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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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Ale numer! Szybki, bardzo szybki, jak… McLaren,
Mini czy Alpina. Ale też ekologiczny i ekonomiczny,
jak najnowszy silnik Mazdy Skyactiv-X. Listopadowy
numer jest mocno motoryzacyjny, ale nie tylko.
Kontynuujemy przedstawianie Wam nowości
Apple – tym razem mamy dla Was recenzję iPhone’a 11 oraz najnowszego iPada 10,2”. Piszemy też
o absolutnej nowości – AirPods Pro.
Jak już jesteśmy przy sprzęcie audio, to polecamy
też najnowsze propozycje od Denona, Bowers &
Wilkins, Sennheisera, Jabry i Sony. Poza tym mnóstwo innego sprzętu, świetne felietony i najnowsze filmy, o których było ostatnio bardzo głośno.
Na deser mamy dla Was pierwszy w tym roku
prezentownik świąteczny! Przejrzyjcie propozycję
naszego partnera, sklepu Top Hi-Fi. Warto już teraz
zastanowić się nad prezentami dla najbliższych,
żeby potem nie robić tego na ostatni moment.
Zapraszam do lektury!		

Dominik Łada

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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WSPIERAMY POLSKI TRIATHLON

Mistrzyni Polski 2018 w triathlonie na
dystansie Ironman 70.3 Ewa Komander
wybiera do treningów bezprzewodowy
głośnik Creative MUVO Play.
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Creative MUVO Play
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to przenośny głośnik Bluetooth do
użytku zewnętrznego, ważący zaledwie
360g z certyfikatem wodoszczelności IPX7
(można go całkiem zanurzyć w wodzie). Może
pracować do 10 godzin na akumulatorze, a załączony
kabel USB Type-C pozwala go doładować w każdej chwili.
Dzięki podwójnym, pełnopasmowym mikromembranom
i podwójnym membranom basowym MUVO Play brzmi jak
znacznie większy głośnik!

dostępne
w sklepach:
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Aktualizacja macOS
– Catalina 10.15

Aktualizacja uzupełniająca
systemu macOS Catalina 10.15

Czytaj dalej....

Czytaj dalej....
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Aktualizacja iOS 13.1.3
Czytaj dalej....

Aktualizacja
iPadOS 13.1.3
Czytaj dalej....

Catalina zawiera narzędzie
do pobierania pełnych instalatorów MacOS
Czytaj dalej....

999
zł

Inteligentny zamek
z HomeKit
Dostępny wyłącznie w HKCenter.store
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TP-Link Deco P9 – hybrydowy system
WiFi Mesh z możliwością przesyłu
danych przez sieć elektryczną
Mieszkańcy domów jednorodzinnych, bądź kilkupokojowych mieszkań
często skarżą się na problemy z sygnałem WiFi, który nie dociera do wszystkich pomieszczeń lub jest za słaby do sprawnej transmisji danych. Prostym
rozwiązaniem jest zastosowanie systemów WiFi Mesh, jednak w budynkach
z grubymi, zbrojonymi ścianami wydajność nawet nowoczesnych sieci opartych o technologię Mesh jest mocno ograniczona.
Hybrydowy system Mesh Deco P9 od TP-Link raz na zawsze rozwiązuje problemy z zasięgiem WiFi, dzięki połączeniu dwóch technologii: WiFi Mesh
oraz PLC (power line communication). Każda jednostka Deco P9 działa więc
również jak transmiter sieciowy. Dzięki technologii Hybrid WiFi Mesh jednostki Deco komunikują się ze sobą, nie tylko poprzez WiFi, lecz również
za pomocą sieci elektrycznej. To rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie
problemu słabego sygnału, spowodowanego obecnością grubych ścian czy
dużymi odległościami pomiędzy jednostkami systemu Mesh.
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Technologia TP-Link Mesh sprawia, że routery Deco współpracują ze sobą,
aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu telefon lub tablet użytkownika zawsze połączy się z routerem Deco, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu, buforowania czy
spadku prędkości.
Wydajność i niezawodność połączeń osiąganych przez Deco z technologią
PLC jest wyższa, niż w przypadku urządzeń korzystających wyłącznie z rozwiązania WiFi. System Deco P9 pracuje w standardzie WiFi 802.11ac, oferując
przepustowości do 867 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do 300 Mb/s w 2.4GHz.
Transmisja danych poprzez sieć elektryczną odbywa się w standardzie
HomePlug AV2 z prędkością do 1000Mb/s. Do podłączenia urządzeń kablowych służą dwa gigabitowe porty Ethernet w każdej jednostce Deco P9.
Deco P9 posiada rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej, która dba
o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników Internetu. Dzięki niej można
m.in. stworzyć osobne profile dla każdego z domowników i ustawić dla nich
limity czasowe. Dodatkowo można ustawić także filtry, które w zależności
od wieku będą blokowały dostęp do danych treści. Ponadto rodzice mogą
również sprawdzić odwiedzane przez swoje pociechy strony internetowe.
Wszystkie te funkcje dostępne są z poziomu aplikacji.
Konfiguracja i zarządzanie Deco P9 jest niezwykle proste. Wystarczy zainstalować i skonfigurować aplikację, która jest dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS. Nie trzeba martwić się również
o rozmieszczenie routerów, gdyż Deco samo
zajmie się wyborem najlepszych miejsc do
instalacji urządzeń. Deco P9 jest kompatybilne z innymi modelami Deco, a do tego
może być zarządzany za pomocą Amazon
Alexa lub IFTTT.
Więcej informacji na temat Deco P9 dostępne
jest na stronie internetowej. Trzypaki TP-Link
Deco P9 są już dostępne w sprzedaży. Produkt
objęty jest 36-miesięczną gwarancją.
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Nowe słuchawki bezprzewodowe Beats Solo Pro Wireless z redukcją szumów
Czytaj dalej....

Soundbary coraz popularniejsze, lider ten sam
Czytaj dalej....

Apple wydało oświadczenie
w sprawie Tencent i Safari
Czytaj dalej....
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Nowy program naprawczy dla iPhone 6s
i iPhone 6s Plus
Czytaj dalej....

Beosound Stage – pierwsze wrażenia
i fajna promocja iMagazine
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

20

JBL Pulse 4
Nowy głośnik JBL Pulse 4 to dźwięk, który można zobaczyć i legendarne
brzmienie JBL w jednym.
W towarzystwie nowego bezprzewodowego głośnika JBL Pulse 4 w dowolnym miejscu można rozpocząć imprezę z legendarnym brzmieniem
JBL i oszałamiającymi ledowymi pokazami świetlnymi 360 stopni. Ten
wodoodporny głośnik (IPX7) błyszczy i pracuje przez 12 godzin po jednym
naładowaniu. Dodatkowo aplikacja JBL Connect pozwala zmieniać kolory
i wzory, a także podłączyć inne głośniki kompatybilne z JBL PartyBoost.
JBL Pulse 4 rozświetla noc wspaniałymi pokazami świetlnymi o wysokiej
rozdzielczości w zakresie 360 stopni. Również jego brzmienie, dzięki genialnemu ułożeniu przetworników, rozchodzi się każdym kierunku w zakresie
360 stopni. Wszystkie te rozwiązania, wraz z wbudowanym akumulatorem
zapewniającym 12 godzin imprezowania oraz wodoodpornością IPX7 sprawiają, że głośnik JBL Pulse 4 zabrać można w dowolne miejsce. To bezstresowa rozrywka zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu.

AKTUALNOŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Wersja Bluetooth: 4.2
Obsługiwane profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Przetwornik: 2.25 cala

21

Funkcja JBL PartyBoost umożliwia połączenie dwóch głośników zgodnych ze
standardem JBL PartyBoost, aby uzy-

Moc znamionowa: 2 0W RMS

skać dźwięk stereo lub połączenie wielu

Pasmo przenoszenia: 70 Hz – 20 kHz

głośników zgodnych ze standardem JBL

Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

PartyBoost, aby rozkręcić imprezę. Pokaz

Rodzaj akumulatora: Polimer litowo-jonowy 26 Wh
(3.6V, 7260mAh)
Czas ładowania akumulatora: 3.5 godziny (5 V / 3 A)

świetlny głośnika można w prosty sposób synchronizować z innymi głośnikami

Czas odtwarzania muzyki: do 12 godzin (zależnie od

Pulse 4 – wystarczy potrząsnąć głośni-

głośności i odtwarzanych treści)

kiem w pobliżu innych JBL Pulse 4. To nie

Moc nadajnika Bluetooth: ≤10 dBm

może być już łatwiejsze!

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402
– 2,480 GHz
Zakres częstotliwości 2.4 GHz SRD: 2.407 – 2.475 GHz

JBL Pulse 4 dostępny jest w dwóch wersjach

Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK,

kolorystycznych – czarnej i białej, a jego

8DPSK

sugerowana cena detaliczna to 999 zł.

Wymiary (sz. x gł. x wys.): 96 x 96 x 207 mm
Waga: 1260 g
Sugerowana cena detaliczna: 999 zł
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Kontynuacja Kompanii
Braci trafi do AppleTV+
Czytaj dalej....

iPhone SE 2 ma mieć
premierę w Q1 2020
Czytaj dalej....

Spotify zintegrowane z Siri
i z dedykowaną aplikacją
na Apple TV
Czytaj dalej....
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Orange udostępnia eSIM
(także w Apple Watch) dla
klientów korporacyjnych
Czytaj dalej....

PlayStation 5 zadebiutuje
pod koniec 2020 roku
Czytaj dalej....

Tim Cook w Niemczech
potwierdza ekspansje 		
Apple Card
Czytaj dalej....
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Apple News+ od teraz także w Wielkiej Brytanii i Australii
Czytaj dalej....

Selena Gomez i jej nowy teledysk w reklamie Apple
Czytaj dalej....

iOS 13 już na ponad połowie
iPhone’ów
Czytaj dalej....
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HBO GO od listopada
drożeje
Czytaj dalej....

Samsung Galaxy Fold –
wyjmujemy z pudełka 		
i zaczynamy testy
Czytaj dalej....

Volvo XC40 Recharge –
pierwszy elektryk w gamie
Volvo
Czytaj dalej....
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Największa w Polsce strefa
słuchawek na Audio Video Show 2019
Już 8 listopada rozpocznie się Audio Video Show – druga co do wielkości w Europie wystawa dedykowana najlepszym urządzeniom ze świata
dobrego dźwięku i obrazu. Stałym elementem wydarzenia jest specjalna
strefa słuchawek, która w trakcie Audio Video Show 2019 zostanie ulokowana na PGE Narodowym.
W obecnych czasach platformy streamingowe dominują na całym świecie,
natomiast urządzenia przenośne są dla wielu użytkowników głównym źródłem odtwarzania muzyki. Dzięki temu zjawisku rynek słuchawek rokrocznie zwiększa swoje udziały. Strefa słuchawek podczas Audio Video Show
2019 pozwala każdemu przekonać się nie tylko o mnogości dostępnych
modeli urządzeń, ale także o ich jakości.
Ponad 50 wiodących producentów słuchawek oraz akcesoriów odsłuchowych wysokiej jakości zaprezentuje swoje najlepsze rozwiązania. Wśród
nich znajdą się tak znane firmy jak JBL, Sennheiser, Panasonic, Philips,

AKTUALNOŚCI
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Beyerdynamic czy Audio-Technica. Oprócz słuchawek dostępne do testowania będą także odtwarzacze przenośne oraz wzmacniacze słuchawkowe.
Zwiedzający znajdą w strefie urządzenia w każdym przedziale cenowym:
od 100 do 100 000 złotych. Kluczową zaletą strefy słuchawek jest możliwość przetestowania prezentowanych modeli za pomocą własnego telefonu lub odtwarzacza muzyki. Jest to jedyna w Polsce wystawa o takim
charakterze.
Rynek słuchawek w ostatnich latach rozwinął się bardzo mocno. Sam
mam po kilka par takich urządzeń, w zależności od potrzeb: różne
modele do pracy dziennikarskiej, didżejskiej, czy też do słuchania
muzyki w domu lub na przenośnych odtwarzaczach. Zawsze zaglądam
na strefę słuchawek podczas Audio Video Show – to najlepsze miejsce,
by rozeznać się w panujących aktualnie trendach – powiedział Hirek
Wrona, ceniony dziennikarz muzyczny.
W dniach 8-10 listopada luksusowe sale warszawskich hoteli Golden
Tulip i Radisson Blu Sobieski oraz loże PGE Narodowego kolejny raz będą
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miejscem, w którym zostaną pokazane rozwiązania audio i video ze
wszystkich półek cenowych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć zarówno
mobilne rozwiązania technologiczne do codziennego użytku za kilkaset
złotych, jak i systemy audio oraz video warte nawet kilkaset tysięcy.

Audio Video Show – to największa w Polsce i druga co do wielkości
wystawa sprzętu audio i video w Europie. Można na niej zobaczyć wszystkie elementy wchodzące w skład domowych systemów audiowizualnych,
jak m.in.: zestawy audio, słuchawki, telewizory i projektory. Audio Video
Show to jedyne miejsce, gdzie można osobiście posłuchać oraz obiektywnie porównać wiele urządzeń z niemal wszystkich pułapów cenowych.
Równolegle z prezentacją sprzętu odbywają się liczne seminaria poświęcone tematyce audio i video oraz koncerty.
iMagazine jest patronem medialnym Audio Video Show 2019

• WKRÓTCE ŚWIĘTA •

-10%
Z KODEM RABATOWYM: LAST_CHRISTMAS

Aby skorzystać z kodu rabatowego, wejdź na
naszą stronę i wybierz swój wymarzony mebel.

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.

DESKWISE.PL

◾ REGULACJA WYSOKOŚCI BLATU◾ USB◾ ŁADOWANIE INDUKCYJNE◾ AMBIENT LED◾
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Espresso czy Latte?
Wywiad z Zevem Sieglem, założycielem Starbucks
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Dominik Łada: Espresso czy latte? Którą kawę wolisz?
Zev Siegl: Piję espresso. Dwa lub trzy dziennie, po południu bezkofeinowe. Powodem, dla którego zawsze zamawiam to samo, jest możliwość
porównania firmy, którą odwiedzam z innymi firmami. Zresztą taką samą
robię również w domu, bo mam własny ekspres do kawy. Jak wspomniałem wcześniej, kiedy byłem w Columbus Coffee, zamówiłem to samo
– espresso. Kiedy je spróbowałem, natychmiast wiedziałem bardzo wiele
o tej firmie.
DŁ: Celebrujesz przyrządzanie kawy, czy jest to dla ciebie tylko naciśnięcie guzika?
ZS: Cóż, jestem staromodny. I jestem też stary, więc w moim przypadku
jest to zupełnie w porządku. Wszystkie te automaty do kawy są świetne.
Mówię o tych dobrych marek. Najważniejsza jest jednak kawa. W zeszłym
tygodniu zatrzymałem się w jednym z hoteli. Poranny bufet, w pełni automatyczny ekspres do kawy. Naciskam przycisk i… nie ma smaku. Wygląda
jak kawa, ale to tylko brązowa, gorąca woda. Teraz mieszkam w innym
hotelu – naciskam przycisk i jest smak. Maszyna jest taka sama, właściwie identyczna, ale ważne jest to, co do niej wkładasz. Nie wiem, czy to
jest odpowiedź na twoje pytanie. Niekoniecznie chodzi o maszynę. Czy
wiesz, czym jest Kawa Trzeciej Fali? To są te nowe kawiarnie. Kawiarnię
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Trzeciej Fali zawsze można łatwo rozpoznać. Są trzy znaki: kawa jest lżej
palona, barista ma wytatuowane przedramiona i wcale nie chce sprzedać
ci espresso. Chcą sprzedać zalewaną kawę. I będą stać przed tobą i ją zalewać. Jak powiedziałem, jestem staroświecki. Wiesz – kiedy wchodzisz do
takiego baru kawowego, to bardzo ekscytujące, bo jest w tym tyle pasji
i ta baristka z tatuażami na ramionach, która jest do szaleństwa zakochana
w kawie i wie o niej wszystko. Widziałem to w Szanghaju, w Malezji, są
wszędzie. I uważam to za bardzo ekscytujące.
DŁ: Zastanawiam się, jak zostałeś założycielem Starbucksa? Czy stało się
to pod wpływem chwili, czy też na rynku po prostu nie było takiej firmy
i pomyślałeś, że to dobry pomysł na biznes?
ZS: Na początku, latem 1970 roku, rozmawiałem z dwoma przyjaciółmi
o możliwości wspólnego założenia biznesu. Żaden z nas nigdy wcześniej
nie prowadził działalności. Ja byłem nauczycielem i miałem dyplom
z historii. Gordon Bowker ukończył dziennikarstwo, a Jerry Baldwin, jak
sądzę, studiował komunikację. Nie byliśmy biznesmenami. Ale byliśmy po
studiach, pracowaliśmy i, co tu kryć, nie byliśmy specjalnie zadowoleni. Było po prostu
trudno. To było dawno temu. W tym czasie
nie było żadnej kultury przedsiębiorczości.

Ja byłem nauczycielem i miałem

Nie było organizacji pomagającym przedsię-

dyplom z historii. Gordon Bowker

biorcom. Byłeś sam. Teraz jest o wiele łatwiej.

ukończył dziennikarstwo, a Jerry
Baldwin, jak sądzę, studiował

Jedną z rzeczy, które możesz zrobić, jeśli cię
nosi, jest trzyletnia podróż dookoła świata.
My nie chcieliśmy tego robić. Ale możesz też

komunikację. Nie byliśmy

otworzyć firmę. Zdecydowaliśmy więc, że tak

biznesmenami. Ale byliśmy po

właśnie zrobimy. Przez całe lato 1970 roku

studiach, pracowaliśmy i, co tu kryć,
nie byliśmy specjalnie zadowoleni.

spotykaliśmy się i rozmawialiśmy – a to tym
pomyśle, a to o innym. Ale ponieważ nie
wiedzieliśmy, jak się za nie zabrać, nic z tego

Było po prostu trudno. To było

nie wyszło. A potem rozłożyły nas trzy kubki

dawno temu. W tym czasie nie było

bardzo złego espresso. To prawdziwa historia!

żadnej kultury przedsiębiorczości.
Nie było organizacji pomagającym
przedsiębiorcom. Byłeś sam.

Ponieważ zabieraliśmy się za rozpoczęcie
działalności i ponieważ zaserwowano nam
naprawdę kiepską kawę, zaczęliśmy rozmawiać o branży kawowej. Nie wiedzieliśmy
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o niej nic, ale przeprowadziliśmy badania. To
było przed erą komputerów osobistych, więc
badania były trochę trudne. Rozmawialiśmy
z wieloma ludźmi i chodziliśmy do biblioteki,
jak to kiedyś bywało. Stopniowo odpowiadaliśmy na wszystkie pytania: czy można na
tym zarobić? Tak. Zwłaszcza jeśli jest to kawa
dla smakoszy. Czy taka działalność byłaby
interesująca? O rany – bajecznie interesująca! Kawa pochodzi z całego świata, zagraniczne herbaty, smaki, historia – zaliczone.
Czy jest ktoś, kto może nam pomóc? Okazało się, że jest. Znalazłem Alfreda Peeta. On
już odniósł sukces, a my potrzebowaliśmy
pomocy. Znajdowaliśmy się prawie tysiąc mil
od siebie, więc nie byliśmy dla siebie konkurencją. Robiąc powolne postępy w podejmowaniu decyzji o otwarciu kawowego biznesu,
ciągle zadawaliśmy sobie pytanie: czy
poniesiemy porażkę? Aż w końcu, w grudniu 1970 roku, zdaliśmy sobie sprawę, że nie
polegniemy. Że wygramy.
DŁ: Słyszałem też historię o panu Schultzu?
ZS: Tak. To zupełnie inna historia, która rozegrała się 10 lat później.
DŁ: Największą zmianą było przejście ze
sprzedaży ziaren na parzenie kawy.
ZS: Upraszczam tę historię na temat zmiany,
aby była krótka. Howard Schultz wyjechał do
Włoch jako wiceprezes Starbucksa. Wtedy
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go olśniło, że ludzie tam nie kupują kawy w ziarnach, tylko kawę parzoną,
a sprzedawanie napojów jest bardziej opłacalne, więc powinniśmy robić
parzoną kawę. To się naprawdę wydarzyło. Był rok 1982. Starbucks w tym
czasie miał wielu klientów, którzy prowadzili kawiarnie. Wiedzieli, co robią.
Ale my nie byliśmy zainteresowani konkurowaniem z nimi, byliśmy zainteresowani dostarczaniem im kawy. Schultz powiedział: nie, nie, nie, nie! Powinniśmy otworzyć kawiarnię. I miał rację. Najpierw założył kilka barów kawowych,
a potem powstały następne. W końcu nadszedł czas, że założyciele chcieli
sprzedać biznes, a on chciał go kupić. Kiedy przejął kontrolę nad firmą, chodziło już tylko o kawę espresso. Tak napisana została historia.
DŁ: Czy nadal jesteś w jakiś sposób związany ze Starbucksem?
ZS: Ja? Nie. Mój ostatni rok pracy w Starbucks przypadł na rok 1981,
potem nie miałem już nic wspólnego z firmą. Ale podziwiam to, co robią,
naprawdę podziwiam Starbucksa. Doceniam to, że wyznaczyli naprawdę
wysokie standardy w przemyśle kawowym. Wyobraź sobie, co by się stało,
gdyby Howard Schultz był dyrektorem, który chciałby branży niskich
lotów – niskie ceny, dyskonty, w których kupujesz kawę za 75 centów lub
dolara? Cała branża nie byłaby taka sama, jaka jest dzisiaj. Byłoby zupełnie inaczej. Ale ponieważ lider, największa firma na rynku, ma wysokie
standardy, reszta musi również wyznaczyć wysoki standard. Po prostu
nie mogą inaczej. Podczas moich podróży natknąłem się na jedną firmę
w Kolumbii mającą 150 lokalizacji, które są niedrogimi, bardzo prostymi
lokalami. Firma odnosi sukcesy. Ciągle mówię ludziom, że to nie przeszkadza Starbucksowi. Mogą współistnieć na rynku. Ale widziałem to tylko raz.
Zwykle niezależne firmy, podobne do Starbucksa, mają takie same ceny
i metody pracy.

Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby Howard Schultz był
dyrektorem, który chciałby branży niskich lotów – niskie ceny,
dyskonty, w których kupujesz kawę za 75 centów lub dolara? Cała
branża nie byłaby taka sama, jaka jest dzisiaj. Byłoby zupełnie
inaczej. Ale ponieważ lider, największa firma na rynku, ma wysokie
standardy, reszta musi również wyznaczyć wysoki standard.
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DŁ: Rozmawialiśmy wcześniej, że jednym z najgorszych pomysłów na
wydawanie pieniędzy jest kupowanie kawy.
ZS: Powiedziałeś, że ludzie w Polsce tak właśnie myślą. To naprawdę interesujące, dużo o tym myślałem. Mieszkam w Seattle, które jest bogate
w kawiarnie. Są wszędzie, w centrum miasta jest 13 kawiarni w promieniu czterech bloków. Wyobraźmy sobie młodą parę, która zamieszkała
razem i musi zaoszczędzić pieniądze, ponieważ pewnego dnia urodzi im
się dziecko i będzie potrzebować zaplecza. Nie potrwa długo, zanim zdadzą sobie sprawę, że jeśli kupią fajny ekspres do kawy, będą ją robić sami
w domu i zabierać do pracy, to zaoszczędzą 6 dolarów dziennie. Mnożąc
przez 21 dni w miesiącu, okazuje się, to całkiem dużo pieniędzy. I ludzie to
właśnie robią. Nie rezygnują z kawy, rezygnują z kawiarni.
DŁ: Właśnie dlatego Starbucks wciąż sprzedaje kawę ziarnistą?
ZS: W USA jest to bardzo interesujące, ponieważ Starbucks sprzedaje ziarna
tylko w supermarketach. W Stanach Zjednoczonych istnieje podział – są
kawiarnie, a jeśli chcesz kupić kawę w ziarnach, to idziesz do supermarketu.
Wszystkie firmy z wyższej półki mają swoją kawę w supermarketach. Nie
widziałem tego tutaj. Poszedłem do supermarketu Carrefour. Ma duży dział
z kawą, ale nie jest to kawa dla smakoszy. Jest pełen dużych firm, dużych
międzynarodowych korporacji, ale nie jest to kawa z wysokiej półki.
DŁ: My mamy małe kawiarnie i małe sklepy z kawą, w których można
kupić specjalistyczną kawę ziarnistą.
ZS: Tak, bardzo mi się one podobają.
DŁ: Czy Starbucks wyczuł moment, kiedy zaczynała się kawowa rewolucja,
czy też to Starbucks dokonał rewolucji?
ZS: Czy mogę uścisnąć ci rękę? Jesteś pierwszą osobą, która zadała mi to
pytanie.
DŁ: Naprawdę?
ZS: Tak, przynajmniej przez ostatnie 10 lat. To bardzo, bardzo dobre pytanie. Czy mogę je przekształcić? Należałoby zapytać, czy Starbucks w jakikolwiek sposób reaguje na nowe trendy pochodzące od małych firm
i czy inkorporuje je w swojej działalności? Odpowiedź brzmi: tak, reagują
na dużą skalę. To olbrzymia firma, która śledzi wszystko, co się dzieje na
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całym świecie – w 77 krajach. I myślę, że Starbucks przejął wiele trendów od mniejszych,
innowacyjnych firm. Kawa zalewana, która
jest częścią ruchu kawowego Trzeciej Fali
– Starbucks ma ją teraz w niektórych sklepach. Kolejnym przykładem jest flat white,
kolejna wersja kawy latte, która jest również
sprzedawana w Starbucks.
DŁ: Teraz jest także popularna w Polsce.
ZS: Flat white nie jest pomysłem Starbucksa,
ta kawa wyszła z Australii. Albo Frappuccino!
Howard Schultz zidentyfikował Frappuccino jako coś, co przyniosłoby Starbucksowi
wiele zysków, ale nazwa była własnością
innej firmy. Wspomniałem już o tej firmie
z Bostonu. Więc ją kupili.
DŁ: Dla nazwy Frappuccino?
ZS: Firma miała dwie rzeczy. 50 kawiarni,
które zostały przekształcone w Starbucksy
i Frappuccino. Przez następne 10 lat Starbucks
zarobił prawdziwą fortunę na Frappuccino.
Tak, myślę, że Starbucks korzysta ze wszystkiego, co się da. W ośmiu miastach na całym
świecie Starbucks otworzył coś, co nazywają
Starbucks Reserve Roastery. Reserve to podgrupa Starbucks. Ale kiedy mówię: „reserve”,
nie chcę, żebyś źle to zrozumiał. To elitarna
submarka, lepsza niż Starbucks. Starbucks,
aby promować tę supermarkę, tę elitarną
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submarkę, otworzył wiele lokalizacji, które są nazywane sklepami „reserve”. Wyglądają nieco ładniej niż zwykłe Starbucksy, widziałem je w wielu
krajach na całym świecie. Otworzono także Starbucks Reserve Roasteries,
ale tylko w ośmiu lokalizacjach. Jedna z nich była blisko mojego domu.
To jak Wonka i fabryki czekolady. A może Disneyland jako bar kawowy?
W sieci jest wiele zdjęć Starbucks Reserve Roasteries, sugeruję je obejrzeć.
Ten w pobliżu mojego domu kosztował 15 milionów dolarów. 15 MILIONÓW
DOLARÓW. Koszt kawiarni w Stanach Zjednoczonych to około 200 tysięcy
dolarów. Na co wydali 15 milionów dolarów? To jak ziszczenie marzeń
i fantazji o kawie Trzeciej Fali. Tak zrobiłaby każda Trzeciofalowa firma,
gdyby mieli 15 milionów dolarów do wydania na jedną kawiarnię. Wchodzisz i wszystko jest tak pięknie zaprojektowane, że nawet nie możesz
w to uwierzyć. Lokal jest ogromny. Bar kawowy, w internecie są zdjęcia,
spójrz na to, jest taki piękny. Dwa gigantyczne urządzenia do palenia kawy,
podrasowane tak, aby wyglądały jeszcze bardziej interesująco. Wszędzie
biegną rury, transportujące kawę za pomocą systemu podciśnieniowego.
To po prostu niewiarygodne. Dlaczego Starbucks miałby to robić? Robią
to, aby mieć pewność, że pozostaną liderem, że wyznaczają trendy. I to
działa. Byłem w lokalu w pobliżu mojego domu kilka miesięcy temu. Grupa
facetów w średnim wieku, w firmowych koszulkach polo. Stoją, rozglądają się dookoła. Podszedłem do nich (uwielbiam to robić!) i poprosiłem,
aby opowiedzieli mi o sobie, bo wyglądają na zwiedzających. Powiedzieli:
O tak, jesteśmy z Rio de Janeiro, z agencji zajmującej się w Brazylii kawą.
Słyszeliśmy o tym miejscu, więc musieliśmy je zobaczyć. Kiedy wrócili do
Brazylii, po pobycie w tym lokalu z kawą za 15 milionów, powiedzieli swoim
znajomym, że jest to najbardziej fantastyczne miejsce, jakie można sobie
wyobrazić. I to jest to najlepsza rzecz dla branży kawowej, jaką ktokolwiek
kiedykolwiek zrobił. Uważam, że ze strony Starbucksa to bardzo pomysłowe – sprawić, by ci faceci, którzy pracowali w branży kawowej przez
całe życie, poczuli się oszołomieni.
DŁ: Czy uważasz, że rewolucja w branży kawowej podąży za modelem
sklepów kosztujących 15 milionów?
ZS: Nie, Starbucks przestał je otwierać, więcej lokalizacji już nie powstanie.
DŁ: Czy więc rewolucją może okazać się coś mniejszego, jak na przykład
Cold Brew Coffee?
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ZS: Tak, to wielka sprawa. Wiesz, ludzie myśleli, że to będzie napój na
lato, a teraz piją go przez cały rok. Przypadkiem również okazało się, że
są zalety kawy parzonej na zimno, zwłaszcza jeśli masz wrażliwy żołądek.
W kawie parzonej na zimno zmniejsza się poziom kwasowości. Ludzie
sami to rozgryzają. Kawa parzona na zimno to innowacja produktowa.
Techniczna innowacja, o której rozmawialiśmy. Wiesz, ze względu na
media społecznościowe nie ma możliwości dowiedzenia się, co pojawi się
w następnej kolejności. Jakiś facet w Dreźnie może mieć naprawdę dobry
pomysł i za sześć miesięcy jego pomysł będzie na całym świecie.
Może na przykład dzięki tobie?

Przypadkiem również okazało się, że są zalety kawy parzonej
na zimno, zwłaszcza jeśli masz wrażliwy żołądek. W kawie parzonej na zimno zmniejsza się poziom kwasowości. Ludzie sami
to rozgryzają. Kawa parzona na zimno to innowacja produktowa. Techniczna innowacja, o której rozmawialiśmy.

DŁ: Dwa miesiące temu byłem w Starbucksie w Seulu i byłem naprawdę
zaskoczony, gdy zobaczyłem nowy napój.
ZS: Który?
DŁ: Ten z ziemniakami, kawą i pianą. Absolutne zaskoczenie, mam gdzieś
nawet zdjęcia. Kolega próbował, ja nie byłem w stanie. Pachniał frytkami.
ZS: Rany, to zabawne. Starbucks stara się dostosować do lokalnego rynku.
DŁ: Tak to właśnie wygląda. Widziałem reklamujący go plakat i wyglądał
jak szalony shake.
ZS: Niesamowite.
DŁ: To chyba moje ostatnie pytanie. Co chciałbyś powiedzieć przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć działalność?
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ZS: Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Z przykrością mówię przedsiębiorcom, że muszą nauczyć się wszystkiego o rynku, na który chcą
wejść. Po prostu muszą. Mogą wywrzeć duże wrażenie na potencjalnych
inwestorach, jeśli opowiedzą o swoim świetnym pomyśle, a następnie
zaczynają mówić o prognozach sprzedaży i zwrocie z inwestycji. Wielu
przedsiębiorców na wczesnym etapie nawet nie rozumie, co oznacza zwrot
z inwestycji. Ale muszą to zrobić, jeśli chcą otrzymać fundusze. Muszą, jeśli
mają odnieść sukces. I są ludzie, zdarza mi się z takimi pracować, których
umysły nie pracują na liczbach. To nie koniec świata, jest na to rozwiązanie.
Musisz znaleźć partnera, który rozumie liczby. I wtedy masz szansę odnieść
prawdziwy sukces.
DŁ: Dziękuję bardzo.
ZS: Ja również dziękuję. I nie zapomnij przesłać mi zdjęcia ziemniaczanego
shake’a!

K.L. Lada
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“NA „NA
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Kawa Etno Cafè – Ale Meksyk
W numerze przeczytacie wywiad z Zevem
Sieglem, założycielem Starbucks. Gdy
był w Warszawie, zabrałem go do moich
dwóch ulubionych kawiarni w centrum
– Etno Cafè i CoffeeDesk. Tak się akurat złożyło, że zwarli szyki i wypuścili
„wspólną” kawę – Ale Meksyk.
Meksyk to nieodkryty zakątek na mapie
kawowego świata. Klimat i duże wysokości nad poziomem morza sprawiają, że
jest to miejsce o ogromnym potencjale
dla kawy wysokiej jakości. Region Chiapas charakteryzuje się tym, że dominują
w nim mali producenci, zazwyczaj są to
rdzenni mieszkańcy, którzy kierują się tradycyjną filozofią uprawy kawy.
Ale Meksyk to kawa jakości speciality,
wypalona w średnim stopniu przez wrocławską palarnię Etno Cafè. Przeznaczona
do espresso – doskonale sprawdzi się
w ekspresach ciśnieniowych i kawiarkach.
W smaku słodka i kwasowa. Wyczuwalne
są w niej nuty toffi i cytryny.

Cena: 26 PLN za 250 g
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Jamie Oliver – Wege
Jamie Oliver, autor uwielbianych na całym świecie bestselerowych książek
kucharskich, powraca z przepysznymi daniami warzywnymi. I w samą porę
– obecnie coraz więcej z nas stara się ograniczać spożycie mięsa z pobudek
zdrowotnych, finansowych lub ekologicznych.
Jamie, czerpiąc inspiracje z kuchni świata, przygotował zbiór przepisów na
oryginalne i nieskomplikowane potrawy z warzywami w roli głównej. Jego
dania to prawdziwa uczta dla oczu i podniebienia: są tak smaczne, sycące
i różnorodne, że zupełnie nie odczujesz braku mięsa. Wegetarianie, okazjonalni jarosze i żądni nowych wrażeń mięsożercy – w tej książce każdy z Was
znajdzie coś dla siebie.

Cena: 74,99 PLN
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Kółko/Krzyżyk – Jaka córka, taka mama
Kółko/Krzyżyk to polska marka, która od początku swojego istnienia udowadnia nam, że mały brand produkujący w Polsce na zasadach fair trade
może tworzyć kolekcje ubrań dla dzieci dostępne w butikach na całym
świecie. W ostatnim czasie OX uzupełniło kolekcję o linię ubrań dla kobiet,
a unikatowe wzory wspaniale wpisały się w świat dorosłych stylizacji.

Hasło dające 20% rabatu: imagazine
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LEGO® Star Wars BOOST Dowódca droidów
Szybkie zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne kształtują bieg
naszego życia i sposób, w jaki pracujemy i bawimy się. W przyszłości kluczowe będą kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów i krytyczne
myślenie. Dobrą nowiną jest to, że wszystkie te umiejętności możemy nabyć
poprzez zabawę.
Wyniki badań LEGO Play Well Report pokazały, że każde pokolenie ma inny
sposób myślenia. Odkryj razem z dziećmi łatwy sposób nauki kodowania,
inżynierii i robotyki. LEGO Star Wars BOOST Dowódca droidów to interaktywny zestaw robotów: R2-D2, droida Gonka i droida myszy. Każdy z nich ma
własną osobowość i umiejętności, a sterować można nimi za pomocą darmowej aplikacji LEGO Star Wars BOOST.
Każdy starszy i młodszy dowódca i fan „Gwiezdnych wojen” ma do rozwiązania ponad 40 emocjonujących misji: budowanie narzędzi, rekwizytów, broni
i innych modeli, osiąganie celów i pokonywanie przeszkód. Ta interaktywna
zabawa pomaga dzieciakom rozwijać zdolność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, a do tego wprowadza je w świat inżynierii i robotyki,
gdzie opanują podstawy programowania. Zestaw zawiera czujnik koloru
i odległości, element Interactive Motor, element Move Hub oraz 1177 klocków.

Cena: ok. 750 PLN
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GoPro Max
GoPro Max to niezwykle wszechstronna kamera GoPro z dwoma obiektywami – można ją porównać do trzech kamer w jednej. Kamery Max można
używać w roli wodoszczelnej, jednoobiektywowej kamery HERO o maksymalnej stabilności, kamery 360° z dwoma obiektywami lub nowoczesnej
kamery do vlogowania z wbudowanym wyświetlaczem z przodu i mikrofonem kierunkowym o wysokiej jakości dźwięku. Bez względu na to, jak z niej
korzystasz, kamera Max zapewnia wyjątkową stabilizację obrazu dzięki technologii Max HyperSmooth. Kamera Max ma także cztery obiektywy cyfrowe,
w tym nowy, wyjątkowo szeroki Max SuperView, który daje najszersze pole
widzenia w historii urządzeń GoPro. Kolejną nowością jest łączenie obrazów
wewnątrz kamery w filmy i zdjęcia sferyczne, a także oparta na kluczowych
klatkach edycja materiałów 360° w aplikacji GoPro.

Cena: 2399 PLN
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iPhone 11
Co rok po premierze nowych telefonów od Apple padają pytania,
czy naprawdę to są najlepsze iPhone’y w historii i czy warto zmieniać,
nawet jeśli kupiło się poprzedni model rok temu. Ja już wiem, że
najlepszy iPhone, to wcale nie jest ten z oznaczeniem „Pro”.
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Kiedyś był jeden iPhone. Po 12 miesiącach wychodziła jego nowa wersja, ale wciąż był tylko jeden. Od kilku lat telefonów w ofercie firmy
z Cupertino wciąż przybywa, a gdy dodamy do tego fakt, że topowe
modele z zeszłego roku wciąż są świetne, to pojawia się dylemat, który
model kupić, gdy chcemy dokonać zmiany. Prywatnie wciąż korzystam
z iPhone’a 7 Plus i poza stanem baterii, którą planuję niebawem wymienić, jestem z niego bardzo zadowolony. Owszem, chciałbym mieć na
co dzień dostępne nowsze technologie, jak Face ID, czy „bezramkowy”
ekran oraz po prostu mniejszy telefon, ale też nie mam aż tak pilnej
potrzeby zmiany. Planowałem po Nowym Roku zakupić sobie zeszłorocznego iPhone’a Xs – to wciąż jest naprawdę rewelacyjny telefon, a do
tego jego ceny mocno spadają względem czasu zaraz po premierze.
Teraz jednak mam twardy orzech do zgryzienia, bo przez dwa tygodnie
miałem okazję używać tegorocznego modelu 11. Uważam, że to najlepszy
iPhone, jakiego można teraz kupić i nie chce się przy tym wydawać równowartości używanego samochodu.
Apple trochę popłynęło z nazewnictwem swoich telefonów. Dawniej
co rok zmieniał się numerek, aż tu nagle X wychodzi wraz z 8, później
jest Xs i Xr i łatwo było się w tym pogubić. Teraz postanowili nieco to
naprostować. Podstawowym telefonem jest iPhone 11, a dla tych bardziej wymagających, mamy iPhone’a 11 Pro i 11 Pro Max, który ma większy
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ekran. Jak to się ma do zeszłorocznych modeli? 11 Pro zastapił model Xs,
natomiast 11 to następca Xr. Choć ten ostatni wywoływał sporo kontrowersji, to iPhone 11 jest już lepiej przyjęty, pomimo tego, że wcale go nie
różni tak wiele od poprzednika.
Kiedy weźmiemy do rąk iPhone’a Xr i 11, to na pierwszy rzut oka właściwie ich nie odróżnimy. Wymiary te same, waga ta sama, ekran ten sam.
W większości kwestii na papierze to jest po prostu ten sam telefon, ale
na szczęście są pewne różnice, które sprawiają, że przy zakupie telefonu od Apple, to właściwie podstawowy model
11 powinien być tym, z którym finalnie opuścimy
sklep. Zacznijmy jednak od tego, co może tutaj

Apple trochę popłynęło
z nazewnictwem swoich
telefonów. Dawniej co
rok zmieniał się numerek, aż tu nagle X wychodzi wraz z 8, później jest Xs
i Xr i łatwo było się w tym
pogubić. Teraz postanowili
nieco to naprostować.

zniechęcać.
Ekran. Powiedzmy to sobie szczerze, że to chyba
najczęściej będzie się pojawiało w opiniach
mówiących, dlaczego nie warto kupować nowego
iPhone’a 11. W porównaniu z topowymi modelami
z zeszłego roku i sprzed dwóch lat, o najnowszych
Pro nie wspominając, nie zobaczymy tu ekranu
OLED, który nie tylko lepiej wygląda, odwzorowuje kolory i czernie, ale jest przy tym bardziej
energooszczędny. Dla wielu obecny tu ekran LCD
Liquid Retina będzie dyskwalifikować ten telefon w przedbiegach. Ale czy na pewno jest on aż
tak zły, jak może się wydawać? Dla mnie, osoby,
która na co dzień wciąż chodzi z modelem 7,

również z ekranem LCD, ten z 11 jest naprawdę dobry. Kolory odwzorowuje bardzo ładnie, doskonale radzi sobie w ostrym słońcu (nawet
ze szkłami przeciwsłonecznymi na nosie) i chyba ani razu nie miałem
problemu z wyświetlanymi na nim informacjami. Owszem, kiedy położyłem obok iPhone’a Xs mojej żony, widziałem różnicę, jednak nie była
ona tak kolosalna, jak niektórzy próbują innym wmówić. Jeżeli jednak ktoś używa już modeli X lub Xs i chciałbym się przesiąść na 11, to
zapewne ta różnica w ekranie zacznie szybko mu przeszkadzać. Zakładam też, że równie szybko o niej zapomni i przejdzie z tym ekranem
do porządku dziennego. W iPhonie 11 znajdziemy ekran o przekątnej
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6,1 cala o rozdzielczości 1792 × 828 pikseli, dającej nam 326 ppi. Na papierze owszem, wygląda to dość słabo, bo w efekcie nie mamy tu nawet
Full HD, co w 2019 roku może się wydawać żartem gorszym niż ten
o kanibalach i rektorze polskiej uczelni. To 326 ppi jest widoczne przede
wszystkim, kiedy przybliżymy telefon do naszej twarzy i przyjrzymy
się tekstowi wyświetlanemu na ekranie. Jednak, jak często to robimy?
W codziennym użytkowaniu, przy przeglądaniu mediów społecznościowych, robieniu zdjęć i ich wstępnej obróbce (która na marginesie, w iOS
13 jest naprawdę rewelacyjna!) ten ekran jest w moim odczuciu więcej
niż wystarczający, biorąc pod uwagę fakt, że nie jest to topowy model.
Poza tym samo to, że mamy tu do czynienia z ekranem LCD, nie znaczy,
że ze złym ekranem LCD. Apple wycisnęło z tej technologii naprawdę
ostatnie soki.
Biorąc pod uwagę fakt, że zmieniając telefon z 7 Plus, chciałbym coś
mniejszego, mam małe opory przy wyborze 11. Owszem, jeśli spojrzymy na wymiary, to zobaczymy, że jest on nieco mniejszy (choć grubszy i cięższy), ale wciąż nie możemy tu mówić o wymiarach znanych
z modeli X, Xs i 11 Pro – a takie by były dla mnie optymalne. Jednak
w dłoni leży o wiele lepiej niż iPhone 7 Plus, dlatego już po kilku dniach
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przekonałem się, że jego wymiary wcale nie są aż tak dużą wadą, a przecież w pakiecie otrzymujemy ekran większy o 0,6 cala. Kiedy spojrzymy
na budowę i materiały „tańszego” iPhone’a względem modeli droższych,
to rzucą nam się w oczy dwie sprawy: ramki wokół ekranu i ramki wokół
urządzenia. Te pierwsze są wyraźnie grubsze i estetycznie nie wypada
to tak dobrze, jak chociażby w modelu Xs. Jeszcze bardziej rzuca się to
w oczy, kiedy wybierzemy sobie wersję kolorystyczną inną niż czarną.
W przypadku czerni całość ładnie się ze sobą „zlewa”, dlatego szerokie
ramki nie psują ogólnego efektu. Jeśli chodzi o boczne ramki telefonu,
to 11, tak samo, jak Xr, ma je wykonane z aluminium. Droższe modele
posiadają ramki stalowe, ale dla mnie osobiście nie jest to duża wada.
Wiadomo, stal zawsze wygląda lepiej niż aluminium, jednak jej zastosowanie wpływa na cenę.
Względem zeszłorocznego modelu Xr poprawiono również baterię.
Nieznacznie, ale obecny w 11 akumulator o pojemności 3110 mAh ma
pozwolić na o godzinę dłuższe działanie niż w Xr. Niestety, nie mam
porównania, natomiast poza jednym dniem przed dwa tygodnie bateria
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Na papierze owszem, wygląda to dość słabo, bo w efekcie nie
mamy tu nawet Full HD, co w 2019 może się wydawać żartem
gorszym niż ten o kanibalach i rektorze polskiej uczelni.

spokojnie wytrzymywała mi przez cały dzień – od momentu odłączenia
telefonu od ładowania o około 6:30 rano do 23:00. Nie oszczędzałem
przy tym telefonu, po prostu używałem go do wszystkiego. Dla porównania, przy takim samym użytkowaniu mojego 7 Plus muszę podłączać
do ładowania już ok. 12–13:00 – fakt, tam bateria już jest do wymiany.
Oczywiście iPhone’a 11 możemy ładować za pomocną złącza Lightning
lub bezprzewodowo ładowarkami w standardzie Qi.
Przejdźmy zatem do tego, co sprawia, że naprawdę ciężko przejść obok
telefonu obojętnie. Pomijając oczywiste różnice w wielkości i ekranie,
kiedy porównujemy go z modelami Pro, zauważymy, że różnice nie są
aż tak wielkie, by wydać kilka (!) tysięcy złotych więcej – do ceny przejdziemy jednak później. Przede wszystkim mamy tutaj ten sam procesor
A13 Bionic, który przecież jest „sercem” urządzenia. Dzięki niemu mam
moc obliczeniową do tworzenia cudów na kieszonkowym komputerze,
a trzeba przyznać, że z roku na rok widać to, czym Apple chwali się na
każdej konferencji – że jest lepiej! Zauważymy to przede wszystkim
podczas takich czynności jak robienie i obrabianie zdjęć czy wykorzystywanie technologii AR. Tam, gdzie mój 7 Plus robi się ciepły niczym
przyjazny termoforek i zaczyna się przycinać, iPhone 11 zachowywał się,
jakby wyszedł na drinka – luz totalny. Nowy iOS 13 pozwala nam między
innymi na nową obróbkę wideo – możemy robić z nimi dokładnie to
samo, co ze zdjęciami i ten podstawowy iPhone nie na z tym najmniejszych problemów. Wow!
iPhone 11 to również ulepszone FaceID. Nie mam z tą technologią styczności na co dzień i po tym, jak odesłałem sprzęt po testach, stwierdziłem, że jej brakuje mi w 7 Plus najbardziej. Nie chodzi nawet o samo
odblokowywanie telefonu, ale o autoryzację takich aplikacji jak 1Password, bankowość mobilna czy płatności za pomocą Apple Pay. Byłem
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zdumiony, jak dobrze to działa i jak rzadko
miałem z tym jakikolwiek problem. W ciągu
dwóch tygodni zdarzyły się może dwie sytuacje, że coś nie zadziałało i musiałem podać
kod. Na pewno na całość ma duży wpływ
uaktualnienie iOS 13, ponieważ w Xs mojej
żony wszystko działa równie dobrze.
Bardzo rzadko oglądam filmy czy seriale
na telefonie. Właściwie nigdy. Jedynie włączam materiały na YouTube i zazwyczaj
wtedy, kiedy mam w uszach słuchawki. Jeśli
jednak puścimy film na iPhonie 11, szybko
usłyszymy, jak dobre ma on głośniki. Można
spokojnie pozwolić sobie na odłożenie słuchawek i cieszenie się efektem stereo. A ja
myślałem, że w 7 Plus są dobre głośniki.
Wciąż nie możemy liczyć na to, że samym
telefonem „pociągniemy” imprezę, ale
obejrzenie filmu czy włączenie sobie podcastów bez słuchawek nie będzie żadnym
problemem.
Aparat – pod tym względem raczej każdy
będzie zadowolony i tylko osoby, które
zarabiają robieniem zdjęć, powinny się zastanowić nad modelem 11 Pro. Powiem szczerze, że spodziewałem się dobrego aparatu
w „tańszym” iPhonie, ale nie sądziłem, że
otrzymam tu coś tak dobrego. W porównaniu z 11 Pro otrzymujemy tu dwa, a nie trzy
obiektywy. Pomijając jednak brak teleobiektywu, to pozostałe dwa są tymi samymi,
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które znajdziemy u profesjonalnego brata
– obiektyw główny 12 Mpix f/1,8 z pięciokrotnym zoomem cyfrowym oraz szerokokątny
12 Mpix f/2,4 120°. Z przodu znajdziemy
obiektyw 12 Mpix f/2,2 – ten sam, co w Pro.
No i najważniejsze, w iPhonie 11 możemy się
cieszyć trybem nocnym, który jest fenomenalny. Zdaję sobie sprawę, że konkurencja
ma tę opcję już od jakiegoś czasu i cieszę
się, że Apple w końcu dodało ją u siebie,
bo zdjęcia robione w kiepskich warunkach
oświetleniowych z jej pomocą są naprawdę
bardzo dobre. Jedyne, co mi przeszkadza,
to fakt, że opcja działa tylko, gdy wykorzystujemy główny obiektyw. Mam nadzieję,
że w przyszłorocznych modelach zostanie
ona dodana do aparatu przedniego oraz
do szerokokątnego. Za pomocą iPhone’a 11
udało mi się zrobić kilka zdjęć, o których
mógłbym tylko pomarzyć na iPhonie 7 Plus,
a nawet na Xs, który to czasami na wspólnych spacerach biorę od żony i robię zdjęcia.
Nie miałem na dłużej w rękach modelu Pro,
ale wyobrażam sobie, jakie on robi zdjęcia,
jednak dla amatorów aparat w 11 wystarczy,
i to z nawiązką. W duecie z iOS 13 i nowymi
narzędziami edycji zdjęć mamy do dyspozycji naprawdę mocny aparat, którym
w dobrych warunkach zrobimy fotki, o jakich
nam się nie śniło jeszcze kilka lat temu.
Miłą niespodzianką była dla mnie funkcja
przedniego aparatu. Otóż kiedy robiąc
sobie nim zdjęcie, obrócimy telefon do
pozycji poziomej, automatycznie zwiększy
nam się kąt, dzięki czemu na zdjęciu zobaczymy więcej.
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Na koniec cena. iPhone 11 w wersji podstawowej, 64 GB kosztuje
3599 złotych. Zakładając, że dla wielu osób może to być za mała pojemność, plus lepiej kupić przyszłościowo nieco więcej, wybierzmy wersję 128 GB. Jej koszt – 3849 złotych. Biorąc pod uwagę, że Apple tanie
nie jest, to ta cena jest bardzo, ale to bardzo dobra. Najnowszy telefon, z najnowszym procesorem, rewelacyjnym aparatem i wykonany
z naprawdę dobrej jakości materiałów za mniej niż 4 tysiące złotych,
a jeśli wystarczy nam wersja 64 GB, to za niewiele ponad 3,5 tysiąca. Dla
porównania iPhone 11 Pro (ten mniejszy) w wersji 64 GB kosztuje 5199 złotych, a w większej opcji 256 GB (brak 128 GB) to wydatek 5949 złotych. To
aż 2000 złotych więcej niż iPhone 11 w wersji 128 GB! Gdyby ta różnica
wynosiła np. 1000 złotych, to pewnie coś z tyłu głowy mówiłoby mi, że
lepiej jest dopłacić i brać model top of the top. Jednak dopłacanie 2
tysięcy naprawdę daje do myślenia.
Biorąc pod uwagę, że dla przeciętnego użytkownika sprzętu Apple różnice między iPhone’em 11 a 11 Pro nie są aż tak wielkie, to bardzo poważnie zastanawiam się, czy moim kolejnym telefonem nie będzie właśnie
„tańszy” model. Przy przesiadce z 7 Plus nie zauważę tu braku OLED czy
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aluminium zamiast stali. Dostanę za to nowe technologie, jak FaceID,
ale też bardzo dobrą baterię i rewelacyjny aparat. Stosunek jakości do
ceny i tego, co otrzymujemy, sprawia, że jest to najlepszy nowy iPhone,
jakiego możemy teraz kupić. No, chyba że ktoś chce kupić telefon, który
posłuży mu w założeniu 3–4 lata i zawsze chce mieć najlepsze dostępne
materiały, to lepiej kupić model 11 Pro. Tylko musimy się wtedy liczyć ze
sporym wydatkiem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Co więcej
jest to świetny model do tego, żeby wejść w ekosystem Apple, ale jeszcze za rozsądne pieniądze. Zdaję sobie sprawę, że 3500 złotych to dla
wielu osób to też dużo, ale wciąż jest to mniej niż ponad 5000 złotych.
iPhone 11 to wielka niespodzianka i uważam, że będzie on hitem sprzedaży dla Apple. Jeszcze bardziej nie mogę się teraz doczekać przyszłorocznego iPhone’a 12. Zapewne za rok napiszę, że jest on najlepszym
telefonem z Cupertino, jaki możecie kupić. Zapewne wtedy również się
nie pomylę.
Bardzo dziękujemy firmie Innergo Systems Sp. z o.o., która udostępniła
nam sprzęt do testów.
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iPad 7. generacji
– najlepszy iPad na start!
W czasie wrześniowej konferencji Apple zaprezentowało
najnowszą, siódmą już generację iPada. Dzięki uprzejmości Cortland
miałem okazję go przetestować i chciałbym podzielić się swoimi
przemyśleniami.

NOWOŚCI APPLE

58

iPad to sprzęt, którego raczej nie wymienia się co roku. Sam mam w domu
jeszcze dwa iPady Air 2, które są w ciągłym użytku przeze mnie i resztę
rodziny. W ofercie Apple mamy obecnie pięć modeli iPadów – dwa Pro,
które mają najsilniejsze konfiguracje, ale są też najdroższe, jednego Air,
który jest mniej więcej w środku stawki, mini – dla osób, którym nie jest
potrzebny duży ekran oraz po prostu iPad, czyli niejako model wejściowy. To
właśnie ten ostatni doczekał się odświeżenia na ostatniej konferencji i wprowadza kilka ciekawych zmian.
Przede wszystkim iPad 7. generacji jest nieco większy względem swoich
poprzedników. Przekłada się to zarówno na rozmiar ekranu, jak i całości
urządzenia. Wyświetlacz ma teraz 10,2”, czyli pół cala więcej niż 6. generacja i 0,3 mniej niż iPad Air. Większy rozmiar to także nieco większa
rozdzielczość – 2160 × 1620 pikseli (vs. 2048 × 1536) przy zachowaniu tej
samej gęstości – 264 ppi.
Z racji tego, że zwykły iPad ma być jak najtańszy, mamy tu do czynienia ze
starą konstrukcją z ramkami oraz fizycznym przyciskiem Home, w który
wbudowany jest Touch ID. Ze względu na większy ekran obudowa także
jest nieco większa w porównaniu do poprzedniej wersji – o 10,6 mm wyższa
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(250,6 mm vs. 240 mm) oraz 4,6 mm szersza (174,1 mm vs. 169,5 mm). Zwiększyła się także masa – z 469 g na 483 g w wersji z samym Wi-Fi i z 478 g na
493 g z modemem. Zmiany te, choć niewielkie, wymuszają jednak zmianę
niektórych akcesoriów, jeśli iPad ten nie będzie naszym pierwszym.
Ponadto iPad 7. generacji dołącza do grona tabletów od Apple, które wyposażono w złącze Smart Connector do podłączenia Smart Keyboard. Jest to
miły dodatek, choć wziąwszy pod uwagę cenę samej klawiatury (749 złotych), która przy najtańszej wersji iPada (1699 złotych) dokłada niemal
połowę tej ostatniej kwoty, to robi się już niezła sumka. W zamian otrzymujemy jednak zestaw, w którym ładowania wymaga tylko jedno urządzenie.
Pozostałe zmiany względem poprzedniej generacji dotyczą w zasadzie
modelu z modemem sieciowym i jest to odpowiednio wsparcie dla LTE klasy
Gigabit, a także dla eSIM.
Prócz wymienionych wyżej nowości reszta podzespołów została niezmieniona względem 6. generacji. Mamy więc ten sam, trzyletni już procesor – A10, wsparcie dla Apple Pencil pierwszej generacji, te same aparaty,
a nawet ten sam czas na baterii.
Wyraźnie więc widać, że nie ma w zasadzie sensu wymiana na nową generację, jeśli mieliście poprzednią. Tym bardziej, że, jak już pisałem, wiązałoby się
to z wymianą części akcesoriów, jak choćby etui.
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Jeśli jednak macie starszego iPada i planujecie przesiąść się na coś nowego,
a przy tym nie wydać zbyt dużo, to warto się nad nim zastanowić. Sam
widzę choćby sporą różnicę w szybkości działania między moim iPadem Air
2 a nowym, najsłabszym, wydawać by się mogło, iPadem 7. generacji, oczywiście ze wskazaniem na ten ostatni. Wszystko chodzi tu płynnie i się nie
zacina. Nie mówiąc już o wsparciu dla Apple Pencil, co jest świetnym rozwiązaniem, nawet biorąc pod uwagę, że wspierany jest ten starszy rysik. Ta niesamowita wygoda notowania odręcznego bez potrzeby martwienia się, że przy
oparciu ręki na ekranie iPad będzie gubił dotyk czy też możliwość włączenia
trybu Sidecar i używania tabletu jako dodatkowy monitor dla Maca to bajka!
Jeśli natomiast zastanawiacie się nad zakupem swojego pierwszego tabletu
od Apple, nie potrzebujecie nie wiadomo jakich możliwości, szukacie
sprzętu do bezproblemowej konsumpcji treści i nie tylko, chcecie zobaczyć,
w czym tkwi fenomen iPada, to 7. generacja doskonale się do tego nada.
A w połączeniu z Apple Pencil nie będziecie chcieli już więcej spojrzeć na
tablety innych firm.

iPad 7		
Dane techniczne:
• Pojemność: 32 i 128 GB
• Kolory: gwiezdna szarość,
srebrny, złoty
Cena: od 1699 PLN w wersji z Wi-Fi oraz od 2199 PLN
w wersji z Wi-Fi + Cellular
Dystrybutor: Cortland

NOWOŚCI APPLE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

61

AirPods Pro
Apple dzisiaj zaprezentowało po długiej serii plotek i domysłów
nowy model AirPods z oznaczeniem Pro, wyposażony w aktywną
redukcję hałasów otoczenia, która dodatkowo oferuje możliwość
przekazywania dźwięków z naszego otoczenia prosto do ucha.
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Apple twierdzi, że AirPods Pro można idealnie dopasować do każdego
ucha. W komplecie znajdują się trzy silikonowe nakładki w różnych rozmiarach. Chodzi o to, aby uszczelnić ucho tak, aby zminimalizować dostawanie się dźwięków otoczenia do ucha. Wyposażone są w odpowietrzniki,
aby ciśnienie zawsze było wyrównane. Apple też nie byłoby sobą, gdyby
nie było trochę magii software’owej w tle — twierdzą, że AirPods Pro to
jedyne słuchawki douszne z ANC, które ciągle (200 razy na sekundę)
dostosowują „wiązkę akustyczną do geometrii naszego ucha”. Co więcej,
jest też mikrofon skierowany do wnętrza naszego ucha, który wychwytuje
niepożądane dźwięki w jego wnętrzu i również stara się je zniwelować.
AirPods Pro mają na trzonie czujnik nacisku, za pomocą którego
możemy nimi sterować. Po jego przytrzymaniu słuchawki przełączają
tryb ANC z wyciszającego otoczenie do „trybu kontaktu”, w którym go
słyszymy i dzięki któremu możemy prowadzić np. rozmowę. Nie znalazłem informacji, czy w „trybie kontaktu” można nadal słuchać muzyki.
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Nowy model AirPods wyposażono również w automatyczny equalizer,
dzięki czemu automatycznie dostraja się do muzyki, której aktualnie
słuchamy. W środku oczywiście znalazło się też miejsce na Apple H1,
podobnie jak w ich innych modelach.
AirPods Pro, podobnie jak poprzednie modele, są odporne na wodę
i pot (etui nie jest odporne na wodę). Spełniają normę IPX4, czyli do
basenu w nich nie pójdziecie, ale powinny przeżyć aktywny wysiłek, po
którym jesteście zalani potem.
Etui od AirPods Pro zapewnia ponad 24 godzin słuchania, a same AirPods
do 4,5 godziny na jednym ładowaniu. Etui można ładować za pomocą
kabla Lightning lub indukcyjnie (Qi). Jeśli padną nam słuchawki, to wystarczy pięć minut ładowania w etui, aby mogły grać przez kolejną godzinę.
AirPods Pro debiutują 30 października, a pre-ordery można składać już
teraz. Dostępne są w jednej wersji, w jedynym słusznym kolorze (białym),
a kosztują 1249 PLN.
AirPods Pro
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Denon DHT-S716H
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

soundbar, który nabiera rumieńców
w towarzystwie
W październikowym numerze testowałem dla was soundbar DHTS516H od Denona. Teraz pora na jego wyrośniętego bliźniaka. Model
DHT-S716H może więcej, choć z pozoru to bardzo podobne urządzenia.
DHT-S716H to prawdziwy wstęp do kina domowego w najlepszej
postaci. Z DHT-S716H można stworzyć nowoczesne kino domowe, a to
dopiero początek.
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Jeśli chodzi o wygląd, DHT-S716H nie jest sprzętem oryginalnym. To stylistyka doskonale znana z pozostałych soundbarów Denona, w tym chociażby
Heos Bar. Liczy się jednak to, co jest w środku i to, co ten sprzęt potrafi.
Mamy tu cztery wejścia HDMI UHD 4K, czyli coś, czego nie znajdziemy
w większości soundbarów, a jedynie w amplitunerach kina domowego.
Wszystkie obsługują HDCP 2.2, radzą sobie więc z treściami w 4K, w tym
także z HDR w Dolby Vision.
Od strony dźwiękowej mamy tutaj wysokiej klasy przetworniki oraz cyfrowe
wzmacniacze klasy D. To oznacza, że mamy dźwięk naprawdę dobrej jakości,
dla tych, którzy wymagają więcej. Soundbar wspiera dekodowanie takich
formatów jak Dolby TrueHD i DHTS-HD Master Audio. Jest więc naprawdę
nieźle. Od strony bezprzewodowej jest tu oczywiście system Denon Heos
oraz Airplay 2. Możemy więc połączyć ten soundbar z naszymi innymi głośnikami Multiroom w dwóch popularnych standardach. Nie brakuje też obsługi
serwisów streamingowych czy sterowania za pomocą Amazon Alexa, co
stało się już punktem obowiązkowym w nowych produktach Denona.
DHT-S716H sam w sobie daje fajnej jakości dźwięk, który zdecydowanie oddaje to, co najlepsze można wydobyć z soundbara. Tu jednak tak
naprawdę jesteśmy w przedsionku tego, co możemy uzyskać, gdy DHT-S716H
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połączymy z innymi urządzeniami. Wraz z tym modelem do oferty dołączył
też subwoofer DSW-1H, który po Wi-Fi łączy się z soundbarem i dodaje nam
potężnego, soczystego basu. System 3.1 już daje nam miły efekt dźwiękowy,
ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. A więc wystarczy dodać dwa głośniki
Heos 1 lub Heos 3 na tył, lub inne głośniki z systemu Heos i już mamy do
dyspozycji pełen zestaw 5.1. Prawdziwe kino domowe, które wymaga raptem
czterech przewodów zasilania, bez ciągnięcia przewodów głośnikowych po
całym salonie. Efekty naprawdę łechczą nasze uszy, dając dużo radości podczas filmowych seansów. Oczywiście nie ma tu Atmosa czy DTS, ale to mimo
wszystko są technologie, które najlepiej wypadają już w potężnych konfiguracjach audio, często z głośnikami instalacyjnymi skrytymi w suficie.
Na DHTR-S716H jako samym soundbarze się nie zawiedziemy, jednak w towarzystwie staje się czymś, co sprawia, że nasz salon zmienia się w dobrze
nagłośnioną salę kinową. Instalacja jest prosta, estetyka takiego rozwiązania
daje również satysfakcję. Seanse filmowe czy transmisje sportowe z tym
zestawem naprawdę będą cieszyć nasze uszy.
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Bowers & Wilkins PX5
– ciepła cisza
Aktywna redukcja hałasu staje się coraz powszechniejsza, trafia już
nie tylko do osobnych serii czy specjalnych wersji słuchawek, ale jest
też stałym elementem specyfikacji sprzętu z wysokiej półki. Nowe
słuchawki Bowers & Wilkins PX5 wykorzystują ją po mistrzowsku.
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PX5 to jedna z tegorocznych nowości Bowers & Wilkins. To lekkie słuchawki nauszne, dostosowane do słuchania w ruchu, idealnie sprawdzające się podczas niezbyt długich, godzinnych sesji, ale i komfortowe
przy dłuższym odsłuchu. Podstawą konstrukcji jest włókno węglowe,
z którego wykonano pałąk. Wygląda wyjątkowo dobrze: bardzo surowo
i nie tak elegancko, jak błyszczące aluminium czy nawet matowy plastik.
Jest za to lekkie, dzięki czemu całkowita waga słuchawek to tylko 250
gramów. Pałąk od wewnątrz pokrywa syntetyczna skóra, podobnie jest
z nausznikami. Od zewnątrz zastosowano natomiast materiał przypominający cordurę, pokrywy nauszników są zaś z anodowanego aluminium. Do sterowania muzyką służą trzy przyciski na krawędzi prawego
nausznika, pod nimi umieszczono też przełącznik, pozwalający włączyć
słuchawki oraz sparować je przez Bluetooth.
Na lewym nauszniku jest tylko jeden przycisk, którym reguluje się aktywną redukcję
hałasu oraz włącza bądź wyłącza tryb prze-

Pomimo konstrukcji nausznej
PX5 nie są męczące jak wiele
słuchawek opierających się na
małżowinie ucha.

puszczania dźwięku tak, by bez zdejmowania
słuchawek słyszeć dokładnie, co się wokół
dzieje. Obsługa PX5 jest bardzo intuicyjna,
wręcz wzorowa – przyciski są dokładnie pod
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z dwóch wybranych poziomów, ale też w trybie adaptacyjnym, dostosowując poziom wyciszenia otoczenia do natężenia hałasu. Automatyczne
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w głośniejszym niż własny salon otoczeniu. Brzmienie jest przez to bardziej miękkie, scena węższa, a dźwięk skoncentrowany na środkowych
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i niskich częstotliwościach. Słuchanie Fink – „We Watch the Stars” jest
w nich niemal onirycznym doświadczeniem, PX5 czynią ten utwór serią
kojących, przenoszących w półsen dźwięków. „Put It On the Line” od
The Heavy wyciąga z nich natomiast bardzo przyjemną, miękką perkusję
i wychodzące na pierwszy plan gitary (włącznie z subtelnymi, pojedynczymi szarpnięciami strun akustyka). Wraz ze zmniejszaniem stopnia
redukcji hałasu, scena się zauważalnie rozszerza, przy najwyższym
poziomie brzmienie jest wręcz kameralne – jakbym słuchał koncertu
dla kilkudziesięciu osób w małym, niskim pomieszczeniu. Po wyłączeniu
ANC całkowicie przestrzeń jest już szeroka (jak na słuchawki zamknięte).
Każde pasma, zarówno te niskie, jak i wysokie, brzmią tak, jak powinny.
Bas jest miękki i mięsisty, środek wysunięty na pierwszy plan, choć nie
dominuje wyraźnie nad pozostałymi częstotliwościami, natomiast góra

Słychać, że zaprojektowano je z myślą o uzyskaniu konkretnego efektu.
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pełna detali. Podobnie jak wspomniane już P5, które zdążyłem dobrze
poznać, tak i PX5 nie są monitorami studyjnymi z neutralną charakterystyką brzmienia. Mają własny, unikalny dźwięk, jednocześnie nie zmieniają muzyki na tyle, by uznać to za wadę. Słychać, że zaprojektowano je
z myślą o uzyskaniu konkretnego efektu i to się udało.
Ewolucja słuchawek Bowers & Wilkins nie jest szybka, ale gdy nowe
modele pojawiają się w sprzedaży, wykorzystują najnowsze rozwiązania,
będąc tym samym urządzeniami służącymi przez lata. W PX5 zaadaptowano bardzo dobrze działające ANC, szybkie ładowanie i czujniki
wstrzymujące odtwarzanie, pamiętając jednocześnie o komforcie obsługi
i wygodzie noszenia. Oczywiste jest, że z brzmieniem nie mogło być
inaczej: jest ciepło, ale szczegółowo, nie sposób pomylić ich z żadnym
innym modelem. Ich wygląd, łączący klasyczny kształt z niebanalnymi
materiałami, bardzo dobrze je podsumowuje: to wciąż świetne i znane
brzmienie, wspomagane współczesnymi rozwiązaniami.

Bowers & Wilkins
PX5		
•
•
•
•

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

Plusy:
• czyste, ciepłe brzmienie
• bardzo dobrze działające ANC
• niezwykle lekkie
Minusy:
• pałąk nie rozsuwa się bardzo szeroko
Cena: 1299 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video

AUDIO

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

73

Sennheiser Momentum
True Wireless
Kategoria całkowicie bezprzewodowych i niezależnych od siebie
dokanałowych słuchawek niedawno została poszerzona o Momentum
True Wireless od Sennheisera. Nie ukrywam, że sceptycznie
podchodzę do każdego nowego produktu w tej kategorii, ale
niepotrzebnie się martwiłem – nowe Sennheisery są świetne.
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Pudełko, w którym są chowane i ładowane
Momentum True Wireless, nie jest małe. To
prawdopodobnie największa i w zasadzie jedyna
wada tego produktu – nie mieści mi się do kieszeni jeansów, a pogoda ostatnio sprzyja, nie
zawsze więc mogę je wziąć ze sobą. Samo etui
jest pokryte szarym materiałem i sprawia bardzo solidne wrażenie. W jego wnętrzu znajdują
się dwie słuchawki, które zaskakują lekkością
(obie ważą 13,2 g), ale jednocześnie są bardzo
wysokiej jakości. W komplecie dołączono cztery
gumowe nakładki różnych rozmiarów, abyśmy je
mogli optymalnie dopasować do uszu. Na tyle
pudełka znajduje się port USB-C do jego ładowania. Producent zapewnia, że jedno ładowanie
słuchawek wystarcza na 4 godziny słuchania,
a pudełko (waży 56,6 g), które zawiera akumulator, może trzykrotnie je doładować do pełna,
powinny więc wystarczyć na pół doby słuchania
(moje testy nie wskazały żadnych znaczących
odstępstw od tych liczb). Sennheisery dodatkowo wspierają normę IPX4, a więc są odporne
na zachlapania, czyli powinniście móc z nich
korzystać z powodzeniem na siłowni.
Jako ciekawostkę dodam, że mam problemy ze
słuchawkami dokanałowymi – albo wypadają
z moich uszu, albo mnie uwierają na tyle, że po
kwadransie muszę je zdjąć. Sennheiser dokonał
niemożliwego i w przypadku Momentum True
Wireless nie mam problemów z ich noszeniem
– moja najdłuższa sesja wyniosła dwie godziny
i nadal nie czułem po niej dyskomfortu.
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Moim standardem, do którego porównuję tego typu słuchawki, są AirPods
drugiej generacji. Spodziewałem się podobnej klasy dźwięku, ale grubo się
pomyliłem. Przy pierwszym odpaleniu piosenki „Jim”, wykonywanej przez
Swans, od razu zauważyłem ogromną różnicę w dynamice. Dźwięk jest
znacznie pełniejszy, głębszy, a poszczególne instrumenty nie zlewają się ze
sobą. Wysokie tony nie są najczystsze, jeśli porównamy je do pełnych słuchawek wokółusznych, ale biorąc pod uwagę różnicę w rozmiarze i sposobie
ich noszenia oraz porównując je do AirPods, nie mam żadnych zastrzeżeń.
Sam dźwięk nie jest specjalnie neutralny, ale jest wysterowany tak, że basy
nie buczą, a wysokie tony nie drażnią – jest wesoło, ale nie irytująco. Osoby,
które wolą inną charakterystykę, mogą skorzystać z aplikacji na Androida lub
iOS, aby skorygować EQ.
Pomimo że ten model nie ma ANC, to znakomicie izoluje słuchacza od
dźwięków (w moim przypadku głównie ulicy). Nie spodziewałem się, że to
będzie działało aż tak skutecznie i od razu podpowiem, że nie miałem okazji
do testowania Sennheiserów w samolocie. W warunkach miejskich spisują
się jednak na medal. Ba! W samochodzie też! Czasami podczas podróży, gdy
pozostali pasażerowie śpią, lubię sobie posłuchać podcastów. Niestety, nie
robię tego, bo korzystanie ze słuchawek podczas jazdy nie jest najlepszym
pomysłem. Momentum True Wireless mają jednak jedną funkcję, która to
umożliwia – Transparent Hearing. Polega ona na tym, że dźwięki z otoczenia
są odtwarzane w słuchawkach podczas słuchania np. muzyki. Firma tutaj
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świetnie wyważyła poziom głośności między tymi dwoma źródłami, dzięki
czemu hałas otoczenia ani nie odciąga nas od tego, co słuchamy, ani treści
odtwarzane nie maskują dźwięków otoczenia. Sprawdziłem je więc w samochodzie, podczas jazdy po mieście, i mogę śmiało powiedzieć, że to działa
wzorowo – słychać wszystko, co dzieje się wokół nas, łącznie z karetkami,
a nasza muzyka nikomu nie przeszkadza. Co więcej, możemy normalnie prowadzić rozmowę, jeśli tylko tego zapragniemy.
Momentum True Wireless sterujemy za pomocą interfejsu dotykowego na
prawej i lewej słuchawce. Dodam, że to lewa jest niewolnikiem prawej, więc
jeśli chcecie korzystać tylko z jednej, to musi to być prawa. Sam UI jest dosyć
wygodny, jak się już do niego przyzwyczaimy. Nietypowe jest to, że niektóre
funkcje wywołuje się pacnięciem tylko w jedną ze słuchawek, ale bardzo
szybko zapamiętałem całość – zadbano o intuicję. Trzeba jedynie uważać na
to, aby rzeczywiście celować palcem w środek słuchawki, a nie w jej brzeg,
co na początku mi się zdarzało. No i oczywiście jest wsparcie dla asystentów
głosowych, w tym Siri.
Sennheiser Momentum True Wireless to solidny kandydat na jedne z lepszych słuchawek w tej kategorii. Są lekkie, wygodne i na dodatek bardzo
dobrze grają. Moim jedynym zastrzeżeniem jest rozmiar pudełka, które nie
mieści się do kieszeni obcisłych spodni (ale idzie zima, a do kurtki już się mieści) oraz stosunkowo wysoka cena (SRP to 1249 złotych), ale jeśli się postaracie, to znajdziecie je taniej. Polecam!

Sennheiser Momentum
True Wireless
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 6/6
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Jabra Elite 85h
- wygoda i cisza
Ciszę, słyszę ciszę – można parafrazować kultowe słowa Jerzego Stuhra
z „Seksmisji”. Nowe słuchawki Jabra Elite 85h skutecznie wchodzą do
piaskownicy, w której zdążyli się okopać Bose, Sony i B&O. Na tyle
skutecznie, że zdecydowanie warto rozważyć ich zakup, ale po kolei.
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Redukcja szumów to w tej chwili absolutny
hit. Must have, który mają wszyscy, ale nie
wszyscy potrafią go skutecznie zaimplementować w swoich konstrukcjach. Redukcję
szumów w zasadzie mają każde słuchawki,
bo odcinają nas od otoczenia w mniej lub
bardziej skuteczny sposób. Aktywna redukcja szumów (ANC) to jednak coś zupełnie
innego. Tutaj główną rolę odgrywa mikrofon
albo ich zestaw, który monitoruje nasze otoczenie i w połączeniu z głośnikami generuje
przeciwfazę. Jabra Elite 85h bardzo dobrze
sprawdzają się zarówno w kwestii pasywnej,
jak i aktywnej redukcji szumów.

Budowa
Przejdźmy do budowy. Jabra Elite 85h to
dość duże słuchawki wokółuszne. Ważą
sporo, bo prawie 300 g, ale jak je nosimy, to
tego nie czuć, bo są bardzo wygodne. Wykonane są z plastiku, choć byłem pewien, że
pałąk jest metalowy. Muszle wokółuszne to
tworzywo skóropodobne, delikatne i miękkie. Słuchawki wykończone są materiałem.
Dostępnych jest pięć wersji kolorystycznych: tytanowo-czarne, czarne, granatowe,
złoto-beżowe oraz miedziano-czarne. Mnie
osobiście najbardziej podobają się tytanowo-czarne i takie wybrałem.
Przycisk na krawędzi lewej słuchawki
odpowiada za włączanie trybu ANC i HearThrough. Analogiczny przycisk na prawej
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słuchawce służy do uruchamiania asystenta głosowego (Siri, Google lub
Alexa – w zależności od tego, jak skonfigurujemy go w aplikacji). Dodatkowo na prawej słuchawce mamy przyciski ukryte pod materiałem (całe
szczęście, bo osobiście nie przepadam za rozwiązaniami dotykowymi).
Służą one do sterowania głośnością oraz muzyką/odbieraniem połączeń.
Słuchawki mają możliwość pracy na kablu (dołączony ma długość
120 cm). Złącze ładowania to kabel USB-C.

Dźwięk
Sercem Elite 85h są 40 mm głośniki. Jeśli chodzi o dźwięk, to do tej pory
przyzwyczajony byłem do innej charakterystyki. Moimi codziennymi słuchawkami są douszne Jabra Elite 65t, które opisywałem jakiś czas temu,
mające pełniejszą, cieplejszą, bardziej basową barwę głosu. 85h są raczej
neutralne, zbliżone np. do Beoplay H6. To akurat jest dosyć dobrym
rozwiązaniem, oczywiście można sporo zmienić w tej kwestii w aplikacji
Jabra Sound+. Niestety, 85h nie mają kodeków aptX oraz AAC, ale nawet
bez nich dźwięk jest czysty i dobrej jakości.
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Rozmowy telefoniczne są OK. Jakość dźwięku bardzo dobra, mikrofony dobrze zbierają. Trochę gorzej jest na dworze, gdy zawieje wiatr.
W pomieszczeniach jest perfekcyjnie.

ANC
Główna funkcja Jabra Elite 85h to ANC. Jabra odrobiła dobrze lekcje
i mamy sprawnie działający system aktywnej redukcji szumów. Odpowiada za niego aż osiem mikrofonów, z czego cztery odpowiadają tylko
za aktywną redukcję szumów. Co istotne, nie ma aż tak dużej różnicy
w dźwięku pomiędzy włączonym a wyłączonym ANC. Oczywiście przy
wyłączonym ANC dźwięk jest pełniejszy i czystszy, ale gratuluję producentowi zachowania parametrów. Mam największe doświadczenie z Bose
QC30, gdzie różnica w dźwięku pomiędzy włączonym a wyłączonym
ANC jest dużo większa, choć odnoszę wrażenie, że w Bose ANC działa
trochę lepiej.
ANC sterujemy przy użyciu aplikacji Jabra Sound+, ale także przy
pomocy przycisku, który znajduje się na lewej słuchawce.
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Jabra w Elite 85h szczyci się swoim systemem SmartSound, dzięki któremu dźwięk
automatycznie dostosowuje się do otoczenia dzięki wbudowanej AI. Działa to tak,
że w zależności od tego, gdzie jesteśmy,
w jakich warunkach, analizowane jest środowisko, personalizowane są ustawienia
dźwięku, włączany ANC oraz HearThrough.

Connectivity
Jak już przystało na Jabrę, kwestia połączenia z naszymi urządzeniami została rozwiązana po mistrzowsku. Słuchawki mają
wbudowany Bluetooth 5.0. Dzięki niemu
możemy podłączyć się aż do ośmiu urządzeń, z czego do dwóch jednocześnie. Jest
to moja absolutnie ulubiona funkcja, bez
niej nie potrafię już normalnie funkcjonować. Opcja automatycznego przełączania
się pomiędzy iPhone’em i iPadem lub komputerem jest genialna.
Aplikacja do zarządzania słuchawkami Jabra
Sound+ zasługuje na kilka ciepłych słów.
Jest wygodna i funkcjonalna. Dostępna jest
na iOS oraz Androida. Możemy w niej ustawić dźwięk czy tryby pracy. Możemy też
z aplikacji zaktualizować oprogramowanie
słuchawek. Dziwi mnie tylko, dlaczego moje
douszne słuchawki Elite 65t w aplikacji mają
np. opcję odtwarzania dźwięków relaksacyjnych, a w 85h tego nie ma.
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Bateria
To największy hit tych słuchawek. Producent deklaruje 35 godzin pracy
na jednym ładowaniu z włączonym ANC i 41 godzin bez ANC. 15 minut
ładowania zapewnia aż 5 godzin odsłuchu. Ładowanie do pełna poprzez
złącze USB-C zajmuje około 2,5 godziny. Testuję słuchawki od miesiąca.
W tym czasie miałem dwa wyjazdy (czyli 4 loty, każdy po około 2–2,5
godziny), do tego praca i krótko mówiąc, entertainment i nie udało mi się
ich jeszcze rozładować. Używam ich praktycznie codziennie. Obawiam
się, że mogę zapomnieć o ich naładowaniu w najmniej odpowiednim
momencie, kiedy będą już całkowicie rozładowane, a ja nie będę mieć
choćby tych 15 minut na ładowanie…
Słuchawki mają wbudowane czujniki, dzięki którym z automatu zatrzymują odtwarzaną muzykę, jak zdejmiemy je z głowy i po około 2,5
godziny czuwania wyłączają się.

Zestaw
Zestaw w przypadku słuchawek „podróżniczych” jest standardowy.
Dostajemy sztywny pokrowiec, dość duży ze względu na wielkość
samych słuchawek. W komplecie jest też kabel do ładowania USB-A do
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USB-C, kabel Jack-Jack oraz wtyczka lotnicza. Pokrowiec ma wygodną
rączkę, dzięki której można go nosić czy zawiesić.

Podsumowanie
Oficjalna cena Jabra Elite 85h to 1299 złotych, ale spokojnie można je
kupić w wielu sklepach w cenie zbliżonej do 1000 złotych, a nawet lekko
poniżej. W tej cenie są już w zasadzie bezkonkurencyjne. Biorąc pod
uwagę genialny czas pracy na baterii i wygodę, to trochę gorsza jakość
dźwięku i słabszy ANC względem konkurencji nie są aż tak istotne. Czy
są to słuchawki dla wszystkich? Osobiście z ręką na sercu mogę je polecić przede wszystkim tym z Was, którzy dużo podróżują. Druga grupa
osób to pracownicy korporacji, którzy siedzą i pracują np. w open space,
ewentualnie… w kawiarniach. Tam, gdzie potrzeba wygody i długiego
czasu pracy, idealnie się sprawdzą. Osobiście zaliczam się do pierwszej
grupy i u mnie przez ostatni miesiąc świetnie dają radę. Polecam.
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Przystępny gramofon na nasze czasy

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Sony PS-LX310BT
Winyle wróciły do łask i są ważnym elementem całego rynku

muzycznego. Kojarzą nam się głównie z wysokiej klasy sprzętem audio,
a tym samym z wysoką ceną. Nie brakuje jednak też przystępnych
cenowo gramofonów, a Sony podeszło do tematu także nietypowo
technologicznie.
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Do testów przyjechał do mnie gramofon Sony PS-LX310BT, a w pudełku
dołączony jest też głośnik Bluetooth SRS–XB12. Połączenie mocno abstrakcyjne, a jednak po chwili mające dla mnie sporo sensu. Taki zestaw w sklepach wyceniany jest od 899 złotych. Czyli całkiem przyjemnie. Można o tym
pomyśleć, szczególnie że zbliżają się święta.
Sam gramofon jest dobrze wykonany, przypadł mi do gustu ze wzglądu na
swą lekkość i dość nowoczesną formę. Większość gramofonów w podobnym
przedziale cenowym wygląda jak sprzed 30 lat albo udaje sprzęty vintage.
Tutaj owszem, czuć zastosowanie taniego plastiku, ale jednocześnie całość
wygląda fajnie i lekko.
Generalnie gramofon „jak gramofon”. Wkładamy płytę, klikamy start i gra
muzyka. Na tym poziomie trudno mówić o jakichś niuansach dźwiękowych.
Natomiast to, co fajne i istotne, to właśnie ta łączność Bluetooth. Dająca
spore możliwości, chociażby właśnie podłączenia głośników Bluetooth
i korzystania z nich jako głośników. Ale też podłączenia pod amplituner,
wzmacniacz czy soundbar w ten sposób. Dzięki temu nasz gramofon może
stać w zupełnie innym miejscu.
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Łączność Bluetooth działa dobrze, parowanie po stronie samego urządzenia
ogranicza się do jednego przycisku. Oczywiście gramofon możemy też podłączyć standardowo/analogowo do wzmacniacza lub innego sprzętu audio.
To sprzęt dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z winylami, ale niekoniecznie mają jakiś inny sprzęt audio, właśnie poza głośnikami Bluetooth.
Zresztą i tych nie trzeba mieć, bo mały głośniczek jest w zestawie. Jednocześnie nie jest to produkt „marketowy”, który zakończy żywot po miesiącu.
Sony PS-LX310BT dobrze wygląda, sprawnie działa, a kosztuje tyle, że nie
będzie to zakup, którego będziemy żałować, nawet gdy nasza kolekcja winyli
ograniczać się będzie do paru sztuk.
Czy w ogóle warto sięgać po winyle? Osobiście robię to za rzadko. Natomiast
to zupełnie inne podejście do muzyki niż streaming. Winyle pozwalają rzeczywiście celebrować słuchanie muzyki. Nie będziemy słuchać w podróży,
z przypadku. Musimy wyjąć płytę z opakowania, nałożyć ją na gramofon
i odtwarzać. No i raczej musimy skonsumować cały album. To pozwala
docenić właśnie całą kompozycję danej płyty. Do tego duży format okładki
sprawia, że to wszystko ma swój klimat. Nie jest dla każdego i nie jest też
zarezerwowane dla każdej płyty. Czasem jednak warto się tak na chwilę
zatrzymać i po prostu delektować muzyką.
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Garmin Fenix 6
Garmin mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się nowej odsłony fenixa.
Pewny byłem, że tak doskonałego produktu jak fenix z serii 5 długo się
nie uda zastąpić. Gdy jednak odebrałem telefon od przedstawicielki
amerykańskiej firmy, ucieszyłem się jak nastolatek. Zegarek
otrzymałem w dniu premiery na dwa tygodnie testów.
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Dwa tygodnie to z jednej strony 14 dni,
w ciągu których można zrobić wszystko,
a z drugiej strony to tylko kilka godzin. Praca
i koniec dużego projektu spowodowały, że
przetestowałem go tylko podczas jazdy na
rowerze, biegania i pływania. Nie mogłem
pograć w golfa czy testować wszystkich
sportów, jakie obsługuje Garmin. Jednak nic
straconego. Zamówiłem już swój egzemplarz
zegarka. Staram się być obiektywny, szczególnie przy swoich zakupach i właściwie to jest
moja rekomendacja już na wstępie.
Zegarek jest wykonany tak samo jak poprzednie. Zastosowano najlepsze materiały. Dopasowanie i wykonanie jest na najwyższym
poziomie. Materiały zastosowane to w przypadku tańszych wersji stal, w przypadku wersji
droższych tytan lub stal z diamentopodobną
powłoką węglową. Szkła to Corning, Gorilla
Glass Dx lub szkło szafirowe. Paski, a przynajmniej ten, który ja miałem, to silikonowy pasek
czarny. Silikon zastosowany tu jest inny i bardziej delikatny w dotyku niż w poprzednich
modelach. Jednak po moich testach – bieganiu, pływaniu w basenie i mocno zasolonym
morzu, lekko zaszedł taką mgiełką. Na szczęście to nadal te same rozmiary i można używać
pasków z poprzednich modeli.
Wyświetlacz jest większy. Teraz ma rozmiar
1,3” i rozdzielczość wzrosła do 260 × 260
pixeli, przy tym samym rozmiarze zegarka,
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jeśli nie liczyć 0,2 mm większej grubości.
Wyświetlacz jest jak wszystko w tym zegarku.
Nie rewelacyjny, ale lepszy niż w poprzednikach. Ekran jaśniejszy i bardziej czytelny,
wykonany w technologii Memory-In-Pixel.
Podczas treningów bardzo wyraźny nawet
w pełnym słońcu. Jest jeszcze sprawa może
banalna, ale nowe tarcze zaproponowane
przez producenta są świetne.
Bateria w opisie producenta powinna wytrzymać około 14 dni. Ja po otrzymaniu zegarka
naładowałem go tylko raz i do momentu używania nie robiłem tego ponownie. Jestem w stanie stwierdzić, że może być to czas zbliżony do
podanego. W zegarku zastosowano menedżer
zasilania, który pozwala monitorować, które
czujniki i jak bardzo obciążają baterię i można
dostosowywać wszystko do swoich potrzeb. Jest
też tryb ekspedycyjny, gdzie wszystkie funkcje
zegarka są w trybie oszczędzania energii, co
wystarczy na dłuższą wyprawę bez ładowania.
Podobno nawet do 48 dni.
Czujniki zastosowane w zegarku zostały przeprojektowane i są w nowej wersji – zaczynając
od pomiaru tętna, choć w porównaniu, gdy
miałem na lewej ręce fenixa 6 na prawej fenixa
5, to tętno było właściwie takie samo. Podczas
treningu biegowego różnica była niewielka.
Czujnik tętna działa od teraz także pod wodą.
Nie trzeba używać więc dodatkowego pasa
piersiowego.
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Pierwszy raz też miałem styczność z funkcją monitorowania aklimatyzacji. Co prawda zmieniłem strefę czasowa, ale tylko o 1 h i nie zmieniło
to nic. Pewnie to ma znaczenie przy większych różnicach czasowych
i klimatycznych.
Treningi. W standardowej wersji to właściwie nie ma znaczenia, czy biegamy z fenixem 3, 5 czy 6. Jedynie to, że w 6 jest więcej pól danych. Funkcje, które mnie przekonały do zmiany, to PacePro oraz ClimbPro.
PacePro to funkcja, którą przetestowałem, bo mnie bardzo zainteresowała.
Do czego służy? Do określania, jak powinniśmy biegać podczas zawodów
czy treningów. Zaczynamy od utworzenia kursu. Kurs to trasa, np. biegu,
w którym startujemy lub naszego treningu. Na podstawie kursu zakładamy
Strategię tempa PacePro. Tu system pyta o czas i tempo, w jakim chcemy
przebiec trasę. Gdy to określimy, mamy jeszcze możliwość doprecyzowania, jak biegamy. Czy na początku dociskamy i potem biegniemy coraz
wolniej, czy odwrotnie. Tak samo system pyta, jak ma się zachowywać na
podbiegach. Czy zwalniamy i jak bardzo. Po tym dostajemy kurs na zegarek
i wybierając trening biegowy, musimy go obrać.
Magia zaczyna się, gdy podążamy za wskazówkami. System pokazuje, na
którym jesteśmy kilometrze i czy jesteśmy w niedoczasie, czy biegniemy
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szybciej niż założenia. Ja podczas biegów nawet na 10
km, gdy zakładałem sobie czas, z jakim chciałem skończyć zawody, biegłem i odliczałem sekundy. Może to też
nie było najgorsze, bo dzięki temu musiałem się skupić,
ale przy półmaratonie już się pomyliłem. Na niektórych dłuższych biegach można było otrzymać rozpiskę
z czasami po każdym kilometrze. Tak było na jednym
z maratonów. Jednak tu mamy wszystko jak na tacy.
W basenie treningi są bez zastrzeżeń, jednak podczas
pływania w morzu byłem zdziwiony, że po przepłynięciu 100 m miałem zaliczone jedynie 17 metrów.
Nadal bark po złamaniu ręki nie pozwala mi pływać
kraulem na tyle, na ile bym chciał. Po rozmowie

telefonicznej z Garminem otrzymałem informację,
że sygnał GPS jest łapany tylko, gdy zegarek jest nad
wodą. Wiec pływanie stylem klasycznym nie zalicza
się do treningu. Niestety, tego nie mogę na 100%
potwierdzić, ale w Garminie Fenix 5 chyba było
lepiej i zaliczało wszystko.
W testowanym modelu były wgrane najnowsze mapy
Topo Europy i muszę potwierdzić, że i w Polsce, i poza
nią, działają poprawnie. Można planować trasy, ale
i planować drogę powrotną. To jest fajne, szczególnie
podczas zwiedzania nieznanych nam miejsc.
Jest też funkcja, którą znam z komputerków rowerowych Garmina. Apple czy inni chwalą się, jak to
dzięki zegarkowi ktoś zobaczył, że ma chore serce
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czy że udało się kogoś namierzyć. Garmin ma funkcję, która w moim
przypadku zadziałała i myślę, że tysiące ludzi zostanie uratowanych
dzięki temu. Funkcja jest prosta. Gdy zegarek wykryje, że osoba nagle
się przewróci, system wysyła mail i sms do osoby wskazanej. U mnie
zadziałało to trzy razy. Pierwszy raz, gdy uczyłem się jeździć z pedałami
SPD i się przewróciłem. Moja Lidia od razu wiedziała, co i gdzie się stało.
Funkcja genialna.
Zegarek wprowadził też większą liczbę monitorowanych parametrów
treningu. Pierwszy raz mamy to w powiązaniu z temperaturą i wysokością. Ma to wpływ na czas regeneracji oraz na wskaźnik, w jakiej kondycji
jesteśmy. Garmin wprowadził także monitor energii Body Battery, dzięki
któremu możemy optymalizować i lepiej ustalać treningi i obciążenie
treningowe. Z tego, co widziałem, jest też system monitorowania cyklu
menstruacyjnego dla kobiet, ale jest on aktywny jedynie, gdy podczas
konfiguracji określamy, że jesteśmy kobietą.
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Zegarek – i to już standard – obsługuje płatności Garmin Pay. Tu muszę
od razu podpowiedzieć, by nie narzekać na brak swojego banku, tylko
założyć darmowe konto Revolut i uzyskać kartę do tego konta. Konto
to jest przedpłacone i mamy na nim tyle, ile chcemy. Jednak karta ta
poprawnie działa z Garminem i bez różnicy, w którym banku mamy
konto i tak możemy wykorzystywać zegarek do płacenia na całym świecie. Zegarek ma 32 Gb pamięci na historię, aplikacje, widżety i tarcze
zegarka, które możemy pobierać ze sklepu Connect IQ. Powiadomienia
z telefonu od dawna działają poprawnie i tu nic się nie zmieniło.
Zegarek w pierwszej chwili nie wzbudził we mnie ochoty na zakup.
Stwierdziłem, że mój najlepszy fenix 5 mi wystarczy jeszcze na długo.
Jednak nowe funkcje wspomagania treningów biegowych mnie przekonały. Podczas testów biegałem szybciej i lepiej niż bez fenixa 6. Dlatego
w kilka dni po odesłaniu zegarka zamówiłem taki sam dla siebie. Polecam każdemu, kto trenuje lub podróżuje, bo ten zegarek jest wart tyle,
na ile jest wyceniany.
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POUT Hands 3 PRO
Zamiana dużego biurka, przywodzącego na myśl stół, na niewielkie
było jedną z moich najlepszych decyzji związanych z organizacją
pracy w domu. Przestrzeń, którą miałem, zwyczajnie się marnowała
przez przedmioty, których nie używałem. Dzięki akcesoriom pokroju
podkładki POUT mogę utrzymać porządek, jednocześnie mając na
biurku wszystkie niezbędne urządzenia.
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Przyznaję, że od dawna nie używałem żadnych podkładek pod mysz.
W erze hot-desków nie ma na nią miejsca, a w domu sięgałem po nią
sporadycznie, bo pracuję głównie na iPadzie. Ostatnie zmiany w iPadOS
spowodowały jednak, że sparowałem swoją MX Anywhere z iPadem i…
jakoś tak zostało. A dzięki temu, że używam jej na co dzień, zacząłem nią
również zastępować gładzik w MacBooku. POUT Hands 3 PRO dotarła
do mnie w najbardziej odpowiednim momencie: mysz zadomowiła się
na biurku na stałe, a jej szuranie o blat zaczęło być uciążliwe. Podkładka
POUT rozwiązała ten problem, a jednocześnie pozbawiła mnie jeszcze
jednego urządzenia.
Marka POUT nie jest, póki co, rozpoznawalna na naszym rynku – to chińska
firma, która stara się walczyć o klienta nie tyle niską ceną, ile pomysłami
i dobrą jakością. Hands 3 PRO tylko na pozór jest prostą podkładką. Pokryto
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ją sztuczną skórą, która bardzo dobrze wygląda, nie brudzi się, a także
zapewnia optymalny ślizg myszy. Cały spód myszy to guma, która w połączeniu z dużą powierzchnią i sporą wagą (310 g) daje doskonałą stabilność
na każdym blacie. Około 2/3 powierzchni stanowi przestrzeń do operowania
myszą, podczas gdy pozostała część służy do bezprzewodowego ładowania
telefonu (bądź innego urządzenia). Obszary te są oddzielone wgłębieniem
na ołówek bądź rysik (Apple Pencil swobodnie się w nim mieści). Miejsca do
korzystania z myszy jest dużo, choć nie tyle, ile na olbrzymich, gamingowych
podkładkach. W zestawie z podkładką dostajemy czarny ołówek z nadrukowaną linijką – to drobiazg, ale całkiem przydatny. Gniazdo micro-USB do
podłączenia ładowarki znalazło się na górnej krawędzi, nad strefą ładowania. To najlepsza możliwa lokalizacja dla osoby praworęcznej, jeśli jednak
zechcemy używać podkładki tak, by ładowarka była po lewej stronie, kabel
będzie prowadzony w naszym kierunku. Dołączony do podkładki kabel
micro-USB–USB-A ma 120 cm długości, To trochę mało, szczególnie jeśli
korzystamy z jakiegokolwiek systemu organizacji przewodów.

Około 2/3 powierzchni stanowi przestrzeń do
operowania myszą, podczas gdy pozostała część
służy do bezprzewodowego ładowania telefonu

Producent nie dodaje do zestawu ładowarki – ta odgrywa ważną rolę, bo
determinuje maksymalną możliwą prędkość ładowania urządzenia. Maksymalna deklarowana przez producenta moc wyjściowa to aż 10 W, wymaga
jednak podpięcia ładowarki w standardzie QuickCharge 3.0. Ładowanie
obsługuje standard Qi, tym samym kompatybilne są niemal wszystkie
dostępne na rynku smartfony wspierające ładowanie indukcyjne, a także
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sporo innych akcesoriów (wliczając w to nowe AirPodsy). Do przetestowania prędkości ładowania posłużył mi iPhone Xs, który w przedziale od 20
do 80% pojemności akumulatora potrzebował 19 minut, by doładować się
o 10%. Podkładka była podłączona do ładowarki obsługującej QuickCharge
3.0 i dającej do 30 W na wyjściu. Wynik mnie satysfakcjonuje, podczas
pracy regularnie odbieram telefon, więc pozbycie się kabla pozwala mi
szybciej wrócić do tego, co robiłem przed rozmową (bo po prostu odkładam go w to samo miejsce). Powierzchnia, na której ładowanie „łapie”, jest
spora, aczkolwiek najefektywniejsze jest położenie telefonu środkiem na
zaznaczonym krzyżykiem miejscu. Zwróciłem też uwagę na to, że bardziej
intuicyjne jest dla mnie odłożenie rysika na podkładkę niż każdorazowe
przypinanie go do krawędzi iPada. Wynika to prawdopodobnie z tego, że
zaraz obok jest myszka, której równolegle używam.
Bardzo lubię produkty, które nie wymagają ode mnie gruntownej zmiany
przyzwyczajeń, ale w znaczący sposób wpływają na to, jak pracuję. Hands
3 PRO do nich należy – połączenie ładnej podkładki pod mysz z ładowarką do smartfona nie jest może nowatorskie, ale nie można odmówić
mu wygody. Telefon mam i tak zawsze na biurku, a dzięki podkładce ma na
nim swoje miejsce.

POUT Hands 3 PR
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo dobra jakość materiałów
• szybkie ładowanie telefonu
• płynny ruch myszy po powierzchni
Minusy:
• może być niewygodna dla osób
leworęcznych
Cena: około 230 PLN
Dostępne w ZG Sklep
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Baseus Big Ears
Car Mount
Ładowanie indukcyjne, choć nie najszybsze, jest zdecydowanie
najwygodniejsze. Baseus korzysta z tego rozwiązania coraz częściej,
a ładowarka samochodowa Big Ears pozwala nie tylko zasilić
smartfona, ale też zaprowadzić porządek w samochodzie.
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Odkąd w sprzedaży pojawiły się uchwyty na telefon montowane do
kratki nawiewu, stałem się ich wielkim fanem. W praktycznie każdym
samochodzie, którym dłużej jeździłem, dało się taki zamontować. Podstawową zaletą jest to, że telefon nie zasłania szyby, ponadto zazwyczaj
jest też bliżej. Big Ears zamontowałem właśnie w ten sposób, choć da się
go też przyczepić do deski rozdzielczej. Ładowarka jest całkiem ciężka,
ale nic w tym dziwnego, bo zrobiono ją głównie z aluminium, robiącego świetne wrażenie. Wyjątek stanowi jej front, który ze względu na
przewodzenie jest plastikowy, ma też gumową obwódkę, stabilizującą
smartfona. Na środku tarczy umieszczono jedyny element, który absolutnie nie powinien się tu znaleźć – chodzi o niebieską, jaskrawą diodę,
która świeci cały czas. Nie ma lepszego sposobu na dekoncentrację kierowcy, zwłaszcza podczas jazdy nocą. Uchwyt ma kulisty przegub, który
umożliwia pochylenie telefonu i obracanie go w każdą stronę, choć
zakres wychylenia w przód i w tył jest ograniczony (w zupełności jednak
wystarcza do ustawienia ekranu tak, by był skierowany bezpośrednio
do nas). Do uchwytu przykręcone jest mocowanie na deskę rozdzielczą,
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które przykleja się za pomocą mocnej, dwustronnej taśmy (w komplecie
jest też druga podkładka, gdyby pierwsza się zużyła). Nie trzyma się ona
każdej powierzchni. Jeśli deska jest bardzo chropowata, skórzana lub
ma nieregularny kształt, uchwyt może od niej odpaść. Zawsze pozostaje
druga (preferowana przeze mnie) metoda montażu, czyli zastosowanie
uchwytu do kratki nawiewu. Ten ukryto w mocowaniu na deskę, trzeba
jedynie je odkręcić. Uchwyt jest długi i mocno trzyma się kratki, nie
miałem obaw, że z niej wypadnie. Po zainstalowaniu należy go zasilić
– w zestawie dostajemy kabel oraz ładowarkę do gniazda zapalniczki,
zgodną z QuickCharge 2.0. Przewodu nie sposób się pozbyć, ale przynajmniej jest stale podpięty w jednym miejscu, nie trzeba szukać go przy
każdym podłączaniu telefonu.
Telefon nie będzie trzymał się ładowarki bez
drobnej modyfikacji. Uchwyt jest magnetyczny
i wymaga zastosowania naklejki z płytką, która
będzie przez niego przyciągana. Musi być przy-

Uchwyt jest długi i moc-

klejona precyzyjnie w miejscu, w którym znaj-

no trzyma się kratki, nie

duje się cewka indukcyjna smartfona, dlatego

miałem obaw, że z niej

w komplecie dostajemy szablon do umieszczenia

wypadnie.

jej na tyle iPhone’a 8, 8 Plus oraz X. Powinna też
działać z innymi telefonami, warto wcześniej jednak sprawdzić, gdzie umieszczono w nich cewkę.
Najlepiej umieścić ją bezpośrednio na obudowie,
by nie zwiększać dystansu od ładowarki do cewki,
a tym samym nie spowalniać procesu ładowania.

Naklejka jest pokryta syntetyczną skórą, która jest całkiem przyjemna
w dotyku. Nie pokrywa całego tyłu, a jedynie jego fragment, ponadto
jej krawędzie nie przylegają do obudowy telefonu, bo nie ma pod nimi
kleju – z czasem mogą przez to wyglądać nieestetycznie. Naklejka bardzo dobrze trzyma się szklanego tyłu, telefon nie powinien samoczynnie
odpaść z uchwytu (chyba że zahaczymy go ręką).
Prędkość ładowania jest uzależniona od użytej ładowarki. Korzystając
z dołączonej do zestawu ładowarki wspierającej QuickCharge 2.0, da
się ładować iPhone’a szybciej, niż ten się rozładowuje, gdy pełni funkcję nawigacji i odtwarzacza muzyki. Ładowanie nie jest zbyt szybkie,
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bo iPhone X nie wykorzystuje w pełni oferowanej przez QuickCharge
2.0 mocy, niemniej jednak po dwóch godzinach ładowania w samochodzie akumulator został doładowany o około 20%. Do szybszego ładowania wciąż jest niezbędny kabel, ale i tak uważam ten wynik za niezły
(zwłaszcza że to ładowarka samochodowa, a nie sieciowa).
Połączenie ładowarki z uchwytem samochodowym to wciąż dobre
i wygodne rozwiazanie. Baseus opracował bardzo uniwersalny zestaw,
który nie dość, że da się zamontować na dwa sposoby, to w razie
potrzeby pozwoli na zasilenie smartfona bądź innego urządzenia przewodowo. Urządzenie jest bardzo solidne i aż dziwi mnie, że projektant
postanowił umieścić w nim jaskrawą diodę, psującą wrażenie elegancji.
Wygoda to rekompensuje, telefon ląduje na desce i tam zostaje, nawet
jeśli jadę po drogach, których oznaczenia nie mają w sobie „A”, „S”,
a nawet „DW”.

Baseus Big Ears 		
Car Mount
•
•
•
•

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

Plusy:
• solidna, aluminiowa obudowa
• szybka ładowarka w zestawie
Minusy:
• niebieska dioda na środku 		
uchwytu
• mocowanie nie trzyma się każdej
deski rozdzielczej
Cena: około 110 PLN
Dostępne w CSOP
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TP-Link Archer AX6000
Gdy liczba sieci Wi-Fi wokół mojego mieszkania wzrosła do poziomu
tak absurdalnego, że stojąc dwa metry od mojego routera, nie miałem
zasięgu internetu na sieci 2,4 GHz, postanowiłem sprawdzić, czy
nowsza technologia coś pomoże.
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AX6000 to router wspierający najnowszy standard Wi-Fi 6 (802.11ax,
wspierany między innymi przez nowe iPhone’y), który teoretycznie umożliwia sporo lepsze prędkości transferów (do 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
i do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz). Mnie jednak bardzo zainteresowało coś
innego – osiem gigabitowych portów LAN (port WAN ma 2,5 Gbps, ale
nie jestem w stanie tego wykorzystać) oraz osiem anten wspierających
technologię RangeBoost i Beamforming. Te ostatnie pomagają ustalić
routerowi, gdzie znajduje się nasze urządzenie, dzięki czemu odpowiednio
wzmacnia on sygnał w tym kierunku. TP-Link też usprawnił swoją technologię QoS, dzięki czemu nie powinno być większych przestojów, gdy
z domowej sieci korzysta większa liczba urządzeń.
Niestety, moje testy były ograniczone i krótkie, więc nie miałem okazji
powtarzalnie sprawdzić, jak nowy iPhone wykorzystuje Wi-Fi 6 (a innych
urządzeń wspierających ten standard nie mam), ale jak już wspominałem,
mnie bardziej interesowało, aby mieć stały dostęp do internetu w sytuacji,
gdy lista dostępnych sieci Wi-Fi nie mieści się na jednym ekranie mojego
MacBooka. W tej kwestii odczułem subiektywnie wyraźną poprawę,
a dotychczasowe miejsca o słabszym zasięgu, prawdopodobnie krzyżujące
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się z nadmierną liczbą innych sygnałów, zostały zastąpione stałym połączeniem z internetem, brakiem buforowania podczas oglądania wideo oraz
brakiem przełączania się na niższe rozdzielczości. Wiem o istnieniu sieci
mesh, ale to jak strzelanie z armaty do muchy – nie mieszkam w pałacu,
aby decydować się na taki setup. Zresztą mój dotychczasowy TP-Link do
niedawna w zupełności wystarczał i nie sprawiał żadnych problemów – to
wina sąsiadów oraz ich coraz mocniej siejących routerów. Oczywiście teoretycznym rozwiązaniem jest korzystanie wyłącznie z sieci 5 GHz, ale niestety zdecydowana większość moich akcesoriów jeszcze nie wspiera tego
pasma i uparcie wykorzystuje 2,4 GHz.
Dalsze testy będę prowadził w nadchodzących tygodniach i liczę na to,
że moje wstępne obserwacje się potwierdzą, ale chyba AX6000 rozwiązał
wszystkie moje dotychczasowe bolączki.
TP-Link Archer AX6000 – cena ok. 1450 PLN
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Loupedeck Creative Tool
– przesadzamy stare drzewa
W majowym numerze 2019 recenzowałem konsolę Loupedeck+,
przeznaczoną głównie do współpracy z Adobe Lightroom. W testach
okazało się, że z innym oprogramowaniem się średnio sprawdza.
Moich przyzwyczajeń klawiaturowych, szczególnie do FCP X, nie
byłem w stanie zmienić. Tymczasem Loupedeck słucha uwag
użytkowników.
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Nieco ponad dwa tygodnie temu trafił do mnie najnowszy produkt fińskiego producenta w wersji jeszcze przedpremierowej. To Loupedeck
Creative Tool, który jest w pełni konfigurowalną konsolą do kontroli
i pracy z Adobe Lightroom, Adobe Illustratorem, Photoshopem, Premiere Pro, Audtion, Ableton Live, a w przyszłości jeszcze z innymi . Jest
młodszym, mniejszym, ale i potężniejszym bratem Loupedeck+.
LCT jest zapakowany w eleganckie pudełko. Wyciągamy. Kwadrat
o wymiarach około 16 cm × 16 cm z sześcioma małymi pokrętłami,
jednym dużym i przyciskami. Przedni panel, przyciski i pokrętła są
wykonane z metalu, wszystkie elementy są idealnie spasowane. Ruch
małych pokręteł jest skokowy, dużego – płynny. Pierwsza niespodzianka:
urządzenie podłączamy do komputera kablem USB-C. Nie będę musiał
używać przejściówek! Wygodnie dla użytkownika i praktycznie, bo to
następny producent, który zauważył nowy standard. Sterowniki mam
już wcześniej zainstalowane. Podłączam i kolejna niespodzianka. Wnętrze dużego pokrętła jest dotykowym wyświetlaczem OLED, tak samo
ma duży wyświetlacz w górnej części konsoli, który został podzielony na
12 pól – ich zawartość się zmienia w zależności od uruchomianego programu i wybranych funkcji.
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Program do konfiguracji pozwala na parametryzację urządzenia i przycisków pod własne potrzeby za pomocą konfigurowalnych workspaces. Na
pierwszy rzut oka opcji jest mnóstwo. Wybieram domyślne ustawienia
dla FCP X, bo moje klawiaturowe w palcach też są domyślne.
Przy LoupeDeck+ narzekałem trochę na FCP X, teraz właśnie on idzie
na pierwszy ogień w testach. Po uruchomieniu FCP X cały panel zaświecił się narzędziami dobrze znanymi każdemu montażyście, na dużym
pokrętle pojawiły się opcje wyboru wielkości przewijanej jednostki – 1
kl – 10 kl oraz „zaznacz klip”, „edytuj zaznaczony”. Okrągłe przyciski
1–8 zmieniają workspaces i w zależności, który z nich mamy wybrany, na
dotykowym wyświetlaczu OLED zmienia się zestaw narzędzi. W konfiguracji domyślnej dla FCP X: 1 – Edycja, 2 – Colorgrading, 3 – Audio. Chwilę
zajmie, zanim się przyzwyczaję, że mam Blade czy Range Selection na
wyświetlaczu pod palcem, a nie na klawiaturze, jednak pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Zmiana sposobu pracy będzie wymagała
czasu, wydaje mi się jednak, że będzie warto.
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Przyglądam się konsoli i funkcjom;
możemy tu wyróżnić dwa rodzaje manipulatorów, czyli przycisków, pokręteł lub
wyświetlaczy dotykowych: o funkcjach
niezmiennych i zmiennych. Tych pierwszych funkcje nie zmieniają się, mimo
zmiany workspace. Należą do nich konfigurowalne okrągłe przyciski 1–8 oraz
kwadratowe. W każdym workspace będą
miały funkcję, jaką im nadaliśmy, zawsze
taką samą, np. undo, redo, przejdź.
Pokrętła małe i duże oraz dotykowe pola
na wyświetlaczu natomiast zmieniają
swoją funkcję w zależności od wybranego workspace.
W testowanej przeze mnie wersji oprogramowania jest oczywiście obsługiwany
Adobe Lightroom. Narzędzia, szczególnie
suwaki wyciągnięte pod palec, bardzo
ułatwiają pracę, choć jest to kolejna
rzecz, która wymaga przyzwyczajenia.
Z LOUPEDECK CREATIVE TOOL pracuje
się inaczej niż z LoupeDeck+. To narzędzie, które jest stworzone do obsługi
jedną ręką – u mnie wylądował pod
lewą ręką. Drugą obsługujemy myszkę,
tablet graficzny, ewentualnie klawiaturę,
ale ta ostania w zasadzie nie jest nam
potrzebna. U mnie oczywiście biorą górę
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przyzwyczajania i sięgam automatycznie do skrótów klawiaturowych,
mimo że mam tę funkcję już wyjętą pod palec.
Program konfiguracyjny pozwala na prawie dowolne ustawienie konsoli,
tak żeby nam było wygodniej, przypisywanie narzędzi do pól dotykowych czy pokręteł. Ten ogrom możliwości konfiguracji trochę mnie
przytłoczył, modyfikacje zrobiłem na próbę, a na razie używam ustawień
zaproponowanych przez producenta.
LOUPEDECK CREATIVE TOOL należy się długi opis ze szczegółami wykorzystania w każdym obsługiwanym programie. Nie jest to możliwe do
zrobienia w fazie beta oprogramowania. Na pewno więc do LOUPEDECK
CREATIVE TOOL jeszcze wrócę na łamach iMagazine.
Tymczasem stare drzewo zakorzenione w klawiaturze powoli przygotowuję do przesadzenia.
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Komputer na łańcuchu:
Kensington LD5400T
Jakiś czas temu opisywałem dock Kensington LD5200T TB3, idealnie
pasujący do nowych MacBooków Pro z portem TB3, zagościł on na
moim biurku po recenzji na stałe. Wszystko podłączone za pomocą
jednego kabla. Teraz trafiła do mnie wersja z dodatkową funkcją,
zabezpieczeniem antykradzieżowym, czyli tym, z czego firma
Kensington jest znana.
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LD5400T jest stacją dokującą. Pudełko zawiera urządzenie z potężnym zasilaczem (170 W) oraz dwa klucze NFC
w postaci breloków.
Odpakowuję i stawiam na biurku. Pierwsze wrażenie: potężny kawał elektroniki. Podłączam do prądu,
przykładam klucz NFC do prawej strony. Mechaniczne
ramiona się rozsuwają, umożliwiając położenie komputera. Zaciskam je z powrotem, podłączam kabel TB3
i już. MBP dostał dodatkowe porty:
• 1 × Ethernet,
• 4 × USB 3.0,
• 1 × Thunderbolt 3,
• 1 × DisplayPort,
• 1 × Kensington Lock,
• 1 × wyjście słuchawkowe.
Stacja dokująca LD 5400T obsługuje dwa monitory 4K
(DisplayPort i Thunderbolt 3) oraz zasilanie PowerDelivery
do 85 W, więc zasilacz w biurze nie będzie potrzebny.
Najciekawszą funkcją jest jednak zabezpieczenie komputera przed kradzieżą albo przynajmniej jej znaczne
utrudnienie. Zmotoryzowane ramiona blokujące sprawnie
się otwierają, ale dla dość płaskiego, szerokiego modelu
MBP 15” po odblokowaniu musiałem rozciągnąć je ręcznie
centymetr szerzej. Elementy, które mają styczność z komputerem, są zabezpieczone miękką gumą, żeby nie uszkodzić naszego sprzętu. Zamykając stację, należy pamiętać,
żeby nie ścisnąć komputera zbyt mocno.
Stację można przymocować na stałe do biurka za
pomocą śrub lub po prostu linką zabezpieczającą Kensington. Zamknięty w niej komputer jest w pełni funkcjonalny, nie jest utrudniony dostęp do niego, a wiemy,
że nie zniknie nam z biurka. LD 5400T jest dostępne
w dwóch wersjach, single-user i multi-user. Pierwsza
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jest przewidziana dla indywidualnych użytkowników, korzystających np. ze
współdzielonych biur (co-work), którzy chcą mieć pewność, że ich komputer nie zmieni właściciela, gdy pójdą po kawę. Multi-user umożliwia zarządzanie użytkownikami np. kilku do jednej stacji z indywidualnymi kluczami
NFC plus administrator nadający uprawnienia. Rozwiązanie dla korporacji
i pracowników w biurach typu hotdesk. Bezpieczeństwo i pewność, że
kolega z zespołu nie zrobi nam żartu.
W porównaniu do LD5200 dostajemy jedno USB 3.0 więcej, kosztem USB-C
oraz opcję zabezpieczenia sprzętu.
LD5400T jest ciekawym rozwiązaniem w erze co-workingu i korporacyjnych hotdesków. W domu sprawdzi się LD5200T, gdybym jednak więcej
czasu spędzał w biurze, gdzie jest zmienny system biurek, to bym się bardzo poważnie zastanowił nad wersją z zabezpieczeniem.

SPRZĘT

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

113

Inkbook Prime HD
– co za dużo, to niezdrowo
Użytkownicy Apple są przyzwyczajeni do funkcjonalności
i prostoty, bo większość rozwiązań Apple do niedawna taka była.
Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, szukam więc funkcjonalności
i prostoty użytkowania w innych urządzeniach.

SPRZĘT

114

Czytnika e-booków używam od dawna, mój wysłużony Kindle Classic ma
już prawie osiem lat. Pojawiła się okazja, pojawił się pretekst do poszukania czegoś nowego, może niekoniecznie od Amazona. Tak trafił do mnie
rodzimy Inkbook Prime HD.
Dobrze wykonane opakowanie, gruba kalka zasłaniająca czytnik, jak w starych książkach ilustrację, dołączone filcowe etui uświadamia nam, że to najwyższy model Inkbooka, uhonorowany nagrodą Red Dot Design Award 2017.
Pierwsze, co zwraca uwagę, to ekran, wysoka rozdzielczość, regulowane
płynnie podświetlenie, ale także temperatura barwowa podświetlenia.
Szczególnie to ostatnie przypadło mi do gustu. Urządzenie jest wyposażone
w interfejsy bezprzewodowe Wi-Fi i Bluetooth oraz slot na kartę micro-SD.
Obsługuje również rozwiązania chmurowe, m.in. Adobe, Google, Biblos oraz
własną chmurę i funkcję Send2Inkbook. Zatem możliwości wgrania plików
jest dużo, obsługiwane są popularne formaty e-książek: EPUB i PDF (reflow)
z Adobe DRM (ADEPT), MOBI (bez DRM), TXT, FB2, HTML, RTF, CHM. Jak
widać, jest to bogata lista formatów, a pamiętamy, że Kindle wymusza MOBI
lub PDF. Dostarczony do mnie model miał również dostęp do 60-dniowego
abonamentu Legimi i wgraną do tego aplikację. Tak, aplikację, Inkbook
Prime HD bowiem pracuje pod kontrolą systemu Android i umożliwia

SPRZĘT

115

uruchamianie aplikacji zewnętrznych. Na razie jest Legimi, ale trwają prace
nad następnymi dającymi dostęp do innych serwisów.
Książki są. Czytanie czas zacząć. Niestety, tutaj pojawia się pierwszy problem. Strony można zmieniać za pomocą dotknięcia ekranu lub przycisków na brzegach obudowy. Pierwsze działa z wyraźnym opóźnieniem,
czasem trzeba pacnąć dwa razy. Przyciski częściej nie działają, niż działają,
a jak już działają, to mają opóźnienie większe niż dotyk. Android – myślę
– może coś się zapchało, pomoże restart. Niestety, dalej tak samo. Podstawowa funkcjonalność – zmiana stron – a porównanie z leciwym Kindle
wypada słabo. Po przeczytaniu kilkudziesięciu stron można się przyzwyczaić, ale niestety jest to dość irytujące.
Mamy dostęp do Legimi, uruchamiamy więc aplikację, logujemy się i czytamy lub słuchamy. Tak! Czytnik obsługuje audiobooki, podłączamy zatem
słuchawki po Bluetooth i już. Skupmy się jednak na czytaniu, bo do tego
służy czytnik. Wybrałem kilka pozycji i pobrałem, otwieram w aplikacji
Legimi i… to samo, co w natywnej aplikacji Inkbooka: opóźnienia w zmianie
stron. Legimi daje nam jednak jeszcze bonus, bo… losowo się zamyka. Czasem przez trzy godziny jest OK, a czasem co jakieś 15 minut aplikacja po
prostu znika i trzeba ją uruchamiać jeszcze raz. Aż sprawdziłem na innych
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systemach, na iOS jest niestety podobnie, więc to wina aplikacji [Korekcie
Legimi na iOS się nie wywala – przyp. korekty]. Na komputerze w przeglądarce działa OK, ale tu raczej się niewygodnie czyta.
Wracam do czytnika. Prime HD ma zainstalowaną przeglądarkę internetową, działającą nawet sprawnie, przynajmniej w takim stopniu, w jakim
pozwala ekran e-ink. Rozdzielczość jest wystarczająca do poprawnego
wyświetlania stron w trybie mobilnym, niestety odświeżanie ekranu nie
daje zbyt wysokiego komfortu przeglądania sieci www. W sytuacji awaryjnej, kiedy rozładował nam się telefon czy tablet, mamy dostęp, na co
dzień to raczej niezbyt wygodne rozwiązanie. Pytanie, czemu ma w ogóle
służyć dostęp do www w czytniku?
Podstawową funkcją czytnika e-książek jest… wygodne, funkcjonalne wyświetlanie e-książek umożliwiające ich czytanie. W przypadku Inkbooka Prime HD
otrzymujemy dobrze zaprojektowany sprzęt z niestety niedopracowanym
systemem operacyjnym. Opóźnienia na dotyk ekranu i przyciski zrzucam
raczej na oprogramowanie niż sprzęt. Przeglądarka internetowa, dodatkowe
aplikacje dające dostęp do usług czy nawet obsługa audiobooków to dodatki.
Pierwszą funkcją jest czytanie, jeżeli ona jest niedopracowana, to należy na
niej się skoncentrować, a nie na bonusach. Podejrzewam, że gdyby lekko
odchudzić system z części bonusowych funkcji, te podstawowe mogłyby
szybciej i sprawniej działać. Bardzo kibicuję producentowi Inkbooka, rozumiem, że jest zależny od dostawców oprogramowania, ale jednak poczekam
na następcę Prime HD lub na aktualizację oprogramowania.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
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Netatmo | Radiator Valve
Netatmo Valves to inteligentna głowica, która pozwoli Ci zaoszczędzić nawet
37% na zużyciu energii oraz emisji dwutlenku węgla. Zarządzaj centralnym
ogrzewaniem, zmieniaj oraz reguluj temperaturę w pomieszczeniach. Wróć
z wakacji do ulubionej, ustawionej wcześniej temperatury w swoim domu.
Stwórz plan na podstawie codziennych czynności dla każdego pomieszczenia. Ogrzewaj pomieszczenia tylko wtedy. kiedy tego potrzebujesz
– w danej chwili, w ciągu dnia czy w nocy. Stwórz i wykorzystaj tygodniowy
harmonogram ogrzewania, możesz stworzyć ich wiele. Masz także możliwość ręcznej regulacji temperatury bezpośrednio na termostacie.
Urządzenie wykrywa otwarte okno, po czym wyłącza ogrzewanie, aby uniknąć dodatkowych strat energii. Dostosowuje ogrzewanie również w zależności od poziomu nasłonecznienia. Możesz uruchomić funkcję BOOST,
która umożliwi szybki, czasowy wzrost temperatury w ciągu trzech godzin.
Zainstalowany na wyświetlaczu termostat pokazuje rzeczywistą temperaturę
w pomieszczeniu.

Cena: 349 PLN			 Do kupienia w HKCenter.store
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Netatmo | Thermostat
Netatmo Thermostat to inteligentny termostat, który uczy się Twoich
nawyków i odpowiednio dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu
do Twoich preferencji. Pozwala zaoszczędzić do 37% na rachunkach za
ogrzewanie i znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla. Monitorując
zużycie energii i historię temperatury, dostosujesz ogrzewanie do Twojej aktywności w ciągu doby. Netatmo Thermostat pozwala na zdalną
kontrolę temperatury z łóżka lub dowolnego innego miejsca na świecie. Kompatybilny z kotłami wykorzystującymi gaz, olej oraz drewno,
zastępuje większość naściennych i bezprzewodowych termostatów.
Zaprojektowany przez architekta Philippe’a Starcka, ma minimalistyczny
i ponadczasowy design w pięciu kolorach do wyboru.

Cena: 899 PLN

Do kupienia w HKCenter.store
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Dobry telewizor
to nie tylko obraz
O tym, co jest ważniejsze – obraz czy dźwięk – można dyskutować, jak
o przysłowiowym jajku i kurze. Podczas filmowych seansów wrażenia
audio są równie istotne, co wizualne. Niestety, wraz z pojawieniem się
smukłych ekranów producenci często o tym zapominają. Na szczęście
Philips do takich nie należy, czego koronnym przykładem są nowe
flagowe modele OLED+.
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Kino nieme odeszło do lamusa już dawno temu. W XXI wieku nawet w serialach realizowanych na potrzeby serwisów streamingowych znajdziemy
dźwięk w nowoczesnych, przestrzennych technologiach, jak np. Dolby Atmos.
Również widowiskom sportowym nie można zarzucić słabego nagłośnienia,
nie zapominając o kinowych produkcjach, które coraz chętniej oglądamy
w domowym zaciszu. To właśnie zabawa ścieżką audio czy wywołujące ciarki
efekty dźwiękowe wpływają na to, jak odbieramy dany film. Do tego przyzwyczaiło nas współczesne kino.
Jednocześnie technologia w pewnym momencie zdała się o tym
dźwięku zapomnieć. Telewizorom rosły przekątne, a konsumenci oczekiwali coraz smuklejszych i minimalistycznych ekranów. Tym samym nie
było miejsca na zamontowanie dobrej jakości głośników, a wiele osób
nie było zainteresowanych typowym kinem domowym z pięcioma czy
nawet siedmioma głośnikami rozstawionymi w salonie. Na szczęście
czasy się zmieniają i dobry dźwięk w telewizorze znów jest w modzie. To,
co robi marka Philips, jest tutaj doskonałym przykładem. Już w 2018 roku
pojawił się pierwszy telewizor OLED+ z głośnikiem powstałym przy
współpracy z Bowers & Wilkins, jednym z flagowych producentów high-endowego sprzętu dla prawdziwych audiofilów. Natomiast oferta na rok
2019 sprawiła, że każdy może cieszyć się dobrym dźwiękiem.
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W przypadku niższych serii telewizorów Philips oferuje wsparcie dla Dolby
Atmos – tak jest chociażby w fantastycznych modelach ze średniej półki cenowej – serii Performance. Uzupełnieniem tej technologii są oczywiście soundbary – belki grające, o które teraz rozszerzyła się oferta Philipsa TV & Audio.
Z myślą o uzupełnieniu serii Performance powstał soundbar HTL3325, który
oprócz bogatego dźwięku 3.1 z mocą 300 W zapewnia też niepowtarzalny
design w stylistyce bardzo zbliżonej do telewizorów, do których jest przeznaczony. Sama konstrukcja jest zresztą nieco bardziej awangardowa niż w większości modeli, a HTL3325 wyróżnia się dobrym stosunkiem ceny do jakości,
podobnie jak telewizory Performance. Warto też rozejrzeć się za promocjami
łączonymi, które producent zapowiada. Przy zakupie 70- lub 75-calowego
telewizora Philips ten soundbar będzie można mieć za połowę ceny.

Dla tych, którzy pragną jeszcze większych doznań, Philips przygotował model
TAPB603/10, również dodatkowo wspierający dźwięk w Dolby Atmos. Jednocześnie jest to jedna z tańszych konstrukcji oferujących wsparcie dla tej
technologii i ewidentnie odczuwalny dźwięk obiektowy. Deszcz staje się rzeczywiście realistyczny w filmowych scenach, podobnie jak chociażby przelot
samolotu. Polecam Wam posłuchać na takim sprzęcie koncertu The Wall
Rogera Watersa na Blu-ray, to są zupełnie nowe doznania. Dom zamieniamy
w prawdziwą salę koncertową.
Soundbary to jednak zawsze dodatkowe urządzenia. Fajnie jest mieć
wszystko w jedynym, czyli rewelacyjny obraz i rewelacyjny dźwięk. Coś
takiego w portfolio Philipsa znalazło się na samym topie. Ekrany OLED+, czyli
niebanalny, nietuzinkowy model 984 oraz równie designerski 934.
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Ten pierwszy ma potężny soundbar Bowers & Wilkins ulokowany na specjalnej podstawie. To telewizor stworzony z myślą o wnętrzach, gdzie ekran ma
być indywidualnym bytem i robić niesamowite wrażenie, zarówno gdy jest
włączony, jak i wyłączony. Tutaj naprawdę mowa o dźwięku najwyższych
lotów, takim jak z innych sprzętów sygnowanych Bowers & Wilkins.
Model 934 to propozycja bardziej klasyczna, ale też trudno jej odmówić
wyśmienitego dźwięku. Tutaj soundbar ulokowano w stopie produktu, choć
telewizor wciąż oczywiście można powiesić na ścianie. Jest to dźwięk w systemie 2.1.2, gdzie również w pełni doświadczymy walorów technologii Dolby
Atmos. W dodatku model dostępny jest nie tylko w wersji 65-calowej, ale też
55-calowej, dzięki czemu będzie idealną propozycją do mniejszych salonów.
A tam, jak wiemy, każdy centymetr powierzchni się liczy. Mamy więc zintegrowany perfekcyjny obraz ze świetnym dźwiękiem w jednym urządzeniu.
W świecie telewizorów coraz większa waga przywiązywana jest do dźwięku
dobrej jakości i to bardzo cieszy. Podobnie jak to, że firma TP Vision odpowiedzialna od kilku lat za telewizory marki Philips poszerza teraz swoje portfolio
o sprzęty audio z logo Philipsa. Ten mariaż dźwięku i obrazu już owocuje ciekawymi sprzętami. To widać i słychać.
Materiał powstał we współpracy z marką Philips
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Jedyne takie 50 cali
– Philips The One / The
Performance 50PUS7334
The One – tak w styczniu 2019 roku Philips w Amsterdamie
zapowiedział swoje telewizory z 7 serii, czyli półki wyższej-średniej.
To ma być jedyny telewizor, który ma nas interesować. Wreszcie
miałem okazję spędzić z nim więcej czasu i już wiem. Jeśli chcecie
przeznaczyć 2499 złotych na telewizor, to rzeczywiście nie ma się nad
czym zastanawiać. Philips stworzył telewizor dla Kowalskiego.
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Philips nie tylko odbudował swoją pozycję na rynku telewizorów. Ostatni
rok to nie tylko sukcesy sprzedażowe, ale też wprowadzanie odważnych
modeli na rynek, jak OLED984 na stojącej podstawie z potężnym głośnikiem
Bowers & Wilkins. Jednak prawdziwym strzałem w dziesiątkę jest koncept
i założenia przyświecające stworzeniu linii The One. Telewizor ten ma być
w przystępnej cenie, ma być fajnie wykonany i mieć na pokładzie wszystkie
kluczowe technologie. Brzmi dobrze, a jak wygląda w praktyce?
Philips 50PUS7334/12 – pod takim oznaczeniem znajdziemy ten telewizor
w sklepach. Ma 50 cali, czyli nie za dużo, ale też jest to rozmiar często pożądany, do mniejszych mieszkań chociażby. W ofercie tej linii są modele od
43 cali do 75 cali. W przypadku tego największego koszt to 7400 złotych,
czyli wciąż bardzo przyzwoicie. Natomiast 50PUS7334/12 wyceniany jest na
2499 złotych i to jest cena bardzo dobra. Dlaczego? Tę odpowiedź uzyskacie
już moment po otwarciu pudełka.
Na początek ukaże wam się fajnie wykonany pilot z wbudowanym mikrofonem i klawiaturą QWERTY na odwrocie. Później jest świetnie wykonana
aluminiowa podstawa. Srebrny kolor, delikatne, minimalistyczne kształty.
Podobnie jest zresztą wykonana ramka telewizora. Co istotne, telewizor
obraca się na podstawie na boki, co jest coraz rzadziej spotykane, a często
pożądane, gdy na przykład chcemy dostosować kąt telewizora do stołu
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w jadalni zamiast do kanapy. Drobnostka,
a zasługuje na uznanie. Tu Philips spokojnie
wykonaniem przebija modele nawet dwa razy
droższe. Mamy więc pierwszy punkt dla tego
telewizora.
Uruchamiamy telewizor i rozpoczynamy
przygodę z Android TV 9.0. Telewizor ma
szansę dostać aktualizację do nowszych
wersji w przyszłości, czego nie uświadczymy
na telewizorach z innymi systemami. W niedalekiej przyszłości natomiast powinien być
w pełni funkcjonujący po polsku Asystent
Google. System działa nad wyraz płynnie. Nie
jest to poziom topowych telewizorów Sony
z 2019 roku czy właśnie OLED-ów Philipsa, ale
wciąż działa szybko i bezproblemowo. Android
TV jest już dojrzały, jest pełen aplikacji, w tym
najpopularniejszych serwisów VOD. Od strony
użytkowników sprzętu Apple brakuje jedynie
wsparcia dla AirPlay 2 i HomeKit. Ale wciąż
z wielu aplikacji na iOS można korzystać
z funkcji Chromecast. Znów The One jest
jedną z ciekawszych propozycji, jeśli chodzi
o Smart TV w tej cenie i zdecydowanie ma najlepiej działającego Androida w tej klasie.
Philips 50PUS7334/12 korzysta z matrycy VA
60 Hz. W zależności od rozmiaru w serii The
One stosowane są matryce IPS i VA. IPS to
lepsze kąty widzenia, VA – lepszy kontrast
i czerń. Choć przy tej klasie ta różnica nie
jest aż tak drastyczna. Telewizor korzysta
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z krawędziowego podświetlania. Istotnym elementem od strony technicznej jest procesor obrazu P5. To wszystko przekłada się na jakość obrazu,
jaki widzimy. Nie ma tu fajerwerków, ale ich nie miało być. Mamy natomiast
obraz bez przekłamań, dobrze odwzorowujący kolory, z rozsądną jasnością,
rozsądnym kontrastem, typową dla EDGE-LED czernią. Jest też przyzwoita
płynność ruchu i niezły upscaling treści SD i HD. Dodając do tego ogólne
przetwarzanie obrazu, wsparcie dla HDR10+ i Dolby Vision, otrzymujemy
telewizor świetny w swojej klasie. O tym trzeba zawsze pamiętać, nie
porównuje się jabłek do gruszek. Tak i The Performance nie porównujmy
chociażby do telewizora OLED+ Philipsa. Natomiast w cenie do 2500 złotych za 50 cali lepszego rozwiązania nie znajdziecie, lepszego nie znajdziecie też, wydając nawet o tysiąc złotych więcej, co najwyżej porównywalne.
Stąd też właśnie PUS7334 zdecydowanie zasługuje na przydomek The One.
Philips dba o dźwięk w swoich telewizorach, często nawet poświęcając smukłość ekranu na rzecz odpowiednich głośników. Nie inaczej jest w PUS7334.
Dolna część telewizora z tyłu jest nieco powiększona, by zmieściły się niezłe
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przetworniki. Telewizor wspiera nawet Dolby Atmos. Oczywiście wsparcie
Dolby Atmos, a dźwięk Dolby Atmos to dwie różne rzeczy. W teorii nowe
iPhone’y też taki wspierają. W praktyce nie ma to nic wspólnego z kinem
domowym 5.1.2 lub lepszą konfiguracją. Niemniej dźwięk z PUS7334 nie
zawodzi przy codziennym oglądaniu telewizji czy serwisów streamingowych. Jest czysty, wyrazisty, z lekkim basem. Dla wszystkich zainteresowanych lepszym dźwiękiem rekomenduję oczywiście zakup soundbara.
Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia PUS7334, jak i pozostałe telewizory
Philipsa. To Ambilight. W tym modelu znajdziemy z tyłu obudowy diody
LED umieszczone w trzech kierunkach (na boki i do góry). Ambilight to
funkcja, która daje naprawdę fajny efekt podczas wieczornych seansów.
Jest też pewnym kompromisem pomiędzy ciemnym, kinowym pokojem
a zapalonym światłem. W dodatku sprawia wrażenie, że telewizor jest większy. Oczywiście Ambilight w każdej chwili można wyłączyć i sterować jego
intensywnością dzięki dedykowanemu przyciskowi na obudowie.
Philips The Performance to telewizor idealny. Tak, mogę to śmiało powiedzieć – idealny w swojej klasie. Owszem, mając doświadczenie z wyższymi
seriami, wiem, że Android TV może działać szybciej i płynniej. Obraz też
mógłby być płynny, z większą jasnością, lepszym kontrastem, ale to średniak. HDR to głównie kwestia wsparcia, a nie realnych korzyści dla oka,
podobnie z Dolby Atmos. To ekran za 2500 złotych, a w tej cenie The One
sprawuje się fajnie i powinien spełnić wszelkie oczekiwania nabywcy. Philipsowi udało się to, co zostało założone przy prezentacji tego modelu. A to
już coś – dostarczyć na rynek produkt zgodny z tym, jaki miał być.

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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McLaren 720S Spider
To prawdopodobnie najbardziej absurdalny samochód, jakim w życiu
jeździłem, a na tej liście znajduje się wiele nietypowych i bardzo
mocnych pojazdów. Jest to jednocześnie pierwsze auto, plasujące się
prawie w kategorii hypercarów, które autentycznie chciałbym mieć
w swoim garażu.
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McLaren 720S waży nieco ponad 1300 kg, ma 720 KM oraz 770 Nm
momentu obrotowego. Oficjalnie przyspiesza w 7,9 sekundy od 0 do… 200
km/h. Setkę z kolei osiąga już po 2,9 sekundach (nieoficjalnie po 2,6). Prędkość maksymalna wynosi 341 km/h, a jego największą wadą, której z całą
pewnością doświadczycie codziennie, jest to, że z otwartym dachem
potrafi jechać jedynie 325 km/h. Ten się na szczęście składa lub rozkłada
w zaledwie 11 sekund, czyli jedynie o sekundę dłużej niż 720S potrzebuje
na pokonanie ćwierci mili. Niestety, można nim operować przy prędkościach do 50 km/h, więc nie sprawdzi się przy takim sprincie.
Powyższe techniczne informacje są imponujące, ale nijak nie oddają charakteru tej bestii. To, jak ten samochód rozwija swoją moc, jest ciężkie do
opisania. To jak eksplozja za naszymi plecami, gdy silnik przekroczy 4000
obr. na min. Nagle droga się zwęża, McLaren staje dęba, a tylna oś zaczyna
tańczyć po jezdni. Od lewej do prawej. I to przy włączonym ESP, które ma
tę właściwość, że nie dławi silnika, ale przyspiesza obroty jednego z tylnych kół, aby zniwelować poślizg. Po wrzuceniu drugiego biegu w rejonie
8000 obr. sytuacja się powtarza – samochód radośnie nosi po jezdni, ale
kierowca ma cały czas kontrolę nad tym, co się dzieje. To samo się dzieje
na trzecim i potem na czwartym biegu – zerwanie przyczepności nie jest
niczym trudnym, pomimo lepkiego ogumienia. Piątego i wyższych biegów
dwusprzęgłowej skrzyni biegów nie sprawdzałem w tym aspekcie.
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Respekt, jaki czuję przed 720S, podczas
jazdy na lekkim poślizgu przy wysokich trzycyfrowych prędkościach, jest
ogromny – jeszcze nie doświadczyłem
tego w żadnym innym aucie. Jednocześnie samochód zachęca nas do szybkiej
jazdy, bo prowadzenie go jest bajecznie proste. A jeszcze nie wjechałem na
tor, na którym dopiero można poznać
pełne możliwości tego potwora.
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To wszystko stoi w sprzeczności z faktem,
że supersamochodów nie da się prowadzić wygodnie po mieście, jako codzienny
środek transportu z punktu A do punktu
B. 720S w tej roli sprawdza się znakomicie.
Nie dość, że pozycja za kierownicą jest
wzorowa, w środku jest mnóstwo miejsca
wokół kierowcy i pasażera, to widoczność
jest wyjątkowa. Jak zapewne wiecie, gdy
siedzimy w samochodzie, to albo czujemy
jego wymiary i instynktownie wiemy, gdzie
znajdują się rogi samochodu, albo nie
– wtedy wyginamy szyję niczym żyrafa,
np. podczas parkowania lub na ciasnych
ulicach. 720S wyczuwałem lepiej po jednej
godzinie niż moje własne rodzinne kombi
po dekadzie. Parkowanie na kopertę też
nie sprawiło mi absolutnie żadnego problemu – ogólnie dobrze parkuję i potrafię
się wcisnąć w ciasne miejsca, ale nie spodziewałem się, że mi się to uda w supersamochodzie tej klasy. Krawężniki i śpiący
policjanci też nie są przeszkodą – 720S
ma (opcjonalny) lift przedniej osi, dzięki
czemu można podjeżdżać nawet pod krawężniki łatwiej niż innymi samochodami.
Przeszkodą w jego zakupie i używaniu na
co dzień może oczywiście być cena – 720S
zaczyna się od ponad 1,2 mln złotych,
a wersja dostarczona do testów wyceniona była na 1,7 mln. Miała ponad 400 tys.
złotych w opcjach, w tym tylny zderzak
i dyfuzor z włókna węglowego za ponad 50
tys. złotych. To oznacza, że każda obcierka
na parkingu będzie słono kosztowała. Jeśli
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jednak ktoś szuka maszyny do dożylnego dostarczania adrenaliny, to niewiele jest lepszych narzędzi do tego celu.
Najbardziej zaskakuje jednak wnętrze. Jesteśmy otoczeni bardzo wygodnymi fotelami, a całość pokryta jest karbonem, aluminium, skórą,
alcantarą lub zamszem – to materiały, które powodują, że czujemy się
dopieszczeni. Kontrastem, z początku szokującym, jest zupełny brak
wyciszenia wnętrza. Słychać wszystko, co dzieje się w i z McLarenem,
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począwszy od pracujących elementów silnika i jego osprzętu za naszymi
plecami, po kamyczki stukające w podwozie. To zostanie spotęgowane
jeszcze bardziej, jeśli otworzymy dach lub uchylimy tylną szybę, która
chowa się w karoserii, pozwalając nam cieszyć się ryczącym wydechem
w pochmurne lub chłodniejsze dni.
Mógłbym opisywać Wam jeszcze przez kilka godzin, jaki to ten McLaren
jest lub nie jest, ale zamiast tego, zaproszę Was do krótkiego filmu, który

nagrałem z tej okazji. Miłego oglądania!
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Alpina
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG jest niewielką manufakturą,
która produkuje około 1500–1700 samochodów rocznie. Firma została
założona w 1965 roku i miała wtedy ośmiu pracowników, a w 1983 roku została
uznana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa
Niemiec za niezależnego producenta samochodów. Alpina do dzisiaj
pozostaje mało znaną marką, ale to zdecydowanie coś więcej niż tuner BMW.
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Prawdopodobnie najciekawszych faktem związanym z Alpiną i BMW
jest to, że samochody tej marki są produkowane na taśmie produkcyjnej
bawarskiego producenta. To tam dostarczane są zmodyfikowane silniki,
które trafiają pod maski samochodów, które następnie są transportowane
do siedziby Alpiny, gdzie z kolei otrzymują pełny pakiet aerodynamiczny
firmy oraz nowe wnętrze, przygotowywane na zamówienie klienta. O ile
z zewnątrz samochody tej marki niewiele różnią się od fabrycznych BMW,
to wnętrze od razu zdradza, że mamy do czynienia z wyższą półką – mnogość opcji i drogich materiałów, z których może zostać wykończone wnętrze, jest doprawdy imponująca.
Oferta modelowa Alpiny obecnie zaczyna się od D3 Bi-Turbo (bazującego
na BMW F30/F31) jako sedan lub kombi, pod którego maską znajduje się
sześciocylindrowy diesel generujący 345 KM i 700 Nm momentu obrotowego. Jest też wariant benzynowy – model B3 S Bi-Turbo (434 KM, 660 Nm).
Następny w kolejce jest XD3 (bazujący na X3 G01), wyposażony wyłącznie
w silniki diesla. Do wyboru jest albo bi-turbo (333 KM, 700 Nm) lub quad-turbo (388 KM, 770 Nm). Alpina D4 Bi-Turbo to z kolei cabrio lub coupé
bazujące na F32/F33 (seria 4 BMW), wyposażona w diesla o mocy 350 KM
i z 700 Nm momentu obrotowego. Oczywiście jest też wersja benzynowa,
nazwana B4 S Bi-Turbo, rozwijająca 440 KM i 660 Nm (limitowana edycja

MOBILNOŚĆ

138

99 ma 452 KM i 680 Nm). Na bazie X4 powstała XD4, z 383-konnym dieslem (770 Nm), bez benzynowego odpowiednika na ten moment. Na deser
zostają jeszcze Alpiny D5 S (na bazie serii 5, sedan lub kombi, 326 lub 388
KM i 700 lub 800 Nm) i B5 Bi-Turbo (608 KM i 800 Nm), B6 Bi-Turbo na
bazie 6-tki Gran Coupé (600 KM i 800 Nm) oraz B7 Bi-Turbo (na bazie 7-tki,
608 KM i 800 Nm).
Miałem niedawno okazję jeździć prawie każdym z powyższych modeli
i muszę powiedzieć, że największe wrażenie zrobiło na mnie wykończenie wnętrza, w którym bardzo miło spędza się czas. Skóry użyte do
obicia deski rozdzielczej, drzwi i foteli w kolorze koniaku najbardziej
przypadły mi do gustu. Marka zresztą dąży do tego, aby być alternatywą
dla modeli M w ofercie BMW i udaje im się to znakomicie – umówmy
się, że na co dzień zupełnie nie potrzebujemy torowych możliwości np.
M5-tki, a jej twarde zawieszenie, szczególnie na naszych drogach, nie jest
najprzyjemniejsze. Alpiny z kolei są zestrojone jako ekstremalnie komfortowe i mocne gran turismo, przeznaczone do pokonywanie długich
dystansów w ciszy i spokoju (ale tak, wydech słychać, jak się dociśnie
pedał gazu). Więcej na temat moich wrażeń dowiecie się z filmu „ Alpina

Roadshow 2019 ”.
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MINI Power Day

– torowa jazda modelami John Cooper Works

„Gokartowa frajda z jazdy” – tak brzmi hasło marketingowe marki MINI.
Jednak żeby móc doświadczyć frajdy z jazdy modelami z rodziny John
Cooper Works, trzeba to robić w ich naturalnym otoczeniu, czyli na torze.
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Na zaproszenie i dzięki uprzejmości MINI Polska udałem się na początku
października na tor Silesia Ring w województwie opolskim, by przetestować najnowsze modele MINI z rodziny John Cooper Works. MINI to marka,
która oferuje samochody, które są idealne na miejskie ulice – nie za duże,
za to dynamiczne i dające radość z prowadzenia. Doskonale sprawdzą się
również w trasie, a także w nieco trudniejszych warunkach. MINI pod wodzą
BMW łączy w sobie ciekawy design, praktyczność i technologię, zachowując
przy tym swój niepowtarzalny, sportowy charakter. Posiada również w swojej ofercie coś, co powoduje na twarzach uśmiech nieco większy niż w przypadku gokartów – mowa oczywiście o modelach z dopiskiem JCW.
Nie ma jednak sensu zagłębiać się tu w nikogo
nieinteresujące szczegóły i warto przejść do tego,

Zaczęliśmy spokojnie.

jak tymi autami się jeździ. Miał okazję spędzić
niemal cały dzień na otulonym słońcem torze,

Slalom tyłem, mierzenie

gdzie można było sprawdzić, jak MINI zachowują

czasu wsiadania do auta,

się na prostych odcinkach i ciasnych zakrętach,

przejeżdżania slalomu
i parkowania. Takie zabawy na dobry rozruch.

a wszystko to pod okiem najlepszych instruktorów szkoły BMW. Do dyspozycji mieliśmy całą
gamę JCW: modele Clubman, Countryman i trzydrzwiowego MINI Hatch. Dwa pierwsze zostały
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wyposażone w nowe dwulitrowe jednostki z powiększoną turbiną, osiągające moc 306 KM i napęd na 4 koła. Hatch natomiast otrzymał napęd
na przednią oś i jednostkę napędową o mocy 231 KM.
Zaczęliśmy spokojnie. Slalom tyłem, mierzenie czasu wsiadania do auta,
przejeżdżania slalomu i parkowania. Takie zabawy na dobry rozruch.
Dopiero później wyjechaliśmy na jazdy połowy pełnej nitki toru, by
po 2–3 okrążeniach zapoznawczych móc wcisnąć pedał gazu w podłogę i sprawdzić, na co stać te auta. Na pierwszy ogień poszły modele
Clubman i Countryman, wyposażone w 306 KM. Muszę przyznać, że te
auta nieco mnie rozczarowały. Przede wszystkim, jeśli chodzi o wykorzystanie tej mocy. Na prostej przyspieszenie wcale nie robiło takiego
wrażenia, jak można było sobie wyobrazić. Uważam, że Countryman
Cooper S z benzynowym silnikiem o mocy 192 KM wcale nie ustępował na tym polu swojemu odpowiednikowi z rodziny JCW. Oczywiście
wcale nie oznacza to, że mocniejszy MINI nie zbiera się żwawo, jednak
nie czuć, że pod maską jest 306 KM. Sama jazda po torze i wchodzenie
w zakręty sprawiły, że niedosyt się powiększał. Clubman momentami
był nieco ociężały i walczył z nadsterownością. Pewnie przy wyłączonym
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ESP frajda byłaby większa. Należy jednak
pochwalić świetnie zestrojony układ kierowniczy, dzięki któremu auto robiło dokładnie
to, czego od niego oczekiwaliśmy. W zabawie pomagały również fotele, które nawet
w wersji podstawowej dobrze trzymały – no,
chyba że w tym czasie było się pasażerem,
wtedy nieco „latało się” po pojeździe.
Przejażdżka Countrymanem odbyła się
w nieco spokojniejszych warunkach. Pojechaliśmy na mały offroad i trasę po okolicznych miejscowościach. Można było wtedy
poczuć, że to auto doskonale odnajduje się
w podmiejskim krajobrazie, a kiedy przełączymy je w tryb sportowy, potrafi być niezwykle dynamiczne i zapewne mogłoby nas
uratować z jakiejś podbramkowej sytuacji.
To naprawdę ciekawe auto, które doskonale
sprawdziłoby się jako pojazd dla mniejszej
rodziny. Nie tylko dobrze się prowadzi, ma
wysoki poziom widoczności, ale też sporo
miejsca na bagaże i nogi. Do tego, za mniej
niż 200 tysięcy złotych dostajemy moc
powyżej 300 KM. Może nie na tor, ale za to
wyjazd na mazurski weekend i jazda po krętych drogach mogą sprawić wiele radości.
Największą niespodzianką okazał się Hatch
JCW, którym mieliśmy okazję pokonać
pełną nitkę toru. Tutaj całość wygląda lepiej
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niż w pozostałych modelach. Tak, mamy tu
mniejszą moc – choć 231 KM to wcale nie
jest mało – i napęd na przód, ale to właśnie
ten samochód dawał największą frajdę. Jest
mniejszy, lżejszy i o wiele lepiej pokonuje
zakręty. Owszem, napęd na przód przekłada
się na nieco nadsterowności, ale na szczęście
jest ją łatwo opanować i z uśmiechem na
twarzy wyjść z zakrętu. Zwłaszcza że większość z nich można pokonać ze znacznie
większą prędkością. To auto, które powinno
być w słowniki pod hasłem „MINI”.
Na koniec należy wspomnieć o jeszcze jednym. Na rynku pojawi się również Hatch
JCW z oznaczeniem GP. Zostanie on wyposażony w dwulitrowy silnik o mocy 306 KM,
ale wciąż będzie posiadał napęd na przednią oś. Zostanie również pozbawiony tylnej
kanapy, pojawi się w nim sportowa szpera
oraz zupełnie inne zawieszenie. Ma zostać
wyprodukowanych jedynie 3000 sztuk, a na
polski rynek trafi zapewne tylko kilka z nich.
Niemniej, jest to auto, na które warto czekać i które będzie miało niezwykły wymiar
kolekcjonerski.
Jazda MINI z rodziny John Cooper Works na
torze, czyli ich naturalnym środowisku, to
była czysta przyjemność. Pozwoliła ona spojrzeć na te samochody z nieco innej strony,
pokazując przy tym ich ogromne zalety, ale
też odkrywając wady.
Zdjęcia: Materiały prasowe MINI
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Skyactiv-X
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

– diesel, ale benzynowy,
czyli nowy silnik Mazdy
Co było pierwsze? Jajko czy kura? Ekologia czy ekonomia? Zarówno
ekologia, jak i ekonomia w motoryzacji to temat-rzeka. Rozbierany
z każdej strony. Wszyscy zastanawiają się nad tym, czy benzyna jest
bardziej ekologiczna od diesla, czy jechać na prąd, czy wystarczy
hybryda. Mazda wywróciła całą koncepcję do góry nogami
i zaprezentowała swój nowy silnik – Skyactiv-X.
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W dobie rosnącej popularności pojazdów elektrycznych, na której kanwie
Mazda ostatnio zaprezentowała też swój elektryczny model MX30, popularność samochodów spalinowych nie maleje. I jeszcze przez dobrych parę
lat będzie się mocno trzymać.
Większość producentów idzie w kierunku hybryd – silników spalinowych
wspomaganych elektrycznymi. Ma to na celu obniżenie spalania, czyli ekonomię, a przez to też mniejsze zanieczyszczenie, czyli dbałość o ekologię.
Tutaj pojawia się Mazda, która idzie, nomen omen, pod prąd i wprowadza
swój przełomowy silnik Skyactiv-X.
Silnik Skyactiv-X został zaprezentowany w czerwcu tego roku. A w końcu
września miałem przyjemność testować go osobiście w najnowszej Mazdzie 3, która właśnie trafia na rynek.
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Skyactive-X to w skrócie silnik benzynowy, działający na zasadzie silnika
diesla. Do tej pory wydawało się to niemożliwe, a jednak japońscy inżynierowie poradzili sobie z tym i dzięki nim mamy silnik benzynowy, który
pali podobną ilość paliwa do silnika diesla, mając jednocześnie dużą moc
i przyzwoity moment obrotowy.

Na czym to polega?
Nowy silnik Mazdy jest pierwszym na świecie silnikiem benzynowym, który
wykorzystuje zalety zapłonu samoczynnego, czyli takiego, jaki jest stosowany właśnie w silnikach diesla. Skyactiv-X opiera się na działaniu rewolucyjnego zapłonu samoczynnego, sterowanego świecą zapłonową SPCCI (Spark
Controlled Compression Ignition). To rozwiązanie pozwala na automatyczne
i praktycznie nieodczuwalne dla kierowcy przełączanie trybów pracy pomiędzy tradycyjnym zapłonem iskrowym a zapłonem samoczynnym przy użyciu
świecy zapłonowej w obu przypadkach, ale na różne sposoby.
W trybie SPCCI dzielony wtrysk paliwa pozwala na uzyskanie różnych stref
ładunku powietrzno-paliwowego w obrębie komory spalania.
W pierwszej kolejności, podczas suwu ssania, do komory spalania dostarczana jest bardzo uboga mieszanka powietrzno-paliwowa, a następnie,
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podczas suwu sprężania, w okolice elektrod świecy zapłonowej wtryskiwana jest precyzyjnie odmierzona dawka paliwa.
Ta mała dawka dodatkowej porcji paliwa tworzy trzon, który, zapalany
przez świecę zapłonową, powoduje dodatkowy wzrost ciśnienia w komorze
spalania do stopnia, w którym uboga mieszanka ulega gwałtownemu, jednoczesnemu zapłonowi.
Tryb SPCCI działa niemal w całym zakresie użytecznych obrotów, poza
pierwszym rozruchem w niskiej temperaturze i w fazie rozgrzewania silnika
oraz z wyłączeniem jazdy pod bardzo dużym obciążeniem.
Taka właśnie koncepcja działania silnika Skyactiv-X daje nam świetną reakcję na gaz, łatwe wkręcanie się na wysokie obroty, wysoką kulturę pracy
i ekonomiczność, a co za tym idzie, ekologia rozwiązania.

Jak się jeździ z silnikiem Skyactiv-X?
Po drogach w okolicy Sofii, stolicy Bułgarii, przejechałem w sumie ponad
200 km. Z jednej strony jeździliśmy po mieście, a z drugiej w trasie,
zarówno po drogach szybkiego ruchu, jak i po serpentynach wokół wzgórz,
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bo nie wiem, czy wiecie, ale Sofia jest bardzo
malowniczo położona. Dało mi to dość dobry
obraz tego, jak sprawuje się silnik Skyactive-X,
zarówno pod kątem dynamiki, jak i ekonomii.
Najnowsza Mazda 3, jako pierwsza z linii,
dostępna jest właśnie z silnikiem Skyactiv-X o pojemności 2 litrów i mocy 180 KM.
Ma on maksymalny moment obrotowy na
poziomie 224 Nm już od 3000 obr./min, co
przy tej wielkości samochodu sprawia wrażenie dobrej dynamiki. Skyactiv-X dodatkowo uzupełniany jest przez rozwiązanie
M-Hybrid, czyli tzw. inteligentny system
miękkiej hybrydy 24 V (mild hybrid), który
dodatkowo jeszcze zmniejsza zużycia paliwa
(używając energii kinetycznej odzyskanej
podczas hamowania do zasilania pokładowego sprzętu elektrycznego) oraz poprawia
płynność jazdy i przyjemność z prowadzenia.
Jeżdżąc przez kilka godzin po różnych drogach, mieliśmy średnie spalanie na poziomie 5,5–6,5 l/100 km. Jest to według mnie
bardzo dobry wynik, faktycznie zbliżony do
tego, co osiąga się w dieslach. Przy takich
parametrach spalania Mazda 3 z silnikiem
Skyactiv-X klasyfikuje się w normie Euro 6d,
emitując tylko 96 g CO2/km.
Jeździłem hatchbackiem z manualną skrzynią
biegów. Samochód był bardzo dynamiczny,
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aczkolwiek, pomimo konstrukcji à la diesel, trzeba było się przyzwyczaić do
mocniejszego wkręcania go. Chodził bardzo kulturalnie i cicho, choć na wolnych obrotach. Można było odnieść wrażenie, że pracuje przed nami właśnie
diesel, oczywiście cichszy, ale odgłosy były znajome.
To, co mi się bardzo podobało w nowej Mazdzie 3, to jej minimalizm. Środek – jego wykończenie – jest zdecydowanie unikalny i na bardzo wysokim
poziomie. Czerwony kolor skórzanej tapicerki genialnie komponował się
z ciemnoszarym metalicznym lakierem. Nowa Mazda 3 jest zdecydowanie
pozycjonowana jako kompakt klasy premium. W standardzie mamy praktycznie wszystkie nowoczesne technologie – asystentów kierowcy, czujniki, kamery, HUD i 8,8-calowy wyświetlacz centralny, wspierający CarPlay
i Android Auto w standardzie. Dodatkowo wyjątkowa i nieszablonowa bryła
wersji hatchback, której nie można pomylić z żadnym innym samochodem,
daje nam poczucie oryginalności na drodze, co jest coraz trudniejsze w dzisiejszych czasach, gdy wszystkie samochody są do siebie podobne.
Cena nowej Mazdy 3 z silnikiem Skyactiv-X zaczyna się od 112 900 PLN za
wersję z napędem na przód oraz 122 900 złotych za wersję AWD.
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Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Gry i programy
warte zainteresowania
Apollo for Reddit
Reddit od paru miesięcy stał się moją
alternatywą dla Twittera i wraz z nim rozpocząłem poszukiwania najlepszej możliwej aplikacji dla moich potrzeb. Bardzo
szybko odkryłem, że nie ma lepszej od
Apollo for Reddit. Program przede wszystkim oferuje znacznie lepszy i ładniejszy
interfejs użytkownika (względem natywnej
aplikacji Reddita) do czytania ulubionych
subredditów, wraz z szeregiem dodatkowych funkcji. Już w opcji darmowej oferuje
więcej niż większość z nas potrzebuje, ale
można opcjonalnie wykupić Apollo Pro,
które przede wszystkim oferuje automatyczny Dark Mode i opcję tworzenia
wpisów – polecam. Twórca też niedawno
dodał subskrypcję dla najbardziej wymagających – Apollo Ultra – potrzebujących
powiadomienia push na bieżąco (wynika
to z dodatkowych kosztów prowadzenia
serwera wysyłającego te powiadomienia;
dla osób nielubiących subskrypcji można
wnieść jednorazową, dożywotnią opłatę).

Cena: Za darmo
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Optimus Player
Optimus Player to program, który
może nam zastąpić QuickTime, VLC
i inne, podobne aplikacje. Jego największą zaletą jest to, że autor zadał
sobie trud, aby Optimus odtwarzał
wideo prawidłowo pod względem
kolorystycznym, dbając o aktywną dla
danego wideo przestrzeń barwną. Ten
program dodatkowo wspiera AirPlay 2,
jako prawdopodobnie jedyny odtwarza dla MacOS. Jest też wsparcie dla
ponad 250 formatów i 400 kodeków,
włącznie z obsługą napisów, dzięki
czemu nie powinniście mieć problemów z niczym, co spróbujecie w nim
otworzyć. Program można obsługiwać
na kilka sposobów, a odpowiedzi na
wszystkie pytania dotyczące obsługi
znajdziecie w FAQ. Na koniec jeszcze
dodam, że całość bazuje na ffmpeg,
więc nie powinno być problemów ze
wsparciem dla nowszych standardów.
Optimus Player jest pierwszą aplikacją w tej kategorii, która wygląda,
jakby była stworzona przez Apple.
Autor – Darren Mo – dba o szczegóły
i to widać. Jest wsparcie dla akceleracji
sprzętowej wideo, integracja z Now
Playing, aby sterować wideo z poziomu
Siri lub urządzeń AirPlay oraz innymi
funkcjami MacOS (wymagany jest
Mojave lub nowszy). Program kosztuje
5 dolarów (kupiłem go prawie natychmiast), ale dostępny jest darmowy trial.

Cena: 5 USD
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Sezon na Swift?
Nie, na Zwift!
Zwift – przypomina mi słowo Swift. Jednak znaczenia obu się różnią. Po
pięknym lecie i bardzo intensywnych jazdach w tym roku na rowerze
czas albo zapaść w sen zimowy, albo wejść do świata wirtualnego.

To, że nowe technologie przenikają do sportu, wiemy od dawna. Jednak teraz coraz częściej trafiają do amatorów. Opisywałem w jednym
z poprzednich iMagazine bikefiting. Do niedawna niedostępne dla zwykłych amatorów kolarstwa dopasowanie roweru do zawodnika teraz
może wykonać każdy. Dziś następny krok.
Trenażery czy rowery stacjonarne znane są od dawna. Jednak jazda
na nich miała jedną ogromną wadę. Było to strasznie nudne. Nudne,
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a w dodatku byliśmy zamknięci w swoim pokoju czy innym pomieszczeniu. Od niedawna modny też jest spinning – w grupie, najczęściej na
siłowniach, ludzie kręcą na rowerach stacjonarnych. Jednak dla wielu
osób problemem są godziny, w jakich się to odbywa, no i dostęp do
takich zajęć. Nie wszędzie są organizowane.
Trenażery zaczęły być dostępne w relatywnie niskich cenach. Pojawiły
się też w wersji smart, czyli takiej, gdzie opór koła (lub kasety w bardziej zaawansowanych) jest sterowany przez komputer, telefon, tablet
czy nawet Apple TV. Trenażer taki ma też wbudowane czujniki mocy
i kadencji (czyli tego, ile razy kręcimy pedałami). Jeśli dodamy do tego
dodatkowy czujnik tętna i naszą wagę, to możemy określić dokładnie
wszystkie parametry jazdy rowerem.
Treningi takie są oczywiście dostępne, dzięki czemu wiemy, ile czasu
mamy jechać z jakim oporem i jak szybko (symulacja jady pod górę), czy
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to, jak często mamy robić interwały. Sprawdza się to genialnie, gdy budujemy formę na nowy sezon. Nasz trenażer, mając takie możliwości, może
nam budować wydajne treningi. Jednak to nadal jest nudne. Rewolucją
jest Zwift.
Do końca nie wiadomo, czym jest Zwift. Jedni mówią, że to gra komputerowa. Inni, że wirtualna rzeczywistość. Dla mnie genialna rozrywka
połączona z aktywnością fizyczną. Czym więc jest? Jest to program,
platforma, gdzie podobnie jak w grach sieciowych ludzie sterują swoimi
awatarami. Awatara buduje się podobnie jak w grze komputerowej, określając jego wygląd. Mamy też do dyspozycji stroje kolarskie, które sukcesywnie zdobywamy, przechodząc na wyższe etapy. Kupuje się też rowery.
Są nawet odwzorowane rzeczywiste marki. Gdy mamy już nasz wirtualny
obraz, możemy ruszać.
Sterowanie awatarem jest proste. Trzeba
jechać na naszym rowerze. Trenażer jest podłączony do Zwifta i odzwierciedla ukształto-

Sterowanie awatarem jest proste.
Trzeba jechać na naszym rower-

wanie terenu. Pod górę jest nam więc dużo
trudniej jechać niż z górki. Efekt jest super,
gdy mamy przed sobą duży telewizor. Nagle,

ze. Trenażer jest podłączony do

jak się wkręcimy, wyskakujemy z naszego

Zwifta i odzwierciedla ukształ-

pokoju w wirtualny świat. Zmęczenie pomaga

towanie terenu. Pod górę jest
nam więc dużo trudniej jechać

w przeniesieniu się. Jesteśmy w grze. Jednak
pot i zmęczenie są jak najbardziej rzeczywiste. Widziałem kilka porównań jazdy rowerem

niż z górki. Efekt jest super,

z trasy realnej i wirtualnej. Wyniki niewiele się

gdy mamy przed sobą duży tel-

różniły. W Zwifcie nie mamy jedynie odwzo-

ewizor. Nagle, jak się wkręcimy,
wyskakujemy z naszego poko-

rowania pogody. Jeszcze… Bo są już trenażery,
które symulują nawierzchnię.

ju w wirtualny świat. Zmęczenie

To jednak nie jest chyba największą siłą Zwi-

pomaga w przeniesieniu się.

fta. Zwift to cała społeczność. Polska ekipa

Jesteśmy w grze. Jednak pot
i zmęczenie są jak najbardziej
rzeczywiste.

na Zwift jest zgrupowana w ZwiftTeamPL.
Jesteśmy najliczniejszą grupą. Są grupy kolarskie z całego świata. Gdy jesteśmy członkiem
grupy, przy naszym awatarze wyświetla się
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nazwa teamu. Najfajniejszą jednak sprawą
są eventy organizowane na Zwifcie. Mamy
symulacje normalnych zawodów kolarskich.
Mamy cykle wyścigów i zorganizowaną ligę
kolarską. Pierwsze zawody polskiej ligi Zwifta 2019–2020 odbyły się kilka dni temu.
Są organizowane cyklicznie co tydzień.
Cykliczne są też wyścigi innych teamów. Każdego dnia jest kilkadziesiąt różnych zawodów i jazd. Można się ścigać przez całą dobę.
Wyścigi czy jazdy w eventach mają swoje
scenariusze. Przy jazdach treningowych nie
ma klasyfikacji. Każdy jedzie, ile mu starcza
sił. Oczywiście w swojej grupie zaawansowania. Wszyscy podzieleni są na grupy A, B, C,
D oraz E. Grupa E jest otwarta i może w niej
jechać każdy. Grupa A to najlepsi zawodnicy. Podział jest uwarunkowany naszą
mocą. Wyznacznikiem są waty na kilogram.
Tu istotne jest, by podać swoją prawdziwą
wagę. Zaniżając ją, można sobie podnieść
kategorię. Ale nie jest to uczciwe.
Jeśli jest to jazda typu Ride, to polecam we
środę wieczorem CoffeRidePL. Jest w grupie
lider, który ogrania całość. Pomaga słabszym
i tłumaczy zasady. Ustawia też „mur”, czyli
taką wirtualną barierę, by ograniczyć zapędy
silniejszych zawodników. Po jej przekroczeniu
ma się 60 sekund, by wrócić do grupy, a jeśli
tego nie zrobimy, wypadamy z eventu. W grupie jazda jest łatwiejsza. Tu mamy wirtualnie
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odzwierciedlony drafting, czyli jazdę
w czyimś tunelu aerodynamicznym.
Zawody to już normalna rywalizacja.
Każdy jedzie tak, by wygrać, ale przeniesione są zasady z normalnego peletonu.
Jedzie się w peletonie, by oszczędzać
siły i atakuje na ostatnim kilometrze lub
robi się ucieczki na podjazdach.
Genialną sprawą są odwzorowania
realnych tras, np. części Tour de France.
Każdy wirtualnie może się sprawdzić,
jak dawałby sobie radę na zawodach.
Coraz częściej też można wirtualnie
spotkać najlepszych obecnie zawodników czy inne znane osoby, np.
komentatorzy Eurosportu na rowerze
wirtualnie pokonują trasę Mistrzostw
Świata w Kolarstwie Yorkshire 2019.
Są już głosy, by jazdę wirtualną
zaliczyć do jednej z dziedzin kolarstwa i sportu. Mają być rozgrywane
mistrzostwa krajowe i świata. Mam
wielką nadzieję, że tak się stanie. To
wyjątkowo dobre połączenie nowych
technologii ze światem realnym. Tu
nie wystarczy umiejętność operowania klawiaturą czy padem.
Do zobaczenia na wirtualnych
zawodach.
Wykorzystano zdjęcia ze zwift.com
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Tom Clancy's Ghost Recon
Breakpoint – za dużo
Mocne marki mają do siebie to, że zazwyczaj przyciągają mnóstwo
graczy, niezależnie od tego, jaki poziom prezentuje konkretny tytuł. Po
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint spodziewałem się kooperacyjnej,
taktycznej strzelanki, w której do dyspozycji mam ogromny,
zróżnicowany obszar. Dostałem to, a także, niestety, dużo więcej.
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Seria Tom Clancy’s Ghost Recon liczy sobie już kilkanaście odsłon. Ostatnia
z nich, czyli dziejące się w Boliwii Wildlands, było udanym sandboksem,
kładącym nacisk na rozgrywkę sieciową. Nowa odsłona serii rozbudowuje
znane już pomysły, ale dokłada do tego mnóstwo nowych elementów,
w tym również takich, które samodzielnie się sprawdzają, ale wnoszą niewiele do właściwej rozgrywki. W grze kierujemy poczynaniami Nomada,
członka oddziału, który zostaje wysłany na fikcyjną wyspę Auroa celem
nawiązania kontaktu z pasażerami zaginionego statku. Oczywiście nie
wszystko idzie zgodnie z planem i przygodę zaczynamy ranni, bez broni, za
to otoczeni martwymi towarzyszami, zgliszczami śmigłowców i wrogimi żołnierzami, z którymi nie mamy zbyt wielkich szans w bezpośredniej konfrontacji. Noc, padający deszcz i rozległe mokradła, po których się skradamy,
unikając wrogów i obserwując bezradnie ich działania, budują wrażenie
bezsilności, wręcz zaszczucia. Natychmiast skojarzyło się mi to z Metal Gear
Solid 5, gdzie początek również zmuszał nas do pokierowania postacią
słabą i wrażliwą. Na tym podobieństwa się nie kończą, bo po zakończeniu
kilkudziesięciominutowego prologu gra przeistacza się w sandboksa, który
daje nam całkowitą dowolność rozgrywki, ale też zabija wypracowany na
początku klimat. Wiem, że Breakpoint nie stawia sobie za cel opowiedzenia
żadnej głębokiej historii, ale twórcy zdecydowanie poszli na łatwiznę – tak
sztampowej i wypranej z jakichkolwiek emocji fabuły dawno nie doświadczyłem. Jest to o tyle zaskakujące, że głównemu antagoniście twarzy i głosu
użyczył John Bernthal, znany choćby z Punishera czy The Walking Dead,
a podczas licznych dialogów mamy nawet do wyboru opcje dialogowe.
W grze jest też sporo przerywników filmowych, kilka postaci drugoplanowych pojawia się regularnie, a niektóre sprawiają nawet wrażenie interesujących (niestety, niemal żadnej z nich nie poznajemy bliżej). Mam wrażenie,
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że Ubisoft doszedł do wniosku, że rozwijanie historii się zwyczajnie nie opłaca. Mimo
wszystko dobrze, że nasze akcje są umotywowane, a sam protagonista nie jest milczącą
kupą mięśni – postać ma głos i całkiem
sporo się odzywa, co pozwala łatwiej się z nią
identyfikować.
Główną bazą wypadową jest kryjówka na
wzgórzach, będąca nie tylko miejscem przyjmowania najważniejszych zadań, ale też
hubem, w którym spotykamy innych graczy,
handlujemy czy rozpoczynamy wspólną
rozgrywkę. To miejsce, do którego można,
ale nie trzeba zbyt często zaglądać – nie
przepadam za nim głównie dlatego, że to
właśnie tam gra potrafi klatkować (przynajmniej na PS4), ponadto wszystkie jej funkcje
są dostępne bezpośrednio z menu gry lub
na rozrzuconych po mapie licznych biwakach. Od samego początku mamy dostęp
do kilku podstawowych pojazdów, głównych
mechanik rozgrywki oraz wszystkich typów
zadań – uważam to za dobre rozwiązanie,
nie ma sztucznych barier, które utrudniałyby
nam rozpoczęcie gry w kooperacji niemal
natychmiast po włączeniu Breakpoint po raz
pierwszy. Gra informuje zresztą na każdym
kroku, że właśnie tak została zaprojektowana
i nie są to puste słowa. Jeśli dołączymy do
silniejszej drużyny, nasza broń zadaje wyższe
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obrażenia, towarzysze mogą szybko się do nas przenieść, a także wspólnie
z nami podróżować. Ponadto, dzięki czterem specjalizacjom, członkowie
drużyny mogą się sensownie uzupełniać (aczkolwiek pośród wszystkich
klas zabrakło mi takiej, która koncentruje się na użyciu pojazdów – korzysta się z nich wyjątkowo często). Lokacje oraz inteligencję wrogów również
tworzono z myślą o rozgrywce wieloosobowej. Przeciwnika niemal zawsze
da się podejść z wielu kierunków jednocześnie (wyjątkiem są nieliczne
epizody w zamkniętych pomieszczeniach), a jego reakcje w przypadku
osaczenia przez kilku graczy wyglądają dużo bardziej naturalnie, niż przy
grze w pojedynkę. Wtedy wychodzą poważne problemy ze sztuczną inteligencją. Owszem, gdy rozpoczyna się wymiana ognia, przeciwnicy chowają
się za osłony, starają się nas otoczyć i wzywają posiłki, ale wystarczy, że
znajdziemy się w miejscu z tylko jedną drogą, którą można się do niego
dostać, by wrogowie zaczęli atakować nas co najwyżej dwójkami, zawsze
próbując dotrzeć do nas w ten sam sposób. Zabawnie brzmią też wykrzykiwane przez nich buńczuczne kwestie o tym, że pora wreszcie zapracować
na żołd (pozbawiając nas życia, oczywiście), o których zapominają po kilku
minutach od wszczęcia alarmu i spokojnie potykają się o trupy kolegów,
jakby były stałym elementem wystroju wyspy. Wystrzelanie wszystkich
pozostaje jedynie kwestią czasu, co może i pozwala wykonać
zadanie, ale satysfakcji nie daje żadnej. W kooperacji jest
znacznie lepiej, zwłaszcza że przeciwnicy mają swoje
specjalizacje i zachowują się inaczej: atakują z bliska
lub z daleka, wzywają posiłki bądź ostrzeliwują
nas ogniem zaporowym. Są też drony, zarówno
latające, jak i jeżdżące, a także wieżyczki strzelnicze i moździerze – z maszynami walczy się
znacznie trudniej, bo trzeba wpakować
w nie sporo amunicji. Miłym zaskoczeniem jest natomiast to, że celny
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Od samego początku mamy dostęp do kilku podstawowych pojazdów, głównych mechanik rozgrywki oraz wszystkich typów
zadań – uważam to za dobre rozwiązanie, nie ma sztucznych
barier, które utrudniałyby nam rozpoczęcie gry w kooperacji
niemal natychmiast po włączeniu Breakpoint po raz pierwszy.

strzał w głowę wystarczy, by pozbyć się przeciwnika, w korpus trzeba ich
raptem kilka. Po The Division 2, w którym oponenci chłonęli amunicję jak
gąbki, to bardzo przyjemna odmiana.
Rozwój postaci oraz ulepszanie ekwipunku są bardzo istotnym elementem
Breakpoint. Mnogość umiejętności, odblokowywanych wraz ze zdobywaniem doświadczenia za wykonywanie misji oraz walkę, pozwala zbudować
postać wyspecjalizowaną w bardzo określonym kierunku. Do odblokowania
są łącznie cztery klasy postaci, te natomiast dają nam dostęp do wyzwań
każdej z nich. Gra nie zmusza nas jednak do korzystania z którejkolwiek
i jeśli nie chcemy wchodzić w bezpośrednią konfrontację z wrogiem
i wolimy skupić się na cichej eliminacji, możemy inwestować wyłącznie w umiejętności pozwalające nam grać tak, jak lubimy. Podobnie jest
z ulepszaniem broni, podzielonej na kilka podstawowych typów. Możemy
zmieniać celowniki, uchwyty, magazynki czy końcówki lufy, a także montować na niej inne dodatki (jak choćby podlufowy granatnik), da się też
ją malować. Ponadto do odkrycia jest wiele schematów na dodatkowe,
niedostępne w sklepie akcesoria. Poszczególne klasy broni można też
ulepszać, inwestując w nie pochodzące z rozmontowywanego ekwipunku
części. Modyfikacje mają zauważalny wpływ na grę, nie są też oderwane
od rzeczywistości – próżno szukać tu dodatków, które nie byłyby spójne
z faktycznie istniejącym sprzętem wojskowym. Wyposażenie dodatkowe
jest bardziej futurystyczne (nie sposób innym mianem określić drony
strzelające synchronicznie do kilku przeciwników czy granaty oznaczające
wrogów przez ściany), ale wciąż w granicach rozsądku. Podczas rozgrywki
zdobywamy mnóstwo sprzętu – nieoczekiwanie Breakpoint stał się loot
shooterem, choć nie wychodzi mu to na dobre. Widać, że interfejs jest
mocno wzorowany na The Division 2, nie przeniesiono jednak do niego
kilku kluczowych usprawnień, poczynając od oznaczania znalezionego
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sprzętu do rozmontowania, na przełączaniu zestawów ekwipunku i klas
kończąc. Postać automatycznie podnosi wszystko, przez co po godzinie
wykonywania misji trzeba spędzić przynajmniej kilka minut na pozbywaniu
się niechcianych rzeczy. Co więcej, o ile pomiędzy poszczególnymi typami
broni czuć różnicę, to już jej poziom jest nieodczuwalny. Przez osiem godzin
korzystałem z tego samego uzbrojenia na poziomie 10. i, pomimo tego, że
znajdowałem już sprzęt o 20–25 poziomów lepszy, przeciwników pozbywałem się równie szybko. Nie wiem, jak duża musi być różnica, by faktycznie
była znacząca, niemniej jednak w tej sytuacji uważam wprowadzenie elementów loot shootera za błąd. Znajdowany sprzęt praktycznie niczego nie
zmienia, a jego porządkowanie zajmuje jedynie czas.
Właściwą akcję można podzielić na eksplorację terenu oraz wykonywanie zadań. Cała mapa jest dostępna od razu, ale z uwagi na poziom przeciwników nie wszędzie warto się od razu zapuszczać. To trochę sztuczne
ograniczenie, ale czuć dzięki niemu progres, szczególnie jeśli gramy sami.
Rozgrywka solowa różni się znacznie od kooperacyjnej, pomimo tego,
że teoretycznie wykonujemy te same zadania. Podstawową zmianą jest
możliwość faktycznego zapauzowania gry (po przejściu do menu akcja
jest wstrzymywana, co nie dzieje się oczywiście już podczas kooperacji),
ponadto zdecydowanie więcej uwagi należy poświęcić ukrywaniu się,
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wykrywaniu przeciwników i cichemu poruszaniu się. Dość łatwo można zsunąć się ze zbocza i solidnie poobijać, tracąc tym samym większość punktów
życia i wytrzymałości. Konfrontacja z kilkoma wrogami, i to nawet mając
przewagę terenu, może się skończyć zaalarmowaniem pobliskich oddziałów, a w efekcie szybką śmiercią. Wykonywanie misji również jest inne, bo
nie możemy zaatakować z kilku frontów jednocześnie, a nasza siła ognia
jest niewystarczająca, by walczyć otwarcie z kilkoma wrogami naraz. Nie ma
tu botów, które wspierają nas w konfrontacji, w grze solo liczymy wyłącznie
na siebie. Eksplorowanie terenu możliwe jest zarówno w tradycyjnym trybie
ze znacznikami, jak i z minimalnym interfejsem, który nie wskazuje, dokąd
dokładnie mamy się udać. Rozwiązanie to działa dobrze w Assassin's Creed
Odyssey, ale w taktycznej strzelance nie jest już tak wygodne, choćby ze
względu na użycie pojazdów, a tym samym znacznie szybsze poruszanie się.
Mapę można przemierzać nie tylko pieszo, ale i w licznych samochodach,
na motocyklu, helikopterem czy samolotem. Pojazdy różnią się od siebie,
niektóre mają wieżyczki strzelnicze (aczkolwiek te się właściwie nie przydają, jeśli gramy solo), ale wszystkimi jeździ się równie łatwo i… osobliwie.

GRY

166

Model jazdy jest bardzo uproszczony, samochody trzymają się podłoża
zadziwiająco dobrze nawet wtedy, gdy nie powinny, choć jednocześnie są
zauważalnie podsterowane. Ogólnie prowadzi się je dobrze, nie trzeba się
ich uczyć, a w grze skoncentrowanej na strzelaniu to niewątpliwa zaleta.
Główny element, czyli walka, został zrealizowany z należytą starannością.
Strzelanie jest bardzo przyjemne, pomimo tego, że wymaga przyzwyczajenia. Przechodzenie pomiędzy perspektywą pierwszo- i trzecioosobową
przy celowaniu początkowo dezorientuje, ale z czasem przestaje zwracać
na siebie uwagę. Różnice pomiędzy poszczególnymi broniami wyraźnie
czuć, mają zauważalny odrzut oraz efektywny zasięg. Na każdą misję warto
się przygotować, dobierając zarówno broń, jak i jej wyposażenie – w kilku
sytuacjach żałowałem, że karabin snajperski wyposażyłem w lunetę z największym powiększeniem, podczas gdy przeciwników ostrzeliwałem ostatecznie z dużo mniejszego dystansu i miałem zawężone pole widzenia.
Dobrym miejscem do przygotowania się są biwaki, czyli miejsca, pomiędzy
którymi można szybko podróżować. Są rozrzucone po całej mapie, zazwyczaj w pobliżu lokalizacji misji. Na biwaku da się nie tylko wybrać sprzęt,
ale też przygotować racje żywnościowe zwiększające tymczasowo statystyki postaci, a także zamówić pojazd, który pojawi się obok obozowiska.
Zadania, które mamy do wykonania, są bardzo powtarzalne i sprowadzają
się do eliminacji wrogów, by dostać się do określonej postaci, przedmiotu
lub miejsca, od czasu do czasu trzeba coś zniszczyć bądź kogoś uratować.
Wyjątkiem są śledztwa, w których podczas kilku mniejszych zadań zbieramy wskazówki, pozwalające wyjaśnić nam konkretną zagadkę (daleko
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temu jednak do skanowania otoczenia z Batmana). To drobne, ale przyjemne urozmaicenie. Oprócz gry PvE mamy też rozgrywkę PvP, czyli Ghost
War. Tryb ten skupia się na konfrontacji dwóch czteroosobowych drużyn,
zrzuconych na spory obszar. Zasady rozgrywki ograniczają się do tradycyjnego deathmatchu lub podkładania bomb, ale z uwagi na sporą przestrzeń,
bardzo szybką śmierć i brak odradzania, wrażenia są unikalne. Przewagę ma
nie ten, kto celniej strzela, ale ten, kto szybciej zdobędzie drona i zeskanuje
wroga bądź też wypatrzy go przez lunetę i da znać kompanom, gdzie znajduje się zagrożenie. Tryb przypomina mi trochę battle royale, bo tu również
część wyposażenia zdobywamy na mapie i staramy
się ukrywać, a śmierć zmusza nas do odczekania
do kolejnej rundy. Używamy w nim broni zdobytej

Główny element, czyli walka,
został zrealizowany z należytą
starannością. Strzelanie jest

w klasycznej rozgrywce, ale jej statystyki są wyrównywane tak, że niezależnie od poziomu, szanse każdego gracza są równe.

bardzo przyjemne, pomimo

Tworzone przez Ubisoft światy zawsze się mi podo-

tego, że wymaga przyzwyczaje-

bały – mnogość detali, różnorodność i natural-

nia. Przechodzenie pomiędzy
perspektywą pierwszo- i
trzecioosobową przy celowaniu początkowo dezorientuje,
ale z czasem przestaje zwracać
na siebie uwagę.

ność otoczenia pozwalały błyskawicznie wczuć się
w przedstawione realia. Nie inaczej jest w przypadku
Auroi, która nie dość, że jest olbrzymia, to nie jest
monotonna. Większość terenów jest zalesiona,
aczkolwiek roślinność znacznie się od siebie różni.
Są rozległe bagna, zaśnieżone wzgórza, wysuszone
równiny, a także liczne, drobne wyspy, pomiędzy
którymi poruszamy się przeróżnymi pojazdami.
Krajobrazy wyglądają świetnie, znacznie słabiej
wypadają natomiast modele postaci, którym brakuje
detali, a oświetlone są często tak, że wyglądają bar-

dzo płasko. Ponadto gra ma też mnóstwo drobnych błędów technicznych:
niedoczytujące się w przerywnikach filmowych tekstury, migające i poszarpane cienie, doczytywanie obiektów w tle w niezrozumiałej kolejności
(świetnym przykładem są wiatraki na morzu, którym najpierw wczytuje
się śmigło, a dopiero po zbliżeniu się widać resztę). Na PS4 gra ma też problemy z płynnością – nie jest to najnowsza konsola, ale i gra nie wygląda na
tyle olśniewająco, by usprawiedliwić tym problemy. Niestety, na tym problemy się nie kończą, gra potrafi zabić gracza natychmiast po wczytaniu,
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informować o ukończeniu zadania z samouczka, pomimo tego, że wykonaliśmy je kilka godzin wcześniej, a nawet obrócić pojazd, którym jedziemy
o 360 stopni i to w osi poziomej. Na błąd wygląda też zachowanie cywili,
którzy nie reagują na trupy rozesłane wokół, gdy z nimi rozmawiamy. Od
premiery minęły dopiero dwa tygodnie, więc liczę na to, że przynajmniej
część tych błędów zostanie usunięta, niemniej jednak dawno nie miałem
do czynienia z tak niedopracowanym tytułem.
Ocena Ghost Recon Breakpoint jest niezmiernie trudna. Gra ma sporo
zbędnych rozwiązań, które nie wnoszą wiele do rozgrywki, powtarzalne
zadania, szczątkową fabułę i błędy, których w finalnej wersji się nie spodziewałem. Granie solo jest trudne i szybko nuży, bo misje (a także całą
rozgrywkę) zaprojektowano z myślą o kooperacji. Współpraca z innymi graczami ratuje ten tytuł – eliminowanie wrogów synchronicznymi strzałami,
wlatywanie do środka bazy, ostrzeliwując jednocześnie przeciwników i wzajemne osłanianie się, by szybciej przebić się przez fale oponentów, dostarcza solidną dawkę rozrywki, wciągającej na długie godziny. Owszem, rdzeń
zabawy się nie zmienia, ale zarówno różnorodność broni, jak i zróżnicowane
umiejętności, pozwalają podejść do niej na wiele sposobów. Ostatecznie
polecam Ghost Recon Breakpoint, ale pod jednym warunkiem: musicie
mieć z kim w niego grać.
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Szybkie notatki
z Apple Pencil
W obecnym numerze testuję najnowszą generację najtańszego iPada.
Jako że jest to pierwszy tablet od Apple ze wsparciem dla Apple
Pencil, z jakiego miałem możliwość korzystać, postanowiłem podzielić
się bardzo przydatną funkcją właśnie z wykorzystaniem tego rysika.

Chcesz coś szybko zanotować na swoim iPadzie. Co robisz? Zwykły użytkownik, który nie posiada Apple Pencil, ma dwa wyjścia.
Pierwsze, najwolniejsze, to po prostu odblokować iUrządzenie i włączyć
aplikację Notatki.
Drugie wyjście to skonfigurowanie dostępu do notatek z Centrum Sterowania.
Wtedy wystarczy wywołać je z zablokowanego ekranu i uruchomić notatki.
Jeśli jednak macie Apple Pencil, to jest jeszcze szybszy sposób. Wystarczy
tylko uruchomić ekran i dotknąć go rysikiem, by automatycznie przejść do
notatek w trybie rysowania i pisania odręcznego. To świetna możliwość,
jeśli chcemy zanotować coś szybko lub szybko coś naszkicować.
Nie jest to może najnowszy tip, ale jestem pewien, że część z Was o nim
nie wiedziała.
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Najlepiej przestań
oddychać
Nikt przy zdrowych zmysłach nie zaprzeczy, że ekologia i ochrona
środowiska są jednymi z najważniejszych zadań społecznych
dzisiejszych czasów. Jednak sposób, w jaki się za to zabieramy,
pozostawia wiele do życzenia

M
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Moje podejście do ochrony środowiska jest dość proste – ponieważ nie
mogę zmienić wszystkiego, co dzieje się na świecie, zajmuję się własnym
podwórkiem. To podobno bardzo skuteczna metoda. Jeśli każdy z nas
zająłby się tylko tym, co ma za oknem, pewnie rozwiązalibyśmy większość problemów. To się jednak nie uda, bo w naturalny sposób ludzie
chcą patrzeć na dalekie morza i oceany, nie na własne, podwórkowe
ścieżki. W swoim podejściu nie jestem ani aktywistką, ani ekstremistką.
Nie moralizuję, bo nie mnie oceniać, jakie podejście sprawdzi się na
dłuższą metę. Czego nie można powiedzieć o intelektualnych aktywistach, promujących wszystko, co dobrze brzmi i stawia ich w korzystnym
świetle.
Z czasów, kiedy dorastałam, pamiętam szacunek. Do wszystkiego – do
nauczycieli, rodziców, starszych. Nie tylko do osób, ale również czynów
i przedmiotów – szacunek do tego, że ktoś poświęcił czas, by ugotować
obiad (bez względu, czy byli to rodzice, czy pani ze stołówki), szacunek
do prezentów, ubrań czy jakichkolwiek innych przedmiotów, jakie otrzymywaliśmy. Niby proste, niby oczywiste, ale szacunek ów gwarantował,
że przedmioty służyły nam dużo dłużej, niż ma to miejsce teraz. Pamiętam też szklane butelki na wymianę. Pamiętam, że na zakupy chodziło
się z własnymi torbami, a po ogórki kiszone szło się ze słoikiem albo
bańką. O ile nie robiło się ich samemu w domu. Generalnie w domu
robiło się wiele rzeczy – soki i przetwory, marynowane grzybki, dynię
i gruszki oraz dżemy i powidła. W tym celu trzymało się zapasy słoików,
które służyły w domu latami. Z tej perspektywy śmieszą mnie młodzi
ekolodzy, którzy na YouTubie pokazują słoik i z powagą wyjaśniają, do
czego można go używać. Zapewne nie musieliby odkrywać Ameryki od
nowa, gdyby słuchali mamy i babci. No ale to już zupełnie niemodne, bo

...szacunek ów gwarantował, że przedmioty służyły nam dużo
dłużej, niż ma to miejsce teraz. Pamiętam też szklane butelki
na wymianę. Pamiętam, że na zakupy chodziło się z własnymi
torbami, a po ogórki kiszone szło się ze słoikiem albo bańką.
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starzy nic nie wiedzą – zniszczyli nam świat i teraz my, młodzi i oświeceni, musimy go uratować.
Na tym samym wdechu potępione zostają plastikowe pudełka do przechowywania żywności, które muszą być natychmiast usunięte z każdego
domu, który ceni sobie dobro planety. Młodym ludziom nie przyjdzie
do głowy, że rozsądne byłoby korzystanie z nich tak długo, jak długo to
możliwe w celu zmniejszenia wpływu, jaki mają na środowisko. Zamiast
tego odbywa się rytualne oczyszczanie przestrzeni i wyrzucanie okropnego plastiku wprost do śmietnika. Cała akcja wygląda świetnie, jednak
zupełnie przeczy zasadom logiki. Następnym krokiem jest zakupienie

Młodym ludziom nie przyjdzie do
głowy, że rozsądne byłoby korzystanie z nich tak długo, jak długo
to możliwe w celu zmniejszenia
wpływu, jaki mają na środowisko.

nowych naczyń, oczywiście z materiałów ekologicznych – szkła, bambusu czy stali. Oczywiście w procesie produkcji szkła i stali nie powstają
żadne zanieczyszczenia, prawda? Ale za to świetnie wyglądają na
Instagramie.
Albo weźmy takie zakupy. Za moich młodych czasów nie było warzyw
umytych i zapakowanych w kolorowe, plastikowe woreczki. Warzywa
kupowało się w zieleniaku albo na targu (tak, nawet w mieście), następnie pakowało się je we własne siatki i zanosiło do domu. Teraz ruch
ekologiczny domaga się produktów na wagę, kupowanych luzem i bez
opakowań. Jakby to powiedzieć – to już było, nic nowego i odkrywczego. Wyrastają nam zatem sklepy ekologiczne, w których z ładnie
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poustawianych słojów można sobie nabrać makaronu, kaszy czy ryżu
do własnego pojemniczka. Grzecznie zapytam zatem – a w jaki sposób
owe produkty docierają do sklepu? Luzem? Oczywiście, że nie – docierają w opakowaniach zbiorczych, z których są potem przesypywane do
owych ładnych słoiczków. A czemu służą opakowania? Przede wszystkim
– zabezpieczeniu produktu przed zniszczeniem albo zepsuciem w czasie transportu. Bo wyrzucanie produktu jest tak samo złe, jak wyrzucanie opakowań. Ale o ile bardziej właściwie wyglądają te słoje w oczach
nowomodnych ekologów?
Sprowadzanie dyskusji społecznej do uproszczonych i nierealnych rozwiązań nie ma wielkiego

Sprowadzanie dyskusji
społecznej do uproszczonych
i nierealnych rozwiązań
nie ma wielkiego sensu.
Ot na przykład – mogę
kupić pęczek pietruszki
w pobliskim supermarkecie,
tyle że będzie on zapakowany
w plastikową torebkę.
Mogę też kupić ten pęczek
w oddalonym od domu
polskim sklepie, w którym
wszystkie warzywa, starym
zwyczajem, nie mają żadnych
opakowań. Jednak do tego
sklepu trzeba dojechać
samochodem, bo nie ma
żadnej linii autobusowej,
która oferowałaby rozsądną
alternatywę.

sensu. Ot na przykład – mogę kupić pęczek pietruszki w pobliskim supermarkecie, tyle że będzie
on zapakowany w plastikową torebkę. Mogę też
kupić ten pęczek w oddalonym od domu polskim
sklepie, w którym wszystkie warzywa, starym zwyczajem, nie mają żadnych opakowań. Jednak do
tego sklepu trzeba dojechać samochodem, bo nie
ma żadnej linii autobusowej, która oferowałaby
rozsądną alternatywę. Trzeba byłoby policzyć, czy
ślad torebki i ślad spalin różni się wystarczająco, by
podjąć ekologiczną decyzję. Nie wystarczy po prostu oznajmić, że kupiło się bez opakowania i w ten
sposób uratowało morskiego żółwia. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. W tym przypadku
moja odpowiedź jest dużo prostsza – po prostu
sadzę własną pietruszkę, szczypiorek, rozmaryn,
tymianek, a nawet liście laurowe. Jednak wiem,
że nie każdy ma ogródek, w którym może uprawiać własne rośliny, więc nie jest to rozwiązanie
uniwersalne.
Zmierzam do tego, że ekstremizm nie popłaca.
Fajnie jest czuć, że robi się coś dobrego dla planety i środowiska, jednak nie można zapominać,
że poza dobrym samopoczuciem ważna jest też
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logika postępowania. Zamiast szukać daleko, trzeba patrzeć na własne podwórko. I każdemu będzie dzięki temu lepiej. Życie ekologiczne
polega na tym, żeby efektywnie wykorzystywać posiadane przez nas
zasoby – unikać marnowania nie tylko żywności, ale i przedmiotów. Jeśli
już posiadamy „jednorazowe”, plastikowe pojemniki, używajmy ich tak
długo, jak to możliwe. Zamiast wyrzucać ubrania, których już nie nosimy,
oddajmy je tym, którym mogą się jeszcze przydać. Nie kupujmy rzeczy, które nie są nam potrzebne, a jeśli kupujemy nowe przedmioty, to
dopłaćmy do jakości, żeby służyły nam jak najdłużej. A przede wszystkim
myślmy, czyli samodzielnie oceniajmy sytuację z różnych perspektyw.

Krążył ostatnio po internecie mem, którego puenta mówiła,
że największy ślad węglowy pozostawia posiadanie dzieci.
Naprawdę chcemy iść w narrację, która ostatecznie powie nam:
„Najlepiej przestań oddychać!”?

Krążył ostatnio po internecie mem, którego puenta mówiła, że największy
ślad węglowy pozostawia posiadanie dzieci. Naprawdę chcemy iść w narrację, która ostatecznie powie nam: „Najlepiej przestań oddychać!”?
Młodym ludziom zaś poradzę zastanowienie się nad ilością zużywanego
prądu i szacunkiem do urządzeń elektronicznych. Kiedyś nie rzucało się
tabletami, komputerami i telefonami. I nie wymieniało się ich co pół
roku z powodu stłuczonego ekranu.
Zanim więc pójdziecie edukować masy, zgaście światło w łazience,
wysuszcie ubrania na balkonie – nie w suszarce i ugotujcie obiad jak
normalni ludzie, zamiast wyskoczyć na fastfood. I wyrzućcie baterie do
stosownego pojemnika, a nie do śmietnika.
Wtedy będziecie zmianą, jaką chcecie zobaczyć w świecie.
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Na skrzyżowaniu
Wspomniałam ostatnio w pracy o zbliżającej się premierze Apple
TV+. Nawet nie tyle wspomniałam, ile napomknęłam, zupełnie
mimochodem. Wtedy koleżanka zapytała, czym to całe Apple TV ma
być. I się zaczęło.

N
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Nie żeby jakaś awantura, ale wyjaśnianie. Koleżanka używa iPhone’a i iPada,
ale nie interesuje się filozofią firmy. Używa, bo może i tyle. Wyjaśniłam więc
funkcjonowanie serwisu co do zasady i od razu zostałam poczęstowana
pytaniem: „A czym to się różni od Amazona albo Netfliksa?”. Pytanie bardzo
zasadne i ze wszech miar słuszne. Pierwszą cisnącą się na usta odpowiedzią
jest oczywiście jakość prezentowanych treści. Pomyślałam jednak, że jeszcze
nie wiemy, jakie te treści będą naprawdę, więc postanowiłam pokazać jej
fragment marcowego keynote, żeby to firma przemawiała sama za siebie.
Weszłam na YouTube’a, znalazłam odpowiednie wideo, przewinęłam i zaczęłyśmy oglądać.
Oglądaliście kiedyś keynote z kimś, kto nie ma żadnego pojęcia na temat
Apple i jego filozofii? W mojej pracy ważna jest umiejętność obserwowania reakcji osób, którym przekazujemy treści i określenia, czy owa treść
dociera do nich w sposób jasny i prosty. W tym przypadku oczywiste było,
że keynote, zamiast wyjaśnić sytuację, spowodowało tylko jeszcze większe
zamieszanie. Na początku dwóch kolesiów ze sceny zaczęło opowiadać
o zmienianiu świata. Dla kogoś, kto żyje w kulturze Apple od lat, analogia jest
prosta i adekwatna. Dla kogoś spoza tego świata wielkie słowa brzmią trochę
jak sekciarski bełkot, serwowany przez napalonego marketingowca. Następnie, zamiast opisu samej usługi, pojawia się twarz Spielberga, który zaciemnia
obraz jeszcze bardziej, opowiadając o sztuce przekazywania historii. Nawet
bez odwracania się widzę, że zainteresowanie w pokoju spada, a przekaz
rozpływa się w powietrzu. Narracja utrzymana jest w warstwie wysokiej i nie
przekazuje treści merytorycznych, tylko emocjonalne.
Nie ma szczegółów ani opisów usługi, do których
przyzwyczajony jest zwykły użytkownik. Wcinam się

Dla kogoś, kto żyje w kulturze Apple od lat, analogia jest prosta i adekwatna.

więc Spielbergowi w słowo, zachęcając ceną – serwis
będzie dużo tańszy niż Netflix czy Amazon – i odzyskuję zainteresowanie. Wyraz skonfundowania jednak
pozostaje na twarzy koleżanki, więc ostrożnie, krok

Dla kogoś spoza tego świata

po kroku, zaczynam tłumaczyć, czemu firma tech-

wielkie słowa brzmią trochę

nologiczna, zamiast opowiadać o technologii, nawija

jak sekciarski bełkot, serwowany przez napalonego
marketingowca.

o wzniosłych ideach. Z pomocą przychodzi mi Walter
Issacson i „Innowatorzy”, czyli Lord Byron, Ada i Mary
Shelley. Opowiadam o tym, jak Apple zawsze wierzyło, że jedynie współpraca pomiędzy nauką i sztuką
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gwarantuje prawdziwy postęp i rewolucję – filozof musi wymyślić ideę, która
zostanie zrealizowana przez naukowca, co z kolei zainspiruje innego artystę – niekończący się ciąg motywacji. To przedarło się jakoś przez zasieki
umysłu, chociaż wywołało również niedowierzający uśmiech – po co ta cała
filozofia i wielkie słowa? Tylko po to, żeby sprzedać produkt codziennego
użytku? W końcu zrezygnowałam i skróciłam wersję sprzedażową do minimum – Apple TV+ to taki Netflix, tylko że tańszy. I to jakoś przeszło. Ledwo,
ale przeszło.
Cała sytuacja zmusiła mnie do spojrzenia na Apple z perspektywy outsidera.
Osoby, której wcale nie interesuje retoryka, filozofia i wielkie słowa. Osoby,
która używa sprzętu Apple, bo może, nie dlatego, że stoją za tym jakieś głębsze przemyślenia. Przede wszystkim zastanawia mnie, jak długo jeszcze strategia będzie miała rację bytu.
W dzisiejszych czasach każda informacja ulega uproszczeniu, wszystko musi
być odpowiednio zakwalifikowane, skatalogowane i opisane. Nikt nie ma
czasu na słuchanie wypowiedzi oratorów, ciągnących się w nieskończoność
wywodów i akcji sprzedawania wartości dodanej. Dla nas ta ciągłość myśli,
która towarzyszy Apple od lat, jest naturalna i sprawia, że wydaje nam się,
że firma wcale się nie zmienia. Jednak dla nowych użytkowników filozofia ta
może okazać się zupełnie zbędna, patetyczna i po prostu nudna. W dzisiejszych czasach wszyscy wiemy, jak wygląda marketing i w jaki sposób wciska
nam się różne produkty, zapewniając, że zmienią one nasze życie na zawsze.
Ta jedna firma, która akurat dotrzymuje słowa, może ponieść konsekwencje
retorycznych bajeczek marketingowców i pijarowców.
Bo Apple, chociaż miewa dobre i złe momenty, zazwyczaj (z naciskiem na
to słowo) dotrzymuje słowa i naprawdę zmienia świat. Czasem trudno to
zauważyć, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia i często zdarza się, że oczekując
wymyślnych potraw, nie zauważamy, jak świetnie przyrządzone są te zwykłe
pozycje z menu. I narzekamy, bo chcemy więcej i lepiej, nie zwracając uwagi
na to, że w innych knajpach żadne dania nie są tak dobre, jak zwykłe potrawy
w naszej. Tak już jesteśmy skonstruowani.
Nie wiem, czy koleżanka zdecyduje się na subskrypcję Apple TV+
pomimo niskiej ceny. Możliwe, że cała rzecz okazała się zbyt mocno
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przeintelektualizowana dla zwykłego użytkownika, który chce po prostu
obejrzeć fajny serial. Nie mówię, że to źle, ale zdaję sobie sprawę, że czas
wartości dodanej z wyższej półki odchodzi w zapomnienie, a idee sprowadzane są do parteru i odarte z intelektualnych fatałaszków. Szkoda, ale
niewiele możemy na to poradzić. Rzecz naprawi się sama, z czasem, kiedy
ludzie zatęsknią za czymś więcej – za możliwością realizacji marzeń, jaką daje
przedmiot, który stworzony jest przy użyciu prawdziwej fantazji.
Jak na przykład koło, komputer czy usługa.
Pomyślcie tylko, ile zastosowań znaleźliśmy dla zwykłego koła. Umożliwiła
to ludzka wyobraźnia. Koło jest wszędzie – w rowerach, w zegarach, gdzie
tylko chcecie. Komputery są w samochodach, pralkach
i telefonach. A usługi? Pewnie, że ciężko wymyślić coś
unikalnego na rynku, na którym usługi streamingowe

Wiem jednak, że prawie
zawsze ingerencja w proces twórczy nie kończy się
najlepiej.

są serwowane od dawna. Na pewno można próbować
wygrać jakością i pomysłowością w zakresie serwowanych treści, ale to już przyjdzie ocenić użytkownikom.
Na razie pojawiły się doniesienia, że Apple nie poczyna
sobie najlepiej, mocno ingerując w proces tworzenia
seriali i programów i starając się sprawić, by nie zawierały
one żadnych kontrowersyjnych treści. Trudno przewi-

dzieć, jaki będzie skutek takich zabiegów – 1 listopada możemy otrzymać
doskonałe kino dla każdego albo wykastrowane z życia i treści opowiastki,
które nie przyciągną wielu klientów. Osobiście mam nadzieję, że skrzyżowanie
Apple nadal istnieje i że za koncepcją serwisu stoi ktoś, kto ma wizję, zaś wizja
zostanie zrealizowana przez kogoś, kto ma konieczną do tego technologię.
Wiem jednak, że prawie zawsze ingerencja w proces twórczy nie kończy się
najlepiej. Przekonamy się już niedługo i dowiemy się, czy wielkie słowa, które
padły ze sceny, znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Oby, bo potrzebujemy czegoś więcej niż intelektualnej papki, którą serwuje
się nam od lat.
1 listopada już niedługo.
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Dobrze mieć iMaga
Lubię te momenty, gdy znajduję chwilę, aby poczytać magazyn, który
współtworzę od ponad 5 lat. Czasami przy kominku. Innym razem
gdzieś w środku lasu, łapiąc kontakt z samym sobą – jak teraz, gdy piszę
te słowa. Ilekroć po niego sięgam i czytam felietony Kingi czy relacje
z podróży innych kolegów z redakcji, zdaje sobie sprawę, jak cholernie
dużo szczęścia mnie spotkało. Tak, na takie felietony spora część osób
ma alergię – trudno. Ten taki właśnie będzie.

W
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Wszędzie
Rzadko pisze się o tym, jak wygląda życie na pokładzie tej naszej łajby.
Pora to zmienić. Pracujemy zdalnie, rozsiani w sumie po całym świecie.
I wiecie co? Jest coś niesamowitego w momencie, gdy wiesz, że możesz
liczyć na każdego z redakcji niemal na każdym krańcu świata. Liczyć
na gościnę (Choćby nie wiem co!). Liczyć na pomoc (Bo pomagać sobie
trzeba.). Taką ludzką, od serducha. Nie jest idealnie, ale nigdzie nie jest.
Za to jest tak, że gdy wracam do zaległych numerów (tak, współtworząc
magazyn, można nie mieć czasu na jego całościową lekturę) lub sięgam
po najnowsze wydanie – mam w głowie jedno: Jakim cudem nam się to
udało?
A udało się nie tylko stworzyć, rozwinąć i nieprzerwanie od tylu lat wydawać magazyn, który powstał przede wszystkim dla nas, a z biegiem czasu
okazało się, że nie tylko my nie mieliśmy czego czytać. To nie jest górnolotne stwierdzenie, bo tego typu magazynu o Apple (kiedyś na wyłączność) i głównie o technologiach (dziś), nie było. Kiedy mówię znajomym,
że go tworzymy, zdziwienie pojawia się już przy liczbach. Średnio 200–300
stron każdego miesiąca. To się nie zdarza często i nie trwa tyle lat.
Tak sobie dumam nad tym naszym nadgryzionym sadem, gdzieś w środku
niczego i dochodzę do prostego wniosku: łączy nas to, że każdy z nas na
swój sposób chce przekazać Wam cząstkę swojego świata. U Kingi jest to
spojrzenie na rzeczywistość. U Wojtka pasja dążenia do perfekcji i skupienie na detalu. U Dominika dystans i opanowanie w komentowaniu nowości, a u Pawła, no cóż, Paweł Jońca pod swym dziełem podpisuje się sam.
Cieszy mnie, że każda i każdy z nas ma do dodania coś niepasującego do
utartych schematów. Coś, co jest charakterystyczne dla niego. Coś, co nie

Tak sobie dumam nad tym naszym nadgryzionym sadem,
gdzieś w środku niczego i dochodzę do prostego wniosku: łączy
nas to, że każdy z nas na swój sposób chce przekazać Wam
cząstkę swojego świata.
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zawsze jest zgodne z głosem większości, ale w co on wierzy. I cieszy to, że
możemy to robić, a Wy na to czekacie każdego miesiąca.

Trwałość
Mam co czytać i są to dokładnie takie treści, których szukam. Dobrze jest
mieć nawyk, przy którym brak jednego felietonu Kingi powoduje dziwne
poczucie pustki, a felietonowy debiut Jaśka – poczucie dumy i radości,
bo sporo życia razem przegadaliśmy. Tworzymy coś wyjątkowego na skalę
Polski i z całą pewnością – Europy. Jesteśmy redakcją, która w mojej ocenie ma wspólny mianownik i jest nim trwałość. Misji, relacji, podejścia do
samych siebie. Pewność, że możemy liczyć na szczerość – choć czasami na

Tworzymy coś wyjątkowego na
skalę Polski i z całą pewnością –
Europy. Jesteśmy redakcją, która
w mojej ocenie ma wspólny mianownik i jest nim trwałość. Misji,
relacji, podejścia do samych siebie.

redakcyjnym Discordzie jest ona naprawdę trudna do przełknięcia. Ale
rozwija. Powoduje, że wybór okładki jest comiesięczną okazją do poznawania kreatywności koleżanek i kolegów (bywa ostro). Sprawia, że cięta
riposta naszych dziewczyn z korekty udowadnia Ci, że trzeba się na chwilę
zatrzymać i zebrać myśli raz jeszcze.
Dobrze mieć iMaga – to jedno, a współtworzyć go – to frajda, którą Wy,
jako czytelnicy, pozwalacie nam się cieszyć. Mamy listopad i przed nami
ostatnie, grudniowe wydanie. Kolejny rok. Być może w wielu aspektach
trudny. W innych przełomowy. Jedno wiem na pewno: najlepsze dopiero
przed tą załogą. Bo czemu nie?

FELIETONY

JUSTYNA JAKUBCZYK
in/justynajakubczyk

183

Sitting is the new smoking,
czyli dlaczego warto odkleić
się od krzeseł… cz. 1
Jedziesz do pracy autem? Siedzisz przy biurku? Jesz lunch na siedząco? Pijesz
kawę, siedząc? Siedzisz na spotkaniu? Wracasz metrem w pozycji siedzącej?
Dojeżdżasz do kina i teatru i nadal siedzisz? Idziesz do lekarza i siedzisz
w poczekalni? Co słyszysz, kiedy wchodzisz do urzędu, gabinetu czy na event?
Z wielką gościnnością: „Pan usiądzie!”, „Proszę sobie spocząć!”, „Zapraszam,
tu można usiąść”, aż wreszcie… wracasz do domu i zasiadasz przy stole albo
przed telewizorem czy komputerem! Uff… można się zmęczyć siedzeniem!

I
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I może jeszcze nikt nie umarł od zasiedzenia, ale powszechnie już wiadomo,
że siedzący tryb życia znacząco przyczynia się do spadku jakości życia i zdrowia, do degeneracji ciała i… umysłu, chociaż nadal za mało się o tym mówi.
Niewątpliwie jednak jesteśmy „pokoleniem 3 krzeseł” – o czym można
przeczytać w raporcie firmy Human Power – „Praca, moc, energia w polskich firmach”.
Badania w zakresie Sitting is the new smoking prowadzone są przez endokrynologa Jamesa Levine’a z Mayo Clinic od kilkunastu lat. Wysuwa on
dosyć groźnie brzmiące hipotezy, które popiera wieloma testami i badaniami medycznymi: Sitting is more dangerous than smoking, kills more
people than HIV and is more treacherous than parachuting.
Owszem, jest również nurt przeciwników tej tezy, głoszący, że nie można
siedzenia porównywać do palenia, bo nie udowodniono jeszcze tak
dużego zagrożenia dla życia, jak w przypadku wdychania substancji zawartych w papierosach. Wiele badań pokazuje natomiast, że siedzenie ponad
sześć godzin dziennie (w sumie – niekoniecznie liczone bez przerwy)
zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę, nowotwory, choroby serca
i krążenia krwi oraz może przyczynić się do skrócenia życia.
O tym, że siedzący tryb życia przyczynia się do destrukcji kondycji fizycznej organizmu, pisać w sumie nie trzeba, bo to jest najbardziej widoczne:
zapadnięta klatka piersiowa, zgarbienie, wypchnięta zbytnio do tyłu lub do
przodu miednica, głowa wychylona do przodu (postawa pogłębiana przez
nieodpowiednią wysokość monitora i trzymanie smartfona).
Na wydziale Ergonomii Uniwersytetu Cornella (jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich) naukowcy odkryli, że do 90% więcej
nacisku oddziałuje na dolną część pleców w pozycji siedzącej. Jeśli więc masz
bóle pleców, to one w większości przypadków są spowodowane nieodpowiednimi pozycjami i długotrwałym siedzeniem – według Narodowego Instytutu Zapalenia Stawów i Chorób Układu Mięśniowo-Szkieletowego i Skóry.
Ale oprócz tych widocznych zmian jest wiele ukrytych, których sami nie
dostrzegamy.
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Przyblokowane krążenie krwi, zwłaszcza w okolicy bioder i kręgosłupa,
napięcia w ciele, wynikające z nieodpowiednich pozycji, słaby przepływ
tlenu i niedotlenienie narządów wewnętrznych przeradzają się w stany
zapalne, a osłabienie mięśni chroniących stawy i ścięgna zwiększa podatność na kontuzje.
Maratony siedzenia przyczyniają się do spowolnienia metabolizmu o 90%
już po 30 minutach* siedzenia. Jeśli więc chcesz, by Twój układ trawienny
funkcjonował prawidłowo, a tkanka tłuszczowa spalała się szybciej, to NIE
SIEDŹ! Po dwóch godzinach siedzenia poziom dobrego cholesterolu, który
pozytywnie wpływa na krążenie krwi, zmniejsza się o 20%.
Christine Friedenreich, epidemiolog z Alberta Health Services-Cancer Care
w Kanadzie, szacuje, że 173 000 przypadków raka w Stanach Zjednoczonych wynika z braku aktywności, w tym 49 000 przypadków raka piersi
i 43 000 przypadków raka jelita grubego. Innymi nowotworami związanymi
z brakiem aktywności są rak płuc (37 200), rak prostaty (30 600 przypadków), rak endometrium (12 000 przypadków) i rak jajnika (1800 przypadków). Każdy z nich może również dotyczyć długotrwałego siedzenia. Co
prawda według Live Science (strony internetowej publikującej najnowsze
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badania) podstawowy mechanizm, dzięki któremu siedzenie zwiększa
ryzyko zachorowania na raka, jest nadal niejasny, ale naukowcy odkryli
wiele biomarkerów, takich jak białko C-reaktywne, które jest obecne na
wyższych poziomach u ludzi, którzy siedzą przez długi czas.
Dr Deborah Rohm, badaczka z Kaiser Permanente w Pasadenie w Kalifornii, wyjaśnia: „Ryzyko niewydolności serca było ponad dwukrotnie większe
u mężczyzn, którzy siedzieli co najmniej pięć godzin dziennie poza pracą
i nie ćwiczyli zbyt dużo w porównaniu do mężczyzn, którzy byli aktywni
fizycznie i siedzieli krócej niż dwie godziny dziennie”.
Olivia Judson, biolog ewolucyjny i badacz biologii w Imperial College London, wyjaśnia w swoim artykule w „New York Times”: „Mężczyzn, którzy
zwykle dużo chodzą (około 10 000 kroków dziennie, mierzonych krokomierzem), poproszono o obcięcie limitu (do około 1350 kroków dziennie)
przez dwa tygodnie. Mieli używać windy zamiast schodów, jeździć do pracy
zamiast chodzić itd. Pod koniec eksperymentu wszystkie wyniki związane
z metabolizowaniem cukrów oraz tłuszczów pogorszyły się. Zmienił się
także na niekorzyść rozkład tkanki tłuszczowej. Takie zmiany są jednymi
z pierwszych kroków na drodze do cukrzycy”.
Można by dalej wyliczać…
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Na razie dodam do tego wszystkiego, że jeśli w trakcie siedzenia metabolizm zwalnia o 90%, to analogicznie spowalniają wszystkie procesy
w naszym organizmie – łącznie z koncentracją, zdolnością myślenia twórczego, krytycznego i analitycznego.
Czyli… potrafimy mniej.
To ma dodatkowo uzasadnienie w fakcie, iż najważniejszym budulcem
mózgu jest białko BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), które jest
wytwarzane między innymi w trakcie ruchu.
Dzięki zmniejszaniu czasu siedzenia na rzecz ruchu, nawet najdrobniejszego, możemy zadbać o tworzenie się nowych połączeń pomiędzy
komórkami nerwowymi i regenerację tych istniejących. To wpływa na
nasze zdolności intelektualne, stymuluje hipokamp, odpowiedzialny za
przetwarzanie informacji i zapamiętywanie oraz poprawia funkcjonowanie
kory mózgowej, czyli racjonalnego myślenia. To wszystko głównie dzięki
wspomnianemu białku.
We weren't designed to sit. The body is a perpetual motion machine. (Nie
jesteśmy zaprojektowani do siedzenia. Nasze ciało to maszyna, która musi
się ruszać, by żyć) – pisze dr Joan Vernikos, była dyrektor wydziału nauk
o życiu, NASA w książce „Sitting Kills, Moving Heals”

Dlatego jako odpowiedź na
SITTING IS THE NEW SMOKING – jest idea:
MOVING IS THE NEW THINKING!

A skoro nasze ciała nie są zaprojektowane do siedzenia, to może warto
pomyśleć o meblach zaprojektowanych do stania i do ruchu? Jeśli nie
możesz zmienić pracy i musisz spędzać czas przy biurku, to alternatywą
jest… zmiana biurka! Znajdź takie, które pozwoli Ci stać i być w ciągłym
ruchu: np. Deskwise!
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Ta mikrozmiana w otoczeniu przyniesie makroefekty korzystne dla zdrowia
i samopoczucia!
Oczywiście w połączeniu z motywacją do wprowadzania ruchu w każdym
możliwym momencie dnia: spacer zamiast siedzenia w tramwaju, schody
zamiast windy, 2 km rowerem zamiast autem na zakupy, spacer po korytarzu w trakcie rozmowy telefonicznej zamiast siedzenia przy biurku.
Nie przyklejaj pośladków do mebli, nie zawsze musisz to robić. Zastanów
się, co cenisz bardziej: zdrowie czy wygodę?

JUSTYNA JAKUBCZYK
Tancerka w biznesie, ekspert ds. łączenia pracy ciała i pracy umysłu. Odkleja
ludzi od krzeseł, by myśleli w ruchu i działali kreatywnie. Stworzyła autorski
program warsztatowy dla firm Body Movement & Design Thinking, który uczy
pracowników myślenia perspektywą klienta w tworzeniu usług i produktów.
Z wykształcenia jest projektantem usług i doświadczeń klientów, a obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. sprzedaży i rozwoju relacji w Axa Ubezpieczenia.

Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!

alnej
m
y
s
k
a
M
o
Kroków d
ności
w
y
t
k
u
d
Pro
liwiński
Ś
ł
a
h
ic
M

JUŻ W SPRZ E DA ŻY:

KursProduktywnosci.pl

FILM

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

190

Parasite
Zwycięzca tegorocznej Złotej Palmy w Cannes kazał na siebie czekać

Ocena iMagazine

kilka miesięcy, ale gdy na jesieni wszedł na ekrany polskich kin,
szybko było wiadomo, dlaczego to właśnie ten film otrzymał jedną
z najważniejszych nagród.
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Najnowszy obraz Joon-ho Bonga to pozycja, która u mało kogo nie
wywoła zachwytów. Reżyser takich filmów jak „Snowpiercer: Arka
przyszłości” czy „Okja” kolejny raz skupia się na bardzo głębokich
problemach socjologicznych, ale całość podaje w przystępny sposób.
Koreański reżyser w swoich filmach bawi się gatunkami oraz konwencjami, ale zachowuje przy tym spójność stylu.
Rodzina głównych bohaterów to ludzie mieszkający niemal w rynsztoku. Nikt nie ma pracy, rachunki nie są opłacane, a Wi-Fi łapie się
z pobliskich lokali usługowych. Pewnego dnia kolega syna oferuje, by
zastąpił go na stanowisku korepetytora córki bogatego małżeństwa.
Ten się zgadza i bardzo szybko odkrywa, że może do domu wprowadzić również resztę swojej rodziny. Nic więcej nie wypada zdradzać,
by nie zepsuć seansu osobom, które nie miały jeszcze okazji obejrzeć
filmu. Jednego można być pewnym: nie wiadomo, czego można się po
tej historii spodziewać.
„Parasite” to zderzenie dwóch światów: biednej rodziny z absolutnych
nizin i rodziny z klasy uprzywilejowanej. Choć początkowo wydaje
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się, że będzie to zwykła opowieść o tym,
jak źle jest być biednym, a dobrze jest być
bogatym, to dość szybko orientujemy się,
że nie będzie to takie proste. To kontrolowana analiza pasożytnictwa, która wychodzi znacznie dalej poza pojęcia „biedota”
i „bogactwo”. Przy tym jest to momentami
naprawdę zabawna komedia i trzymający
w napięciu thriller, jakiego nie powstydziłby
się sam David Fincher.
Niech nikogo nawet przez moment nie zraża
to, że jest to film koreański, w języku koreańskim, z koreańskimi aktorami, a co my
tam w ogóle o tej Korei możemy wiedzieć?
Produkcja ta absolutnie niczym nie odstaje
od największych filmów amerykańskich czy
europejskich twórców. Znajdziemy w niej
bardzo wiele elementów znanych z rozmaitych gatunków: grozę, tragedię czy zabawę
słowem. Aktorsko wszystko wypada tu
wybornie, a technicznie film zrealizowany
jest po mistrzowsku. Nie zdziwię się, jeśli
„Parasite”, pomimo bycia filmem nieanglojęzycznym, pójdzie w ślady zeszłorocznej
„Romy” i zawładnie tegorocznymi nominacjami oscarowymi. A jest tu za co dawać
te statuetki. Raczej nie mamy co liczyć na
nagrody dla aktorów ze strony Akademii,
a szkoda, ponieważ dawno nie poczułem
tak wspaniałego wyczucia w wypowiadaniu
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Niech nikogo nie nawet przez moment nie zraża to, że jest to
film koreański, w języku koreańskim, z koreańskimi aktorami,
a co my tam w ogóle o tej Korei możemy wiedzieć?

każdej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o scenografię, zdjęcia, scenariusz,
to proszę rozdawać te nominacje i nagrody jak leci!
„Parasite” według niektórych jest najlepszym filmem 2019 roku.
Pomimo tego, że ten rok się jeszcze nie zakończył i może nas zaskoczyć,
to zdecydowanie ten film znajdzie się w czołówce. To niezwykle inteligentna historia, poruszająca niezwykle trudne problemy, opowiedziana
ze smakiem, humorem i trzymająca w napięciu. Nawet jeśli nie jest to
najlepsze, co zobaczycie w tym roku, to i tak jest to jeden z najlepszych
obrazów ostatnich lat. Aż nie mogę się doczekać, co jeszcze zafunduje
nam Joon-ho Bong.
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(Nie)znajomi?
Nie przepadam za polskimi produkcjami kinowymi. Nie będę tego ukrywał.
Powodów jest wiele (tych technicznych i nietechnicznych), ale od czasu do
czasu pojawia się taka produkcja, w której po prostu wszystko się zgadza. Pasuje
do siebie jak szklanka wody do dobrego espresso. Dzieje się to raczej rzadziej
niż częściej, a już na pewno wyjątkową rzadkością jest, kiedy prawie wszyscy
dookoła Ciebie, nawet rodzice, twierdzą zgodnie: „Musisz pójść i to zobaczyć”.
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Tabu XXI wieku
Najnowszy film w reżyserii Tadeusza Śliwy pt. „(Nie)znajomi” to polska
adaptacja pierwowzorów włoskiego i francuskiego, które mogliśmy
obejrzeć w ostatnich latach pod tytułem: „Dobrze się kłamie w miłym
towarzystwie”. Adaptacja udana z wielu powodów. Po pierwsze scenariuszowo, ponieważ ten został dostosowany do polskich realiów
społecznych i – co się rzadko zdarza – wzmocniony fenomenalnym
aktorstwem m.in. Mai Ostaszewskiej czy Łukasza Simlata.
Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć pierwowzorów ani
filmu Śliwy (Koniecznie nadróbcie!), krótko o fabule. Grupa znajomych
spotka się na kolacji. W trakcie luźnej rozmowy jedna z jej uczestniczek
wpada na pomysł, aby zagrać w grę. Zasady są proste:
każdy kładzie telefon na stole i w momencie, gdy odezwie się jakikolwiek dźwięk (wiadomości, połączenia

Tu chodzi o to, że lepiej
znamy politykę prywat-

itd.) – właściciel odbiera telefon lub czyta na głos wiadomość, którą otrzymał. Salwa śmiechu gwarantowana?
O tym musicie się już przekonać sami w kinie.

ności Apple niż najlepszego kumpla, kobietę
czy męża.

Wracając jeszcze na moment do technikaliów – wielkie
ukłony należą się „(Nie)znajomym” za scenografię. W przypadku tej produkcji, gdzie akcja rozgrywa się w mieszkaniu
jednej z zamożniejszych par, łatwo było przesadzić. To często zdarza się w polskim kinie i nagle student pierwszego
roku, który pochodzi z ubogiej rodziny, mieszka w kamie-

nicy przy Starym Mieście. Tutaj tak nie jest. Wszystko do siebie pasuje.
Pasuje do klasy średniej, a doskonała gra światłem nadaje pożądany klimat.
Tytuł zdradza sporo. Wystarczy postawić się w roli dowolnego z bohaterów i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy zagrałbym w taką grę?
Nie tylko ze znajomymi, ale chociażby z partnerem, narzeczoną, żoną,
rodzicami? Już po obejrzeniu pierwowzoru było dla mnie jasne, że
tabu XXI wieku nie jest seks, kolor skóry czy orientacja seksualna.
Jest to oczywiście moja ocena, ale dla mnie ową świętością stał się
smartfon i jego zawartość. Zwłaszcza w naszej nadgryzionej społeczności często odnoszę wrażenie, że przynajmniej kilka osób trzyma
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w iPhone’ach dane konstrukcyjne bomby atomowej. A schodząc do bardziej przyziemnych przykładów, być może zdjęcia swojego kochanka.

Rok za rokiem
Dlaczego uwielbiamy takie historie? Bo są mocne. Ostre. Jednocześnie
brutalnie prawdziwe. Nasze cyfrowe nosidła stają się powoli twierdzami,
do których – tylko pozornie, wierzcie mi (nawet w przypadku Apple) – nikt
nigdy nie zdoła się dostać, ponieważ o tym zapewnił nas miłościwy producent. Ktoś powie: „Jak nie masz nic do ukrycia, to po co o tym piszesz?”.
Bo tu nie chodzi o to, co kto i gdzie trzyma. Tu chodzi o to, że lepiej znamy
politykę prywatności Apple niż najlepszego kumpla, kobietę czy męża.
W jednym z ostatnich odcinków „Bo czemu nie?” rozmawiałem z Jaśkiem
Urbanowiczem o „(Nie)znajomych”, zestawiając go z produkcją Russella T.
Daviesa pt. „Rok za rokiem”. Serial polecam koniecznie, jest na HBO GO
i stanowi doskonałe przedłużenie historii z „(Nie)znajomych”, pokazując
wizję tego, co może się wydarzyć, jeśli nic nie zmienimy. My. Nie Apple,
Google czy Microsoft.
Rok za rokiem mija, a ja mam wrażenie, że sami sobie przedstawiamy
w dziełach kultury całkiem realną wizję niedalekiej przyszłości, jednocześnie w ogóle nie starając się jej przeciwdziałać. Tak jakby ktoś pokazał nam,
jak utrudnić sobie i innym życie, a my grzecznie przytakujemy. Dlaczego?
Jestem naiwny? Zbyt dosłownie odbieram fikcję? Czy na pewno fikcję?
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Boże Ciało
Kilka lat temu Jan Komasa został okrzyknięty młodą nadzieją
polskiego kina masowego. Mnie nie przekonywał, ale swoim
najnowszym filmem pokazał, że jeszcze mogę zmienić o nim zdanie.
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Zarówno „Sala samobójców”, jak i „Miasto 44”, nie przypadły mi do
gustu. Widziałem jednak w tych filmach próby, by zmienić nieco polskie kino. Nadały mu odrobinę zachodniego charakteru – i tego nie
można im odmówić. Jednak dopiero „Boże Ciało” uzmysłowiło mi,
że Jan Komasa jest reżyserem, który może naprawdę to polskie kino
odmienić. Jego najnowszy film jest również opowieścią na tyle uniwersalną, że już teraz jest polskim kandydatem do bycia nominowanym do Oscara.
Daniel to młody chłopak, dla którego życie nie było łaskawe, przez
co trafił do poprawczaka. Przeszedł tam przemianę i zapragnął zostać

Choć film został umiejscowiony w bardzo polskiej scenerii 		
i realiach, to sama historia jest niezwykle uniwersalna.
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księdzem. Niestety, jako osoba z wyrokiem
nie mógł spełnić marzenia. Po drodze do
zakładu pracy na drugim krańcu Polski
zatrzymał się w małej miejscowości, gdzie
przypadkowo został wzięty za księdza,
a sam nie sprostował tej pomyłki. Niedługo
po tym proboszcz miejscowej parafii musiał
wyjechać i poprosił Daniela o zastępstwo
i czuwanie nad wiernymi…
Choć film został umiejscowiony w bardzo
polskiej scenerii i realiach, to sama historia
jest niezwykle uniwersalna. Jest to bowiem
opowieść o ludziach, wierze i człowieczeństwie. Odróżnianiu dobra od zła i o tym,
że zwykła ludzka przyzwoitość jest teraz
dobrem deficytowym. Młody Bartosz Bielenia jest doskonały jako Daniel i choć ma
już kilka filmów na koncie, to właśnie „Boże
Ciało” może go wprowadzić do polskiej
czołówki. Jego popis aktorski jest jednym
z lepszych, jakie widziałem w tym roku
i to nie tylko jeśli chodzi o rodzime kino.
Pojawiająca się na drugim planie Aleksandra Konieczna, którą na co dzień można
obejrzeć w „Na Wspólnej”, po raz kolejny
potwierdziła, że nie jest byle jaką serialową
aktorką. Pierwszy raz na poważnie mogliśmy
się o tym przekonać za sprawą „Ostatniej
rodziny” z 2016 roku.
Jan Komasa o wiele lepiej radzi sobie jako
reżyser niż jako scenarzysta. „Boże Ciało”
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jest pierwszym jego filmem, do którego nie on sam pisał scenariusz
i widać, że taki układ wychodzi najlepiej. Autorem scenariusza jest
młody Mateusz Pacewicz, który nie ma na koncie wielu filmów, ale
najnowszy obraz Komasy daje nadzieję na przyszłość, bowiem nawet
najlepszy reżyser niewiele jest w stanie zrobić, jeśli nie dysponuje dobrą
historią.
Ostatnimi laty kino polskie przeżywa naprawdę dobry okres i przynajmniej kilka razy w roku pojawiają się na ekranach filmy, których
nie powinniśmy się wstydzić na arenie międzynarodowej. „Boże Ciało”
jest tego najlepszym przykładem, czego dowodem jest między innymi
nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Scenariusz, reżyseria, aktorstwo, zdjęcia i muzyka – każdy z tych elementów
wypada tu bardzo dobrze i cieszę się, że miałem w tym roku okazję
zobaczyć film, o którym bardzo chciałbym mówić na spotkaniach ze
znajomymi. Dodatkowo Bartosz Bielenia stał się nowym objawieniem
i mam nadzieję, że teraz będę go widywał na ekranie częściej.
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Premiery DVD i Blu-ray
listopad 2019
Spider-Man: Daleko od domu
Drugi solowy film o Człowieku-Pająku, w dorobku
Marvel Cinematic Universe z Tomem Hollandem
w roli głównej. Film ten oficjalnie zamyka Trzecią Fazę,
której finał zobaczyliśmy w momencie pokonania
Thanosa przez Avengers. Tym razem Peter Parker
wyrusza wraz z klasą do Europy, a ten czas zamierza
poświęcić na odpoczynek od bycia superbohaterem.
Jak można się domyślić, nawet tam będzie musiał
przywdziać swój kostium.

Premiera: 13 listopada

Skazani na Shawshank
Ta wyreżyserowana w 1994 roku adaptacja
opowiadania Stephena Kinga z Timem Robbinsem
i Morganem Freemanem w rolach głównych od
dawna znajduje się na pierwszym miejscu TOP 250
filmów według serwisu IMDb. Do tej pory film nie był
dostępny na polskim rynku na krążku Blu-ray, ale na
szczęście w tym miesiącu się to zmieni. Pozycja, której
posiadanie jest obowiązkowe nie tylko dla każdego
kinomana, ale po prostu dla każdego, kto ceni sobie
dobre kino. Choć szkoda, że nie ma wersji 4K.

Premiera: 13 listopada
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Król lew
Kto nie płakał na „Królu lwie”? Cóż, jeśli
nie płakaliście na animacji z 1994 roku, to
tym bardziej nie zrobicie tego na nowej
wersji live action. Film w reżyserii Jona
Favreau jest mistrzowsko zrealizowany, ale
jednak brakuje mu wielu rzeczy, które miał
oryginał – między innymi ogromu emocji.
Szkoda, ponieważ zapowiadało się naprawdę
doskonałe widowisko, a otrzymaliśmy po
prostu pokaz efektów specjalnych. Tym
bardziej jestem zły, gdyż bardzo wierzyłem
w ten projekt i starałem się powstrzymać
od sceptycyzmu. Wyszedłem z kina bardzo
zawiedziony.

Premiera: 27 listopada

Szybcy i wściekli: Hobbs & Shaw
Kto ceni sobie walory rozrywkowe serii
o „Szybkich i wściekłych”, ten zakończy
seans z ogromnym uśmiechem na twarzy.
Nie znajdziemy tu absolutnie nic ambitnego,
ale bicepsy Dwayne’a Johnsona, Jasona
Stathama i piękna Vanessa Kirby całkowicie
to rekompensują. W miarę możliwości
polecam zakup wersji 4K, gdyż taka rozrywka
zasługuje na jak najlepszą jakość obrazu.

Premiera: 30 listopada

FELIETONY
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Weź to, ścisz.

Czyli słów kilka o słuchaniu hałasu
Tak wyglądało moje całe dzieciństwo. Słuchałem muzyki, grałem muzykę
i zawsze słyszałem, jak z drugiego pokoju dobiegało głośne: „Weź to, już
ścisz!” – wtedy, będąc nastolatkiem, myślałem, że moi rodzice to starcy,
którzy nie rozumieją, nie wiedzą i są po prostu zgredami, którzy nie chcą
dać mi żyć. Teraz dochodzę do wniosku, że chyba mieli trochę racji.
Nieświadomie, ale jednak trochę racji w tym było.

FELIETONY
MUZ YK A
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To jak to jest z tym hałasem i o co tak naprawdę w tym chodzi? Cały problem dotyczy tak mocno nowoczesnej muzyki i tak bardzo jest z nią połączony, że niełatwo jest zdecydować, od czego tak w zasadzie powinniśmy
zacząć. Myślę jednak, że najlepszym sposobem na podejście do tego tematu
jest podział całego problemu na trzy części.

Część 1 – Przemysł muzyczny chce, żebyśmy słuchali głośno
Pamiętacie, jak przy okazji premiery płyty Metalliki („Death Magnetic”,
2008) wybuchła afera o to, że płyta jest nagrana fatalnie, że perkusja jest
przesterowana i nie da się po prostu tego słuchać. Dużo wtedy mówiło się
w mediach „muzycznych” o głośności, kompresji i hałasie w nowoczesnej
muzyce i że ten hałas wszystko zabija. Niestety, ta afera nic nie zmieniła,
był to po prostu wypadek przy pracy i zawiódł mastering, który w dużym
uproszczeniu zabił jakość nagrania. Dlaczego jednak było tak głośno, że aż
wszystko zaczęło skrzeczeć z naszych głośników?
Odpowiedź jest prosta – jakiś czas temu mądre głowy z przemysłu muzycznego zrobiły badania, te badania wykazały, że głośne nagrania są dobrze
odbierane i stają się popularniejsze. Niestety, ten proceder nie tylko dotyczy
nagrań, ale i koncertów – jak jest głośno, to jest fajnie. Jest energia, wychodzimy zmęczeni i wracamy z myślą, że to był koncert, to było coś.
Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ sam pamiętam, że będąc jeszcze
dzieciakiem, uwielbiałem, jak dźwięk z głośników basowych porusza moim

FELIETONY
MUZ YK A
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ubraniem i czuję, jak faluje wokół mnie powietrze. Czy tak powinno być?
Zdecydowanie nie. Tak nie powinno być i taki stan rzeczy sprawia, że w okolicach pięćdziesiątki wszyscy skończymy z aparatami słuchowymi lub z inną
formą wspomagania naszego słuchu.
Kolejną ciekawostką jest to, że nie zawsze tak było. Nie zawsze na koncercie
rockowym za muzykami można było zaobserwować ścianę kolumn głośnikowych. To pojawiło się w latach osiemdziesiątych XX wieku i miało sprawić,
że zespół będzie wyglądał bardziej „heavy” – to marketing wpłynął na to,
w jaki sposób słuchamy i przeżywamy muzykę. Nie chcę
wchodzić w technikalia, ale w przeważającej liczbie przypadków taka ściana kolumn jest totalnie bezsensowna

Nie zawsze na koncercie
rockowym za muzykami
można było zaobserwować

i zbyteczna. No, może niezupełnie, bo bez niej nie będzie
show i wszystko wskazuje, że po takim „kameralnym” koncercie Slayera czy Coldplay wyszlibyśmy rozczarowani.

ścianę kolumn głośni-

Cześć 2 – Producenci sprzętu audio

kowych. To pojawiło się

Tu skupię się głównie na sprzęcie słuchawkowym

w latach osiemdziesiątych
XX wieku i miało sprawić,
że zespół będzie wyglądał
bardziej „heavy”

i basach – wszyscy kochamy basy, basy są super, bez
basu nie ma muzyki. Okazuje się jednak, że większość
słuchawek ma tych basów zdecydowanie za dużo, więcej
– ma ich za dużo i są one zbyt mocne. Jest to o tyle niebezpieczne, że tak duże natężenie niskich częstotliwości
również negatywnie wpływa na nasz słuch (zwłaszcza
gdy korzystamy ze słuchawek dokanałowych), sprawia
to również, że muzykę bez mocnych basów uważamy za
słabą, źle nagraną itd. Ile razy spotkałem się z tym, jak

moi znajomi po założeniu na głowę słuchawek z tzw. „dźwiękiem referencyjnym” mówili, że coś brzmi słabo. Wniosek jest jeden i to bardzo smutny:
oduczyliśmy się słuchać muzyki, która brzmi neutralnie. Bas to energia, to
dużo energii, gdy go zabraknie, zarzucamy, że coś jest słabe albo nie ma
kopa i idziemy dalej. Tego nie chcą producenci ani przemysł muzyczny.

Cześć 3 – Jak słuchać muzyki, co zrobić, żeby było dobrze?
Przede wszystkim skorzystać z tego, co daje nam obecnie technologia. Jeśli
chodzimy na koncerty i lubimy słuchać muzyki na żywo, polecam zakupić stopery (np. firmy Alpine), które skutecznie obniżają poziom decybeli
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docierających do naszych uszu, przy czym nie zniekształcają brzmienia
i pozwalają cieszyć się muzyką w pełni. Zauważycie różnicę od razu – gwarantuje. Nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz poszedłem na koncert w stoperach i wyszedłem z niego bez zmęczenia. W jakim ja byłem szoku, gdy
dotarło do mnie, że nie piszczy mi w uszach, moje nogi się nie uginają
i ogólnie mam siłę na to, żeby jeszcze coś zrobić, gdzieś pójść, a nie jedynie
położyć się spać. Polecam z całego serca.
Drugim bardzo ważnym punktem jest kontrola głośności w słuchawkach i na
głośnikach, na których słuchacie muzyki – serio, nie przeginajmy. Ciszej nie
znaczy gorzej – w iPhone’ach możecie teraz sobie sprawdzić poziom decybeli, z jakim słuchacie muzyki na słuchawkach w aplikacji Zdrowie – szczerze
to polecam, ponieważ może to otworzyć każdemu oczy i sprawić, że po prostu przyciszymy. Jeśli chodzi o głośność z kolumn w waszej wieży – podłoga
nie musi się trząść, a za dużo basów nie jest potrzebne, dlatego wszystkie
systemy typu Bass Enhancer domyślnie bym wyłączył. W bardziej profesjonalnym sprzęcie polecam tryby typu Direct Mode, które pozwalają posłuchać muzyki w sposób, który przewidział artysta – w dużym uproszczeniu
Direct Mode wyłącza wszystkie systemy i obwody zmieniające brzmienie
dźwięku – dzięki temu nie usłyszymy mocniejszych basów niż to przewidziane oraz innych efektownych ulepszeń.
Co chciałem Wam powiedzieć poprzez te kilka zdań? Słuchajmy muzyki, ale
róbmy to z głową. Dbajmy o siebie, także o swój słuch, bo co zrobimy, gdy
nagle, z dnia na dzień nam go zabraknie? Ja wolałbym nie wiedzieć, dlatego
namawiam Was, jak niegdyś „namawiali mnie” moi rodzice: Ściszcie to, czego
słuchacie! Uwierzcie, poczujecie się po pewnym czasie mniej zmęczeni
i zaczniecie odkrywać muzykę i dźwięki z naszego codziennego otoczenia
zupełnie na nowo.

DOSTĘPNY NA

MAKOWA KUCHNIA

MAŁGORZATA ŁADA
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Sałatka z buraczków
z jabłkami

MAKOWA KUCHNIA
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Składkniki:

Buraki wyszorować, owinąć folią aluminiową i upiec w pie-

• 4 średniej wielkości

karniku w temperaturze 180 stopni przez około 40 minut.

buraki
• 2 duże, lekko kwa-

Można je też ugotować na parze, ale koniecznie w skórce.
Buraki wystudzić, obrać ze skórki i pokroić w półplasterki.

śne jabłka
• 1 czerwona cebula

Jabłka umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić w słupki.

• 1/2 pęczka natki
pietruszki
• kilka listków sałaty,

Sałatę umyć i osuszyć. Cebulę obrać i pokroić w drobne piórka.
Orzechy lekko przesiekać. Natkę pietruszki też posiekać.

może być rzymska
• garść orzechów
włoskich

Buraczki, jabłka i cebulę wymieszać. Z cytryny, oliwy
i miodu przygotować sos.

• 2 łyżki oliwy
• 1 łyżka soku
z cytryny

W salaterce wyłożyć liście sałaty, na to położyć wymieszane buraczki z jabłkami i cebulą. Posypać posiekanymi

• łyżeczka miodu

orzechami i natką pietruszki, posolić, popieprzyć i polać

• sól, pieprz

przygotowanym sosem.

#EksperciDobregoBrzmienia

ODKRYJ PIĘKNO
ZMYSŁOWYCH
DŹWIĘKÓW

www.tophifi.pl

Od 25 lat miłośnicy dobrego brzmienia spełniają swoje marzenia
z udziałem naszej sieci. Kiedy powstawał pierwszy salon Top Hi-Fi & Video
Design, nikt z nas nie przypuszczał, ile razem osiągniemy. Musimy mocno
podkreślić, że bez Państwa - bez godzin rozmów w salonach o Waszych
potrzebach, o Waszych gustach i marzeniach – nie udałoby się nam
zbudować sieci Top Hi-Fi &Video Design w jej obecnym kształcie.
Teraz, gdy patrzymy wstecz, czujemy radość z 16 salonów w 12 miastach Polski i ogromnej liczby zadowolonych miłośników dobrego brzmienia. Salony Top Hi-Fi & Video Design
to owoce Waszego zaufania, które zostało zdobyte wiedzą i zaangażowaniem naszych
pracowników w połączeniu z różnorodną ofertą dopasowaną indywidualnie do potrzeb
każdego klienta.
Z okazji 25-lecia istnienia przygotowaliśmy specjalnie dla Was propozycje, które wierzymy,
że spotkają się z Waszym zainteresowaniem, w tym również nowości, które chcemy gorąco polecić. Dziękujemy, że jesteście z nami. #EksperciDobregoBrzmienia

Jesteśmy bliżej niż myślisz
Dzisiaj sieć Top Hi-Fi & Video Design tworzy 16 salonów
w 12 miastach Polski. Jak przystało na „Ekspertów dobrego
brzmienia” – w każdym z salonów klienci mogą cieszyć się
najwyższym standardem obsługi oraz profesjonalną pomocą w doborze sprzętu

Przyjdź i posłuchaj
Sale odsłuchowe są w naszej sieci standardem
- ich obecność sprawia, że każdy nasz klient może przed
zakupem posłuchać, czy brzmienie urządzeń proponowanych przez naszych konsultantów, spotyka się z jego
gustem muzycznym.

Gwarancja jakości
Dzięki naszym wykwalifikowanym konsultantom podczas
wizyt w salonach Top Hi-Fi & Video Design zawsze możecie liczyć na fachowe porady. Urządzenia, które trafiają na
półki salonów, gwarantują znakomite brzmienie, realizując
szeroki zakres oczekiwań pod kątem funkcjonalności, designu oraz ceny.

nowości

PX5

Słuchawki BT z adaptacyjnym ANC
• aktywna redukcja hałasu (ANC)
• głośniki 35 mm, Bluetooth aptX HD
• wbudowane sensory ruchu
• kolory: gwiezdna szarość, niebieski

1 299 zł

AT-LP5X

lub 20 x 64,95 zł

gramofon

• napęd bezpośredni Direct-drive
• wkładka Dual MM AT-VM95E, port USB
• wbudowany przedwzmacniacz MM/MC
• eleganckie, matowe wykończenie

2 199 zł

lub 20 x 109,95 zł

PHANTOM REACTOR 600
głośnik bezprzewodowy

• Bluetooth®, Spotify, AirPlay, UPnP

• hybrydowa amplifikacja ADH
• technologie SAM, HBI, ACE
• moc 600 W, ciśnienie dźwięku 95 dB SPL

4 999 zł

lub 20 x 249,95 zł

raty 20x0%
RRSO=0%

W salonach Top Hi-Fi & Video Design dbamy o to, aby nic nie stanęło na drodze do
realizacji naszych wspólnych pasji. Dlatego w każdym z naszych salonów oferujemy
możliwość kupienia wymarzonego sprzętu korzystając z dogodnych rat 0%.
Oferta Raty 20 x 0% dotyczy tylko produktów pokazanych w tej broszurze z wyłączeniem produktów tańszych niż 300 zł
i droższych niż 40 000 zł. Decyzję o objęciu produktu ratami 20 x 0% podejmują pracownicy salonu.

Rozłóż swoje zakupy na wygodne raty.
Mamy raty 10, 20, 30, 40, a nawet 50 x 0%! RRSO=0%
szczegóły w salonach

Pierwsza rata płatna 3 miesiące po podpisaniu umowy kredytowej. Przez RRSO należy rozumieć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania obliczoną na podstawie reprezentatywnego przykładu wyliczonego na dzień 09.10.2019 r. Przyznanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez BNP
Paribas Bank Polska S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony). Szczegółowe
warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna (ul. Gen. Andersa 12 lok.LU2, 00-201 Warszawa NIP: 526 10 39 222, który współpracuje BNP Paribas Bank Polska S.A. i jest umocowany do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych
z zawieraniem umów o kredyt. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego.
Akcja obowiązuje przez czas nieokreślony, o jej aktualną dostępność prosimy pytać pracownika Sprzedawcy.
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19 999 zł

ZESTAWY

lub 20 x 999,95 zł

25 696 zł

STEREO

RA-1572 + RCD-1572 + 703 S2
zestaw stereo

• wzmacniacz 120 W x 2
• DAC AKM 768/32 (RA) i Wolfson 192/24 (RCD)
• Bluetooth aptX, obsługa high-res audio
• wejścia gramofonowe MM i cyfrowe, złącza XLR

Szukasz kompleksowego rozwiązania audio? Wybierz
jeden z naszych systemów hi-fi i ciesz się niemal nieograniczonym dostępem do nagrań, także w jakości high-res.
Odkrywaj nową muzykę dzięki serwisom muzycznym on-line i z radia internetowego, strumieniuj swoje ulubione
utwory ze smartfona i komputera lub odtwarzaj je ze
swojej kolekcji płyt CD.

ZOBACZ WIĘCEJ

2 222 zł

lub 20 x 111,10 zł

2 998 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast R-N303D
+ Nota 260
zestaw stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• obsługa high-res, moc 140 W na kanał

ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ

12 999 zł

lub 20 x 649,95 zł

19 297 zł

M10 + 706 S2
zestaw stereo

• amplifikacja HybridDigital 100 W x 2
• funkcje sieciowe, multiroom, Dirac Live
• high-res audio, MQA, HDMI eARC
• AirPlay 2, Bluetooth aptX HD, Wi-Fi

A14 + Uni-Fi BS U5
zestaw stereo

• wzmacniacz 80 W × 2
• Bluetooth® aptX
• DAC AKM 32 bity / 768 kHz
• wejścia cyfrowe i gramofonowe MM

ZOBACZ WIĘCEJ
4 555 zł

lub 20 x 227,75 zł

7 197 zł

6 999 zł

lub 20 x 349,95 zł

9 097 zł

C 338 + PSB Imagine X1T
zestaw stereo

4

4

więcej ofert na www.tophifi.pl

• cyfrowy wzmacniacz 50 W × 2
• wbudowany Google Chromecast
• łączność Bluetooth® aptX™ i Wi-Fi
• przedwzmacniacz gramofonowy MM

więcej ofert na www.tophifi.pl
ZOBACZ WIĘCEJ
5 999 zł

lub 20 x 299,95 zł

C 368 + Imagine X2T

7 497 zł

zestaw stereo

• wzmacniacz HybridDigital 80 W x 2
• Bluetooth aptX, konstrukcja MDC
• możliwość dodania BluOS i HDMI
• wejścia cyfrowe i gramofonowe MM

6 666 zł

lub 20 x 333,30 zł

POWERNODE 2i HDMi + 606
zestaw stereo

10 297 zł

• wzmacniacz HybridDigital 60 W x 2
• serwisy muzyczne, multiroom BluOS
• AirPlay 2, Bluetooth aptX HD, Wi-Fi 2.4/5 GHz
• high-res audio 192/24, MQA

ZOBACZ WIĘCEJ

5 222 zł

lub 20 x 261,10 zł

7 394 zł

Q2 2x3m Full Range banan

MusicCast R-N803D + Tesi 561

Kabel głośnikowy oryginalnie
konfekcjonowany

zestaw stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• obsługa high-res, kalibracja dźwięku YPAO

440 zł

lub 20 x 22 zł

790 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast R-N602
+ NOTA 550
zestaw stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• radio internetowe, obsługa high-res
• moc 115 W na kanał

Röst + ZX-3

zestaw stereo

• wzmacniacz 75 W × 2, układ SoundEngine2
• funkcje sieciowe, AirPlay
• złącza analogowe RCA/XLR
i cyfrowe (USB, OPT, COAX)
• wzmacniacz słuchawkowy, wyświetlacz OLED

3 666 zł

lub 20 x 183,30 zł

4 644 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

9 999 zł

lub 20 x 499,95 zł

16 498 zł

ZOBACZ WIĘCEJ
5

Formation to system urządzeń multiroom, zapewniających audiofilską jakość dźwięku
Bowers & Wilkins realizowaną
bezprzewodowo z zachowaniem
perfekcyjnej synchronizacji dzięki
autorskiej sieci MESH. Zapomnij
o czarnych skrzynkach i nieestetycznych kablach. Teraz jest
Formation – najwyższa forma
bezprzewodowego dźwięku!

NAJWYŻSZA FORMA DŹWIĘKU
AUDIOFILSKIE BRZMIENIE BEZPRZEWODOWO

Bez kabli. Bez komponentów hi-fi. Bez kłopotliwych konfiguracji.
Tylko ty i twoja muzyka. W najwyższej jakości. Bezprzewodowo.
8 999 zł

lub 20 x 449,95 zł

Cena za 1 sztukę
(nie zawiera podstawki)

DUO

bezprzewodowe kolumny hi-fi z funkcjami multiroom
• Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 4.1 z aptX HD
• AirPlay 2, Spotify Connect, współpraca z Roon
• wzmacniacz 2 × 125 W, DSP, Dynamic EQ
• multiroom wykorzystujący sieć MESH

1 999 zł

lub 20 x 99,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

FLEX

głośnik bezprzewodowy
• praca Solo / Stereo / Surround / Multiroom
• high-res audio 24 bity, multiroom
• AirPlay 2, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth aptX HD
• Spotify Connect, współpraca z Roon

6
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więcej ofert na www.tophifi.pl

Z Formation Duo możesz cieszyć się
funkcjonalnością systemu hi-fi, ale
bez potrzeby użycia komponentów
hi-fi. Niezwykle wszechstronne kolumny głośnikowe gwarantują „przewodową” jakość brzmienia, ale całkowicie bezprzewodowo. Zaawansowane
technologie głośnikowe znane m.in.
z flagowej serii 800 Diamond, gwarantują niezrównaną jakość dźwięku.

ZOBACZ WIĘCEJ

więcej ofert na www.tophifi.pl

4 499 zł

lub 20 x 224,95 zł

Ten niezwykły głośnik bezprzewodowy udowadnia, że nawet z jednego urządzenia można uzyskać w pełni stereofoniczny dźwięk. Specjalna obudowa
o kącie aż 120 stopni, w połączeniu z pięcioma symetrycznie rozmieszczonymi głośnikami, wykorzystującymi unikalne technologie Bowers & Wilkins,
pozwala wypełnić domową przestrzeń prawdziwym, stereofonicznym
dźwiękiem o niezwykłej wierności i sile.

WEDGE

bezprzewodowy głośnik stereo

• referencyjne przetworniki Bowers & Wilkins
• Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 4.1 z aptX HD
• AirPlay 2, Spotify Connect, współpraca z Roon
• multiroom wykorzystujący sieć MESH

ZOBACZ WIĘCEJ

10 698 zł

lub 20 x 534,90 zł

BAR + BASS

soundbar + subwoofer

Chociaż modele Bar i Bass są w pełni niezależnymi urządzeniami systemu
multiroom, to właśnie razem tworzą idealny duet. Wyrafinowana technika Bowers & Wilkins zapewnia zarówno wspaniały dźwięk przestrzenny jak
i stereofoniczny. Dodatkowo, możesz wzmocnić kinowe efekty, stosując dwa
głośniki FLEX jako bezprzewodowe tylne kanały efektowe.

• wysoka moc: 6 × 40 W (BAR), 250 W (BASS)
• Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth aptX HD
• AirPlay 2, Spotify Connect, współpraca z Roon
• łatwa i szybka konfiguracja

ZOBACZ WIĘCEJ
AUDIO

bezprzewodowy hub audio

• zamienia pasywny system w multiroom
• łączy analogowe źródła z systemem Formation
• Spotify Connect, wspólpraca z Roon
• AirPlay 2, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth aptX HD

ZOBACZ WIĘCEJ

PX 7

Słuchawki BT
z adaptacyjnym ANC

1 799 zł

3 199 zł

lub 20 x 159,95 zł

PX 5

Słuchawki BT
z adaptacyjnym ANC

1 299 zł

lub 20 x 89,95 zł

Słuchawki BT

899 zł

lub 20 x 64,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

PI 3

lub 20 x 44,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ
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SŁUCHAWKI

ZOBACZ WIĘCEJ

Słuchawki to najpopularniejszy i najłatwiejszy sposób, aby
cieszyć się swoją ulubiona muzyką w domu lub poza nim.
Dobrej klasy modele w połączeniu ze sprzętem Hi-Fi i mobilnymi źródłami audio pozwalają uzyskać fantastyczny dźwięk.
Wymagający melomani mogą sięgnąć po przenośnie wzmacniacze słuchawkowe. Dzięki wysokiej klasy komponentom
gwarantują one czyste, naturalne brzmienie, a przy tym są tak
małe, że z łatwością można je zabrać wychodząc na spacer.
729 zł

lub 20 x 36,45 zł

1 203 zł

ATH-A550Z
+ DragonFly Black

ZOBACZ WIĘCEJ

słuchawki hi-fi + wzmacniacz słuchawkowy

• zamknięte słuchawki wokółuszne
• głośniki 53 mm
• system D.A.D.S. – mocny bas
• pałąk 3D, komfortowe muszle

1 333 zł

lub 20 x 66,65 zł

1 699 zł

699 zł

lub 20 x 34,95 zł

VISO HP70

ATH-CKS5TW

• Bluetooth® z aptX™ HD i NFC
• aktywna redukcja hałasu (ANC) z RoomFeel
• tryb pasywny, skórzane wykończenie
• wbudowane zdalne sterowanie/2 mikrofony

• łączność Bluetooth 5.0
• czas pracy 15 godzin + 45 godzin z etui
• etui z funkcją power banku
• głośniki 10 mm z dwuwarstwowymi membranami

słuchawki bezprzewodowe z ANC

słuchawki True Wireless

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

666 zł

lub 20 x 33,30 zł

999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ
ATH-ANC700BT

222 zł
349 zł

ATH-S200BT

słuchawki bezprzewodowe
• głośniki 40 mm
• łączność Bluetooth®
• 40 godzin pracy bez ładowania
• wbudowany pilot i mikrofon

8
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słuchawki bezprzewodowe z ANC
• głośniki 40 mm
• układ aktywnej redukcji hałasu
• łączność Bluetooth®
• dotykowe sterowanie
• czas pracy 25 godzin

więcej ofert na www.tophifi.pl
LCD-X Creator Edition
słuchawki hi-fi

• otwarta konstrukcja
• innowacyjne przetworniki planarne
• ultracienkie membrany
• wykończone jagnięcą skórą

ZOBACZ WIĘCEJ

NightHawk

półotwarte słuchawki hi-fi
• głośniki 50 mm z membranami z biocelulozy
• obudowy z „ciekłego drewna”
• wykończenie ze skóry ekologicznej
• wysokiej jakości przewód z mikrofonem

3 999 zł

lub 20 x 199,95 zł

7 995 zł

1 399 zł

lub 20 x 69,95 zł

2 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

949 zł

lub 20 x 47,45 zł

749 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

lub 20 x 37,45 zł

1 699 zł

999 zł

ATH-M50xBT

ATH-DSR7BT

słuchawki bezprzewodowe

słuchawki bezprzewodowe
• system Pure Digital Drive
• łączność Bluetooth aptX HD
• obsługa Hi-Res Audio 96 kHz/24 bity
• wbudowany pilot i mikrofon
• czas pracy na baterii 15h

• zaawansowane przetworniki (45 mm)
• Bluetooth® v5.0 z kodekami apt X, AAC, SBC
• 40 godzin pracy po pełnym naładowaniu
• wbudowane zdalne sterowanie, składana konstrukcja

ZOBACZ WIĘCEJ

233 zł
444 zł

455 zł

lub 20 x 22,75 zł

888 zł

DragonFly Black / Red
+ 3 miesiące Tidal gratis

3 miesiące
GRATIS

DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym

899 zł

lub 20 x 44,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

1 333 zł

3 miesiące

GRATIS
DragonFly Cobalt
+ DragonTail USB-C
+ 3 miesiące Tidal gratis

ZOBACZ WIĘCEJ

DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym

ZOBACZ WIĘCEJ

1 399 zł

lub 20 x 69,95 zł

2 999 zł

699 zł

499 zł

lub 20 x 24,95 zł

NightOwl

M4U-TW1

słuchawki hi-fi

słuchawki True Wireless

• zamknięte słuchawki wokółuszne
• głośniki 50 mm
• membrany z biocelulozy
• przewód z pilotem i mikrofonem

• łączność Bluetooth 4.1
• wodoodporna konstrukcja
• 5 godzin pracy bez ładowania
• wbudowany pilot i mikrofon

ZOBACZ WIĘCEJ

M4U-8

1 222 zł

słuchawki bezprzewodowe z ANC

lub 20 x 61,10 zł

• Bluetooth® z aptX™ HD i NFC
• aktywna redukcja hałasu (ANC) z RoomFeel
• tryb pasywny, skórzane wykończenie
• wbudowane zdalne sterowanie/2 mikrofony

1 699 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ
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JEDEN GŁOŚNIK NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
Yamaha MusicCast 20 to uniwersalny głośnik
bezprzewodowy, który otwiera przed właścicielem
szereg możliwości. Można powiedzieć, że dzięki swojej funkcjonalności i elastyczności staje się
tym, czym chcesz, żeby aktualnie był.
999 zł

lub 20 x 49,95 zł

1 149 zł

SOLO

MusicCast 20

głośnik bezprzewodowy

MusicCast 20 może pracować w pełni
niezależnie jako samodzielny głośnik, np.
w sypialni lub kuchni. Dzięki dostępowi do
serwisów muzycznych (Tidal, Spotify) i radia internetowego oraz obsłudze Bluetooth 4.2 i AirPlay 2 nie musisz się martwić
o to, czy będziesz miał czego słuchać.
Swoją ulubioną muzykę z łatwością włączysz korzystając z przycisków szybkiego
wyboru na górnym panelu lub za pomocą asystenta głosowego Google. A gdy
już rozpoczniesz słuchanie swoich ulubionych nagrań, także tych z bezpłatnego
konta Spotify, daj się ponieść emocjom,
jakie zapewni ci energetyczny i pełen
dynamiki dźwięk MusicCast 20!

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2
• radio internetowe, asystent Google
• przyciski preset, budzik

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ
2 × MusicCast 20
bezprzewodowy zestaw stereo

• bezprzewodowe połączenie między głośnikami
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, asystent Google
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

1 799 zł

lub 20 x 89,95 zł

2 298 zł

10 10więcej
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STEREO
Ten niesamowity głośnik bezprzewodowo sparujesz z drugim
MusicCast 20 w prawdziwy system stereo, w którym jeden z głośników będzie odtwarzał lewy, a drugi prawy kanał. Jako źródła
dźwięku użyj smartfona, muzyki z sieci lub dowolnego urządzenia
Yamaha z serii MusicCast - np. gramofonu VINYL 500. Wszystko
bezprzewodowo!

więcej ofert na www.tophifi.pl
ZOBACZ WIĘCEJ

4 399 zł

lub 20 x 219,95 zł

5 597 zł

MUSICCAST BAR 400
2 × MUSICCAST 20

bezprzewodowe kino domowe

• bezprzewodowe połączenie między komponentami
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, asystent Google
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision

SURROUND
Gdy zapragniesz zrelaksować się w sobotni wieczór oglądając film, możesz zamienić swoje MusicCast 20 w tylne
głośniki surround, bezprzewodowo łącząc je z amplitunerem lub soundbarem Yamaha. Dzięki temu uzyskasz
fantastyczny dźwięk przestrzenny – bez prowadzenia
przewodów w salonie!

NOWE FUNKCJONALNOŚCI

Wysyłaj muzykę ze swojego iPhone do wielu głośników
jednocześnie.

Steruj głosowo
głośnikiem
Yamaha MusicCast 20.

Korzystaj ze Spotify Connect
nawet jeśli nie masz
konta Premium.

MULTIROOM
To nie koniec możliwości tego wszechstronnego głośnika Yamahy. Rozmieszczając kilka MusicCast 20 w różnych pokojach
w domu sprawisz, że Twoja ulubiona muzyka zabrzmi w całym domu. Może to być ten sam utwór we wszystkich pomieszczeniach lub też inny utwór w każdym z nich – to wszystko dzięki technologii multiroom Yamaha MusicCast.

MusicCast 20 może wędrować
po całym domu, robiąc to,
czego od niego wymagasz, tam,
gdzie tego oczekujesz!

Głośnik bezprzewodowy Yamaha MusicCast 20 jest dopiero punktem wyjścia. W każdym pokoju może pracować dowolne
urządzenie z rodziny MusicCast i każde może współpracować z pozostałymi, tworząc w ten sposób niespotykanie wszechstronny i rozbudowany system multiroom. Poziom jego zaawansowania zależy wyłącznie od twojej wyobraźni.
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systemy mini

i głośniki bezprzewodowe

PHANTOM REACTOR 600
głośnik bezprzewodowy

• Bluetooth®, Spotify, AirPlay, UPnP
• hybrydowa amplifikacja ADH
• technologie SAM, HBI, ACE
• moc 600 W, ciśnienie dźwięku 95 dB SPL

Systemy mini i głośniki bezprzewodowe to idealne rozwiązanie, gdy zależy nam brzmieniu
dobrej jakości przy jednoczesnej oszczędności miejsca. Dzięki zaawansowanym technologiom
niektóre z tych niewielkich rozmiarów konstrukcji osiągają dźwięk o parametrach
konkurujących z tym wydobywającym się z zaawansowanych systemów stereo.

4 999 zł

lub 20 x 249,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

599 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

lub 20 x 29,95 zł

649 zł

BT5

głośnik bezprzewodowy
• łączność Bluetooth 4.0, wejście 3,5 mm
• wzmacniacz Class D 10 W + 30 W
• wytrzymałe, wysokiej jakości materiały
• trzy wersje wykończenia
3 198 zł

2 555 zł

lub 20 x 127,75 zł

MusicCast MCR-N470D
+ Nota 260
system mini

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
• funkcje sieciowe, tuner DAB+
• wzmacniacz cyfrowy 22 W × 2

Reykjavik

głośnik bezprzewodowy
• Bluetooth®, port USB
• głośniki: 2 × wysoko- i 1 × niskotonowy
• obudowa: anodyzowane aluminium lub wełna
• funkcja pracy w trybie stereo

599 zł

lub 20 x 29,95 zł

899 zł

Cena za parę
1 699 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

1 299 zł

lub 20 x 64,95 zł

Addon T14

bezprzewodowe kolumny stereo
• Bluetooth 4.0 z aptX, wejście 3,5 mm
• wzmacniacz Class D 2 × 50 W
• funkcja banku energii (USB)
• 2 wejścia optyczne, pilot zdalnego sterowania

12 12więcej
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ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

więcej ofert na www.tophifi.pl
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Copenhagen 2.0

głośnik bezprzewodowy multiroom
• Bluetooth® aptX HD, Wi-Fi Direct
• 6 głośników Vifa, 4 radiatory pasywne
• AirPlay, DLNA, procesor DSP
• aluminiowa rama, materiałowe pokrycie

Addon T3

3 199 zł

1 888 zł

lub 20 x 94,40 zł

przenośny głośnik bezprzewodowy
• łączność Bluetooth 4.0, wejście 3,5 mm
• wzmacniacz Class D 2 × 5 W + 15 W
• funkcja banku energii (USB)
• do 30 godzin pracy po pełnym naładowaniu

649 zł

lub 20 x 32,45 zł

999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

5 299 zł

4 222 zł

lub 20 x 211,10 zł

PHANTOM GOLD
głośnik bezprzewodowy

• wzmacniacz hybrydowy ADH o mocy 4500 W
• Bluetooth, Wi-Fi, konfiguracja multiroom
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, Netflix)
• zastępuje zestaw stereo i AV oraz kolumny głośnikowe

10 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

lub 20 x 549,95 zł

11 999 zł

MusicCast MCR-N670D
+ 607

ZOBACZ WIĘCEJ

zestaw stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• odtwarzanie plików high-res

2 797 zł

2 111 zł

lub 20 x 105,55 zł

Meisterstück
system audio

• Bluetooth® aptX, Wi-Fi 2,4/5 GHz, tuner FM/DAB+
• wbudowany odtwarzacz CD, port USB
• radio internetowe, Spotify Connect
• cztery głośniki i wbudowany subwoofer

4 999 zł

3 777 zł

lub 20 x 188,85 zł

MCR-B370D
+ Alpha P5

system mini

ZOBACZ WIĘCEJ

• Bluetooth®, high-res audio 192/24 z USB
• tuner FM/DAB+, odtwarzacz CD
• zaawansowany DAC Burr-Brown
• wejście optyczne, wyjście subwooferowe

ZOBACZ WIĘCEJ
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MULTIROOM
Bluesound to rodzina bezprzewodowych głośników i odtwarzaczy
strumieniowych high-res audio.
Możesz je wykorzystywać pojedynczo lub w łatwy sposób łączyć
w wysokiej klasy domowy system
hi-fi, aby muzyka towarzyszyła ci
w całym domu.

ZAMIEŃ WI-FI W PRAWDZIWE HI-FI
DOMOWE CENTRUM ROZRYWKI
Najbardziej wszechstronna konstrukcja z rodziny Bluesound. Zastępuje cały system hi-fi,
oferując bardzo wysoką jakość dźwięku. Obsługuje serwisy muzyczne on-line i umożliwia
podłączenie wielu źródeł audio. Dzięki HDMI
odtwarza dźwięk z TV oraz konsoli gier.
DODAJ TYLKO GŁOŚNIKI.

ZOBACZ WIĘCEJ

5 999 zł

lub 20 x 299,95 zł

7 497 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

4 299 zł

lub 20 x 214,95 zł

POWERNODE 2i HDMi
wzmacniacz strumieniujący

POWERNODE 2i HDMI
+ BOWERS & WILKINS 606
system stereo

14 14więcej
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POWERNODE 2i HDMI
+ PSB IMAGINE X1T
system stereo

6 555 zł

lub 20 x 327,75 zł

8 497 zł

• AirPlay 2, Bluetooth aptX HD, Wi-Fi 2.4/5 GHz
• high-res audio, MQA, multiroom
• serwisy muzyczne, radio internetowe
• wzmacniacz HybridDigital 60 W x 2

ZOBACZ WIĘCEJ

więcej ofert na www.tophifi.pl

ZOBACZ WIĘCEJ

DŹWIĘK HI-FI W CAŁYM DOMU

ZOBACZ WIĘCEJ

Głośniki bezprzewodowe Bluesound to dźwięk
klasy premium. Idealne do salonu, sypialni,
kuchni czy łazienki. Pozwalają cieszyć się
muzyką z niemal dowolnego źródła. Możesz
je wykorzystywać pojedynczo, łączyć w pary
stereo lub też grupować w większe strefy, by
bezprzewodowo odtwarzać muzykę w całym
domu lub przesyłać ją pomiędzy pokojami.

2 444 zł

3 999 zł

lub 20 x 122,20 zł

lub 20 x 199,95 zł

2 699 zł

PULSE 2i / MINI 2i / FLEX 2i

głośniki bezprzewodowe multiroom

• AirPlay 2, Bluetooth aptX HD*, Wi-Fi 2.4/5 GHz
• high res audio 192/24, MQA i multiroom
• serwisy muzyczne, radio internetowe
• wspólpraca z Google Assistant, Amazon Alexa i Siri
*Blueotooth aptX w przypadku FLEX 2i

Najnowsze technologie
bezprzewodowego strumieniowania
ZOBACZ WIĘCEJ

1 555 zł

lub 20 x 77,75 zł

1 699 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

PULSE SOUNDBAR 2i czarny
soundbar multiroom

• AirPlay 2, Bluetooth aptX, Wi-Fi 2.4/5 GHz
• high res audio 192/24, MQA i multiroom
• serwisy muzyczne, radio internetowe
• HDMI eARC, wzmacniacz DirectDigital 120 W

2 999 zł

lub 20 x 149,95 zł

3 999 zł

lub 20 x 199,95 zł

4 499 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

NODE 2i

odtwarzacz strumieniowy

Ponad 15 zintegrowanych
serwisów on-line

ZOBACZ WIĘCEJ

Wspólpraca z asystentami
głosowymi
• AirPlay 2, Bluetooth aptX HD, Wi-Fi 2.4/5 GHz
• high-res audio 192/24 i MQA
• serwisy muzyczne i radio internetowe
• analogowe i cyfrowe wejścia oraz wyjścia

2 222 zł

lub 20 x 111,10 zł

2 499 zł

WZBOGAĆ SWÓJ SYSTEM AUDIO
Znakomity odtwarzacz strumieniowy dla dowolnego systemu audio oraz zestawu kina domowego. Odtwarza muzykę z serwisów on-line, radia internetowego, urządzeń mobilnych
oraz domowej sieci i tradycyjnych źródeł. Dodaje funkcje multiroom i zapewnia dźwięk
high-res audio oraz strumieniowanie MQA.
15
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gramofony

Stir It Up
gramofon

• paskowy napęd, auto start/stop
• wbudowany przedwzmacniacz
• wyjście USB, złącze słuchawkowe 3,5 mm
• naturalne i ekologiczne materiały

ZOBACZ WIĘCEJ

Popularność płyt winylowych jako nośnika ciągle rośnie i powoli
zaczyna wypierać z rynku dominujące do tej pory CD. Nic dziwnego, ponieważ gramofony to jedno z najbardziej pożądanych źródeł
dźwięku. Udoskonalane nieprzerwanie od 160 lat, dzięki nowoczesnym technologiom i materiałom, oferują jakość dźwięku dostępną
wcześniej tylko najlepszym konstrukcjom, a topowe modele ustanawiają nowe standardy audiofilskiego brzmienia.

698 zł

lub 20 x 34,90 zł

999 zł

NOWOŚĆ

AT-LP5X

gramofon

2 199 zł

lub 20 x 109,95 zł

• napęd bezpośredni Direct-drive
• wkładka Dual MM AT-VM95E, port USB
• wbudowany przedwzmacniacz MM/MC
• eleganckie, matowe wykończenie

ZOBACZ WIĘCEJ

AT-LPW30TK
gramofon

• paskowy napęd, wbudowany przedwzmacniacz
• wkładka Dual MM AT-VM95C
• antyrezonansowy talerz odlewany z aluminium
• wykończenie w kolorze drewna tekowego

ZOBACZ WIĘCEJ

1 777 zł

lub 20 x 88,85 zł

2 299 zł

1 299 zł

lub 20 x 64,95 zł

1 499 zł

ZOBACZ WIĘCEJ
Miracord 50
gramofon

• stabilny paskowy napęd, 2 prędkości odtwarzania
• precyzyjnie aluminiowe ramię z regulacją anti-skatingu
• wkładka Audio-Technica AT-91, aluminiowy talerz
• wbudowany przedwzmacniacz MM

16 16więcej
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AT-LPW40WN
gramofon

1 499 zł

lub 20 x 74,95 zł

• paskowy napęd, wbudowany przedwzmacniacz
• wkładka Dual MM AT-VM95E
• antyrezonansowy talerz odlewany z aluminium
• wykończenie w kolorze drewna orzechowego
• ramię wykonane z włókna węglowego

1 749 zł

2 899 zł

lub 20 x 144,95 zł

3 759 zł

TD 240-2

ZOBACZ WIĘCEJ

gramofon

• paskowy napęd, wbudowany przedwzmacniacz
• antyrezonansowy talerz odlewany z aluminium
• wykończenie: imitacja drewna orzechowego
• wkładka MM AT95e, wykończenie czarny lakier fortepianowy, orzech

Concept
+ pokrywa AC120
+ docisk Concept Clamp AC122
+ szczotka Record Cleaning Brush AC004
gramofon

• kompozytowa podstawa
• paskowy napęd, 3 prędkości
• wkładka Clearaudio Concept MM
• ramię z łożyskiem magnetycznym
• kolory: czarny lub srebrny

ZOBACZ WIĘCEJ

4 999 zł

lub 20 x 249,95 zł

7 267 zł

2 299 zł

1 999 zł

lub 20 x 99,95 zł

TN-3B

gramofon

• paskowy napęd, wkładka AT-VM95E
• wbudowany przedwzmacniacz MM
• port USB, przetwornik analogowo-cyfrowy
• wysokiej jakości ramię SAEC

1 888 zł

lub 20 x 94,40 zł

2 299 zł

C 558
gramofon

• masywna podstawa z MDF
• szklany talerz z filcową matą
• stabilny paskowy napęd
• wkładka MM Ortofon OM10

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ
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Kino domowe

ZOBACZ WIĘCEJ

9 444 zł

lub 20 x 472,20 zł

i soundbary

12 093 zł

Zestaw kina domowego to najlepsze rozwiązanie dla każdego
miłośnika filmów. Dzięki zaawansowanym amplitunerom dekodującym najnowsze formaty dźwięku dookólnego
i zestawowi kolumn poczujesz się jak w prawdziwej sali
kinowej. A jeśli potrzebujesz alternatywy dla zestawów kina,
wybierz najlepsze soundbary Yamaha i Bluesound.

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast RX-A880
+ 5 × M-1 / ASW608

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision, HLG
• Spotify, Tidal, asystent Google

zestaw kina domowego

3 888 zł

lub 20 x 194,40 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

5 754 zł

MusicCast RX-V485
+ Nota 550 / 240 / 740
zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• opcjonalnie bezprzewodowy
subwoofer SUB 100

T 758 V3 + X1T / XB / XC
zestaw kina domowego

• doskonała jakość dźwięku i obrazu
• wideo 4K UHD, Dolby Atmos, konstrukcja MDC
• funkcje sieciowe, multiroom BluOS
• high-res audio, MQA, korekcja Dirac Live

10 555 zł

lub 20 x 527,75 zł

14 774 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

8 397 zł

7 444 zł

lub 20 x 372,20 zł

oferta cenowa dotyczy
zestawu w kolorze czarnym

NOWOŚĆ
YAS-209
soundbar

• dźwięk przestrzenny DTS Virtual:X
• Bluetooth®, Wi-Fi, Spotify
• sterowanie głosowe Alexa, Clear Voice
• bezprzewodowy subwoofer

2 099 zł

lub 20 x 104,95 zł

18 18więcej

ofert na www.tophifi.pl

PULSE SOUNDBAR 2i
+ 2 × PULSE FLEX 2i
zestaw kina domowego

• AirPlay 2, Bluetooth aptX, Wi-Fi 2.4/5 GHz
• HDMI, high-res audio 192/24 i MQA
• serwisy muzyczne, radio internetowe
• multiroom, wspólpraca z asystentami głosowymi

więcej ofert na www.tophifi.pl
ZOBACZ WIĘCEJ
MusicCast RX-V685
+ F5.2 / B5.2 / C5.2

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• dźwięk przestrzenny DTS Virtual:X
• gniazda HDMI z 4K, bezprzewodowy subwoofer
• opcjonalnie tylne głośniki bezprzewodowe

MusicCast BAR 400

zestaw kina domowego

soundbar

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

2 499 zł

lub 20 x 124,95 zł

3 299 zł

6 888 zł

lub 20 x 344,40 zł

8 944 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast RX-A1080
+ 603 S2 / 607 S2 / HTM6

zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• Surround:AI, Dolby Atmos
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

14 444 zł

lub 20 x 722,20 zł

18 494 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast YSP-5600

ZOBACZ WIĘCEJ

soundbar

MusicCast RX-V685
+ Tesi 561 / 761 / 241

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Dolby Atmos (7.1.2), HDMI z 4K 60p
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal), asystent Google

7 999 zł

6 333 zł

lub 20 x 316,65 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

5 666 zł

lub 20 x 283,30 zł

1 499 zł

8 084 zł

1 199 zł

lub 20 x 59,95 zł

Thin 546 (do OLED)
ścienny uchwyt do TV

• niższe zawieszenie adaptera idealne do montażu OLED
• przekątna ekranu 40-65 cali
• tylko 4,5 cm od ściany
• idealne dopasowanie do TV OLED (do 30 kg, VESA 400x400)
• system ukrycia kabli

ZOBACZ WIĘCEJ
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25 LAT DOŚWIADCZENIA
Od 25 lat pomagamy naszym klientom odkrywać świat pięknego brzmienia, nieustanie wyszukując
najlepsze dostępne urządzenia i rozwiązania akustyczne. Dzięki temu mamy pewność, że oczekiwania naszych klientów zostaną w 100% spełnione.

16 SALONÓW ORAZ SKLEP INTERNETOWY
Jesteśmy blisko Ciebie – salony Top Hi-Fi & Video Design znajdują się w 12 największych miastach
Polski. Z naszej oferty skorzystasz również bez wychodzenia z domu, Wystarczy, że odwiedzisz witrynę naszego sklepu internetowego www.tophifi.pl

PROFESJONALNI DORADCY
Odwiedź jeden z naszych salonów. Pracujący tam specjaliści są do Twojej dyspozycji z chęcią
pomogą rozwinąć Ci muzyczna pasję, niezależnie od tego czy rozpoczynasz swoją przygodę ze
sprzętem audio, czy chciałbyś wejść na wyższy poziom.

SALE ODSŁUCHOWE W KAŻDYM SALONIE
Wszystkie nasze salony wyposażone sa w profesjonalnie przygotowane sale odsłuchowe, pozwalające ocenić brzmienie i poznać funkcjonalność poszczególnych urządzeń. Dzięki temu
jesteśmy pewni, że nasi klienci wychodzą z naszych salonów dokładnie z tym, czego poszukiwali.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW W CAŁEJ POLSCE
BIAŁYSTOK, ul. Jurowiecka 19, tel. 85 722 29 02

LUBLIN, Galeria GALA, ul. Fabryczna 2, tel. 81 531 78 51

WARSZAWA, ul. Gen. Andersa 12, tel. 22 635 64 63

BYDGOSZCZ, ul. Gdańska 69, tel. 52 321 24 77

ŁÓDŹ, ul. P. O. W. 36/38, tel. 42 637 20 06

WARSZAWA, ul. Naruszewicza 30, tel. 22 844 20 13

KATOWICE, ul. Warszawska 34, tel. 32 203 66 72

POZNAŃ, ul. Woźna 14, tel. 61 852 86 48

WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 44, tel. 22 628 81 24

KIELCE, ul. IX Wieków Kielc 16, tel. 41 343 22 80

POZNAŃ, POSNANIA, ul. Pleszewska 1, tel. 61 646 16 00

WARSZAWA-MARKI, ul. Szkolna 34, tel. 22 711 17 74

KRAKÓW, ul. Chodkiewicza 4, tel. 12 421 38 42

SOPOT, al. Niepodległości 725, tel. 58 551 13 65

WROCŁAW, ul. Legnicka 46, tel. 71 343 08 42

SZCZECIN, al. Papieża Jana Pawła II 47, tel. 91 422 70 03

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SALONÓW AUDIO-VIDEO

www.tophifi.pl
Oferty promocyjne obowiązują do 24.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.
Promocje nie łączą się. Regulamin promocji znajduje się na stronie: www.tophifi.pl.

