służy natomiast przycisk na górze, mający podświetlany, kolorowy pierścień, który sygnalizuje status pracy systemu. Do kierownicy lampa
Core jest mocowana za pomocą obejmy, z której można ją łatwo wypiąć.
Obejma jest regulowana i ma wystarczającą długość, by zamocować ją na
kierownicy o każdej średnicy. Tylna lampa Kinetic jest zrobiona nieco gorzej.
Cała jest z błyszczącego, przejrzystego plastiku dobrej jakości, a gdy świeci,
jest widoczna właściwie z każdej strony. Obudowa niemal w całości jest
czerwona, ma jednak jedną diodę przykrytą przezroczystym plastikiem, by
poprawić jej widoczność w dzień (każdy zabarwiony materiał pochłania część
światła, przezroczysty już nie). Mocowana jest do sztycy siodełka za pomocą
gumowej obejmy, którą trzeba mocno naciągnąć przy zakładaniu. To zdarza
się dość często, bo port do ładowania znajduje się na tej ścianie lampy, która
przylega do sztycy. Guma sprawia wrażenie dość solidnej, ale obawiam się, że
regularne demontowanie i ponowny montaż w połączeniu z ekspozycją na
słońce, zmienną temperaturę i deszcz, spowoduje, że ta stopniowo sparcieje
i zacznie pękać. Włącznik lampy umieszczono na spodzie i łatwo wyczuć go
pod palcem, nie trzeba jednak z niego zawsze korzystać.
Obie lampy wyposażono w Bluetooth, który jest wykorzystywany do komunikacji ze smartfonem. Aplikacja na telefonie nie jest niezbędna na co dzień, ale
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przydaje się do jednorazowego sparowania ze sobą lamp, konfiguracji trybów
świecenia oraz sprawdzania stanu baterii. Jeśli mamy więcej niż jedną lampę
danego typu, można nadać jej tu indywidualną nazwę, da się też wyłączyć
niepotrzebne tryby świecenia. Domyślnie w Core jest ich pięć: stały o trzech
poziomach natężenia, a także dwa migające, różniące się tym, że jeden
z nich miga, ale nie wygasza się do zera. Tryby lampy Kinetic są trochę inne:
dwa stałe, trzy migające (różniące się strumieniem światła i regularnością
mignięć) oraz migający z podtrzymaniem ciągłego, niskiego poziomu światła.
Dodatkowo dostępna jest też funkcja Kinetic, która działa niezależnie od
wybranego trybu świecenia. Jeśli rower się zatrzyma, lampa automatycznie
przełącza się na ciągłe świecenie z maksymalną mocą. Jadące za nami osoby
łatwiej zauważają więc, że się nie poruszamy. Wstępna konfiguracja lamp
sprowadza się jedynie do połączenia ich w parę, by te zaczęły komunikować
się bez udziału telefonu. Dzięki temu możliwe jest włączanie obu za pomocą
tylko jednego przycisku na obudowie Core. Sięgnięcie do tylnej lampy nie
jest teoretycznie niczym trudnym, ale uproszczone sterowanie sprawdza się,
zwłaszcza jeśli chcemy zmienić tryb działania podczas jazdy (na przykład
wtedy, gdy z dobrze oświetlonej ulicy zjeżdżamy na ciemną ścieżkę w parku).
Lampy nie zawsze się ze sobą komunikują, zdarzało mi się nieraz, że pomimo
włączenia przedniej tylna pozostawała wyłączona. Dopiero po ręcznym jej
włączeniu nawiązywała połączenie i sterowała się równo z przednią. Dzieje
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się to przede wszystkim wtedy, gdy akumulator jednej
z lamp jest bliski wyczerpania, ale jeszcze działa. W aplikacji na smartfonie da się też zdalnie włączać i wyłączać
lampy, ale uważam to za najmniej przydatną funkcję,
przycisk jest wygodniejszy. Program potrafi też wysłać
powiadomienie, gdy akumulator lampy się rozładowuje,
ale robi to dopiero wtedy, gdy jesteśmy w zasięgu Bluetooth i mamy uruchomioną aplikację. W praktyce komunikat zobaczyłem tylko raz, a i to dlatego, że chciałem
zmienić ustawienia lamp. Oprócz aplikacji na smartfony
mamy też drugi program do aktualizacji oprogramowania,
działający wyłącznie na Windowsie i macOS. Pomimo
pobrania najnowszej wersji systemu i aplikacji nie udało
się mi niestety zaktualizować softu z użyciem MacBooka
w żadnej z posiadanych lamp. To spory problem, bo ich
działanie odbiega od ideału.

Lampy CatEyeSYNC są wygodne w obsłudze, ale ich
podstawowym zadaniem jest oświetlanie drogi przed
nami i zapewnienie nam widoczności. Z tym radzą sobie
dobrze, choć bardziej zadowalająco działa Core. Przednia
lampa ma maksymalny strumień świetlny 500 lm, przy
takim ustawieniu świeci do dwóch godzin. W mieście
wieczorem jeżdżę w trybie Daytime Hyperconstant,
czyli z migającym, ale niewygaszającym się do końca
światłem. Teoretycznie bateria wystarcza wtedy na 18
godzin pracy, ale nigdy nie włączałem go ciągiem na tak
długo. Zużywa on jednak zauważalnie mniej energii niż
którykolwiek tryb stały. Po zmroku średni, stały strumień światła (czyli 150 lm) w zupełności wystarcza, jest
dobrym kompromisem pomiędzy ilością światła a czasem pracy (wynoszącym nawet 9 godzin). Zauważalną
różnicą względem innych lamp rowerowych jest to, że
Core w nocy lekko oślepia kierującego, bo boki obudowy
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również świecą i to dość wyraźnie. Optyka lampy jest bardzo dobrze zaprojektowana, rozsyła światło eliptycznie: niezbyt szeroko i na tyle daleko, że
nie trzeba jej mocno podnosić. Tym samym nie oślepiam osób jadących
z naprzeciwka, a jednocześnie widzę drogę nawet na kilkanaście metrów
przed sobą. Tylną lampę mam natomiast stale ustawioną na miganie, z wyłączonym trybem Kinetic. Uważam to za najsensowniejszą konfigurację, przede
wszystkim ze względu na energochłonność trybu Kinetic. Uruchomienie go
wiąże się ze skróceniem czasu pracy akumulatora z 50 do zaledwie 6 godzin
w trybie migania. To bardzo krótko, zwłaszcza że tylna
lampa ma niewielki strumień świetlny (maksymalnie
jest to 50 lm). Obie lampy ładują się dość długo, bo

CatEyeSYNC Core 			
& Kinetic			
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• synchronizacja pracy bez okablowania
• długi czas pracy na jednym ładowaniu (z wyjątkiem trybu Kinetic)
Minusy:
• sporadyczne rozłączanie
• problemy z aktualizacją oprogramowania na macOS
Cena: około 450 PLN

nawet 5–6 godzin, nie ma więc szans na szybkie przywrócenie ich do życia tuż przed ruszeniem w drogę.
Rozwiązanie opracowane przez CatEye jest z założenia niemal bezobsługowe – jeden przycisk wystarcza,
by obsługiwać całe oświetlenie. W praktyce jednak
sterowanie nie zawsze działa, jak trzeba, a pojemność
akumulatora tylnej lampy skutecznie ogranicza użycie
takich dodatków jak automatyczna zmiana sposobu
świecenia. Bez tych funkcji Core i Kinetic są wciąż solidnym zestawem oświetlenia rowerowego, działającego
długo i dającego dużo światła. To wystarczająco dużo
dla rowerzysty, ale trochę za mało dla kogoś, kto chciał
skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw tego systemu.
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Spełnienie marzeń
rodzica: e-PRIAM

– dziecięcy wózek ze wspomaganiem elektrycznym
I będziesz pchać wózek dziecka swego z mozołem, pod górę, po wybojach,
przez piasek i po dziurawych ulicach polskich miast i wsi… Nie, nie będę.
Bo otóż elektryczna, inteligentna rewolucja i to w najlepszym możliwym
wydaniu trafiła także na rynek parentingowy. Oto e-PRIAM, wózek dziecięcy
ze wspomaganiem elektrycznym, prawdziwy król parków, wyprodukowany
przez znanego wytwórcę takich sprzętów, niemiecką firmę Cybex.
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Na pierwszym spacerze z naszym tygodniowym synem z zazdrością
patrzyliśmy na hulajnogi elektryczne porozstawiane tu i ówdzie. Pojawił się
w nas nawet chytry plan, by wózek na takiej hulajnodze postawić i w ten
sposób przemieszczać się z dzieckiem. Naszą fantazję ukrócił jednak szybki
research internetowy – okazało się, że Cybex, producent wysokiej klasy
wózków dziecięcych i akcesoriów związanych transportem dziecka, właśnie
zapowiedział premierę elektrycznie wspomaganego wehikułu dziecięcego. e-PRIAM, bo tak go nazwano, dodając do znanej i wysoko cenionej
linii Priamów literkę „e”, miał swoją premierę w lipcu tego roku, a już od
początku września mogliśmy go wypróbować w codziennych rodzicielskich
zmaganiach z powierzchniami twardymi i opornymi.
Zanim przejdę do przedstawienia zalet e-PRIAMA, kategorycznie stwierdzę,
że parenting jest specyficzną niszą rynkową zaniedbaną przez wszystko, co
smart. Nie wiem, z czego to wynika. Czy z obawy, że rodzice spłukani do
ostatniego grosza nie będą w stanie dorzucić 10–15% więcej za jakiś element
gadżeciarstwa technologicznego? Czy może dlatego, że wychowywanie
dzieci postrzega się masowo jako coś nadal tradycyjnego? Nie wiem, ale bardzo żałuję. Na naszym polskim rynku jest niestety trudno znaleźć dostępne
gadżety smart dla dzieci lub rodziców i nawet jak szukam odciągacza kataru
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z aplikacją na iPhone’a, to i tak dostaję taką samą gruszkę do nosa, jakiej
używała lata temu moja mama, a wcześniej babcia… Tymczasem e-parenting
może być… fajny! Sama tego doświadczyłam i bardzo gorąco Wam polecam,
by choć trochę stać się e-rodzicem, by nie powiedzieć iRodzicem. Przejdźmy
więc do meritum, czyli elektrycznego wspomagania.
Na czym polega owo elektryczne wspomaganie wózka w e-PRIAMIE?
Z grubsza na tym, że wózek sam zaczyna pracować, gdy czuje, że osobie
prowadzącej jest trudno go pchać np. pod górkę czy przy zjeżdżaniu z góry,
wtedy spowalnia jazdę – wózek, oczywiście, sam zjedzie, ale nie ciągnie
w dół. Jadąc po trawie albo po piasku, czuje się natomiast lekkość, chciałoby się zakrzyknąć: jazda po piasku jeszcze nigdy nie była tak przyjemna!
Nie trzeba jednak bardzo trudnych nawierzchni, by e-PRIAM dał poczucie
satysfakcji. Wystarczy wszechobecna na polskich ulicach kostka Bauma,
nie tylko brzydka, ale i powodująca u rodziców szybsze siwienie. Z trudem
uśpione dziecko obudzi się na tej kostce, wrażliwsze się rozwrzeszczy, do
tego ręce rodzica prowadzącego wózek zostaną wprowadzone w drgania
jak na terapii elektrowstrząsami, a od pchania zrobią się nie mięśnie, ale
straszliwe zakwasy. Jeśli w wózku wieziemy niemowlę ważące jakieś 5–6
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kg, to jeszcze nie jest zbyt ciężko pchać. Ale
ciężki dwulatek, jeszcze z zakupami, dopiero
z e-PRIAMEM nabierze lekkości. Spacery
z tym wózkiem stały się naprawdę przyjemnością dla ciała rodzica, a nie przykrym
doświadczeniem, niekiedy nawet bolesnym
fizycznie. My przetestowaliśmy e-PRIAMA
na jednej z trudniejszych tras dla rodziców
z wózkiem: wjeździe na krakowskie Krzemionki. Właściwie to można by tam rozgrywać mistrzostwa w pchaniu wózków pod górę
po trudnej nawierzchni. Na starych, wyślizganych i nierównych kocich łbach na drodze
biegnącej ostro pod górę e-PRIAM sprawdził
się znakomicie, bo nie dość, że sprawiał,
że pchanie stało się lżejsze, to na dodatek
łatwiej nim manewrować po takim podłożu.
Wyobrażałam sobie, że wózek wspomagany
elektrycznie będzie działał podobnie jak
elektryczny rower. Faktycznie trochę tak jest:
w miarę naciskania rączki wózka, uruchamia
się wspomaganie. A, mówiąc prościej, im silniej
jesteśmy zmuszeni pchać, czyli naciskać na
rączkę, tym bardziej wózek będzie nam pomagał. Przy czym nie ma opcji uzyskania takiej
prędkości, która zagrażałaby ruchowi pieszych.
Silny nacisk i jednoczesne duże przyspieszenie (np. przy joggingu, jak sobie wyobrażam)
spowoduje wyłączenie wspomagania po przekroczeniu prędkości 6 km/h – jest to przyjęta
średnia prędkość pieszego, w szybkim marszu,
raczej niespotykana na spacerach z dziećmi.
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System rozpoznawania nacisku – sensory – ukryto w rączce obszytej eleganckim materiałem przypominającym skórę. To dzięki nim wózek wie, czy
pchamy, czy jedziemy pod górkę, czy na dół. Silniki mechanizmu elektrycznego schowano przy tylnych kołach – tylko dobrze się przypatrując, można
je tam dostrzec. Na tylnej osi natomiast umieszczono baterię, którą łatwo
się wyjmuje. Dzięki tym zabiegom wózek pod względem designu niewiele
odbiega od „analogowego” Priama. Różni go jeszcze jeden przycisk na rączce
– jego wciśnięcie wymusza wspomaganie elektryczne, jest to więc wspomaganie na żądanie, gdy, na przykład, trzeba szybciej iść lub wspomaganie
automatycznie włączane przez wózek nie wystarcza. Przy tej opcji słychać
lekkie bzyczenie, a wózek niemal z rąk się wyrywa. Nie ma jednak obaw: ani
wózek się nie wyrwie, ani nie pojedzie sam – chroni cenny załadunek przed
tym właśnie wspomniana konieczność nacisku na rączkę, by mechanizm
rozpoczął wspomaganie. Dziecko zatem samo nie odjedzie, a niedowiarkom
polecam założenie na nadgarstek specjalnej taśmy przyczepionej do rączki
wózka, zabezpieczającej przed takim „odjazdem”.
Oczywiście e-PRIAM jest kolejnym urządzeniem elektrycznym w domu
i wymaga ładowania. Trwa to – według zapewnień producenta – 6 godzin
(od zera do pełna), ale tu muszę wspomnieć o jednej z jego nielicznych
wad. Po podpięciu do prądu wiemy, że bateria się ładuje, ale nie wiemy,
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do jakiego poziomu została już naładowana w danym momencie. Diody
na osi wózka nie są tu miarodajne. Mamy, dajmy na to, godzinę czekania na
basenie i chcemy podładować wózek, nie dowiemy się, ile procent udało
się uzyskać w tym czasie. W pełni naładowana bateria pozwala na przemierzenie ze wspomaganiem ok. 45 km, przy optymalnej temperaturze
20 stopni, z niewielkimi nierównościami terenu i dzieckiem o wadze ok.
10 kg. Większe dziecko – do 15 kg – jesienią da nam mniej niż połowę tego
zasięgu, czyli maksymalnie 20 km. Ekstremalne obciążenie, czyli zima i 25
kg w dziecku i zakupach, pozwoli na spacer 8-kilometrowy. Jest to bateria
litowo-jonowa, trzeba więc założyć, że jej pojemność i wydajność będzie
w miarę użytkowania spadać. Dobra wiadomość:
baterię zapasową można dokupić i na dłuższą trasę
zabrać drugą. Podobno nie powinno być także pro-

System rozpoznawania nacisku – sensory – ukry-

blemu z zabraniem jej na pokład samolotu. Samo
ładowanie baterii jest proste – podpina się do niej
kabelek albo gdy jest wmontowana w oś wózka, albo

to w rączce obszytej

po wyjęciu baterii z osi. Uprzedzam, że ładowarkę

eleganckim materiałem

trzeba wziąć do wózka na każdy dłuższy wyjazd, bo

przypominającym skórę.
To dzięki nim wózek wie,

może być problem ze znalezieniem zastępczej; ładowarka od zwykłego peceta, choć na pierwszy rzut
oka podobna, nie podoła zadaniu…

czy pchamy, czy jedziemy
pod górkę, czy na dół.

Tu mogłabym zakończyć recenzję, ale przecież warto
wspomnieć, że e-PRIAM miał już na starcie łatwiej,
bo powstał jako elektryczna wersja Priama i zachował wszystkie jego lubiane cechy: piękne wzornictwo
(do nas trafił wyjątkowo elegancki kolorystycznie model, granatowy z rusztowaniem Rosegold,
tak, dobrze myślicie, prawie jak onegdaj iPhone!), lekkość prowadzenia,
zwrotne koła, piękne wykończenie elementów wykonanych z materiałów, wysoka jakość tych materiałów itd. Nie da się przecenić możliwości
przestawienia kierunku dziecka w spacerówce – może jechać przodem
lub tyłem do kierunku jazdy. Proste i niezawodne składanie wózka razem
z ramą, by go wrzucić do bagażnika, a to wszystko jedną ręką. Świetne
rozwiązanie z wizjerem w budce – nawet gdy jest rozłożona, a dziecko
jedzie przodem do kierunku jazdy, widzimy, co się dzieje w środku przez
transparentny dolny fragment budki. Amortyzacja, która pozwala dziecku
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niewzruszenie spać nawet na dziurawym podłożu. To wszystko cenią aktualni użytkownicy Priamów, chwaląc sobie także ich długotrwałość. Zamiast
co sezon szukać kolejnego wózka, zmienia się tylko siedziska w miarę
wzrastania potomka, bo rama – podkreślają – wytrzyma chyba wszystko.
Nic dodać, nic ująć – wózek idealny. No i właśnie teraz, dzięki magicznej
literce „e”, stał się więcej niż idealny. Fajnie, gdyby była jeszcze aplikacja
mobilna, która pozwoliłaby na przykład sprawdzić stan baterii czy lokalizować wózek na mapie (bo niania wyszła z dzieckiem na spacer i chcemy
wiedzieć, czy spaceruje, czy siedzi na ławce).
Wróżę e-parentingowi wielką karierę. Czekam z utęsknieniem na dzień,
w którym elektrycznych wózków będzie więcej niż analogowych. Tego dnia
wózek będzie mógł być napędzany energią z paneli solarnych umieszczonych na budce i będzie faktycznie wózkiem autonomicznym, nawet pchać
go nie będzie trzeba. Czekam i dziwię się, że nawet najbardziej przyziemne
z moich fantazji rodzicielskich ciągle nie są zrealizowane; e-PRIAM od firmy
Cybex jest pierwszym prawie spełnionym marzeniem.
Wózek Cybex e-PRIAM dostępny jest za jedyne ok. 5700 złotych, ale od
czego jest 500+...

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.

PROGRAMY

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

167

Hazel dla MacOS
Hazel jest prawdopodobnie jednym z moich najrzadziej
otwieranych programów, który automatycznie wykonuje za mnie
pracę każdego dnia. Aplikacja ta ma jedno główne zadanie – śledzić
zdefiniowane przez nas foldery na komputerze i wykonywać akcje
na plikach, które się w nich znajdują. Może najprościej będzie, jeśli
podam kilka przykładów…

Osobiście bardzo denerwuje mnie, gdy pobieram jakąś grafikę, a ma ona
rozszerzenie „JPEG” zamiast „JPG”. Nie dość, że jest to problematyczne dla
jednego z moich skryptów, to po prostu mi się to wizualnie nie podoba.
Tak, w niektórych kwestiach mam OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne). Hazel mam ustawiony tak, że śledzi folder ~\Desktop, w którym co

jakiś czas sprawdza, czy nie pojawił się plik z rozszerzeniem „JPEG” i jeśli
takowy znajdzie, to automatycznie zmienia go na „JPG”. Proste.
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Samo „JPEG” to jednak za mało. Nie lubię też,
gdy mam „plik o bardzo długiej nazwie.PNG”,
gdzie rozszerzenie napisane jest wielkimi literami (analogicznie dla JPG). Drugi skrypt więc
rozwiązuje i ten problem dla mnie.
Za proste?
Każdego miesiąca dostaję na mail linka do
iMagazine i go pobieram na Biurko. Nazwa
pobranego pliku ma format iMag _ RRRR _

MM _ xxxxxx.pdf, gdzie xxxxxx jest ciągiem
znaków, w których czasami jest zaszyta

tajemnicza wiadomość dla czytelników.
Osobiście trzymam w archiwum wszystkie
wydania iMaga, ale nazwy plików wyglądają
następująco: iMagazine-RRRR-MM.pdf. Mój
skrypt w Hazel wykrywa, że pobrałem iMaga

(jak pdf trafia na Biurko), odpowiednio modyfikuje jego nazwę, aby spełniał moje oczekiwania spójności i potem automatycznie
przenosi go do folderu na innym dysku, do
archiwum. To wszystko bez żadnej ingerencji
z mojej strony.
Tego typu prostych zadań wykonuje wiele więcej i dzięki temu oszczędza
mi sekundy pracy każdego dnia (powiedzmy, że 30 sekund, chociaż nie
mam pojęcia, ile w rzeczywistości). Jeśli policzymy, że iMagazine wydawany
jest od 9 lat i właśnie czytacie 106. wydanie, to oznacza, że pobrałem 106
plików i w sumie zaoszczędziłem 53 minuty. Jeśli dodatkowo dodamy do
tego wszystkie inne moje skrypty, to wartość wzrośnie do wielu godzin.
Niby niewiele, ale komputery przecież właśnie od tego są – po co mam
robić coś ręcznie, jeśli komputer może to zrobić za mnie? Podpowiem jeszcze, że Keyboard Maestro, o którym pisałem niedawno, zaoszczędził mi
ponad 40 dni na obu komputerach razem.

Cena: 32 USD (10 USD za upgrade)			
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Mini Motorways
Przegląd Apple Arcade
Jestem niesamowicie wybredny w kwestii gier, w które gram i nie
dawałem Apple Arcade dużych szans na powodzenie u mnie,
dopóki nie znalazłem Mini Motorways.

Ta gra to następca genialnego Mini Metro [App Store]. Polega na tym, że
wybieramy sobie mapę ulubionego miasta, a na nim zaczynają się pojawiać domki jednorodzinne i centra handlowe. Naszym zadaniem jest
je połączyć drogami tak, aby wszyscy byli w stanie wszędzie dojechać.
Trudność polega na tym, że ruch samochodowy rośnie, niektórzy chcą
jeździć tylko do konkretnych centrów handlowych (domki jednorodzinne i centra handlowe trzeba parować kolorami) i mamy ograniczoną
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ilość asfaltu przyznaną na dany tydzień. W górnym prawym rogu ekranu
mam zegar, pokazujący godzinę oraz dany dzień tygodnia, a w każdy
poniedziałek dostajemy przydział asfaltu (ilości dróg, które możemy
wybudować) oraz bonusowo mostów, autostrad lub świateł drogowych.
Naszym zadaniem jest więc rozbudowanie sieci dróg tak, aby nie tworzyły się korki i każdy samochód mógł dojechać do danego centrum
handlowego. Same centra handlowe potrzebują samochodów – nie
potrafią bez nich żyć (nad nimi pojawia się flaga) – i jeśli nie zaspokoimy
ich potrzeb, to… Game Over.
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Na powyższym filmie możecie obejrzeć moją pierwszą grę na Mini
Motorways. W międzyczasie rozegrałem wiele więcej rozgrywek i mam
kilka spostrzeżeń, które zresztą zgłosiłem twórcom. Po pierwsze, brakuje
możliwości przyspieszenia zegara, aby przyspieszyć rozgrywkę, tak jak
w Mini Metro – zgłosiłem to już twórcom i odpowiedzieli, że obecnie rozważają, jak tę funkcję najlepiej zaimplementować. Po drugie, gra niestety
potrzebuje sporo prądu, więc na iPadzie wciąga mi baterię migiem – wiedzą o tym i pracują nad rozwiązaniem. Po trzecie, nie do końca dla mnie
jasne jest, jak należy korzystać z sygnalizacji świetlnej, aby zoptymalizować ruch – tego muszę się samemu nauczyć.
Sama gra jest na granicy zmotywowania mnie do przedłużenia darmowego miesiąca w Apple Arcade, więc jeśli podobało Wam się Mini Metro,
to przynajmniej przetestujcie Mini Motorways w ramach darmowego
miesiąca próbnego w Apple Arcade.

Cena: w ramach subskrypcji Apple Arcade
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Dead Cells

– walcz, umrzyj, powtórz
Granie na iOS stało się zdecydowanie mniej przyjemne niż
jeszcze kilka lat temu. W zalewie bezpłatnych, ale przepełnionych
mikropłatnościami gier ciężko wyłuskać coś wartościowego, co
zaangażuje w rozgrywkę na dłużej niż jedną sesję. Cała nadzieja
w konwersjach – Dead Cells należy do takich, które udały się
wyśmienicie.

GRY

174

Choć Dead Cells nie jest grą nową (wyszło na konsole i PC w 2017 roku),
to na iOS trudno znaleźć podobny tytuł. Data pojawienia się w App
Store gry zbiega się fortunnie z wydaniem nowego iOS 13 oraz iPadOS 13,
które obsługują nie tylko specjalne kontrolery MFi, ale też pady od PlayStation 4 i Xboksa One. To nie bez znaczenia dla tego tytułu, bo Dead
Cells jest na tyle szybkie i trudne, że sterowanie dotykiem, choć możliwe, nie daje wystarczającej precyzji, by w pełni wykorzystać potencjał
drzemiący w mechanice gry. Nie dziwi mnie to, że reprezentowany przez
ten tytuł gatunek praktycznie nie występuje na platformach mobilnych.
To połączenie metroidvanii i roguelike'a, czyli rozgrywki, w której wraz
z postępami odblokowujemy mechanizmy pozwalające wykorzystać
otoczenie na nowy sposób (i tym samym poczynić progres), a śmierć
oznacza rozpoczęcie zabawy od samego początku. To właśnie ona stanowi o trudności tego typu tytułów – w dobie gier, które wybaczają
graczom coraz więcej, Dead Cells sprowadza ich na ziemię, stawiając
nie na ulepszanie postaci i ekwipunku, ale na to, jak dobry staje się sam
gracz. Owszem, podczas gry zdobywamy walutę (czyli komórki), za którą
odblokowujemy nową broń, mutacje i inne ulepszenia, ale większość
z nich i tak musimy zdobyć przy każdym podejściu, na dodatek to, na
który sprzęt trafimy, jest całkowicie losowe.
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Bohaterem gry jest bliżej niezidentyfikowany
twór, który po każdej śmierci wpełza do ciała
tego samego, zdekapitowanego wojownika,
przejmując nad nim kontrolę. Fabuła Dead
Cells jest szczątkowa, a odkrywanie jej jest
całkowicie opcjonalne, niemniej jednak
zarówno sam bohater, jak i kolejne wydarzenia fabularne są intrygujące, a czynione
przez protagonistę uwagi brzmią zabawnie.
Dzięki temu przemierzanie kolejnych etapów,
zwanych biomami, jest jeszcze bardziej interesujące. Choć mapy są generowane losowo,
to każdy z biomów cechuje się zestawem
unikalnych oponentów, własną kolorystyką,
a także charakterystycznymi tylko dla siebie
przeszkodami. W kanałach mamy tradycyjnie trującą, zieloną wodę, która stopniowo
odejmuje nam punkty życia, z kolei w etapie,
w którym wspinamy się do wieży zegarowej,
możemy spaść (ale też zrzucać przeciwników,
a rozgrywka wymaga zdecydowanie więcej
zręczności również przez to, że przeciwnicy
atakują nie tylko z lewej i prawej, ale znajdują
się też praktycznie zawsze nad nami. Wrogowie, podobnie jak etapy, są różnorodni i, choć
zdarza się, że powtarzają się w niektórych
biomach, to nigdy nie miałem wrażenia, że
wrzucono ich do konkretnego etapu tylko po
to, by robili tłum. Ich ataki mocno się różnią,
są tacy, którzy atakują wyłącznie z dystansu,
jak i ci, którzy muszą do nas podejść (bądź
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podpełznąć, doskoczyć czy teleportować się). Część z nich to kamikadze,
inni są niewrażliwi na ataki frontalne, ale po zajściu ich od tyłu padają po
kilku ciosach. Są nie tylko zupełnie inni od siebie, ale też ich obecność
w danym biomie jest uzasadniona. Najbardziej w pamięć zapadł mi etap,
w którym błądzimy w ciemności, która stopniowo nas zabija, a jedynym
ratunkiem jest odpalanie kolejnych pochodni. Etap najłatwiej byłoby
przebiec, gdyby nie to, że wypełniono go mnóstwem stworów z mieczami,
które, gdy nas zauważą, teleportują się za nami do skutku. Walki nie da się
uniknąć, ale to nie gra, w której ktokolwiek chciałby to robić.

W dobie gier, które wybaczają graczom coraz więcej, Dead
Cells sprowadza ich na ziemię.

W Dead Cells niemal każdą z broni zdobywamy w zupełnie losowym
momencie. Jedynym wyjątkiem jest zardzewiały miecz, z którym zawsze
zaczynamy grę. Możemy korzystać z dwóch broni głównych jednocześnie, zarówno białych, jak i zastąpić drugą z nich tarczą lub bronią
dystansową. Oprócz tego wspomagamy się dwiema różnymi sztukami
oręża pobocznego, którym może być zarówno pułapka zgniatająca
wchodzących w nią przeciwników, jak i granat zapalający czy manekin,
który wabi wrogów, jednocześnie ich zatruwając. Możemy też zdobyć
amulet zmniejszający otrzymywane obrażenia, wrażliwość na trucizny
i tym podobne czynniki. Ponadto broń ma poziomy i w kolejnych etapach znajdujemy jej ulepszone wersje (które na dodatek da się wzmacniać i modyfikować). Postać może też mieć maksymalnie trzy mutacje,
dające kolejne premie. Losowość zdobywanego ekwipunku sprawia,
że nie sposób zbudować własny zestaw i nauczyć się nim grać – to nie
pozwala się nudzić i wymaga od gracza stałego kombinowania. Po kilkunastu godzinach grania mam kilka ulubionych zestawów i taktyk, w tym
lancę zadającą ogromne obrażenia połączoną z tarczą, pozwalającą
kontrować ataki z bliska, miecz nasmarowany olejem, który umożliwia
podpalenie przeciwnika czy spartańskie sandały, którymi bohater ekspediuje oponentów na ściany, na których malowniczo się rozbryzgują.
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Brutalność wylewa się z Dead Cells na każdym kroku, zwłaszcza że prócz
rozpikselowanych flaków i litrów krwi mamy równie urocze udźwiękowienie, przywodzące na myśl serię Mortal Kombat. Oprawa audiowizualna jest bardzo mocną stroną Dead Cells – to jedna z najładniejszych
gier na urządzenia Apple. Piksel art, który od kilku lat wrócił do łask
graczy, nie służy tu jako substytut porządnej, trójwymiarowej grafiki,
a jest dobrze przemyślanym zabiegiem artystycznym. Każda z lokacji
ma swój klimat, paletę barw i dźwięki. Piękne są też animacje i efekty
świetlne, dodatkowo można wyłączyć ograniczenie klatek na sekundę,
dzięki czemu zamiast domyślnych 30 FPS na iPadzie Pro 11 gra wyświetla się płynniej (nie ma bowiem licznika, który pozwoliłby odczytać tę
informację).
Szybkie, zręcznościowe gry na tablety i smartfony praktycznie nie istnieją.
Ekran dotykowy nie daje możliwości opracowania złożonego sterowania,
które byłoby intuicyjne, a specjalne kontrolery cieszą się niewielką popularnością. iOS 13 oraz iPadOS 13 mają szansę to zmienić, nie wyobrażam
sobie zresztą, by do Dead Cells podchodzić inaczej niż z padem. Tytuł
jest grywalny również dotykowo – twórcy wprowadzili opcję automatycznego atakowania przeciwników, gdy znajdą się w zasięgu, by ograniczyć
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konieczność wciskania kolejnego przycisku. Nieszczególnie mi to odpowiada, bo zdarzało się mi nie doskoczyć w określone miejsce, bo bohater
zaczął atakować wroga jeszcze w powietrzu. Interfejs dotykowy nieszczególnie sprawdza się też w precyzyjnym przeskakiwaniu z miejsca
na miejsce, a podczas walki z trudniejszymi przeciwnikami nie zapewnia
odpowiednio dużej precyzji. Z padem jest zupełnie inaczej, gra wykorzystuje właściwie wszystko, co ma do zaoferowania kontroler. Dużo łatwiej
wykonuje się uniki i korzysta z ekwipunku i broni dystansowej, ponadto na
ekranie widać nieco więcej, bo nie wyświetla się już interfejs dotykowy.
Do niedawna jedynym sprzętem, na którym grałem, było PS4. Gry w App
Store (oraz w Google Play) są coraz częściej bezpłatne, za to pełne mikrotransakcji, wtórne i płytkie. Dead Cells nie ma rodowodu mobilnego i to
wyraźnie widać. Tak dopracowanej mechaniki rozgrywki i różnorodności,
pomimo teoretycznego powtarzania wciąż tego samego, można szukać
wyłącznie w tytułach konsolowych. iOS potrzebuje więcej takich gier,
jeśli prócz mnogosci tytułów i generowanych przychodów ma się mierzyć
z innymi platformami również jakością.
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iOS 13 i otwieranie aplikacji
w różnych językach
Za nami wrzesień, premiera nowych urządzeń od Apple, a także nowe
systemy w tym iOS i iPadOS 13, które wnoszą wiele ułatwień i nowości.

Jednym z takich usprawnień jest możliwość uruchomienia aplikacji
w innym języku niż systemowy. Dajmy na to, że głównym językiem naszego
urządzenia jest polski, a chcielibyśmy uruchomić jakąś aplikację, która ma
polskie tłumaczenie w innym języku, np. angielskim. Jak to zrobić?

Krok 1. Instalujemy obsługę dodatkowego języka
na iUrządzeniu

Aby opcja wyboru języka dla danej aplikacji
w ogóle się pokazała, należy spełnić jeden
warunek – iUrządzenie musi mieć zainstalowane przynajmniej dwa języki (główny oraz
dodatkowy, obojętnie jaki). Aby to ustawić,
musimy udać się do Ustawień > Ogólnych
i tam przejść do sekcji Język i region.

Następnie dodajemy drugi język przyciskiem
Inne języki.
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Z listy wskazujemy jakiś język, np. angielski.

Pojawi się pytanie, czy chcemy przełączyć się
na nowy język, czy pozostać przy głównym.
W przykładzie zostajemy przy głównym.

Nastąpi teraz tzw. miękki reset urządzenia i będziemy mieli już wszystko gotowe.

Krok 2. Zmieniamy język aplikacji

Aby zmienić język aplikacji,
musimy w Ustawieniach zjechać na dół, aż do ustawień
poszczególnych aplikacji. Po ich
wskazaniu w opcjach konfiguracji powinniście znaleźć sekcję
Preferowany język. Domyślnie
wskazany jest główny język
systemu bądź też w przypadku
braku obsługi – język angielski.
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Tutaj należy zwrócić uwagę, że nie każda aplikacja posiada ustawienie
pozwalające na zmianę języka, choć normalnie wspiera wiele innych. Dlaczego tak jest? Nie wiem.

W następnym widoku wskazujemy język, w jakim aplikacja ma być otwarta.

Co ciekawe, jeśli mieliśmy już włączoną aplikację z jednym językiem
i przełączymy ją na drugi, to nie nastąpi jej restart. W ten sposób
można korzystać z aplikacji w innym języku niż systemowy.

K.L. Lada
GALERYJCE”
“NA „NA
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Sprzedawcy
słodkiej wody
W oczach nowoczesnego konsumenta technologii istnieją tylko
dwa rodzaje użytkowników sprzętu Apple. Pierwszy to oświecony
technokrata, doskonale rozumiejący, że sprzęt elektroniczny to
wyłącznie zbiór podzespołów służących do wykonywania określonych
czynności. Drugi to oszalały fanatyk, kurczowo trzymający się
butwiejącej spódnicy Jobsa. Do tego na wymarciu.

O
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Oczywiście mogłam napisać o ostatniej konferencji. Pisanie o konferencjach jest łatwe, proste i przyjemne, do tego zdejmuje z piszącego obowiązek bycia kreatywnym. Przyznaję, że ta opcja była bardzo kusząca, bo
w świecie Apple coraz mniej pozostaje miejsca na słowną ekspresję. Oficjalna narracja użytkowników opiera się na technologicznym oświeceniu,
które udowadnia, że firma jest tylko firmą, a sprzęt wyłącznie sprzętem.
Wartość dodana to wymysł naiwniaków, dających sobą manipulować
i napychających kabzę firmie, która dba tylko o swoich akcjonariuszy.
Mogłam więc napisać o konferencji – szybko i bezpiecznie, nie narażając
się na krytykę millenialsów. Mogłam, ale nie chciałam. Nie chciałam, bo
jestem już wystarczająco dorosła, by nie przejmować się krzykaczami. Poza
tym mam przeczucie, że owo oświecenie wcale nie wynika z pozytywnych
pobudek. To zwykła zazdrość o to, że przeżyliśmy coś, o czym kolejne
technopokolenia mogą tylko pomarzyć.
Moje pokolenie też zazdrościło poprzedniemu. Ominęła nas wielka
rewolucja obyczajowa lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Nie wkładaliśmy kwiatów w lufy karabinów, nie żyliśmy w komunach. Byliśmy
wystarczająco „oświeceni”, by wiedzieć, że świat się zmienia i to, co było,
już nie wróci. Jak każde pokolenie chcieliśmy, musieliśmy i pragnęliśmy zbuntować się przeciwko czemuś, odrzucić jakieś wartości zastane
i stworzyć coś zupełnie nowego. Wtedy przydarzyła się nam technologia. Technologia, która paradoksalnie wyrosła wprost z tych idei, których
zazdrościliśmy naszym rodzicom. Powszechny dostęp do komputerów,
powszechny dostęp do wiedzy, nieskrępowana kreatywność. Oczywiście nierozerwalnie związana z biznesem i sposobem na życie, bo czas
się nie cofa. To, czego nie mogą, nie chcą lub nie potrafią pojąć dzisiejsi
fani technologii – za naszych czasów powiązanie idei i biznesu nie było
podszyte ściemą – biznes był efektem pięknego, kreatywnego myślenia,
wyłaniał się z filozofii i przechodził do świata realnego. Każda historia
zaczynała się od wielkiego, nierealnego pomysłu i kogoś, kto był zbyt
młody i niedoświadczony, by zrozumieć, że nie da się go zrealizować.
Proces twórczy był zabawą zasilaną ogniem idei, co pozwalało owemu
fantaście wierzyć we własne siły, stosować niekonwencjonalne metody
i nie chować głowy w piasek w obawie przed porażką. Motywami
powstania tych firm była pasja, prawdziwe zaangażowanie i wiara w to,
że zmienią one świat i sprawią, że będzie lepszy dla wszystkich. Młodzi
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To, czego nie mogą, nie chcą lub nie potrafią pojąć dzisiejsi fani
technologii – za naszych czasów powiązanie idei i biznesu nie
było podszyte ściemą – biznes był efektem pięknego, kreatywnego myślenia, wyłaniał się z filozofii i przechodził do świata
realnego. Każda historia zaczynała się od wielkiego, nierealnego pomysłu i kogoś, kto był zbyt młody i niedoświadczony, by
zrozumieć, że nie da się go zrealizować.

ludzie nie chcieli skończyć szkoły, założyć garnituru i zostać dyrektorem
w wieku lat 20. Chcieli być dyrektorami w strojach piratów, odrzucić
korporacyjną mentalność swoich rodziców i robić rzeczy po swojemu.
Ponieważ nie mieli internetu, w którym mogliby bezpiecznie, zza
ochronnych ekranów walczyć z niesprawiedliwością tego świata, musieli
dokonywać realnej zmiany w realnym świecie. I dokonywali, czego
dowodem są komputery, za którymi w tej chwili siedzicie. Było to jasne
świadectwo buntu, jednak był to inny bunt niż ten, który teraz serwuje
się młodym pokoleniom. Był to bunt kreatywny, pełen pozytywnych,
motywujących emocji. Wiary w siebie i swoje możliwości. W dzisiejszych
czasach odczuwanie pozytywnych emocji jest passé. Można być gniewnym, smutnym albo pogrążyć się w głębokiej depresji nad złem, które
nas otacza. Nad dyskryminacją, inwigilacją i supremacją. Można narzekać
i obrażać. Można być asertywnym, aż do stanu emocjonalnej obojętności. Można kierować się tylko i wyłącznie logiką. Nie wolno za to czerpać
motywacji z uczuć pozytywnych, nie wolno szukać ich w otaczającym
nas świecie. Można być kontra, można być hipsterem, ale nie wolno być
innowatorem. Trzeba szukać bezpiecznego portu, bezpiecznej przystani,
wolnej od odmiennych poglądów i mikroagresji, a najlepiej – innych
ludzi. Nie twierdzę, że współczesne pokolenie nie walczy – walczy, bo
musi, taka jest kolej rzeczy. Walczy o równouprawnienie, prawa kobiet
i mniejszości seksualnych, ochronę klimatu, zwierzęta i całą masę innych
społecznie ważnych tematów. W tej walce brakuje jednak jednoczących idei, takich, które sprawiają, że walczy się nie dlatego, że to dobrze
wygląda wśród znajomych, ale dlatego, że głęboko wierzy się w słuszność takiego postępowania.
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Nowe pokolenie posługuje się technologią wyrosłą z biznesu, podczas
gdy nasze posługiwało się technologią wyrosłą z idei. To różnica niezmiernie ważna. Dzisiaj można powiedzieć, że płacimy za sprzęt i oczekujemy jakości i niech firma nie próbuje nam nawet sprzedać żadnych
ideologicznych bajek, bo się nie nabierzemy. Dla nas, poprzedniego
pokolenia, te idee nie były cyniczne. Nikt nam ich nie wpychał do gardła, żeby pokazać, jakimi naiwniakami jesteśmy. Dostawaliśmy świetny
sprzęt i coś, czego nowe pokolenie już nie doświadczy. Kompletną filozofię, która sprawiała, że rosły nam skrzydła. Filozofia ta dawała nam
motywację, kiedy czuliśmy się zrezygnowani i poczucie przynależności,
kiedy czuliśmy się samotni. To trochę tak, jakbyśmy mieli za sobą cały
rząd kreatywnych postaci, dodających nam sił. Zagrzewających nas do
walki. Czy ma to jakieś znaczenie, że motywacja pochodziła z reklamy?
Moim zdaniem nie ma. Jeśli jednocześnie jesteś w stanie stworzyć produkt i biznes oraz filozofię, która uskrzydli ludzi, to jesteś geniuszem.
Każdy użytkownik będzie ją sobie interpretował, jak chce, weźmie z niej
to, co mu potrzebne, żeby urzeczywistnić swoje marzenia. Tego właśnie
współczesne technopokolenie już nie doświadczy i tego nam zazdrości. Bo w naszych czasach komputer nie był tylko zbiorem części elektronicznych. Był, owszem, narzędziem, ale był również czymś o wiele
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większym – bramą do realizacji marzeń i idei. Był niekończącymi się
możliwościami, które elektryzowały umysły. Dokładnie tak samo, jak
piosenki Johna Lennona czy Boba Dylana. W dzisiejszym cynicznym
świecie, opartym na logice i biznesowym oświeceniu, pokojowe „Think
Different” rzeczywiście nie ma racji bytu. Ale dla nas, dinozaurów, miało.
I może nawet nadal ma?
Kiedy wraz z pojawieniem się iPhone’a świat napędzany ideą „Think
Different” zalany został przez oświeconych użytkowników sprzętu, pragmatyzm stał się normą. Ci nowi użytkownicy, znający wyłącznie świat korporacyjnego Windowsa,
nie rozumieli idei ani nawet tego, że może się ona

Poza tym pojawiło się też
to nieprzyjemne uczucie,
że ktoś był w uniwersum
Apple już wcześniej
i przeżył coś fajnego,
co ich ominęło. Że nie
odkrywają nowego
lądu. Że się spóźnili.
W takiej sytuacji nie
pozostaje nic innego,
jak negacja wartości
dodanych i odrzucenie
ich jako bezużytecznych.
Sprowadzając dyskusję do
specyfikacji technicznych,
łatwiej odzyskać poczucie
własnej wartości i uzasadnić dokonywane wybory.

łączyć ze sprzętem. Sama koncepcja okazała się
zbyt dziwaczna i skomplikowana. Poza tym pojawiło się też to nieprzyjemne uczucie, że ktoś był
w uniwersum Apple już wcześniej i przeżył coś
fajnego, co ich ominęło. Że nie odkrywają nowego
lądu. Że się spóźnili. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak negacja wartości dodanych
i odrzucenie ich jako bezużytecznych. Sprowadzając dyskusję do specyfikacji technicznych, łatwiej
odzyskać poczucie własnej wartości i uzasadnić
dokonywane wybory. Przy okazji następuje również
kastracja marki, co równocześnie sprawia, że przestaje ona dostarczać ten sam poziom satysfakcji
z użytkowania sprzętu, co wcześniej.
Z perspektywy czasu muszę przyznać, że użytkowanie maców i filozofia „Think Different” w dużym
stopniu wpłynęła na kształtowanie mojej osobowości i za to będę zawsze wdzięczna firmie Apple. Nie
czuję się ani oszukana, ani naiwna, bo skutków tego
wpływu nie mogę określać w kategoriach negatywnych. Po prostu lubię to, co zrobiło ze mną Apple,
lubię uczucia, których doznaję, siadając do swojego komputera i nie wypieram się nostalgii, która
ogrania mnie zazwyczaj w okolicach 5 października.
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W ferworze konferencji i premier nowych produktów coraz częściej uwadze prasy umykają kolejne rocznice śmierci Steve’a Jobsa, a świat zdążył już
dokonać swoistego zaburzenia percepcji na temat jego roli w kształtowaniu się i pozycji Apple. Dzisiaj mówi się „Tim Cook”, bo czasy bezczelnych,
aroganckich i kapryśnych hippisów już minęły, a sukcesy należy przypisywać spokojnym i niewidocznym szefom firm, którzy godzą ze sobą interesy
użytkowników i akcjonariuszy.
Jakkolwiek by nie oceniać Apple na przestrzeni dekad, jakkolwiek by nie
określać Steve’a Jobsa i jego zakrzywionej rzeczywistości, nie można zapominać, że to właśnie oni zmienili świat. Nie garniturowcy pokroju Johna
Sculleya, sprzedawcy słodzonej wody, pokorni słudzy akcjonariuszy, tylko
niedomyci hippisi.
Czy się nam to podoba, czy nie.
Trudno też zaprzeczyć reklamowej prawdzie, realnej wczoraj i dziś, dla
nas oraz pokoleń przyszłych i przeszłych: szaleńców i buntowników
można cytować. Można się z nimi zgadzać lub nie, można ich gloryfikować albo szkalować, ale nie można ich ignorować, bo to oni popychają
świat do przodu.
I pewnie z profesjonalnego punktu widzenia powinnam się powstrzymać
przed mówieniem tego, ale współczuję tym, którzy nie zdążyli zobaczyć
tego świata z naszej perspektywy. Sprzedawców technikaliów i słodzonej
wody. Ominęło ich bowiem doświadczenie stulecia – połączenie dziedzin
i kierunków, sztuki i technologii, filozofii i techniki w sposób, który nie
kastrował emocjonalnie użytkownika. Który pozwalał na spontaniczną
radość, nie mechaniczną ocenę. Kreatywność, która została w nas obudzona, pozostanie z nami na zawsze. A co obudzi ich duszę? Bo przecież
nie kawałki podzespołów? Więc jest mi przykro z ich powodu, bo to coś,
czego nie da się wytłumaczyć, to trzeba poczuć całym sobą, w środku
nocy, kiedy przychodzi nam do głowy pomysł zbyt wielki, żeby można go
było zrealizować i jednocześnie jakiś głos, całkiem możliwe, że z reklamy,
popycha nas do przodu.
Co popchnie Was?
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Przestaję rozumieć
tę społeczność
Apple traktuję jako narzędzie pracy. Nic więcej. W obszarze zawodowym – pozwala mi osiągać więcej w krótszym czasie. Czasie, który
mogę przeznaczyć bliskim. W obszarze prywatnym – dbać o zdrowie.
W obszarze hobbystycznym – współtworzyć podcast i magazyn
z ludźmi, którzy gdzieś w środku nadają na podobnych falach (nie, to nie
tekst o 5G).

C
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Cupertino nie jest dla mnie mekką, Cook bogiem, a Ive tchnieniem doskonałości. Podczas oglądania wtorkowej konferencji w kameralnym gronie
przyjaciół śmialiśmy się sami z siebie i swoich słabości do tego, co marketing Apple przy okazji każdego z wydarzeń szyje na scenie.
Jedni reagują prawie orgazmem na to, jak Craing przerzuca nienagannie
opadającą grzywkę; wymawiając przy tym nazwę nowego macOS. Drudzy
dostają spazmów, licząc każde „Amazing”, „Good morning” i „Thank you”
Tima Cooka, a jeszcze inni śmieją się z tych wszystkich reakcji na Twitterze.
Każdy – bardziej lub mniej – jest w tych dniach wszechwiedzący. I dobrze.
Taki urok społeczności. Tej czy innej, bo społeczność łączy tzw. bzik. Po
konferencji jest jeszcze śmieszniej, bo każdy z nas próbuje odkręcać to, co
napisał w przypływie emocji czy tłumaczyć własne przeinaczanie rzeczywistości. Serio – to nie jest koniec świata i nie bądźmy już tacy niewinni. Na
koniec dnia chodzi o to, żeby się dobrze bawić. A może nie?

Usługi: Apple odsłania część kart
Wrześniowa konferencja dla wielu była bardzo niewygodna. Zaczęła się od
braku przydługiego wstępu, do którego w ostatnich latach przyzwyczaiło nas Apple. Dostaliśmy od razu konkret. I to nie byle jaki. Dwie usługi.
Jedna, która kompletnie mnie nie interesuje, ale jest niczym innym, jak
próbą stworzenia swojego Netfliksa dla graczy. Druga, która po części jest
odpowiedzią na faktycznego Netfliksa, choć serwis streamingowy Apple
wchodzi na rynek jako ostatni (tak, wiem, Disney+ ma premierę zapowiedzianą po Apple TV+, ale bądźmy rozsądni).
Z grami nigdy nie było mi jakoś specjalnie po drodze. Po prostu wolałem
spędzać czas inaczej. Nadchodzące wraz z nowym tvOS wsparcie dla
zewnętrznych kontrolerów trochę zachęca mnie do podjęcia kolejnej
próby korzystania z Apple TV jako konsoli do gier, bo koszt tej próby
jest o wiele niższy niż chybiona próba kupna prawdziwej konsoli. Po to, by zbierała kurz i zajmowała
miejsce? Nie, dziękuję. Tak czy inaczej, myśląc na

Bo widzicie, hobby
to przede wszystkim
społeczność.

chłodno, takich jak ja jest wielu i Apple ma w rękawie w postaci niecałych 25 złotych miesięcznie za
swoją propozycję. Wielu krzyczy, że to za dużo. Być
może, ale jesteśmy na początku przygody z Arcade,
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a patrząc na to, jakie marki zadeklarowały współpracę przy tym projekcie – spodziewam się raczej rozwoju, a nie stagnacji. Zanim przejdę
do kwestii Apple TV+, pozwolę sobie postawić tezę: Apple (największa
firma na świecie) nie prezentuje usługi, którą w kuluarach skazała na
porażkę i w którą całkowicie nie wierzy. To tak dla porządku, bo mam
wrażenie, że jakieś 75% naszej społeczności tak właśnie ostatnimi czasy
myśli. Dlaczego? Wy mi powiedzcie.
Cieszyłem się, widząc Tima Cooka, który zapowiada konkretną datę
startu Apple TV+ oraz cenę samej usługi, a przy tym bawi się z publiką,
mając wypisane na twarzy: „Wierzymy w to. To będzie naprawdę dobre.
Po prostu – zajebiście dobre”. Dawno nie widziałem i nie słyszałem
takiej dawki pewności ze strony CEO Apple. Od momentu ogłoszenia
TV+ mocno kibicowałem tej usłudze. Dlaczego? Ponieważ jej wizytówką jest dla mnie obiecana jakość. Nazwiska, które zatrudniło Apple
(tak, które kupili, bo to biznes. Niespodzianka! Celem Apple nie jest
brak zysków. Przykro mi, że rozczarowałem), zobowiązują. Żadna z tych
osób nie poszła za Cookiem, tylko widząc liczbę zer na umowie. Każda
z tych osób ryzykuje więcej, niż możemy sobie wyobrazić. Ryzykuje
reputację, a tę w przypadku tego kalibru karier niełatwo byłoby odbudować. Sam zwiastun „The Morning Show” i wielki powrót Jennifer
Aniston do serialowego świata jest więcej niż zaskoczeniem. To jest
po prostu piekielnie dobra zajawka i czuję, że taki będzie ten serial.
Nie tylko ja. Dawno nie mieliśmy sytuacji, w której krytycy najpierw
podchodzą sceptycznie do danego pomysłu, potem okazuje się, że
błędnie typują jego gatunek („The Morning Show” niewiele będzie miał
wspólnego z komedią), a na końcu, bijąc się zgodnie w pierś, nie piszą
dosłownie ani jednego złego słowa. Echo krytyków i widzów jest bardzo wyraźne i jasne. Po prostu oczekujemy piekielnie dobrego serialu
o kulisach pracy przy tworzeniu programu śniadaniowego. Dramatu,
który owszem – będzie zawierał elementy humorystyczne – ale do
którego Apple podeszło z największą dozą powagi i profesjonalizmu.
Dawno już zwiastun tego typu produkcji nie zebrał tylu pozytywnych
recenzji. Sam nie mogę się doczekać premiery tej produkcji. Tymczasem nawet w redakcji jesteśmy podzieleni co do TV+. Paweł Okopień
na łamach iMagazine pisze:
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„Widzieliście kiedyś, aby Apple dało coś za darmo? Tak, w cenie swoich urządzeń dorzuca długie aktualizacje oprogramowania. W przeszłości trzeba było za nie płacić w przypadku macOS i iPoda Touch”.
Pozwolę sobie odpowiedzieć: Apple nie dało TV+ za darmo. Cena 24,99 złotych miesięcznie i darmowy rok dla nowych klientów to nic innego jak
polityka cenowa, którą firma chce przyciągnąć nowych klientów. Dlaczego?
Bo może. Bo ma najpopularniejszy telefon i tablet na świecie. Bo do tego
jej klienci zapewne mają również komputer, a Ci nowi sięgną po przystawkę, której nie mieli lub którą chcą wymienić. Netflix, HBO czy Amazon
nie produkuje żadnego ekosystemu. Nie ma możliwości rozegrania tego
w taki sposób jak Apple. I tutaj nie chodzi o to, kto jest lepszy. To zupełnie
inny punkt wyjścia, z którego dziś Apple skorzystało. Bo Apple to firma,
która myśli. Która nie ma sentymentów. Ciekawy jestem, czy my wszyscy
– krytykujący – zrobilibyśmy inaczej u siebie, hm? Idźmy dalej:
„Także paczka dodatkowych aplikacji, w tym pakiet biurowy iWork są
w cenie urządzenia”.
Zgadza się, ale kiedyś nie były. Poza tym – kurcze – to pakiet biurowy (!),
a nie telewizyjna usługa. Czy tylko ja widzę różnicę?
„Apple stara się jednak monetyzować jak najwięcej i w porównaniu
do konkurencji za wiele rzeczy trzeba słono płacić, na przykład za
jakąkolwiek użyteczną przestrzeń dyskową”.
Co do iClouda, zgoda, ale – znowu – patrząc ogólnie: Apple to firma. Firma
musi zarabiać. Tak, Apple może pozwolić sobie na to, aby więcej dawać za
darmo, bo ma przychody większe niż konkurencja, ale nie musi. Nie jest do
tego zobligowana i czytając zagraniczną prasę – naprawdę nikt na to nie
liczy, mam wrażenie, z wyjątkiem Polski.
„Apple doskonale wie, że do usługi Apple TV+ nie przyciągnąłby wystarczającej grupy użytkowników, gdyby nie zaoferował opcji promocyjnej”.
Apple całościowo wierzy w to, co produkuje, ale patrząc z punktu widzenia biznesu, zachowuje się dokładnie tak jak każda inna firma. Bada rynki,
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ma zespoły, które analizują sytuację rynkową, ma CEO, który potrafi liczyć
lepiej niż większość działów marketingu i finansów na świecie i jeśli widzi
okazję do zysków w ramach promocji – niespodzianka – robi promocję.
Tyle. Tutaj nie ma ducha Steve’a, natchnienia Mufasy czy powiewu Ive’a.
Obudźmy się.
Co do jednego jesteśmy raczej zgodni – bo nie
sposób nie być: Apple nie chodzi o konkurowanie

Co do jednego jesteśmy

z kimkolwiek. Wchodzą w rynek VOD jako ostatni

raczej zgodni – bo nie

i mają w tym konkretny cel – być gospodarzem dla

sposób nie być: Apple nie

tych, którzy go uformowali, wyprawić ucztę, poznać
najważniejsze nazwiska w kuluarach przy paru głęb-

chodzi o konkurowanie

szych, a przy okazji wyprawić to przyjęcie w takim

z kimkolwiek. Wchodzą

stylu, że czapki polecą z głów. Aplikacja TV, zapre-

w rynek VOD jako ostatni

zentowana podczas wiosennej konferencji, jest tym,

i mają w tym konkretny
cel – być gospodarzem dla

co robi dobrze i wokół czego skupia działania związane z ofertą TV+. Podczas gdy HBO i wielu innych
konkurentów nie potrafi dostarczyć przynajmniej

tych, którzy go uformowali,

dostatecznej jakości oprogramowania do konsump-

wyprawić ucztę, poznać

cji swojej ramówki, Apple wychodzi i mówi wprost:

najważniejsze nazwiska
w kuluarach przy paru

Zamiast walczyć z naszą polityką (jak chociażby
Netflix, który wycofał z powodu wymogu App Store
możliwość zakładania konta z aplikacji mobilnej, aby

głębszych, a przy okazji

uniemożliwić klientom rozliczanie się poprzez iTunes

wyprawić to przyjęcie

– a takich, którzy to robili, było według raportu Net-

w takim stylu, że czapki
polecą z głów.

flixa 80%), przyjdźcie do nas. Mamy to, czego chcą
nasi i Wasi klienci – jakość i prostotę. Robimy to od
lat i robimy to dobrze. Apple, biorąc 30% od każdego
z dostawców, który zagości na ich platformie, zapewnia sobie poziom zysków, który ich satysfakcjonuje,
bo nie jest liczony tylko w dolarach. Jeśli pomysł

Apple się powiedzie, to wkrótce możemy mieć sytuację, w której TV app
stanie się hubem dla większości streamingów i wierzcie mi – wszyscy na
tym wyłączenie skorzystamy. Apple może sobie pozwolić na mniejszą
liczbę oryginalnych produkcji i ich cyzelowanie, bo w tym maratonie biegną jednocześnie kilkoma trasami, w maratonie, a nie w sprincie.
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Konferencja zegarka
Inna sprawa, że nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że gwiazdą
wrześniowej prezentacji nie były nowe iPhone’y, ale nowy Apple Watch.
Jest w tym coś niesamowitego, bo w przypadku tego produktu zmieniło
się stosunkowo niewiele. Przede wszystkim jest to nowy ekran Always On,
który będzie w stanie prezentować tarczę non stop. W kinie będziemy
musieli pamiętać o obowiązkowym włączeniu trybu teatralnego. Pytanie,
jak będzie nocą i jak jasno ekran będzie podświetlony, gdy Apple Watch
Series 5 będzie spoczywał na stacji ładującej. Wygląda na to, że będzie
on od teraz prawdziwym, nocnym zegarkiem, na który w takiej konfiguracji będziemy mogli spojrzeć kątem oka o dowolnej porze nocy. Tak jak
na stare radiobudziki Sony. Wracając do meritum – nowy ekran to ukłon
w stronę mody. Do tego powrót wersji Edition w towarzystwie tytanu
i ceramiki oraz możliwość dowolnej konfiguracji zegarka i paska podczas
składania zamówienia i na specjalnych Apple Watch Studio w sklepach
stacjonarnych. Bosko! Dlaczego? Bo mając najdroższą wersję – powiedzmy
Hermès – klient w końcu będzie miał na nadgarstku produkt, który non
stop będzie prezentował się jak zegarek. Pokazywał sygnowaną logo tarczę
i znacznie lepiej wyglądał w towarzystwie garnituru. To produkt modowy
i nowy ekran pojawia się w doskonałym momencie, aby przekonać nabywców droższych modeli do zmiany. Sam wybrałem wersję stalową, ponieważ
mam dość aluminiowych kopert, które przy sporcie wgniatają się niemiłosiernie i po prostu są zbyt słabe. Mamy też kompas, znacznie obniżoną
cenę Series 3 oraz pasków (229 złotych za wersję sportową) w nowej palecie kolorystycznej. Apple dominuje na rynku nosideł i nie ma się co dziwić,
bo Apple Watch to produkt, którego rozwój jest bardzo dobrze przemyślany, stabilny i spójny z oczekiwaniami rynku. Jest po prostu sexy względem całego portfolio.

Zielona kuchenka i jajecznica z memów
O samym iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max (tak! Tak się nazywa) powiem stosunkowo mało, bo w tym roku odpuszczam wymianę – to po prostu nie
mój rok. Telefony zmieniam co 3 lata i od tej zasady nie czynię wyjątków.
Warto jednak odnieść się do tego, co działo się przed, a co dzieje się po
premierze.
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Wszyscy równo narzekali na wygląd obiektywów nowych flagowców od
Apple. Wszyscy równo wylewali wiadra szamba na nazewnictwo. Dziś?
Większość blogerów (polskich i zachodnich) uważa design za najładniejszy w historii – najbardziej dopieszczony, z czym trudno się nie zgodzić
– a nazewnictwo „jest doskonałym kompromisem i uporządkowaniem
w całym portfolio”. Pytam zatem: Po co to sobie robimy? Nie szkoda energii? Jeśli mam być szczery, to i tak ci, którzy mają zamiar – kupią. Krystian
Kozerawski na łamach MyApple magazynie pisał o tym, jak mocno jesteśmy uwiązani w ekosystemie Apple i w pełni się z tym zgadzam. Prawda
jest taka, że w wielu przypadkach wystarczy, żeby drogie Apple zablokowało nam Apple ID i w sekundzie tracimy dostęp do zakupionych dóbr
kultury, wielu niezbędnych aplikacji do pracy, etc. To nie jest normalne.

– Wchodzą w rynek VOD jako
ostatni i mają w tym konkretny
cel – być gospodarzem dla tych,
którzy go uformowali.

Trochę przespaliśmy pewien moment i – mówię to także do siebie – nie
ma za bardzo jak z tego wybrnąć. Już nie na tym etapie. Czy zatem chcę
powiedzieć, że czuję się niejako więźniem Apple? Niech każdy odpowie
sobie sam. Dla mnie iPhone to narzędzie pracy, dla kogoś symbol statusu,
dla Ciebie być może obiekt kultu. Nic mi do tego.
Nie twierdzę, że nowe iPhone'y to urządzenia niewywołujące rewolucji,
bo tej rewolucji w nich nie szukam. Po prostu czasy się zmieniają. Kiedyś fascynowało nas stanie w kolejkach pod sklepami w Dreźnie czy
Berlinie, aby kupić w dniu premiery nowe modele – teraz nie ma takiej
potrzeby, a media bardziej interesują kolejne memy z wyspą aparatów
iPhone'a Pro Max w roli kuchenki indukcyjnej, na której sprytni graficy
stawiają coraz to nowsze garnki (nawet te emaliowane, rodem z PRL-u)
niż fanboje śpiący w namiotach.
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Bądźcie nienasyceni, mówili
Słuchając większości czołowych zagranicznych podcasterów technologicznych oraz czytając wybrane głosy po wrześniowej konferencji, mam
wrażenie, że z roku na rok fundujemy sobie jakiś miesiąc psychicznej
destrukcji. Przy okazji udowadniając, jak wielkimi hipokrytami jesteśmy.
Tak, ja też. Analizowanie każdej możliwej plotki, szukanie teorii spiskowych, przeglądanie struktury zarządu Apple raz w tygodniu w poszukiwaniu tych zwolnionych. Taka trochę rola mediów czy osób, które
tworzą treści wokół marki z Cupertino. Trudno byłoby o taki poziom ekscytacji faktem przesunięcia logo producenta na środek tylnego panelu
jak w przypadku Apple.
Konferencja jednego roku jest żenująco słaba, drugiego chwalimy ją za
prawie wszystko, a jeszcze innym razem jest za krótka, bo przecież „te
okulary AR miały być na 100%, bo w wersji GM iOS 13 i becie iOS 13.1 jest
o nich mowa, ale pewno Cook kazał tego nie prezentować w ostatniej
chwili”. Na pewno… Tegoroczną konferencję oglądałem z bliskimi przyjaciółmi we Wrocławiu. Siedząc na kanapie i sącząc szlachetny trunek.
Momentami śmialiśmy się, innym razem rozmawialiśmy o rzeczach
w ogóle niezwiązanych z tematem Apple, a po wszystkim w spokoju
nagraliśmy odcinek podcastu. Bo widzicie, hobby to przede wszystkim społeczność. To relacje, które sprawiają, że poświęcasz czas, aby
z grupką nerdów, wędkarzy czy pasjonatów motosportu pogadać o tym,
co Was kręci. Nie odbierajmy sobie tego. Kiedyś społeczność Apple
cieszyła się z faktu, że może wspólnie obejrzeć konferencje na temat
nowych nadgryzionych zabawek. Nie analizowaliśmy zysków i strat,
przychodów i kosztów, znaczenia tej czy innej funkcji w kontekście
rozszerzania się czarnej dziury czy stabilności światowych gospodarek.
Pamiętacie np. iPoda Shuffle? „Taki mały! Jakim cudem!?” – mówiono.
Dziś dyskutowalibyśmy na temat palety kolorów, stopnia wyszczotkowania tytanu lub nazwiska projektanta, którego Ive namaścił lub nie
przy tworzeniu tego produktu. Serio? Nie róbmy sobie tego. Nie my.
Obejrzyjcie sobie reklamy kultowej serii „Get a Mac”. Potem zapytajcie
sami siebie: „Kim dziś jestem: PC czy Mac?”.
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Społecznościowa
piekarnia
Pamiętam puste, niemalże buchające jeszcze ciepłem nocy ulice Chanii.
Rok temu. Piąta rano. Poranny bieg wąskimi ulicami tego malutkiego,
greckiego miasta w kierunku promenady, aż do latarni morskiej
wieńczącej spacerowy trakt. Po drodze szukałem piekarni, która o tak
wczesnej porze byłaby w stanie zaspokoić śniadaniową potrzebę.
Znalazłem jedną. Jakby ktoś zapomniał jej w ogóle zamknąć. Przyciągnęła
mnie do siebie tym, co miała najlepsze. Zapachem.

W

FELIETONY

199

W środku oprócz obsługi siedziało kilku turystów. Różnicę było widać gołym
okiem i to nie po walizkach. Lokalni prowadzili po prostu dyskusję na temat
minionego tygodnia, być może nocy, a już na pewno ta rozmowa była raczej
wymianą serdecznych westchnień aniżeli próbą oceniania kogokolwiek za
cokolwiek. Turyści też prowadzili dialog – ze swoimi iPhone’ami.

Poranek
Słuchajcie, nie chcę dziś serwować Wam tekstu o tym, jakie to demoniczne
i złe są media społecznościowe. Nie są. Nic nie jest, jeśli temu czemuś nie
damy przyzwolenia, aby zawładnęło nami na dobre. A niestety je dajemy.
Raz za razem, bo zdecydowanie częściej i łatwiej jest nam uciec niż stanąć
tuż przed tym wszystkim, co mądrzy ludzie nazywają „tu i teraz”, a zwykli – po prostu życiem. Byłem w niemałym szoku, kiedy jakiś czas temu
zorientowałem się, jak duże wrażenie robi nam mnie fakt, że przyjaciel
wychodzi każdego ranka do piekarni po świeże pieczywo. I to nie znajomy
z dalekiego kraju, co by od razu ułatwiło mi uargumentowanie tej czynności: kulturą, obyczajami, takim czy innym określeniem. Nie. Miasto takie jak
Kraków. Tylko nazwa inna.
I wiecie co? Zapytałem sam siebie wtedy: co jest grane? Może całkiem
zwariowałem? Może od ilości zadań, ich planowania i zamykania każdego
w coraz to nowszej, bardziej wysublimowanej ramie po prostu zapomniałem
o tym, że zadania te osadzone są w… No właśnie – w codzienności. W tym
całym „tu i teraz”. Przypomniałem sobie wtedy poranek w greckiej kawiarni,
kiedy pisałem jeden z zeszłorocznych felietonów. Przypomniałem sobie
ciszę. Powrót z tamtych wakacji przyniósł stare nawyki i poranki, w których,
z perspektywy czasu, więcej było rutyny niż napotkanych ludzi. Bardzo
długo wydawało mi się, że jestem poza tymi, których tak łatwo nazwać
„zniewolonymi”. No wiecie – te wszystkie artykuły traktujące o tych, którzy
są przyklejeni do smartfonów od momentu podniesienia powiek. Ja nie. Ja
mam zasady. Dziś pytam siebie: Serio?
To już nawet nie chodzi o rutynę, cudowne poranki, skuteczne zarządzanie czasem, czy cokolwiek innego. Społecznościówki po prostu stają dla
nas ekwiwalentem wyjścia po bułki do piekarni. To taka piekarnia, która
wyrzuca wrzący, dymiący szum informacji. Treści, które uznaliśmy za istotne,
zanim jeszcze w ogóle je poznaliśmy. Nie ma co dorabiać wielkiej filozofii.
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Takie czasy. I tak sobie dziś myślę, że każdemu jest potrzebna taka Chania
o poranku. Być może to będzie mała mieścina w warmińsko-mazurskim,
a być może kawiarnia na rogu niepozornych ulic w Słupsku. Prędzej czy później to się dzieje. Prawie rok minął, aż przy nagrywaniu jednego z odcinków
„Bo czemu nie?”, Rafał podzielił się ze mną i słuchaczami prostą zasadą, dotyczącą tzw. odgracania mediów społecznościowych. Uwaga: spokojnie – nie
chodzi o detoks.

Detoks? A może po prostu odpuść?
Sprawa wygląda dość prosto i dlatego chcę się nią z Wami podzielić. Przede
wszystkim chodzi tutaj o źródła. Rafał, zamiast szukać i słuchać tysiąca rozmaitych metod i sposobów na modnie nazywany w ostatnim czasie detoks,
po prostu przestał obserwować profile mediów i firm czy produktów. Kiedy
się dłużej nad tym zastanowić, dość szybko można dojść do wniosku, że
obserwując konto prezesa (CEO) danej firmy oraz profil tejże, tak naprawdę
nierzadko powielamy informacje, które zagracają nasz timeline.
Druga kwestia dotyczy samej jakości publikowanych treści. Konta prywatne z reguły częściej dotykają bardziej osobistych tematów – pozwalając
poznać daną osobę, a nie produkt, który reprezentuje. To pozwala nierzadko
nawiązać dialog (nie ma znaczenia, że w sieci) zamiast być biernym odbiorcą
marketingu marki. Lepszego (rzadziej) lub gorszego (częściej). I tak dzięki prostemu zabiegowi o poranku czeka na mnie około 70 nieprzeczytanych tweetów z nocy, a nie 400 czy – o zgrozo – 700. Głównie za sprawą wyzbycia się
mediów z grona obserwowanych. To taka pułapka czyhająca nawet na tych,
którzy starają się intencjonalnie podchodzić do źródeł informacji, które konsumują. Bo przecież nie ma znaczenia, czy obserwujemy tę, czy inną gazetę
lub stację telewizyjną. Tak czy owak, pytanie pozostaje ciągle to samo: czy
naprawdę potrzebujemy tych informacji?
W całej tej wielkiej walce o tzw. święty spokój polecam spróbować najprostszych rozwiązań. One zazwyczaj nie są wynikiem szumnych zrywów narodowowyzwoleńczych, a raczej chłodnej i sumiennej kalkulacji. Zaczęliśmy
się strasznie napinać na to, aby być coraz bardziej eko, zero waste, jeździć
Teslami i opowiadać wszystkich dookoła, która kanapa jest wygodniejsza.
Tymczasem ciągle coś nas uwiera, ale przecież łatwiej kupić nową poduszkę
niż zajrzeć pod siedzisko, czyż nie? Spróbujcie prostoty – ona uwalnia, serio.

Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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To: Rozdział 2
Myślisz, że koulrofobia to głupota? Czy strach przed klaunami

Ocena iMagazine

może być uzasadniony? Najnowsza adaptacja klasycznej powieści
Stephena Kinga i straszący w niej klaun Pennywise mogą Cię do
tego skutecznie przekonać.
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„To” jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych książek napisanych
przez króla grozy, Stephena Kinga. O tym tytule słyszał chyba każdy,
bez względu na to, czy jest fanem horroru, czy nie. Podobnie wygląda
sprawa z jej ekranizacją z roku 1990. Pennywise, w którego wcielił się
Tim Curry, przez wiele lat straszył nas w nocnych koszmarach. Teraz
jednak nastały czasy nowego, jeszcze straszniejszego klauna.
Początkowo nie byłem przekonany do tego, że powstaje remake, jednak po seansie części pierwszej w 2017 roku byłem całkowicie przez
ten film kupiony. To nie tylko kino grozy, ale również momentami
film zabawny, nostalgiczny i dobrze zrealizowany, z genialną rolą Billa
Skarsgårda jako Pennywise’a. Nic więc dziwnego, że jego kontynuacja
była bardzo wyczekiwana i to nie tylko przeze mnie.
Nie jest to jednak część druga, która powstała tylko dlatego, że pierwszy film odniósł komercyjny sukces. To drugi rozdział opowieści, która
bez niego nie byłaby kompletna. Film przenosi nas 27 lat później
i ponownie wracamy do Derry. Klub Frajerów (tak nazywała siebie
samych grupa przyjaciół z pierwszego filmu) musi ponownie zmierzyć
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się z zabójczą istotą pod postacią Pennywise’a. Nasi bohaterowie już
dorośli, część z nich wyparła z pamięci wydarzenia sprzed lat, ale przed
przeszłością nie da się uciec.
„To: Rozdział 2” jest filmem, który bardzo wiele osób rozczaruje. Po tym,
gdy tak dobra okazała się pierwsza część, można było spodziewać się
naprawdę wiele. Zwłaszcza że do filmu zostali zaangażowani naprawdę
nieźli aktorzy, którzy wcielają się w dorosłych bohaterów z poprzedniego filmu. Wymienić tu należy przede wszystkim takie nazwiska jak
James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader czy Isaiah Mustafa – przez
cały film nie mogłem sobie przypomnieć, skąd znam tego ostatniego
aktora, kiedy nagle przyszło olśnienie i okazało się, że występował on
w serii reklam Old Spice (siedział na koniu itp.). Oczywiście powraca również znakomity Bill Skarsgård. Sama obsada nie poradziła sobie jednak
z największym problemem filmu, czyli kiepskim scenariuszem. Pierwsza

Nie jest to jednak część druga, która powstała tylko dlatego,
że pierwszy film odniósł komercyjny sukces.

FILM

205

część miała interesującą historię. Niby
dobrze znaną, ale bardzo ciekawie poprowadzoną, mogliśmy się dzięki niej dobrze
zżyć z bohaterami i pomimo ponaddwugodzinnego seansu, nie czuliśmy się znudzeni.
Rozdział drugi trwa prawie trzy godziny
i niestety można na nim kilka razy przysnąć.
Dlaczego? Przede wszystkim przez niesamowitą szablonowość i postawienie na tanie
chwyty i dużą liczbę jumpscare’ów. O ile
w poprzednim filmie dobrze budowano
napięcie, które na koniec miało świetną kulminację, o tyle w najnowszej części napięcia
w finale całkowicie brak. Wydaje się on
rozciągnięty do granic możliwości i jedyne,
o czym myślimy, to napisy końcowe.
Wspomniani wcześniej aktorzy również
nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań, chociaż winę za to ponosi w dużej
mierze scenariusz. James McAvoy dwoił
się i troił, ale ostatecznie nie był w stanie
pokazać nam nic więcej, niż wszystko to,
co już w jego wykonaniu widzieliśmy. To
fenomenalny aktor, który doskonale sprawdza się niemal w każdym gatunku, tu był
jedynie poprawny. Jessica Chastain również
nie przekonuje. O wiele bardziej w tej roli
widziałbym – rozważaną w castingu – Amy
Adams. Jej rola jest tutaj bardzo spłycona
i miałem wrażenie, że nie jest ona tak
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istotna dla całej opowieści, jak to było w pierwszym filmie. Ku mojemu
zaskoczeniu doskonale w filmie sprawdził się Bill Hader. Był on idealnym
przedłużeniem postaci z rozdziału pierwszego i bardzo dobrze balansował między komedią a dramatem.
Reżyser Andy Muschietti miał szansę stworzenia doskonałej dylogii, ale
ostatecznie udało mu się zrobić bardzo dobry film i jego dość kiepską
kontynuację. Najbardziej godnymi zapamiętania są Bill Skarsgård jako
Pennywise oraz niesamowita muzyka Benjamina Wallfischa. Sukces
pierwszego filmu sprawił, że powiększył się budżet, liczba niepotrzebnych efektów specjalnych i tanich zabiegów mających na celu przestraszenie nas. Szkoda, że zapomniano w tym wszystkim o interesującej
historii, która sprawiłaby, że trzy godziny mijają nam w okamgnieniu. Na
pewno nie jest to najgorszy film, jaki ostatnio widziałem, ale zdecydowanie jest to spore rozczarowanie.
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Ad Astra
Wydawać by się mogło, że w ostatnich latach bardzo modne są filmy
umiejscowione w kosmosie. I bardzo dobrze!
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Po pierwsze, kosmos jest super! Po drugie, eksploracja kosmosu,
kolonizacja Marsa i wszystko, co jest związane z życie poza Ziemią,
znów jest na językach ludzkości, a więc warto przemycać te tematy
do popkultury. Oczywiście poza filmami czysto rozrywkowymi, mamy
również kino ambitne, takim była np. „Grawitacja” Alfonso Cuaróna
lub „Interstellar” Christophera Nolana. Czy „Ad Astra” w reżyserii
Jamesa Graya można wrzucić do jednego worka z tymi filmami?
Akcja filmu dzieje w nieokreślonej bliskiej przyszłości. Podróże
w kosmos są powszechne i sprywatyzowane. Mamy kolonie na Księżycu i bazy na Marsie. Prawie 30 lat wcześniej odbyto ekspedycję na
koniec Układu Słonecznego w celu odszukania innych inteligentnych form życia. Dziś syn jednego z astronautów musi zmierzyć się
z duchami przeszłości i wyruszyć na podobną misję.
Opinie na temat tego filmu były bardzo zróżnicowane. Krytycy
zachwyceni, widzowie często znudzeni i zawiedzeni. Ja jestem gdzieś

Opinie na temat tego filmu były bardzo zróżnicowane. Krytycy
zachwyceni, widzowie często znudzeni i zawiedzeni.
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pośrodku. Odniosłem wrażenie, że reżyser i scenarzysta w jednej osobie
chciał zadać wiele trudnych pytań, jednocześnie nie wiedząc, jak ma
to zrobić, już nie mówiąc o odpowiedziach – które, jeśli się pojawiają,
to robią to z subtelnością śmieciary wjeżdżającej w fabrykę nitrogliceryny. Niemniej czuć w tym filmie serce, ale zabrakło doświadczenia.
Tak naprawdę jedynym minusem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest
momentami nielogiczna historia. Jednak „Ad Astra” ma w sobie sporo
dobrego, co wynagradza pewne błędy.
Na seansie w kinie IMAX dosłownie rozpływałem się nad zdjęciami. Nic
dziwnego, ponieważ ich autorem jest Hoyte Van Hoytema, który współpracuje między innymi z Nolanem. Czuć w nich niesamowitą surowość,
nawiązania do takich klasyków jak „2001: Odyseja kosmiczna” Kubricka,
a jednocześnie ogromny kunszt. Do tego wiele zbliżeń, ale o nich za
chwilę. Jak spojrzymy na nazwisko kompozytora muzyki, to od razu
zdamy sobie sprawę, że James Gray nie zaangażował do filmu przypadkowych osób. Nuty, które napisał Max Richter, to jedna z tych ścieżek
dźwiękowych, których można słuchać godzinami bez obrazu. Doskonale
buduje napięcie i oddaje emocje bohaterów. Kawałek doskonałej pracy.

FILM

210

Na koniec rzecz najważniejsza, która zapada w pamięć na długo po
seansie. Aktorstwo Brada Pitta. „Ad Astra” to tak naprawdę film jednego
aktora, bo cała reszta (łącznie z głośnymi nazwiskami jak Tommy Lee
Jones czy Donald Sutherland) schodzi na drugi lub nawet trzeci plan. To,
że Pitt jest im starszy, tym lepszy, wiemy nie od dziś. Niedawno zachwycał w najnowszym filmie Quentina Tarantino, ale tu momentami przechodził samego siebie. Wspomniałem wcześniej o zbliżeniach? Bardzo
często widzimy tylko twarz głównego bohatera, a Pitt potrafi jednym
drgnięciem powieki przekazać nam o wiele więcej emocji niż inni aktorzy przez cały film. Niebywałe! To rola, którą warto poznać.
„Ad Astra” nie jest filmem wybitnym, ale zdecydowanie nie można powiedzieć, że jest zły. Owszem, ma kilka minusów i niedociągnięć, jednak
zalety, zwłaszcza aspekt techniczny, są naprawdę mocne. Piękne zdjęcia,
cudowna muzyka i emocjonująca gra aktorska Pitta sprawiają, że będę
chciał do tego filmu wrócić. Bohaterowie (w tym główny) mogliby zostać
nieco lepiej napisani, ale wychodząc z kina, byłem usatysfakcjonowany.
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Premiery DVD i Blu-ray
październik 2019
Oszustki
Anne Hathaway i Rebel Wilson jako dwie oszustki,
które parają się naciąganiem bogatych mężczyzn.
Choć nie jest to może film na miarę „Ocean’s 11”,
a wiele najlepszych scen pokazano już w zwiastunie,
to jest to dobra pozycja na jesienny wieczór.
Można się tu pośmiać, a sama Anne jak zwykle jest
zjawiskowa.

Premiera: 24 października

Pokémon: Detektyw Pikachu
Choć nigdy nie byłem fanem Pokémonów, to
wybrałem się na ten film do kina ze względu na
Ryana Raynoldsa, który użyczył głosu głównemu
bohaterowi. Niestety, nie wystarczyło to, by
stworzyć film, który polubią ludzie tacy jak ja.
Jednak fani tych uroczych (choć nie zawsze)
stworków powinni być zadowoleni. Film jest
dobrze zrealizowany i na pewno nie można o nim
powiedzieć, że nie ma swoistego uroku. Nieco
zabrakło w nim ciekawej historii.

Premiera: 16 października
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X-Men: Mroczna Phoenix
X-MEN to jedna z lepszych serii komiksów,
a także bardzo dobre ekranizacje filmowe.
To tak naprawdę pierwszy film o mutantach
zapoczątkował boom na kino komiksowe
prawie 20 lat temu. Od tego czasu seria
miała wzloty i upadki, choć najnowszy obraz
nie zyskał wielu sympatyków. Może to być
na razie ostatni film o tych bohaterach.
Szkoda, bo zasługują oni na o wiele lepsze
pożegnanie. „Mroczna Phoenix” jest niestety
filmem bardzo przeciętnym.

Premiera: 9 października

Godzilla II: Król potworów
Gdy kilka lat temu postanowiono wznowić
uniwersum Godzilli, wszyscy fani wielkiego
potwora byli zachwyceni. „Król potworów”
to trzeci film serii i niestety nie dorównuje
poprzednikom. Efekty specjalne robią
wrażenie i na pewno o wiele lepiej będzie
się je oglądało podczas domowego seansu
niż na sali kinowej. Po drodze zapomniano
o scenariuszu, ale też należy być szczerym
– nikt nie ogląda tych filmów dla historii.

Premiera: 16 października
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Jak powinniśmy
słuchać muzyki?
Wszyscy kochają muzykę, wszyscy kochają jej słuchać. Muzyka stała się
dostępna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wystarczy założyć konto na
Apple Music lub Spotify i można mieć dostęp do milionów piosenek na
żądanie. W końcu nie trzeba kupować płyt i męczyć się z odtwarzaczami,
wzmacniaczami etc. Istnieje jednak w tym samym momencie pewna
grupa (do której niestety należę), która szuka czegoś więcej.

FELIETONY
MUZ YK A

214

Mam wrażenie, że to dotyczy ludzi, w których głowach zostało zakodowane
logo z jakże dumnie brzmiącym Hi-Fi (high fidelity). Czym zatem różnimy się
od mas słuchających muzyki z serwisów streamingowych? W największym
uproszczeniu – szukamy perfekcyjnego brzmienia, wybieramy winyle, płyty
CD, a czasem kasety, które mają potwierdzić tezę, że z tego konkretnego
nośnika, z tego konkretnego wzmacniacza i z tej konkretnej pary głośników
dźwięk i brzmienie jest naprawdę najlepsze. W końcu nikt mi nie wmówi, że
jazzu da się słuchać z MP3 – no nie ma na to po prostu szans.
Ale czy tak to powinno wyglądać i jaka jest rzeczywistość? Co tak naprawdę
jest najlepszym sposobem na słuchanie muzyki w 2019 roku? Tidal? A może
YouTube Music? Postaram się to Wam, Drodzy Czytelnicy, wytłumaczyć.
Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od przytoczenia sporu, który
w skrócie można nazwać: „Analogowy zapis kontra cyfrowy” – czy to ma
sens i jak to naprawdę wygląda. Otóż w dużym uproszczeniu konflikt trwa
mniej więcej od lat 70., kiedy określenie Hi-Fi w audio stało się naprawdę
popularne. Nie istnieje coś takiego jak zapis analogowy. Niestety – cały
czar prysł i nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale zapis na płycie winylowej w dużym uproszczeniu też jest formą zapisu cyfrowego na
bardzo specyficznym i ułomnym nośniku. To samo zresztą dotyczy kasety
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magnetofonowej, która odzyskuje powoli
popularność na fali nostalgii.
Niestety, w tym momencie czar pryska i zaczynamy zadawać sobie pytanie – to co ma najlepszą jakość? Otóż moi Drodzy, odpowiedź
jest prosta – płyta CD audio. Niestety, moje
serce miłośnika winyli w tym momencie krwawi
i wyje z rozpaczy, ale taka jest prawda. Musimy
być świadomi tego, że każdy nośnik jest w stanie przyjąć określoną ilość informacji i niestety
(albo stety – zależy, w którym obozie jesteście)
płyta CD ma największe możliwości. Nie da
się z tym nawet za bardzo dyskutować. Zapis/
odczyt jest banalnie prosty i przede wszystkim
niezakłócony przez kurz i mikrorysy, które są
zmorą fanów wosku. Skoro tak to wygląda, to
dlaczego winyle odzyskały popularność? Dlaczego czarne krążki sprzedają się lepiej w USA
od płyt CD? Odpowiedź brzmi – moda i nostalgia połączone z chęcią doświadczania muzyki,
a nie jedynie jej słuchania.
Musimy sobie zdać sprawę, że większość z nas
nie jest w stanie usłyszeć niuansów, które oferuje płyta CD – jesteśmy za to w stanie zrozumieć i zobaczyć, jak mało różni się jej odsłuch
od słuchania muzyki ze Spotify – technicznie
wszystko jest bardzo podobne, wkładamy
płytę, możemy ją przewijać, zmieniać w prosty
sposób piosenki – po prostu nuda.
Żeby posłuchać winyla, musimy posiadać
gramofon (i to w miarę dobry), dobrą igłę,
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myjkę, szczotkę, myjkę do igły i dbać o w miarę sterylne środowisko. Tak
zdaniem wielu wygląda prawdziwe słuchanie, tak wygląda słuchanie muzyki,
która jest dobra i która brzmi. Ile to razy słyszałem i sam zresztą mówiłem
o brzmieniu płyty winylowej – jest miękkie, delikatne i jakby względem
dobrze znanego kompaktu. Ale czy jest lepsze? Szczerze – nie, nie jest lepsze. Skoro wiemy to wszystko, to dlaczego, serio, dlaczego ciągle słyszymy
i widzimy, że winyle to jedyny sposób na słuchanie muzyki, który określa nas
jako prawdziwego fana tej pięknej dziedziny sztuki.
W tej chwili myślę, że jest to moda połączona z epidemią zbieractwa i tęsknotą za czasami, kiedy wszystko było prostsze i wolniejsze, ale czy tak
należy słuchać muzyki? Czy to jest jedyny sposób? Odpowiedź brzmi – nie.
Muzyki należy słuchać tak, jak chcemy, tak jak sprawia nam to przyjemność.
Mam wrażenie, że wszyscy o tym zapomnieliśmy. Audiofil uwielbia rozprawiać na temat dźwięku, sprzętu, kabli, prądu i zakłóceń, które w nim występują. Zapomina przy tym, że muzyka powinna nam sprawiać radość. Po
prostu o tym zapominamy.
Dlatego, jeśli spytacie mnie, jak należy słuchać muzyki? To odpowiem dość
prosto – tak, jak lubicie, bez przejmowania się tym, czy ktoś mówi Wam,
że należy słuchać jej tak albo tak. Nie biorąc pod uwagę, że te albo tamte
słuchawki są najlepsze. To jedyna rada, którą moim zdaniem należy wziąć
pod uwagę, jeśli chodzi o dźwięki. Ma to nam (i tylko nam) sprawiać radość.
Nie liczy się to, czy słuchacie z głośników laptopa, świetnego sprzętu Hi-Fi
w domu, czy on the go w metrze z tych jakże nędznych Apple EarPods
(uwielbiam czytać recenzje nowych iPhone’ów i czytać, jak te słuchawki są
złe). Ważne, że sprawia Wam to radość, bo tak naprawdę nic więcej w odbiorze muzyki nie ma znaczenia.
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Rolady cielęce z jabłkami
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Składniki:

Sznycle należy rozbić bardzo cienko (najlepiej się to robi, roz-

• 4 sznycle cielęce

bijając przez folię spożywczą), posolić oraz popieprzyć. Jabłka

• 2 duże, lekko

umyć, ale nie obierać, usunąć gniazda nasienne i pokroić

kwaśne jabłka
• 10 dkg surowego,

w słupki. Boczek również pokroić tak w słupki (można kupić
pokrojony). Cebulę obrać, pokroić w piórka i lekko przesmażyć.

chudego, wędzonego boczku
• 1 średnia, czerwona
cebula
• 1/2 szklanki
rosołu, najlepiej

Na rozbite sznycle wyłożyć jabłka, boczek i cebulę, luźno zwinąć, spiąć wykałaczkami lub szpilkami do rolad i obtoczyć
w mące. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu na rumiano, a następnie zmniejszyć temperaturę smażenia i na wolnym ogniu smażyć jeszcze chwilę, żeby mięso doszło.

drobiowego
• 4 łyżki klarowanego

Drugie jabłko pokroić w dość grubą kostkę. Przesmażyć na

masła lub 2 łyżki

maśle, zalać rosołem i dusić, mieszając, aż jabłko zmięknie,

masła i 2 łyżki

a rosół odparuje. Lekko posolić i popieprzyć.

oleju (ale cielęcina
zdecydowanie woli

Sznycle podawać z duszonym jabłkiem i gotowanymi

masło)

ziemniakami.

• 2 łyżki mąki do
obtoczenia roladek
• sól, pieprz
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