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Przedstawiamy Wam grudniowe wydanie iMa-
gazine pełne inspiracji prezentowych. Znajdzie-
cie w nim nasze redakcyjne sugestie, co warto 
albo wręcz trzeba kupić komuś bliskiemu lub 
sobie samemu w prezencie świątecznym. Od 
Apple, przez świetny wybór najlepszych słu-
chawek i sprzętu audio, po akcesoria HomeKit, 
telewizory, fitness czy inne gadżety. Wszystko 
to znajdziecie w jednym miejscu.

Numer jest duży, bardzo duży, chyba najwięk-
szy w tym roku, bo znajdziecie w nim nie tylko 
prezentowniki, ale też mnóstwo innych treści. 
Świetny wywiad o kobietach w biznesie, Sam-
sung Galaxy Fold, Porsche Taycan i nowe Audi 
Q7, ciekawe felietony, m.in. o sztuce, Świętach 
czy niepotrzebnych rzeczach. A to tylko część 
z niesamowitej, świątecznej zawartości.

Zapraszam do lektury, po inspiracje, jednocze-
śnie życząc wszystkiego najlepszego na Święta!

Dominik Łada
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MacBook Pro 16'' late 2019  
– ceny i co nowego?

Czytaj dalej....

iOS i iPadOS 13.2.3 dostępne

Czytaj dalej....

iFixit rozebrało 16-calowe-
go MacBooka Pro i znalazło 
następujące ciekawostki…

Czytaj dalej....

Aktualności
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Inteligentny zamek 
z HomeKit
Dostępny wyłącznie w HKCenter.store

999zł

https://www.hkcenter.store/collections/polecane/products/inteligentny-zamek-nuki-smart-lock-homekit


Podcast Nadgryzieni 
dostępny na Spotify

Czytaj dalej....

Nadgryzieni – 289 – Sto-
warzyszenie Anonimowych 
Alkoholików

Czytaj dalej....

Otwiera się kolejny Apple 
Shop w Warszawie, 
w MediaMarkt Gocław

Czytaj dalej....
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Premierowy pokaz filmu 
„The Banker” od 
Apple odwołany

Czytaj dalej....

Tim Cook, Donald Trump, 
Chiny i Mac Pro w tle

Czytaj dalej....

Smart Battery Case dla 
najnowszych iPhone’ów 
z dedykowanym przyciski-
em do aparatu

Czytaj dalej....
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Apple prezentuje „Apple 
Music for Business”

Czytaj dalej....

Już nie tylko F1, ale również 
Apple wita się z Austin!

Czytaj dalej....

Tim Cook wystąpił na kon-
ferencji Salesforce

Czytaj dalej....
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


Lagi, wysoki ping, gubienie pakietów – to najczęstsze problemy, z którymi 
muszą zmierzyć się wszyscy gracze. W czasie rozgrywki połączenie zrywa się, 
przepustowość jest słaba, występują opóźnienia w przesyłaniu danych.  Roz-
wiązaniem tych problemów jest najnowszy router przeznaczony dla najbar-
dziej wymagających użytkowników - Archer AX11000 od TP-Link. Urządzenie 
działa w najnowszym standardzie 802.11ax, nazywanym również WiFi 6.  

Archer AX11000 posiada aż trzy pasma sieci bezprzewodowej o łącznej 
przepustowości 10756Mb/s: do 4804Mb/s w paśmie 5GHz, do 4804Mb/s 
w drugim paśmie 5GHz oraz do1148 Mb/s w paśmie 2,4GHz. 

Dedykowane pasmo gamingowe (5GHz) sprawia, że można cieszyć się 
płynną grą, nawet kiedy inni użytkownicy obciążają łącze, oglądając filmy 

TP-Link Archer AX11000 
- trzypasmowy router dla graczy w standardzie WiFi 6

AKTUALNOŚCI 20



w rozdzielczości 4K czy pobierając duże pliki. Dzięki funkcji DFS, która 
automatycznie rozszerza dostępny kanał, istnieje możliwość korzystania 
z aktualnie najmniej obciążonego pasma, a Game Accelerator automa-
tycznie wykrywa i optymalizuje ruch generowany przez gry, zapewniając 
wysoką prędkość sieci.

Dodatkowo, zastosowanie technologii OFDMA zwiększa przepustowość 
łącza i zmniejsza opóźnienia. Dzięki niej z jednego kanału (a jest ich, aż 
12) może korzystać kilka urządzeń jednocześnie, bez zakłócania połącze-
nia. MU-MIMO 4x4, mocny czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8GHz 
wspierany przez trzy procesory pomocnicze oraz 1GB  pamięci RAM zapew-
niają najwyższą wydajność sieci.  Dzięki tak mocnej specyfikacji, router może 
wykonywać wiele wymagających działań jednocześnie. Stałą siłę sygnału 
w każdym zakątku mieszkania oraz zlokalizowanie łączących się do routera 
urządzeń gwarantuje Beamforming, który zwiększa siłę sygnału nadawa-
nego w ich kierunku oraz sprawia, że jest on bardziej wydajny. 

AX11000 został wyposażony w 2,5Gb/s port WAN, odpowiadający za połącze-
nie z Internetem oraz osiem gigabitowych portów LAN, które pozwalają na 
podłączenie do sieci przewodowych urządzeń takich jak komputery, konsole 
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do gier czy telewizory smart, bez konieczności używania dodatkowego prze-
łącznika. Router posiada także dwa porty USB 3.0 - typu A i typu C.

Archer został wyposażony w tzw. Game Protector oraz system HomeCareTM 
z wbudowanym antywirusem od TrendMicro, który zapewnia bezpieczeń-
stwo sieci. Udoskonalony system zapewnia bezpieczne połączenie podczas 
grania online oraz skutecznie chroni domową sieć przed cyberatakami. 

Konfiguracja oraz obsługa AX11000 są bardzo proste i intuicyjne. Odbywają 
się poprzez aplikację Tether, dostępną na urządzenia z systemem Android 
oraz iOS. Routerem można zarządzać za pomocą Amazon Alexa - za pomocą 
odpowiedniej komendy głosowej, możliwe jest zaproszenie zaufanej osoby 
do sieci lub stworzenie odrębnej sieci dla gości. Z kolei dzięki IFTTT można 
zmieniać tryb w zależności od podłączonego wyposażenia gamingowego 
oraz otrzymywać powiadomienia o podłączeniu nowego urządzenia

Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link.

Router Archer AX11000 jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok 2200 zł 
i objęty zostały 3-letnią gwarancją.
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Nowa wersja iTaxi 4.0 już 
dostępna, wraz z nią nowa 
usługa – Bilet iTaxi

Czytaj dalej....

Apple szuka osób, które 
stworzą nowe aplikacje 
medialne na Windows

Czytaj dalej....

AirPods na wagę złota

Czytaj dalej....
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Mujjo dla iPhone 11, 
11 Pro i 11 Pro Max

Czytaj dalej....

Aplikacja WWDC zmienia 
się w Apple Developer app

Czytaj dalej....

Nowości QuadLock 
– nowe mocowanie 
Out Front Mount oraz 
obudowa do iPhone 11

Czytaj dalej....
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Pracownicy IBM 
korzystający z macOS są 
wydajniejsi i zapewniają 
firmie większą sprzedaż

Czytaj dalej....

Cortana znika w styczniu 
z urządzeń mobilnych

Czytaj dalej....

Motorola Razr 2019 ma 
szansę stać się najbardziej 
kultowym smartfonem od de-
biutu iPhone’a w 2007 roku

Czytaj dalej....
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Apple Music Replay 
– sprawdź czego słuchałeś 
najczęściej w ostatnich 
latach

Czytaj dalej....

POUT EYES 3: po prostu 
solidna podstawa

Czytaj dalej....

Rynek smartfonów w Pols-
ce w trzecim kwartale nieco 
zaskakuje

Czytaj dalej....
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Startuje Disney+ w środku wszystkie Gwiezdne 
Wojny w 4K Dolby Vision i dźwiękiem Dolby Atmos

Czytaj dalej....

Plany Apple dot. 
rzeczywistości roz-
szerzonej (AR) – iPad Pro 
z dwoma aparatami, head-
set VR oraz okulary AR/VR

Czytaj dalej....
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Jedna aplikacja Micro-
soft Office na iOS zamiast 
Worda, Excela i PowerPoin-

taCzytaj dalej....

Retroactive – uru-
chamianie Aperture, 
iPhoto i innych w ma-
cOS Catalina

Czytaj dalej....

Google kupiło Fitbita za 2,1 
miliarda USD

Czytaj dalej....
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Wywiad z Pamelą Milligan, członkiem zarządu TomTom

Kobiety w technologii

Kobiety w technologii |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA

WSPÓŁPRACA:

@dominiklada

KINGA OCHENDOWSKA
@santee76
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Dominik Łada: Jesteśmy na konferencji Women in Tech Summit. Więk-
szość ludzi uważa, że kobietom znacznie trudniej jest odnaleźć się 
w branży technologicznej. Też tak uważasz?
PM: Myślę, że jest inaczej. Faktycznie, kobiety nadal stanowią mniejszość 
w branży technologicznej, ale powinnyśmy naszą wyjątkową pozycję 
traktować jako atut, siłę.

DŁ: Czy jest coś, co jest łatwiejsze dla kobiet niż dla mężczyzn?
PM: Powiedziałabym, że łatwiejsze jest łączenie ludzi. Stereotypizuję 
tutaj, ale pod względem typowo kobiecych zalet, umiejętność łączenia 
pomysłów i ludzi w celu znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań 
jest naszą absolutną siłą. Uważam, że tak naprawdę jest to coś, co jest 
dużo łatwiejsze dla kobiet niż dla mężczyzn. Ta rola jest również dla nas 
bardziej naturalna. Rozmawiam z wieloma kobietami, które są menedżer-
kami i kierowniczkami projektów, odgrywającymi bardziej rolę umożli-
wiającą połączenie wszystkich elementów i uważam, że konieczne jest 
znalezienie sposobu na wyrażenie tego wpływu. W TomTom mamy na 
przykład programy wspierające i przyspieszające karierę kobiet. To umoż-
liwia prowadzenie dialogu i właściwe rozpoznanie potrzeb.
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DŁ: Czy widzisz w tym względzie jakieś różnice między krajami, w któ-
rych prowadzicie działalność? Czy istnieją jakieś zasady korporacyjne 
dotyczące współpracy między kobietami i mężczyznami, których prze-
strzegasz przy wjeździe na przykład do Indii, Stanów Zjednoczonych, 
Polski lub krajów, w których panuje tradycyjny, patriarchalny system?
PM: Jako firma możemy zrobić tylko tyle, ile jest w zasięgu naszych moż-
liwości. Poza środowiskiem pracy istnieje wiele aspektów kulturowych, 
które wymagają zmiany, więc kiedy jesteśmy w bardziej tradycyjnych, 
bardziej konserwatywnych krajach, gdzie role kobiet i mężczyzn nieko-

niecznie muszą być tożsame, stosujemy bardziej 
elastyczne formy wspierania kobiet. Ja mieszkam 
w Amsterdamie. Mam szczęście, bo jest to bardzo 
liberalne miasto, w którym na przykład obowiązki 
rodzicielskie są równo dzielone pomiędzy rodzi-
cami. Tak więc w przypadkach, w których wystę-
puje inny podział, jest to wyzwanie, które musimy 
pomóc pokonać, i w którym ważne jest znalezienie 
różnych form wspierania osobistych priorytetów, 
np. poprzez bardziej elastyczne godziny pracy. 

DŁ: Czy uważasz, że nadal konieczne jest przeko-
nywanie kobiet do studiowania kierunków tech-
nologicznych, które nie są tradycyjnie promowane 
jako odpowiednie dla kobiet?
PM: Myślę, że to świetna okazja, aby zachęcić młode 
kobiety nie tylko do korzystania z technologii, ale 
także do poznania szerokich aspektów technologii 

naukowej i inżynierii, ponieważ im wcześniej stanie się to czymś eks-
cytującym i interesującym, tym szybciej ta młoda dziewczyna zacznie 
myśleć, że to coś, co jest dla niej ważne. Pamiętam, jak w szkole podsta-
wowej (trochę tutaj zdradzam swój wiek) mieliśmy stare komputery Mac, 
na których mogliśmy zaprogramować żółwia, żeby poruszał się w kwa-
dracie albo po okręgu. To jedna z najfajniejszych rzeczy, które zrobiłam 
w tamtym czasie. Ale nie było to coś, na co kładziono nacisk, więc byłoby 
wspaniale sprawić, by technologia była interesująca dla wszystkich 
dzieci, nie tylko dla chłopców. To ważne.

Stereotypizuję tutaj, ale 

pod względem typowo 

kobiecych zalet, umiejęt-

ność łączenia pomysłów 

i ludzi w celu znalezienia 

najlepszych możliwych 

rozwiązań jest naszą abso-

lutną siłą. 
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DŁ: Wracam do firmy. Czy myślisz, że pary-
tety kobiet i mężczyzn są konieczne i ważne 
również na wysokich pułapach zarządzania 
firmą? Pytam, ponieważ pracujesz w firmie, 
w której większość menedżerów i zarządu 
to mężczyźni?
PM: Właściwie to jestem jedyną kobietą 
w zarządzie. Jest w nim osiem osób i jestem 
nie tylko jedyną kobietą, ale również jedyną 
osobą, która nie ukończyła 45 lat. Więc 
nie chodzi tylko o płeć, ale także o to, że 
szersze spektrum i różnorodność są bardzo 
ważne. W przeciwnym razie masz do czy-
nienia z grupą ludzi, którzy myślą w ten sam 
sposób i mają tożsame doświadczenia.

DŁ: Czyli można o Tobie powiedzieć: 
„świeża krew”?
PM: Tak, to świeża krew, świeża perspek-
tywa. Jest też nowa perspektywa poko-
leniowa, dlatego że sposób, w jaki moje 
pokolenie korzysta z technologii, jest inny 
niż sposób, w jaki inne pokolenia z niej 
korzystały. Nie mogę mówić o zmianach, 
które nastąpiły w pokoleniu współcze-
snych nastolatków, ale w przyszłości 
musimy poznać również ich perspektywę, 
jeśli chcemy zrozumieć naszych klientów 
i zapewnić im najlepsze możliwe produkty. 
Nasi klienci nie pochodzą z jednorodnych 
obszarów demograficznych, ale z różnych 
miejsc i mają szerokie spektrum oczekiwań.
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DŁ: Jeśli już mówimy o produktach – jakie są najbliższe plany i projekty 
Waszej firmy?
PM: Będziemy nadal opierać się na naszym dotychczasowym dorobku. 
Rozumiemy kierowców i zapewniamy im jak najlepsze wrażenia z jazdy 
samochodem. Naszymi klientami są zarówno kierowcy, jak i producenci 
samochodów, którzy korzystają z naszego oprogramowania nawigacyj-
nego, map i usług trafficowych w czasie rzeczywistym, a także korzystają 
już z naszych map i systemów tworzenia map dla zautomatyzowanej 
jazdy na poziomie 2. i 3. Dla TomTom ważni są również klienci korpo-
racyjni, tacy jak Apple, Microsoft i Uber, którzy na podstawie naszych 
mapy i interfejsy API wykorzystują technologię lokalizacji w swoich 
produktach. 

DŁ: Czy to oznacza, że firma zamierza przenieść się do sektora B2B?
PM: To już się dzieje. Obecnie ponad połowa naszej działalności to B2B. 
10 lat temu byliśmy znacznie bardziej skoncentrowani na sprzęcie, teraz 
skupiliśmy się na oprogramowaniu. Wciąż mamy silny związek z klien-
tami indywidualnymi i urządzeniami nawigacyjnymi, ale robimy znacznie 
więcej w sektorze B2B, ponieważ przychody w branży motoryzacyjnej 
i korporacyjnej wzrosły.
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DŁ: Czy firma planuje całkowite przejście do sektora B2B, czy zamierza 
również utrzymywać się w B2C?
PM: Sektor B2C pozostaje dla nas bardzo ważny, ponieważ pozwala nam 
utrzymać społeczność kierowców korzystających z naszych produktów 
i dogłębnie zrozumieć ich oczekiwania, poprzez dostarczanie dedykowa-
nych rozwiązań, jak np. aplikacje nawigacyjne. To z kolei umożliwia nam 
tworzenie wspaniałych produktów dla naszych klientów B2B w branży 
motoryzacyjnej i korporacyjnej. Budowanie marki opartej na zaufaniu 
konsumentów jest dla nas bardzo ważne.

DŁ: Jak ważna jest dziś dla Twojej firmy Polska?
PM: Jest bardzo ważna. Jedno z naszych największych biur znajduje się 
w Łodzi. Zawsze poszukujemy utalentowanych ludzi, to niezwykle ważne 
z punktu widzenia klienta. Polska jest ważną częścią projektu, dzięki któ-
remu możemy dostarczać naszym klientom globalne mapy.

DŁ: O ile wiem, macie też biuro w Poznaniu.
PM: Tak, mamy także biura w Poznaniu oraz w Warszawie. Zatrud-
niamy w Polsce już tysiąc osób. To dla nas ważne, żeby pozyskiwać 
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utalentowanych ludzi w Waszym kraju, jak również sprowadzać do pol-
skiego oddziału TomTom utalentowanych pracowników spoza regionu.

DŁ: Wspomniałaś o samochodach autonomicznych, a TomTom jest wio-
dącym graczem na tym polu. Kiedy więc możemy spodziewać się na 
drogach autonomicznych samochodów z Waszą technologią?
PM: Nasza technologia jest już na drogach. Jedną z rzeczy, które robi-
liśmy w zakresie pojazdów autonomicznych, są mapy HD. One są już 
implementowane w samochodach, które trafią do produkcji w najbliż-
szych latach, chociaż ich liczba jest na razie dość niska. Ale tworzymy 
również mapy systemu Advance Driver Assistance (ADAS), które mają na 
przykład pomóc w zarządzaniu silnikami ciężarówek. Jako firma poma-
gamy zmniejszać emisję spalin, czynić drogi bezpieczniejszymi, a osta-
tecznie doprowadzić do stanu, w którym komunikacja staje się płynna 
i autonomiczna. Pomagamy w zarządzaniu flotami ciężarówek, poprzez 
dostarczanie informacji nt. zakrzywień drogi, wzniesień, itp., co pomaga 
optymalizować zużycie paliwa. Obecnie na drogach jeździ już ponad 
milion pojazdów z systemami ADAS wspieranymi przez TomTom. 

DŁ: Wracając do map. Wielu producentów samochodów, w tym Volvo, 
implementuje w swoich autach rozwiązania bazujące na systemie 
Android, czyli jednocześnie używające Google Maps. Czy ta sytuacja 
może się jeszcze zmienić, czy też klienci zaakceptują Google jako główny 
system nawigacyjny?
PM: Naszym celem jest świat, w którym informacje dostępne dla kie-
rowcy w samochodzie są dokładnie takie, a nawet lepsze niż te, które 
posiada w telefonie. Świat, w którym możemy stworzyć mapę online 

Ale tworzymy również mapy systemu Advance Driver Assi-

stance (ADAS), które mają na przykład pomóc w zarządza-

niu silnikami ciężarówek. Jako firma pomagamy zmniejszać 

emisję spalin, czynić drogi bezpieczniejszymi, a ostatecznie 

doprowadzić do stanu, w którym komunikacja staje się płynna 

i autonomiczna. 

WYWIAD 36



– to jedna z rzeczy, w którą TomTom aktualnie inwestuje. Świat online 
to taki, w którym kierowca ma wszystkie aktualne informacje na wycią-
gnięcie ręki. Musimy stworzyć najlepszą możliwą mapę online oraz 
wdrożyć rozwiązania towarzyszące, jak publiczne źródła danych. To duża 
zmiana w branży, ale jest już widoczna. Właściwie to dla mnie bardzo 
motywujące, gdy popyt konsumencki zaczyna mieć wpływ na przemysł 
motoryzacyjny.

DŁ: Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat współpracy z Apple 
i Microsoft? Jeśli chodzi o Apple, rozumiem, że chodzi o mapy i pojazdy 
autonomiczne. A jak wygląda sprawa z Microsoft?
PM: W lutym ubiegłego roku ogłosiliśmy, że dostarczymy rozwiązania 
dla Microsoft Azure, co oznacza, że wszyscy klienci korporacyjni, którzy 
używają Microsoft Azure i usług w chmurze, korzystają z technologii 
lokalizacji dostarczanych przez TomTom. Nadal współpracujemy w tym 
zakresie, aby zapewnić użytkownikom możliwie najlepszą jakość. 

DŁ: Dziękuję bardzo za poświęcony czas.
PM: Dziękuję bardzo.
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ZASŁUGUJESZ
NA LEPSZY
DŹWIĘK

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...

DHT-S516H

www.denon.pl

https://www.denon.pl/pl/product/homecinema/soundbar/dhts516h


WebSummit to zdecydowanie największa konferencja o tematyce 
internetu, start-upów, nowych technologii i fintechu na świecie. Po 
raz czwarty odbyła się na początku listopada w stolicy Portugalii, 
Lizbonie. Profesjonalny i bardzo merytoryczny, taki jest WebSummit.

WebSummit 
– największa konferencja internetowa na świecie

WebSummit – największa konferencja internetowa na świecie |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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WebSummit po raz pierwszy odbył się 2009 roku w Dublinie. Od tego 
czasu konferencja bardzo się rozrosła. Do tego stopnia, że w 2015 roku 
Dublin nie był już w stanie obsłużyć tak dużego wydarzenia i organizatorzy 
byli zmuszeni znaleźć nowe miejsce, w którym odbędzie się konferencja. 
Wygrała Lizbona, oferując najlepsze możliwości miejsca organizacji, logi-
styki miejskiej i zakwaterowania dla uczestników.

WebSummit – trochę liczb
Od pierwszej edycji WebSummit tylko rośnie. Organizator ogłosił, że 
w tym roku sprzedano w sumie 70 469 biletów, które zostały kupione 
przez przedstawicieli 163 krajów. Wśród uczestników 46% to kobiety. Liczba 
uczestników robi niesamowite wrażenie, w szczególności, gdy jest się 
na głównej scenie podczas otwarcia i większość z nich tam się znajduje. 
Takich tłumów pozazdrościłaby Paddiemu Cosgrave’owi, założycielowi kon-
ferencji, niejedna gwiazda muzyki na swoich koncertach.

Trzeba pamiętać, że sprzedane bilety to tylko część z tego, ile faktycznie 
bierze udział osób na i przy konferencji. Do tej liczby trzeba doliczyć 1206 
gości-mówców, którzy występują na 23 scenach. Kolejni są dziennikarze 
z całego świata, których akredytowano w tym roku 2526. Do tego jeszcze 
trzeba doliczyć 2150 start-upów, które prezentują się podczas konferencji, 
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a każdy to przynajmniej 2–3 osoby. Wszyscy wymienieni przeze mnie 
uczestnicy nie kupują biletów. Doliczając jeszcze obsługę, to spokojnie 
można liczyć na jakieś 80 tysięcy ludzi.

WebSummit to jest gigantyczna impreza. Nie jest to może rozmiar MWC 
lub IFA, ale z drugiej strony jest to czysta merytoryka. Z jednej strony 
uczestnicy mogą brać udział w prezentacjach, wykładach lub warsztatach 
prowadzonych przez wyjątkowych gości, z drugiej strony przez najlep-
szych na świecie specjalistów spośród 239 partnerów konferencji. Wreszcie 
WebSummit to miejsce, gdzie 1221 oficjalnie zarejestrowanych inwestorów 
przygląda się i prowadzi rozmowy z prezentującymi się start-upami.

Liczby z jednej strony szokują, a z drugiej dają do myślenia, jak duży jest 
to rynek.

WebSummit – narodowe wydarzenie Portugalii
WebSummit wreszcie to wyjątkowe wydarzenie dla samej Lizbony i całej 
Portugalii. Przez cztery dni trwania konferencji wszystko w mieście jest 
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podporządkowane WebSummitowi – trans-
port, restauracje, imprezy, atrakcje. Co krok 
coś się dzieje związanego z WebSummitem 
albo dla jego uczestników. W każdych wia-
domościach, przez całą dobę, niezależnie 
czy to jest telewizja, radio, czy internet, co 
chwila są informacje z konferencji. WebSum-
mit stał się wydarzeniem narodowym dla 
Portugalczyków.

Networking
WebSummit to z jednej strony poszerzanie 
wiedzy, a z drugiej czysty networking. Przez 
cztery dni w jednym miejscu można spo-
tkać najważniejszych ludzi z branży z całego 
świata i w mniej lub bardziej formalny spo-
sób porozmawiać, wymienić się doświad-
czeniami czy nawiązać współpracę. Wiedzą 
o tym firmy, inwestorzy, jak i aspirujący 
start-upowcy.

Logistyka
WebSummit wita nas już na lotnisku po 
wylądowaniu. Reklamy i informacje o konfe-
rencji są co krok. Od razu na lotnisku można 
odebrać swój bilet wstępu lub akredytację. 
Tutaj też od razu odbieramy bilet komu-
nikacji miejskiej, który kupiony wcześniej 
przez internet przez stronę WebSummit jest 
o ponad 50% tańszy niż kupowany na miej-
scu – 4-dniowy kosztuje 25 euro zamiast 55 
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euro. Lizbona jest bardzo dobrze skomunikowana. Wszędzie dostaniemy 
się metrem, charakterystycznymi żółtymi tramwajami lub autobusami. 
Oczywiście można też poruszać się taksówkami lub Uberem (wieczorne 
przejazdy pomiędzy lokacjami związanymi z WebSummitem niezależnie 
od przewoźnika zamykały się w kwotach 10–15 euro).

Goście
Pierwszy dzień, dzień 
otwarcia, to tradycyj-
nie też wystąpienie 
jakiejś znanej osobi-
stości, gwiazdy. W tym 
roku zaproszono 
Edwarda Snowdena, 
byłego analityka 
NSA (National Secu-
rity Agency), który 
wyjawił tajne doku-
menty rządu USA i od 
2013 roku ukrywa się 
na terenie Rosji. Z racji 
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jego sytuacji prawnej wywiad był przeprowadzany 
zdalnie.

Edward Snowden opowiadał głównie o prywatności 
danych i przyszłości internetu. Ocenił też przepisy 
dotyczące RODO (GDPR) jako dobry start, idący we 
właściwym kierunku, ale według niego przepisy bar-
dziej powinny dotyczyć i regulować zbieranie danych 
niż ich ochronę. Edwarda Snowdena oraz motywy jego 
działalności mogliście ostatnio lepiej poznać dzięki 
książce „Pamięć nieulotna”, którą wydało w Polsce 
wydawnictwo Insignis i której patronuje iMagazine.

Kolejnego dnia jednym z ciekawszych wystąpień było 
dla mnie wystąpienie Tony’ego Blaira, byłego premiera 
Wielkiej Brytanii, który sugerował i wzywał polityków 
na całym świecie, aby wprowadzali regulacje w prawie 
dotyczące technologii. Przestrzegał, że Chiny prze-
żywają w tej chwili boom technologiczny, a Europa 
wspólnie z USA powinny potrafić wspólnie na to 
reagować.

„Jedną z rzeczy, które będą naprawdę dobre, jest 
wypracowanie przez Amerykę i Europę sposobu, w jaki 
faktycznie współpracują one w sferze technologicznej 
oraz upewnienie się, że w odniesieniu do Chin i wzro-
stu Chin zajmują one wspólne stanowisko”.

Po obejrzeniu na Netfliksie filmu dokumentalnego 
o Cambridge Analityca – „Hackowanie świata” – bardzo 
byłem ciekawy wystąpienia Brittany Kaiser. Brittany 
Kaiser jest byłą pracownicą CA i osobą odpowiedzialną 
za wyciek informacji do prasy na temat praktyk, jakie 
były stosowane w firmie. Ona i z drugiej strony Christo-
pher Wylie doprowadzili do tego, że świat dowiedział 
się o tym, jak manipulowano wyborami na całym świe-
cie. Brittany Kaiser sugerowała, że poprawa edukacji 
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cyfrowej jest kluczem do ochrony naszych danych w internecie oraz 
zabezpieczy nas przed ich nieodpowiednim wykorzystaniem.

Partnerzy
WebSummit to nie tylko prezentacje i wykłady, to też miejsce, gdzie 
możemy spotkać się z największymi firmami. Nie ma co ukrywać, że wła-
śnie one przyjeżdżają na konferencję, aby pozyskać najciekawsze start-
-upy i ich pomysły. Obecni byli m.in. Microsoft, Google, ale też np. Airbus, 
Porsche (który przy okazji prezentował swój najnowszy elektryczny model 
Taycan). Swoje stoisko miała też Polska. Huawei mocno stawiał na pozy-
skiwanie deweloperów do swojego sklepu App Gallery. Ich wielkie stoisko 
praktycznie całe było poświęcone tylko tej kwestii.

Ciekawostką była dla mnie konferencja UBER-a. Nikt nie spodziewał się, że 
podczas niej UBER zaprezentuje swoją zupełnie nową ofertę – najem elek-
trycznych hulajnóg JUMP. Widząc reakcje uczestników, niewiele osób tego 
się spodziewało. Świetna była logistyka wokół tego wydarzenia – zaraz po 
prezentacji na ulicach Lizbony błyskawicznie pojawiło się 200 hulajnóg 
JUMP, dostępnych dla wszystkich bezpośrednio z aplikacji przewoźnika.
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Fintech
Fitech to chyba największy i najpopularniejszy temat WebSummit. Na 
konferencję przyjeżdżają największe firmy z tej branży. MoneyConf, czyli 
właśnie działka fintechowa, skupia chyba największą uwagę. W tym roku 
prezentacje prowadzili przedstawiciele m.in. największych banków świa-
towych, Mastercard, Visa, Revolut, operatorzy Orange, Verizon, inwestorzy 
tacy jak Sequoia i setki innych. Bardzo trudno było ułożyć sobie plan dnia, 
aby zobaczyć i usłyszeć najciekawsze wystąpienia.

AI
Drugim najpopularniejszym tematem było AI. Wiele start-upów nim się 
zajmuje i oferuje usługi. AI było na WebSummit odmieniane przez wszyst-
kie przypadki i pokazywane z każdej strony. Mieliśmy roboty, z którymi 
można było rozmawiać. Były zaawansowane systemy wykorzystujące AI do 
znalezienia leku na raka.

Start-upy
WebSummit to też przede wszystkim miejsce, gdzie prezentują się start-
-upy. Ciekawie wygląda proces przyjmowania ich na konferencję. Muszą 
przygotować prezentację, swoisty „pitch”. Jeśli przejdą weryfikację i zain-
teresują swoimi projektami recenzentów, dostają zaproszenie i możliwość 
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wystawienia się w części targowej. Ale jest haczyk. Ponieważ zakwalifiko-
wanych jest aż 2150 start-upów, to każdy z nich dostaje stoisko (wielkości 
mniej więcej metr na metr) tylko na jeden dzień. Którego dnia konferen-
cji i gdzie, dowiaduje się w ostatnim momencie. Zatem przyjeżdżają na 
WebSummit i dopiero na miejscu dowiadują się, czy będą pierwszego, czy 
np. ostatniego dnia mogli się zaprezentować na halach wystawowych. Czy-
sta ruletka.

After party
Codziennie po całym, intensywnym dniu na konferencji odbywały się 
wieczorne imprezy networkingowe. Jedną z nich, odbywającą się co roku, 
jest spotkanie uczestników z Polski. Na luźne spotkanie w TimeOut Market, 
przypominającym warszawskie hale Koszyki lub Gwardii, przychodzi kilka-
dziesiąt osób.

Ogrom przedsięwzięcia i przy tym sprawność, z jaką wszystko działa, robi 
wrażenie. Jeśli zajmuje się ktoś szeroko pojętą tematyką związaną z siecią, 
to WebSummit jest dla niego obowiązkowym miejscem odwiedzin raz do 
roku. Koniecznie.

Partnerem naszej relacji z Web Summit 2019 był ING Bank Śląski.
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Jestem fanem Apple Watch. Ten zegarek od samego początku zrobił 
robotę. Pisałem o tym wiele razy na łamach iMagazine, ostatnio w sierpniu 
tego roku, gdzie pokazałem, w jak wielu momentach jestem praktycznie 
#AppleWatchOnly – czyli odkładam telefon na bok i za pomocą zegarka 
i sparowanych z nim słuchawek AirPods jestem w stanie odbierać telefony, 
odpowiadać na wiadomości oraz słuchać podcastów czy audiobooków 
z Audible (Audioteka – co z Wami? Kiedy appka na Watcha?). 

Zarządzanie czasem 
z zegarkiem numer 5MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Zarządzanie czasem z zegarkiem numer 5  |  Michał Śliwiński

PRODUCTIVITY 49

http://www.twitter.com/MSliwinski


W tym miesiącu chciałbym wrócić do zegarka i opowiedzieć Ci, jak 
dzięki Apple Watch 5 i watchOS 6 ten sprzęt jeszcze bardziej mnie 
zauroczył.

Apple zrewolucjonizował zegarki – zawsze 
pokazują czas!
Czas na trochę prześmiewczy nagłówek, bo przecież od zawsze zegarki 
pokazywały czas. Apple Watch też to robił, ale tylko jak był wybudzony 
– czyli trzeba było albo wykonać wyraźny gest sprawdzania czasu, albo 
trzeba było puknąć w szybkę zegarka.

Niby niewiele, ale jednak. Gest podnoszenia nad-
garstka w celu sprawdzenia czasu nie zawsze 
działał. Wiem, problemy pierwszego świata, ale 
jeśli kilka razy dziennie musiałem palcem pukać 
w szybkę zegarka, aby sprawdzić czas, bo na mój 
gest nie reagował poprawnie, to jednak było wku-
rzające. Ale jakoś się przyzwyczaiłem.

Do teraz. Apple Watch 5 zawsze pokazuje czas.

Wreszcie jest pełnoprawnym zegarkiem i kompu-
terem na nadgarstku w jednym. Nareszcie.

Jaka to zmiana. Dopiero teraz, mając ten nowy 
zegarek od miesiąca, zdałem sobie z tego sprawę. 
Byłem fanem Apple Watch 4, ale to właśnie seria 
5 zasługuje na piątkę! Teraz często zerkam po pro-
stu kątem oka na zegarek i już wiem, która godzina. 
Bez zbędnych gestów. Bez żadnych kombinacji. 
Która godzina? A, już wiem. Dziękuję bardzo.

Watch OS 6 wnosi jeszcze więcej dzięki nowym 
tarczom i nie tylko!
Jestem fanem Apple Watch serii Nike, bo te tarcze są minimalistyczne 
i teraz wprowadzili nowe. Zawsze byłem fanem tarczy Nike Digital, ale 
brakowało mi tam więcej komplikacji, szczególnie tych wprowadzonych 
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w serii 4. Teraz Nike wprowadziło nową tarczę Nike Hybrid Digital i ona 
jest strzałem w dziesiątkę! Mam wyraźną godzinę na środku ekranu 
i w każdym rogu po komplikacji, tak jak w tradycyjnej tarczy Infograph. 
Jak dla mnie ideał.

Kolejnym usprawnieniem są mapy Apple. Zawsze fajnym rozwiązaniem 
było znalezienie miejsca, do którego chcemy iść w Apple Maps i potem 
włączenie nawigacji i śledzenie naszego postępu na zegarku. Teraz jest 
znacznie lepiej. Poprzednie rozwiązanie, pokazujące tylko kierunek, 
w jakim trzeba iść, było często konfundujące. Teraz mamy i kierunki, 
i rzut mapy, więc widzimy kontekst informacji. Taka mała zmiana powo-
duje, że nie trzeba już wcale wyjmować z kieszeni telefonu, aby upewnić 
się, czy dobrze idziemy.

Fitness z Apple Watch 5 to bajka!
Jestem triatletą. Do treningów biegowych czy rowerowych używam 
Stravy, ale podczas wypadów na siłownię czy na pływanie lub tenisa 
korzystam ze standardowej aplikacji do ćwiczeń i na razie tylko ona 
wspiera nowy ekran. Dzięki temu podczas ćwiczenia wystarczy zerknąć 
na zegarek, aby wiedzieć, jak nam idzie, ile powtórzeń za nami, jak tam 
spalanie kalorii, jak tam puls, ile okrążeń zrobionych… Jak tam wszystko. 
Znowu: niby mała różnica, a jednak!

Ciekawe, kiedy wsparcie dla nowego ekranu otrzymają deweloperzy 
innych aplikacji, aby też Strava mogła to wspierać. Oby niedługo.
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Nowe słuchawki do nowego zegarka
Do nowego zegarka dorobiłem się nowych słuchawek. Nie mam jeszcze 
AirPods Pro, chociaż kuszą, ale mam AirPods 2 i jakoś nie jestem pewien, 
czy będę chciał wydać kolejnego tysiaka na kolejne AirPodsy, zwłaszcza 
że już mam osobne słuchawki specjalnie do ćwiczeń i do spacerowania.

Do ćwiczeń – mPow T6
To są słuchawki podobnie jak AirPods Pro – True Wireless – wystają 
mniej z mojego ucha – trzymają się świetnie i sprawdzają się idealnie, 
zarówno podczas biegu, jak i jazdy na rowerze. I to wszystko za jedyne 
40 euro z Amazona.

Do spacerowania – Bose Frames
Jak dla mnie idealne połączenie – okulary słoneczne z wbudowanymi 
słuchawkami. Jeśli jest słonecznie i jestem na zewnątrz, mam dwa w jed-
nym – ochronę dla oczu oraz podcasty i audiobooki dla ucha. Albo 
muzyka, bo dźwięk jest z nich naprawdę dobry. W końcu Bose. Kosztują 
trochę, bo aż 200 euro, ale w sumie okulary markowe Ray Ban czy inne 
kosztują podobnie. A to tylko okulary i nic więcej…

Apple Watch i akcesoria to magia
Tak, nowy iPhone 11 Pro jest rewelacyjny. Mój roczny iPad Pro 11" też jest 
ekstra (na nim piszę te słowa). Ale dopiero Apple Watch 5 pokazuje, że 
firma Apple to banda magików.
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Mam teraz zegarek, który:
• wykonuje i odbiera połączenia komórkowe samodzielnie,
• pozwala mi na kontakt ze światem za pomocą wiadomości,
• nawiguje mnie do dowolnego miejsca na ziemi,
• puszcza mi muzykę, także prosto z internetu,
• zapodaje mi podcasty i audiobooki.

I tego wszystkiego mogę połączyć ten zegarek nie tylko z małymi 
słuchawkami, które wtykam prosto do uszu, ale nawet z okularami 
słonecznymi!

Cytując Arthura C. Clarke'a:
„Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii”.

Tak się właśnie czuję. Takie uczucie codziennie we mnie wzbudza ten 
zegarek i te akcesoria. Że jestem magikiem jak Harry Potter.

Abrakadabra!

P.S. Odnośniki do akcesoriów, aplikacji i krótkie streszczenie tego artykułu 
umieściłem na moim blogu.
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Prezentownik Apple

Prezentownik Apple  |  Wojtek Pietrusiewicz

MacBook Pro 16”
Nowy, ulepszony pod najważniejszymi względami model MacBooka Pro, 
jeszcze ciepluteńki z fabryki, będzie pracował zdecydowanie chłodniej 
pod obciążeniem, ponieważ wyposażono go w nowy system chłodzenia. 
To też pierwszy od 2016 roku MacBook, w którym wrócono do klawia-
tury z wytrzymalszym systemem nożycowych przełączników, dzięki 
któremu klawisze mają prawie dwukrotnie większy skok. Model podsta-
wowy wyposażono w 512 GB SSD (dwukrotnie większy niż u poprzednika 
pomimo utrzymania ceny) i 16 GB RAM-u, który można rozszerzyć teraz 
aż do 64 GB, a o nasz wzrok będzie dbał nowy, 16-calowy wyświetlacz 
o wyższej rozdzielczości, napędzany przez nowe GPU. Wisienką na torcie 
będzie nowy system głośników oraz mikrofonów.

Cena: od 11 999 PLN

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

P A R T N E R

PREZENTOWNIK 56

https://www.cortland.pl/komputery-mac/macbook-pro.html?gclid=EAIaIQobChMIwJ_yt7j45QIVGvlRCh1qwwa1EAAYAiAAEgJ5XvD_BwE&features_hash=18-6939
https://twitter.com/morid1n


MacBook Air
MacBook Air z ekranem Retina w końcu wrócił do korzeni, czyli kształtu 
klina, ale został uaktualniony o najnowsze technologie. Posiada klawia-
turę z mechanizmem motylkowym (4 lata gwarancji od daty zakupu), 
nie ma Touch Bara (alleluja!), ale za to ma Touch ID. Niestety, ta gene-
racja wyposażona została w 7,5 W procesory Intela, co oznacza niższą 
wydajność, ale powinien on bez problemów wystarczyć do więcej niż 
podstawowych zadań biurowo-internetowych, w tym nawet do zadań 
deweloperskich. Unikałbym jedynie wykorzystywania go do montażu 
wideo i tego typu cięższych zadań, do których z pewnością lepiej nadaje 
się najnowszy MacBook Pro 16”.

Cena: od 5 499 PLN
P A R T N E R
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iMac 27” Retina 5K
Odświeżony w marcu 2019 
oferuje jeszcze szybsze, aż 
ośmiordzeniowe procesory, do 
64 GB RAM, SSD o pojemno-
ści do 2 TB i wyjątkowy ekran 
o rozdzielczości aż 5120 × 2880 
pikseli. W komplecie dosta-
niecie też Magic Keyboard, ale 
warto dopłacić do wyjątko-
wego Magic Trackpad, zamiast 
domyślnej Magic Mouse.

Cena: od 8 999 PLN

P A R T N E R
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iMac Pro
iMac o możliwościach Maca Pro? Wyposażony w ten sam wyjątkowy 
ekran co iMac – Retina 5K. iMac Pro wyposażono też w całkowicie nowy, 
znacznie wydajniejszy system chłodzenia oraz nawet 18-rdzeniowe pro-
cesory z serii Intel Xeon. Można go wyposażyć w maksymalnie 256 GB 
RAM, co powinno spełnić wymagania najbardziej wybrednych użytkow-
ników, a SSD może mieć nawet 4 TB przestrzeni. Dostępny wyłącznie 
w kolorze Space Grey.

Cena: od 23 999 PLN

P A R T N E R
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Mac Mini
Najbardziej konfigurowalny i jednocześnie najmniejszy dostępny Mac 
to Mini. Myli się jednak ten, który myśli, że ten przydomek określa jego 
możliwości – może być wyposażony w 6-rdzeniowe Core i7, 64 GB RAM 
i 2 TB SSD. Mniej wymagający użytkownicy mogą zdecydować się na kilka 
pośrednich opcji, które obniżą jego cenę.

Cena: od 3 999 PLN
P A R T N E R
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iPad Air
Osoby bardziej wymagające 
powinny zainteresować się nową 
odsłoną iPada Air, wyposażonego 
w 10,5-calowy ekran o jeszcze wyż-
szej rozdzielczości, maksymalnie 256 
GB pamięci flash oraz procesor A12. 
Ten model również wspiera Apple 
Pencil oraz Smart Keyboard, dzięki 
czemu wielu będzie w stanie zastą-
pić konieczność posiadania laptopa.

Cena: od 2 499 PLN

iPad 10,2”
Najnowszy i najtańszy iPad spełni oczekiwania zdecydo-
wanej większości użytkowników, która chciałaby posiadać 
tablet – urządzenie zdecydowanie lepiej nadające się do 
codziennych obowiązków internetowych niż typowy lap-
top lub desktop. 10,2-calowy iPad można wybrać z 32 GB 
lub 128 GB przestrzeni na dane oraz w wersji Wi-Fi lub LTE. 
Nowy ekran o rozdzielczości 2160 × 1620 px oferuje większą 
niż dotychczas przestrzeń roboczą, dla wygody użytkow-
nika, a nowy procesor A10 zapewnia więcej niż wystar-
czającą wydajność do większości zadań, które ten model 
napotka na swojej ścieżce. Bardziej kreatywne dusze zde-
cydowanie powinny wyposażyć się w opcjonalny Apple 
Pencil, a osoby piszące powinny skierować swój wzrok na 
Smart Keyboard, która jednocześnie służy jako etui.

Cena: od 1 699 PLN

P A R T N E R
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iPad Pro
Najmocniejszy, najnowocześniejszy i najdroższy, ale 
warty swojej ceny. iPad Pro dostępny jest w rozmia-
rze 11 cali, w którym lepiej spisuje się jako urządzenie 
mobilne. Model 12,9-calowy jest natomiast zdecydo-
wanie pełniejszą alternatywą dla laptopów. Niezależ-
nie od rozmiaru, można go wyposażyć w Apple Pencil 
drugiej generacji, o bardziej ergonomicznym kształcie, 
który można magnetycznie przyczepić do brzegu 
iPada, co dodatkowo zapewni, że będzie zawsze nała-
dowany dzięki indukcji magnetycznej. iPad Pro ozna-
cza też nowoczesny ekran o najwyższych możliwych 
parametrach, przewyższających wiele monitorów 
komputerowych, z zaokrąglonymi rogami, wyposa-
żony w Face ID. Można go skonfigurować w wersji 
Wi-Fi lub LTE, od 64 GB do 1 TB przestrzeni na dane, 
w jednym z dwóch kolorów – srebrnym lub szarym. 
Drogi, ale warty swojej ceny.

Cena: od 3 799 PLN

iPad Mini
Mini rozmiar, ale niech Was nazwa nie zmyli 
– to „maleństwo” potrafi tyle samo, co jego 
więksi bracia. Obsługuje Apple Pencil pierw-
szej generacji na swoim 7,9” ekranie, za którym 
znajduje się procesor A12, 64 GB lub 256 GB 
przestrzeni oraz moduł Wi-Fi lub LTE. Idealne 
narzędzie dla osób najbardziej mobilnych i to 
właśnie im polecam obowiązkowo ten model, 
do którego można włożyć kartę SIM.

Cena: od 1 899 PLN

P A R T N E R
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iPhone XR
Protoplasta iPhone’a 11, wyposażony 
w jeden aparat oraz ten sam proce-
sor, co iPhone XS, to świetna alter-
natywa dla tegorocznej nowości. 
Ma ten sam ekran 6,1” w technologii 
LCD, jest prawie tak samo wydajny, 
oferowany w wielu świetnych odcie-
niach i kosztuje znacznie mniej.

Cena: od 2 499 PLN

iPhone XS i XS Max
Zeszłoroczny iPhone XS (Max) to nadal 
świetna propozycja na nowy telefon, szcze-
gólnie w nowej, niższej cenie – jest szalenie 
wydajny, ma genialny ekran OLED i bardzo 
dobre aparaty. Fakt, że są tylko dwa, ale są to 
te dwie najlepsze ogniskowe. Jeśli nie zależy 
Wam na trzecim obiektywie, to zdecydowa-
nie warto poważnie go rozważyć.

Cena iPhone XS od 3 999 PLN

Cena iPhone XS Max od 4 399 PLN

P A R T N E R
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iPhone 11
Podstawowy „tani” iPhone w tym roku dorósł 
i oferuje prawie wszystko to, co najdroższy model 
Pro. Zabrakło teleobiektywu na aparacie, zamiast 
genialnego OLED-a otrzymujemy prawie tak 
samo znakomity ekran LCD oraz interfejs użyt-
kownika znany z iPhone 11 Pro Max (6,5”), pomimo 
że ekran 11-tki jest mniejszy (6,1”). iPhone 11 ma 
jedynie mniejszy standard wodoszczelności niż 11 
Pro, ale za to cenę zdecydowanie bardziej przy-
stępną. Jeśli szukacie iPhone’a, a do tego chcecie 
mieć możliwość wyboru ciut bardziej zwariowa-
nego koloru (w sumie jest ich sześć) niż poważ-
niejsze barwy dostępne w rodzinie Pro, to 11-tka 
jest dla Was.

Cena: od 3 599 PLN

iPhone 11 Pro
Flagowiec Apple, dostępny w dwóch rozmiarach 
i czterech kolorach, oferuje wszystkie najnowsze 
technologie, które udało się firmie w nim upchnąć. 
Tegoroczny model ma ulepszony OLED, więc Apple 
postanowiło nazwać go Super Retina XDR, odwo-
łując się do flagowego monitora do nowego Maca 
Pro oraz trzy aparaty, każdy o innej ogniskowej. Jeśli 
interesujecie się fotografią i nagrywaniem wideo, to 
jest to iPhone dla Was, ale jest mocny nie tylko w tej 
dziedzinie. Praktycznie każdy jego element został 
poprawiony względem modeli X i XS, czyniąc go 
jednocześnie najlepszym (i najdroższym) iPhone’em, 
w jaki możecie się wyposażyć.

Cena iPhone’a 11 Pro od 5199 PLN

Cena iPhone’a 11 Pro Max od 5699 PLN
P A R T N E R
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iPhone 8 i 8 Plus
Najbardziej dopracowana konstrukcja iPho-
ne’a, która została zapoczątkowana iPho-
ne’em 6S. Ten model posiada szklane plecy 
i ładowanie indukcyjne, a w wersji Plus 
wyposażony jest w dwa obiektywy, podob-
nie jak iPhone X i XS. Jeśli nie przeszkadza 
Wam nieznacznie mniejsza wydajność oraz 
starszy design, zawierający Touch ID zamiast 
Face ID, to warto go rozważyć.

Cena iPhone 8 od 2 349 PLN

Cena iPhone 8 Plus od 2 849 PLN

iPhone 7 i 7 Plus
Prawdopodobnie jeden z najlepszych modeli, 
niemalże identyczny jak iPhone 8, ale nie-
posiadający funkcji ładowania indukcyjnego, 
dzięki czemu ma aluminiowe plecy, mniej 
podatne na uszkodzenia. iPhone 7 ma już 
swoje lata, ale to nadal solidna propozycja dla 
mniej wymagających użytkowników, którym 
zależy na bezpiecznym telefonie, a nieko-
niecznie na najnowszych fajerwerkach.

Cena iPhone 7 od 1 799 PLN

Cena iPhone 7 Plus od 2 299 PLN

P A R T N E R
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Apple Watch Series 3
Ta generacja Apple Watcha była ostat-
nią iteracją pierwszego designu, który 
zadebiutował w 2016 roku. Ma mniej-
szy ekran, niewypełniający brzegów 
koperty, jak to robi w Series 4 i 5, ale to 
nadal mocny zawodnik, ze względu na 
przyzwoicie szybki procesor. Osobiście 
mocno polecam dołożyć do Series 4, ale 
jeśli chcecie rozpocząć przygodę z urzą-
dzeniem, które będzie dbało o Wasze 
zdrowie, to z Series 3 nie zabłądzicie.

Cena: od 999 PLN

Apple Watch Series 4
Jeśli nie zależy Wam na ekranie, 
który będzie włączony non stop, 
to Series 4 jest bezapelacyjnie 
najlepszą konstrukcją Apple’a. 
Bateria powinna z powodzeniem 
wytrzymać dwa dni bez specjal-
nego oszczędzania, a nowy więk-
szy ekran całkowicie odmienia 
to, jak się z niego korzysta.

Cena: od 1 749 PLN

P A R T N E R
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Apple Watch Series 5
Szósta generacja Apple Watcha w końcu docze-
kała się ekranu, który może być włączony non 
stop. Wykorzystuje on technologię LTPO, dzięki 
której obniża pobór prądu, kiedy nie jest aktyw-
nie używany. Sam zegarek wyposażono dodat-
kowo w kompas, dzięki któremu nawigowanie 
nadgarstkiem stało się jeszcze precyzyjniejsze 
oraz pomiar poziomów hałasu naszego otoczenia, 
dzięki czemu dba o nasz słuch. Ponadto wykrywa 
upadki i może w najgorszym wypadku skontak-
tować się automatycznie z naszymi najbliższymi 
oraz służbami ratowniczymi. Apple Watch to nie 
tylko komputer na naszym nadgarstku – to rów-
nież urządzenie dbające o nasze zdrowie, a jego 
możliwości rozwijają się rokrocznie.

Cena: od 1 999 PLN

Apple TV HD lub 4K
Dostępny w ofercie w dwóch wersjach 
– obsługującej Full HD lub 4K – jest to 
nadal jeden z najlepszych set-top-boxów 
dla naszego telewizora. Oferuje dostęp 
nie tylko do wszystkich najważniejszych 
serwisów streamingowych, jak Netflix, 
Amazon Prime czy HBO GO, ale również 
oferuje możliwości konsoli do gier (czego 
znaczenie wzrosło po debiucie usługi dla 
graczy – Apple Arcade), wraz z wsparciem 
dla kontrolerów PS4 i Xbox One.

Cena: od 699 PLN

P A R T N E R
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AirPods Pro
Najnowsze i jedne z najlepszych słuchawek dokanało-
wych na rynku, wyposażone w bardzo wydajny system 
ANC, mieszczące się kieszeni spodni. Nowy model Air-
Pods jest jednocześnie szalenie komfortowy i niemal 
wzorowo integruje się z iPhone’ami oraz iPadami. Pry-
watnie moje ulubione słuchawki. 

Cena: 1 249 PLN

Beats PowerBeats Pro
Jeśli szukacie słuchawek dokanałowych bardziej 
odpornych na czynniki zewnętrzne, przeznaczone 
głównie do sportu, to obecnie trudno znaleźć coś 
lepszego niż siostrzane Beats PowerBeats Pro. 
Wyróżniają się pałąkiem okalającym nasze ucho, 
dzięki czemu nie zgubimy ich nawet w ekstre-
malnych sytuacjach oraz fizycznymi przyciskami, 
które łatwiej obsługiwać w rękawiczkach. Wkrótce 
dostępna rozszerzona gama kolorów.

Cena: 1 129 PLN

Apple Pencil
Jeśli planujecie robić odręczne notatki, szkice lub chcecie się zająć rysunkiem 
lub retuszem, to Apple Pencil jest obowiązkowym akcesorium dla każdego iPada. 
Dostępny jest w dwóch wersjach i należy dopasować ją do modelu tabletu.

Cena Apple Pencil 1. generacji: 429 PLN

Cena Apple Pencil 2. generacji: 599 PLN

P A R T N E R
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Zasilacz USB-C 18 W
Apple wraz z najnowszymi iPhone’ami 
zaprezentowało również nowy zasilacz 
USB-C o mocy 18 W, który zapewnia 
szybsze ładowanie naszym urządzeniom. 
Z możliwości tego zasilacza mogą jednak 
skorzystać również inne iUrządzenia, 
w tym starsze iPhone’y oraz iPady.

Cena: 149 PLN

Smart Keyboard dla iPada
iPad może oferować znacznie większe 
możliwości, jeśli tylko go wyposażymy 
w klawiaturę i najbardziej spójnym 
rozwiązaniem jest Smart Keyboard, 
dostępna dla większości modeli iPada. 
Klawisze są całkowicie pokryte specjal-
nym materiałem, dzięki czemu klawia-
tura jest odporna na płyny i zalanie, 
a akcesorium jednocześnie służy jako 
pokrowiec ochronny dla tabletu.

Cena: od 749 PLN

P A R T N E R

PREZENTOWNIK 69

https://www.cortland.pl/apple-zasilacz-18w-usb-c-do-ipad-pro-iphone.html
https://www.cortland.pl/?subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&search_id=&q=Smart+Keyboard&dispatch=products.search


Paski do Apple Watcha
Apple Watch to więcej niż zegarek, 
ale jego miejsce jest na naszym nad-
garstku, więc powinniśmy spersona-
lizować jego wygląd, aby pasował do 
naszego stylu. Apple oferuje paski 
gumowe, materiałowe sportowe lub 
nie, skórzane czy nawet metalowe.

Cena: 229 PLN

Kabel USB-C do Lightning
Do Apple’owych ładowarek USB-C konieczny jest 
odpowiedni kabel ładujący. Apple oferuje przewód 
z końcówkami USB-C oraz Lightning w dwóch wersjach 
– 1- lub 2-metrowe.

Cena kabla USB-C do Lightning (1 m): 99 PLN

Cena kabla USB-C do Lightning (2 m): 169 PLN

Zasilacz USB-C 30 W
Apple nadal oferuje 30 W zasilacz USB-C, który był 
dostarczany z 12-calowymi MacBookami i który znajduje 
się w pudełku nowego MacBooka Air. Ten zasilacz jednak 
ma też inne wyjątkowe zastosowania. Po pierwsze, iPady 
Pro potrafią wykorzystać jego potencjał maksymalnie, 
dzięki czemu znacznie szybciej ładują swoje potężne 
baterie. Ponadto, można za jego pomocą doładować 
nawet MacBooki Pro 13” i 16”. Tak, ładowanie będzie wol-
niejsze, ale ładowarka ma znacznie mniejsze gabaryty, 
dzięki czemu lepiej nadaje się do zabierania w podróż, 
a przy okazji zapewnia też prąd dla iPhone’a.

Cena: 228 PLN
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Nie tylko dzwonki sań – moc dźwiękowych inspiracji na święta  |  Paweł Okopień

Sportowe mikrusy m-Seven Wireless
Na start słuchawki prawdziwie bezprzewodowe od firmy Jays. Model 
mSeven Wireless stworzony został z myślą o osobach aktywnych. Słu-
chawki są naprawdę małe, odporne na pot i na nieprzychylne warunki 
atmosferyczne dzięki normie IPx5. M-Seven idealnie sprawdzają się 
podczas wysiłku fizycznego. Co ważne, możemy je zabrać ze sobą na 
weekendowy wypad i zapomnieć o ładowaniu. Wraz z etui ładującym 
są w stanie wytrzymać łącznie 38 godzin odtwarzania. Do tego mają 
rozsądną cenę, jak na swoje gabaryty i duże możliwości dźwiękowe 
i techniczne.

Cena: 599 PLN

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Nie tylko dzwonki sań 
– moc dźwiękowych inspiracji na święta

iMagazine dźwiękiem stoi. Od lat prezentujemy Wam małe i duże 
produkty audio. Osobiste – jak słuchawki – i te mające cieszyć całą rodzinę 
zasiadającą na kanapie, są też produkty imprezowe. Oto właśnie kolejna 
dawka świątecznych inspiracji dla każdego, w zróżnicowanych cenach.
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Sonos w wersji mobilnej 
– Sonos Move
Jedno z największych zaskoczeń, jeśli cho-
dzi o głośniki Wi-Fi w ostatnim czasie. Move 
jednocześnie jest potężnym głośnikiem 
Bluetooth z akumulatorem wystarczającym 
nawet na 10 godzin porządnej imprezy, cho-
ciażby nad basenem albo nawet na plaży. Gdy 
już wrócimy do domu, może być chociażby 
częścią zestawu do kina domowego stwo-
rzonego z innych głośników Move i sound-
bara beam lub playbase, a także – po prostu 
pojedynczym głośnikiem w sypialni. Warto 
przypomnieć, że w systemie Sonos mamy bez-
pośredni dostęp do Apple Music, natomiast 
sam głośnik wspiera też AirPlay 2.

Cena: 1699 PLN
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Disco głośniki na śnieg I plażę – RAVE MINI
Impreza w plenerze? Zimą! A czemu nie, w końcu nawet parę minut syl-
westrowej imprezy można spędzić na dworze i to przy akompaniamencie 
potężnego basu. Właśnie taki gwarantuje głośnik Rave Mini o mocy 80 W. 
W środku znajdziemy 5,25-calowy głośnik niksotonowy, 2-calowy głośnik 
wysokotonowy i 5,25-calowy radiator pasywny. Rozwiązanie dla fanów 
mocnego brzmienia, a 10 000 mAh akumulator i wodoodporność IPX7 
sprawi, że głośnik naprawdę będzie towarzyszem nawet tych ekstremal-
nych wojaży.

Cena: 799 PLN
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Bas, Heos, Alexa i AirPlay 2      
– soundbar Denon DHT-S516H
Tej jesieni Denon rozpieścił nas całą serią udanych belek grających. 
DHT-S516 to rozwiązanie bezkompromisowe. W zgrabnej obudowie znaj-
dziemy wzmacniacze klasy premium sprawiające, że mamy do czynienia 
z naprawdę dobrym zestawem stereo wzmocnionym przez bezprze-
wodowy subwoofer. Nie brakuje też kluczowych technologii wsparcia 
dla dźwięku Dolby Digital, DD+ oraz DTS. Jest też HEOS, AirPlay 2 oraz 
możliwość sterowania przy wykorzystaniu asystentów głosowych Alexa 
i Google Assistant. 

Cena: 2995 PLN
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Audio Sennheiser

MOMENTUM Wireless
Nowe bezprzewodowe MOMENTUM Wireless dołączają do rodziny 
słuchawek Sennheiser najwyższej klasy. Oferują doskonały dźwięk, naj-
nowocześniejszą technologię i nowoczesny, elegancki wygląd. Na nowo 
definiują jakość słuchawek premium, odtwarzając zrównoważoną głębię 
i precyzję dźwięku studyjnej jakości. Niezależnie od tego, czy prowa-
dzisz rozmowę biznesową, rozmawiasz z przyjacielem, czy po prostu 
odcinasz się od otoczenia w prywatnej przestrzeni audio, inteligentne 
funkcje Auto On/Off i Smart Pause gwarantują, że nigdy nie umknie Ci 
żadna chwila. Aktywna funkcja redukcji hałasu Noise Gard oraz funkcja 
Transparent Hearing pozwalają cieszyć się światem dźwięku na Twoich 
własnych warunkach. Zaawansowana aktywna redukcja hałasu oferuje 
trzy tryby, które są dostosowane do różnych warunków odsłuchowych. 
Dzięki funkcji Transparent Hearing możesz cieszyć się muzyką, będąc 
jednocześnie w pełni obecnym we wszystkim, co robisz.

Cena: 1699 PLN

DOMINIK ŁADA

P A R T N E R

@dominiklada

Audio Sennheiser  |  Dominik łada
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MOMENTUM True Wireless
Bezkompromisowa jakość dźwięku, najno-
wocześniejsza technologia i wyrafinowany 
design łączą się w prawdziwie bezprze-
wodowych słuchawkach dokanałowych 
Sennheiser True Wireless. Te fascynujące 
słuchawki dokanałowe z audiofilskimi, 
7-milimetrowymi przetwornikami Sennhe-
isera gwarantują doskonałą jakość dźwięku 
stereo. Dzięki zastosowaniu zaawansowa-
nego kodeku Qualcomm apt-X Low Latency 
możesz cieszyć się multimediami z idealnie 
zsynchronizowanym dźwiękiem, a funkcja 
Transparent Hearing pozwala zawsze być 
świadomym otoczenia, z włączoną lub wyłą-
czoną muzyką. MOMENTUM True Wireless są 
lekkie, wygodne i odporne na zachlapania. 
Testowaliśmy je w listopadowym wydaniu 
iMagazine, polecam recenzję.

Cena: 1249 PLN

P A R T N E R
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PXC 550-II Wireless
Zupełnie nowa kategoria słuchawek w ofercie firmy Sennheiser. Słu-
chawki PXC 550-II Wireless są przeznaczone dla osób, które dużo 
podróżują. 30 godz. pracy na jednym ładowaniu, słuchając muzyki, roz-
mawiając, używając asystentów głosowych albo po prostu podróżując 
w spokoju, bez rozpraszania. Wbudowane ANC automatyczne dosto-
sowuje się do otoczenia w celu wyciszenia hałasów, a ergonomiczna 
budowa powoduje, że idealnie pasują do Twoich uszu. Można już je 
zamawiać na stronie europejskiej Sennheisera albo poczekać chwilę, aż 
będą dostępne w dystrybucji w Polsce. W każdym razie warto.

Cena: 349 EUR

P A R T N E R
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IE 80S BT
Jeśli zadowala Cię tylko najlepsze, to IE 80S BT firmy Sennheiser są 
idealnym wyborem do audiofilskich odsłuchów bez ograniczeń. IE 
80S BT zapewnia wyjątkową dokładność, zapierającą dech w piersiach 
scenę dźwiękową oraz mobilność. Audiofilską jakość dźwięku zapewnia 
obsługa kodeków hi-res, w tym LHDC, aptX HD i AAC oraz wysokiej klasy 
przetwornik cyfrowo-analogowy AKM. Zrównoważone brzmienie można 
dostrajać za pomocą aplikacji Smart Control i 5-pasmowego korektora. 
Dostarczone zaczepy do uszu oraz wkładki douszne z silikonu, silikonu 
lamelkowego i pianki pamięciowej zapewniają idealne dopasowanie, 
doskonałe pasywne tłumienie i wyjątkowy komfort noszenia. IE 80S BT 
są wysokiej klasy produktem audio, z którego można korzystać wszędzie 
– to idealny bezprzewodowy towarzysz dla wyrafinowanego słuchacza 
prowadzącego dynamiczny styl życia.

Cena: 2099 PLN
P A R T N E R
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GSP 670
Nie samą muzyką człowiek żyje. Czasem trzeba się też w inny sposób 
rozerwać. Sennheiser na święta proponuje profesjonalny zestaw słu-
chawkowy dla graczy. Swoboda ruchów, najnowocześniejsza technologia 
transmisji audio o niskiej latencji, doskonała wydajność dźwięku w grach 
oraz do 20 godz. pracy na baterii sprawiają, że GSP 670 jest najlepszym 
bezprzewodowym zestawem słuchawkowym do gier. Bezprzewodowa 
technologia wykorzystywana w GSP 670 opiera się na opracowanej przez 
firmę Sennheiser łączności o niskiej latencji. Dzięki temu gracze mogą 
polegać na transmisji dźwięku z niemal zerowym opóźnieniem, grając 
zarówno na komputerach PC, jak i Sony PlayStation 4. Dzięki dodatkowej 
łączności Bluetooth zestaw słuchawkowy można sparować jednocześnie 
z kolejnym kompatybilnym urządzeniem, takim jak smartfon lub tablet. 
Odbieraj połączenia za naciśnięciem jednego przycisku i płynnie wracaj 
do grania po zakończeniu rozmowy.

Cena: 1499 PLN

P A R T N E R
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Soundbar AMBEO
Coś wyjątkowego. Jak to brzmi. Jak to dobrze wygląda. Byłem na premie-
rze soundbara AMBEO i jestem pod jego wielkim wrażeniem. Wyposa-
żony w 13 głośników klasy high-end soundbar AMBEO zapewnia dźwięk 
5.1.4, a jednocześnie gwarantuje wyjątkowo głębokie basy na poziomie 
30 Hz bez potrzeby stosowania dodatkowego subwoofera – serio. Dzięki 
zaawansowanej funkcji kalibracji pod konkretne pomieszczenie sound-
bar zanurzy Cię w studyjnym dźwięku dostosowanym do specyfiki Two-
jego salonu, zapewniając niezapomniane wrażenia trójwymiarowości. 
Oprócz zgodności z Dolby Atmos, DTS: X i MPEG-H technologia Upmix 
soundbaru AMBEO może zmienić dźwięk stereo lub 5.1 w dźwięk 3D. 
Aby zapewnić łatwe korzystanie z ulubionej rozrywki wysokiej jakości, 
dostępna jest obsługa najnowszych standardów HDMI – eARC i Dolby 
Vision, soundbar jest także kompatybilny z transmisją 4K oraz posiada 
wbudowany Bluetooth i Chromecast.

Cena: 10 499 PLN

P A R T N E R
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Gwiazdka z przytupem 
– muzyczne inspiracje pod choinkę od Philipsa

Gwiazdka z przytupem – muzyczne inspiracje pod choinkę od Philipsa  |  Paweł Okopień

Ultrakompaktowe 
słuchawki
W ofercie Philipsa jest też 
rozwiązanie dla zupełnych 
minimalistów. Model Philips 
TAUT102 ma tak mały futerał 
(zaledwie 530 × 357 × 270 mm), 
że zmieści się nawet w naj-
mniejszej kieszeni jeansów. 
Same słuchawki także są 
malutkie i mierzą tylko 2 cm. 
Łączny czas słuchania wynosi 
12 godzin dzięki lekkiemu prze-
nośnemu etui z funkcją wielo-
krotnego ładowania.

Philips TAUT102BK/00 
w cenie około 299 PLN

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko Philips is back! To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży 

elektroniki w 2019 roku. Marka Philips znów działa na rynku urządzeń 
audio i wprowadza nowe, interesujące produkty. My wybraliśmy kilka 
z nich, w bardzo atrakcyjnych cenach, które mogą być idealnym 
prezentem dla bliskich.
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Głośnik Bluetooth w stylu vintage
Większość głośników Bluetooth wygląda bardzo podobnie: mają walco-
waty i nowoczesny kształt. Tymczasem Philips TV & Audio zaproponował 
rozwiązanie w zupełnie innej stylistyce. Ten sporych rozmiarów głośnik 
przypomina radia retro, które zresztą były flagowym produktem Philipsa 
100 lat temu. Jako że wielu z nas lubuje się we wnętrzach w stylu modern 
lat 60. czy vintage, to propozycja Philipsa będzie idealnym rozwiązaniem. 
Taki głośnik Bluetooth będzie też świetnie wyglądał na pikniku albo 
w wiklinowym koszu przy holenderce.

Philips TAVS500/00 w cenie około 350 PLN
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Niebanalne, prawdziwie bezprzewodowe 
słuchawki
Na rynku pojawia się coraz więcej słuchawek typu True Wireless, 
a wszystkie modele mogą konkurować ze sobą wyglądem czy jakością 
dźwięku. Natomiast Philips postawił na jeszcze jeden wyróżnik, który 
sprawi, że model ten doceni każdy fan praktycznych gadżetów. Philips 
SHB2515BK/10 wyposażone są w futerał z bardzo dużym akumulatorem, 
zapewniając nawet sto godzin odtwarzania. Sprytne jest jednak to, że 
może on również pełnić funkcję powerbanku dla naszego smartfona. 
Takie połączenie 2 w 1 jest strzałem w dziesiątkę.

Philips SHB2515BK/10 w cenie około 450 PLN
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Radiobudzik nie tylko dla babci i dziadka
Radiobudzik to urządzenie, które zdecydowanie kojarzy mi się z dziad-
kami i ich poranną rutyną. Model Philips TAPR702 udowadnia, że takie 
rozwiązanie ma sens również dla młodszego pokolenia. To minimali-
styczny sprzęt, który pozwoli nam na przykład obudzić się z ulubioną 
playlistą albo zasnąć, słuchając podcastu. Nie potrzebujemy wtedy 
systemu audio dużej mocy, a kompaktowego głośnika przy łóżku. 
W dodatku ten budzik posiada też indukcyjną ładowarkę w standardzie 
Qi i złącze ładowania USB – położymy więc na nim iPhone’a i pode-
pniemy Apple Watcha. Jak przystało na nowoczesny sprzęt, nie posiada 
typowego radia, a korzysta z technologii Bluetooth, gdzie nasz tele-
fon jest źródłem dźwięku. Aha, spełnia też swoją podstawową funkcję 
– wyświetla godzinę.

Philips TAPR702/12 w cenie około 299 PLN
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Zrób prezent swojemu telewizorowi
Nowe filmy i seriale zasługują na dobry dźwięk, tymczasem w wielu tele-
wizorach go nie znajdziemy. Dlatego coraz większą popularnością cieszą 
się soundbary. Zróbmy więc na święta prezent i zadbajmy o towarzystwo 
dla naszego ekranu. Cieszmy się nie tylko doskonałym obrazem, ale też 
wciągającym dźwiękiem, dającym klimat podczas filmowych seansów 
czy rozgrywek rasowych graczy. Soundbar Philips HTL3325/10 obsługuje 
format Dolby Digital, który zapewnia przestrzenne i bogate brzmienie. 
Model ten jest też dostępny w promocji: przy zakupie telewizora z serii 
Performance dostaniemy go w jeszcze atrakcyjniejszej cenie.

Soundbar Philips HTL3325/10 w cenie około 1199 PLN
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Prezentownik Audio
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Prezentownik Audio  |  Dominik łada

JBL Tune 750 BT NC
Na polskim rynku pojawiły się wła-
śnie bezprzewodowe słuchawki 
charakteryzujące się potężnym 
brzmieniem – JBL Pure Bass Sound 
oraz funkcją aktywnego tłumie-
nia zakłóceń. Mowa o modelu JBL 
TUNE 750 BT NC zapewniającym 
głębokie tony niskie i immersyjny 
dźwięk. Lekka konstrukcja wokó-
łuszna zwiększa komfort użytkowa-
nia i jakość dźwięku, a mechanizm 
składania słuchawek pozwala zabrać 
je w podróż. Dzięki połączeniu wie-
lopunktowemu, które umożliwia 
jednoczesne połączenie dwóch 
urządzeń Bluetooth, ze słuchawkami 
połączyć można w tym samym cza-
sie na przykład smartfon i tablet. 
Dołączony do zestawu odłączany 
przewód audio pozwala użytkować 
słuchawki również w trybie pasyw-
nym i dzięki temu wydłużyć czas 
tłumienia zakłóceń do 30 godz.

Cena: 549 PLN
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Jabra Elite 75t 
Zaprezentowane podczas ostatnich targów IFA w Berlinie najnowsze słu-
chawki True Wireless Jabra Elite 75t są następcami świetnego modelu 
Elite 65t. Nowy model charakteryzuje się dużo lepszym, pełniejszym 
dźwiękiem. Są sporo mniejsze od poprzednika, według producenta o 20%, 
jednocześnie mają dłuższe podtrzymanie na jednym ładowaniu – 7,5 
godz. plus doładowywanie z etui dające w sumie 28 godz. słuchania. 
W tym momencie nie jest jeszcze znana ich cena (nieoficjalnie mówi się 
o 180–200 euro), ale powinny być dostępne jeszcze przed świętami. My już 
je testujemy. Recenzję Jabra Elite 75t niebawem opublikujemy na www.

Sprawdź na www producenta
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Bowers & Wilkins PX5
Dla miłośników uniwersalnych słuchawek nausznych Bowers & Wilkins 
przygotował model PX5. Źródłem emocjonującego, naturalnego brzmie-
nia są tutaj 35-milimetrowe przetworniki, które są dziełem inżynierów 
odpowiedzialnych za projekt kultowych kolumn głośnikowych z serii 
800 Diamond. Podobnie jak flagowy model PX7, PX5 wykorzystują ada-
ptacyjny układ aktywnej redukcji hałasu, który skutecznie ogranicza 
ilość dźwięków przedostających się do uszu użytkownika z zewnątrz, 
bez negatywnego wpływu na jakość brzmienia. Wydajny akumulator 
pozwala na 25 godz. pracy słuchawek, wystarczy jednak kwadrans, aby 
dostarczyć energii niezbędnej do 3 godz. słuchania muzyki. Wysoką 
jakość konstrukcji potwierdza zastosowanie wytrzymałego i lekkiego 
włókna węglowego. Użytkownicy tego modelu mogą korzystać z zalet 
wbudowanej „inteligencji” oraz trybu Pass Through.

Cena: 1299 PLN
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Creative Muvo 
Creative Muvo Play to nieduży, przenośny głośnik stworzony z myślą 
o korzystaniu z doskonałej jakości dźwięku na zewnątrz, poza domem. 
Jest on odporny na warunki atmosferyczne dzięki wodoodporności 
IPX7. Z powodzeniem można go całkowicie zanurzyć w wodzie. Można 
zabrać go na imprezę przy basenie lub na małe karaoke pod pryszni-
cem i niczym się nie przejmować. Dzięki podwójnym mikromembranom 
i podwójnym, pasywnym membranom basowym MUVO Play brzmi jak 
znacznie większy głośnik. Waży 360 g i jest w stanie grać nieprzerwanie 
przez 10 godz., a jak się rozładuje, to naładujemy go szybko kablem USB-
C. Ważne – łączy się z naszym telefonem przez Bluetooth 5.0.

Cena: 169 PLN
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SamsungUE50RU7102 
od 1649 PLN
Samsung w świecie budżeto-
wych telewizorów jest po prostu 
pewniakiem. Gwarantuje pro-
stotę obsługi, stabilnie działający 
system Smart TV z dostępem 
do popularnych aplikacji, w tym 
wsparcie dla AirPlay 2 i AppleTV+. 
W cenie dwóch Apple TV4K 
otrzymujemy cały 50-calowy 
telewizor. Jednocześnie 
UE50RU7102 kosztuje dokładnie 
tyle samo, co jego bliźniaczy 
55-calowy model.

TOP 5 małych 
telewizorów 2019

TOP 5 małych telewizorów 2019  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko Zakup telewizora mniejszego niż 55 cali w 2019 roku to moim zdaniem 

nie jest najlepszy pomysł. Wszak 55-calowe ekrany są naprawdę tanie, 
większe i często lepsze. Czasami jednak z jakiegoś powodu interesuje 
nas zakup 49/50-calowego telewizora, stąd też mój wybór pięciu 
najlepszych telewizorów w tym rozmiarze.

Kontynuując serię rankingów ekranów o danej przekątnej, czas zejść nieco 
niżej. Po Top 5 telewizorów 65-calowych i takim samym zestawieniu ekranów 
55-calowych teraz wracam z piątką najlepszych telewizorów o przekątnej 
50 lub 49 cali. Wbrew pozorom nie skupiłem się jednak na modelach budżeto-
wych. W zestawieniu jest tylko jeden taki model i uważam, że jest to po prostu 
najlepszy wybór w cenie do 2000 złotych. Znalazło się za to parę perełek, dla 
tych, którzy chcą małego telewizora, ale wciąż z półki średniej i wyższej.
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Philips 50PUS7334 od 2299 PLN
O tym telewizorze więcej przeczytacie w najbliższym numerze iMagazine. 
Co ciekawe, gdy pisałem tekst do listopadowego iMaga pod koniec ubie-
głego tygodnia, jego cena wynosiła jeszcze minimum 2499 złotych, teraz 
jest o 200 złotych niższa. To sprawia, że ekran jest jeszcze ciekawszy. The 
Performance, The One lub po prostu PUS7334 – Android TV 9.0, Dolby 
Vision, HDR10+, Ambilight, klawiatura QWERTY na pilocie, świetny design 
i wykonanie za nieco ponad dwa tysiące złotych. Wybór optymalny.
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Samsung QE49Q60R od 2699 PLN
Q60R nie ma 120 Hz matrycy jak modele o większej przekątnej. Ma 
przyzwoity obraz, choć to nie jest to, co dostaniemy w wyższych seriach 
telewizorów QLED w większych calarzach. Mamy jednak szansę na 
posmakowanie zalet Ultra HD. Trafił do zestawienia przede wszystkim ze 
względu na Smart TV Samsunga i tryb Ambient.
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Sony 49XG9005 od 3699 PLN
Takich telewizorów 49-calowych już nie robią. To zdanie byłoby praw-
dziwe, gdyby nie fakt, że Sony XG90 rzeczywiście istnieje. Jeden z nielicz-
nych 49-calowych ekranów posiadających 120 Hz matrycę, a dzięki temu 
fantastyczną płynność ruchu, posiada też wielostrefowe podświetlanie, 
wsparcie dla Dolby Vision, system Android TV. To high-end w małym roz-
miarze i jeśli szukacie najlepszych doznań podczas filmowych seansów, 
a jednak z jakiegoś powodu musi być to mały ekran, to Sony XG90 będzie 
najlepszym wyborem.
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Samsung The Frame 2019 od 4599 PLN
Gdybym jednak osobiście miał wybierać telewizor 49-calowy i kwestia 
budżetu nie byłaby decydująca, to zdecydowałbym się na Samsunga The 
Frame z 2019 roku z matrycą QLED (wyposażoną w kwantowe kropki). 
Oczywiście związane byłoby to też z odpowiednią aranżacją salonu. Tele-
wizor sam w sobie oferuje dobry obraz i świetny Smart TV. Najważniejsze 
jednak, że gdy z niego nie korzystamy, prezentuje się jak obraz, łącznie 
z ramą i to jest naprawdę świetne designerskie zagranie.
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TOP 5 telewizorów 
55-calowych

TOP 5 telewizorów 55-calowych  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko Telewizory 55-calowe cieszą się dużą popularnością. Nie dziwi to, 

ponieważ po przesiadce z mniejszego telewizora to wciąż całkiem spory 
ekran, optymalny do wielu mieszkań. Jednak jaki 55-calowy telewizor 
kupić, by być zadowolonym? Dziś moje TOP 5 na każdą kieszeń.

Samsung UE55RU7172 
od 1800 PLN
Podstawowy telewizor 4K Samsunga 
z 2019 roku. Obraz jest poprawny, 
z ponadprzeciętną płynnością jak na tę 
klasę. Interfejs jest przyjemny i sprawny, 
w dodatku do dyspozycji mamy pełno 
aplikacji VOD oraz, co istotne, współ-
pracę z AirPlay 2, a nawet dostęp do 
Apple TV App, w tym nowego serwisu 
AppleTV+. Obudowa nie jest szczegól-
nie minimalistyczna, a jakość plastiku 
daje znać, że to o model budżetowy. 
Wciąż jest to jednak ekran wyróżniający 
się na tle konkurencji i dający dużo 
satysfakcji w użytkowaniu.

55-cali to nowe 40 cali. Ten format cieszy się największą popularnością. 
Natomiast rozpiętość cenowa modeli jest bardzo szeroka. Najdroższy jest 
55-calowy ekran 8K od Samsunga za 11 999 złotych, nieco tańszy flagowy 
OLED Sony za 9300 złotych. Najtańszy ekran 55 cali 4K kupimy od Manty 
za 999 złotych. Każdy ekran z pewnością znajdzie swojego amatora, wiele 
ekranów z przedziału 1000–2500 złotych jest po prostu słabych i warto 
zachować roztropność przy ich zakupie. Inne modele są średnie, a część 
naprawdę świetnych. Ja jednak wybrałem pięć modeli, zaczynając od 
1800 złotych w górę, które polecam, jestem pewny ich jakości i wiem, że 
nie będziecie rozczarowani, decydując się na te telewizory.
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PHILIPS 55PUS7334 od 2799 PLN
Telewizor z już słynnej serii The Performance/The One. Założenie Philipsa 
było takie, że konsumenci mają się nie zastanawiać, tylko szukając ekranu 
„wszystkomającego” w rozsądnej cenie, wybierać właśnie ten model. I jest 
to trafne założenie. Pomimo tego, że ekran ma 60 Hz matrycę IPS, to jest 
telewizorem wartym uwagi i godnym polecenia. System Android TV 9.0 
działający sprawnie, technologia Ambilight, wsparcie dla Dolby Vision, 
HDR10+. Ciekawy design i to wszystko w cenie poniżej trzech tysięcy zło-
tych. Naprawdę rozsądny wybór.
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Samsung QE55Q70R od 3999 PLN
Najdroższy w zestawieniu telewizor LCD, tylko dlatego, że model QLED 
8K polecam w większych calarzach. Innym, droższym, ale niszowym 
rozwiązaniem, jest The Frame, którego też szczerze polecam. Natomiast 
Q70R to doskonała propozycja dla tych, którym zależy na telewizorze 
oferującym najwięcej rozrywki, świetny smak tego, co daje technologia 
Ultra HD oraz designie Samsunga. Q70R posiada tryb Ambient, czyli 
telewizor nie będzie czarną plamą w salonie, gdy z niego nie korzystamy. 
Wyposażono go w przyjemny dla oka efekt HDR sięgający 1000 nitów. 
Praktycznie niezauważalny input lag i najlepszy na rynku tryb gry. Mamy 
tu mnóstwo możliwości płynących z systemu Tizen. Niezłe odwzorowa-
nie kolorów, smukły design. Wszystko wciąż w bardzo dobrze skrojonej 
cenie. To najbardziej uniwersalny telewizor posiadający zaawansowane 
podświetlanie i matrycę 120 Hz Va.
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LG OLED55C9 od 5499 PLN
Najtańszy tegoroczny OLED na rynku już w tej chwili ma dobrą cenę, 
a pewne jest, że będzie ona jeszcze topnieć. To niestety nie jest dobre, 
bo zawsze mamy świadomość, że TV może jeszcze stanieć. Natomiast 
sam ekran oferuje niemal perfekcyjny obraz ze smolistą czernią i rewe-
lacyjnymi kolorami. Tylko OLED-owa jasność sprawia, że jest to telewizor 
do kinowych seansów, a nie oglądania w dzień. System WebOS, choć ma 
kanarkowe kolory, jest fajny w obsłudze i ma duże możliwości. Co ważne, 
OLED C9 nie tylko wspiera AirPlay 2, ale też oferuje integrację z Apple 
HomeKit. Dla miłośników najwyższej jakości obrazu w kinowym klimacie 
zdecydowanie warto.
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PHILIPS 55OLED934 OD 8499 PLN
Ostatnia propozycja nie jest tania. Trzeba jednak pamiętać, że otrzymu-
jemy rozwiązanie 2 w 1, czyli nie tylko telewizor OLED Philipsa z syste-
mem Android TV i technologią Ambilight, ale też soundbar Bowers & 
Wilkins ukryty w podstawie. Połączenie dźwięku i obrazu sprawia, że 
ekran jest naprawdę ciekawą i niebanalną propozycją.

Inne warte uwagi modele to między innymi Sony XF90 (2018), Sony XG95 
i Sony AG9, w przypadku tanich modeli warto rozważyć produkty TCL 
i Toshiba.
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Philips 65PUS6704 od 2899 PLN
Następny próg cenowy to trzy tysięcy złotych i tu naprawdę dobrym 
wyborem jest Philips PUS6704. Telewizor z Ambilight, świetnym desi-
gnem, przyzwoitą matrycą VA 60 Hz oraz platformą SAPHI. Obecność 
SAPHI, a nie Androida na tym poziomie cenowym należy uznać za duży 
atut. Telewizor działa stabilnie, oferuje najpopularniejsze aplikacje. Jest 
udanym średniakiem.

TOP 5 telewizorów 
65-calowych 2019 roku

TOP 5 telewizorów 65-calowych 2019 roku  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko 65 cali to rozmiar moim zdaniem dający w tej chwili najwięcej 

satysfakcji we wciąż rozsądnej cenie. Ta rozsądna cena dla każdego 
jest inna; dlatego właśnie wybór 5 modeli na każdą kieszeń. Ceny 
zaczynają się od nieco ponad dwóch tysięcy złotych.
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TCL U65P6006 od 2199 PLN
Wybór taniego telewizora 65-calowego nie jest oczywisty i nie należy 
do łatwych. Większość modeli z mojej perspektywy nie nadaje się kom-
pletnie do niczego. To jednak perspektywa człowieka, który od ponad 
dekady ekscytuje się telewizorami i ma okazję na co dzień oglądać obraz 
z tych topowych modeli. Ostrzegam jednak, że większość modeli, zwłasz-
cza mniej renomowanych marek, oferuje tragiczną jakość obrazu, kiepski 
dźwięk, słabe i nieintuicyjne menu. Warto więc czasami zakup odłożyć 
na później lub poszerzyć nieco budżet, by wybrać rozwiązanie atrakcyj-
niejsze i trwalsze. W końcu to nie jest zakup na tydzień czy nawet sezon, 
a na kilka lat. Jeśli więc już szukacie bardzo taniego telewizora, to TCL 
U65P6006 będzie wyborem najbardziej rozsądnym. Przyzwoite wykona-
nie, atrakcyjny design, akceptowalny obraz i dźwięk i w miarę sprawny 
system Smart TV. Wydatek 2200 złotych za ten sprzęt to uczciwa cena. 
Zwłaszcza że realne alternatywy to przynajmniej kilkaset złotych więcej.
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Samsung QE65Q60R od 4099 PLN
Mój wybór Q60R można uznać za kontrowersyjny. Wszak telewizor nie 
rozpieszcza nas choćby efektem HDR. Mamy jednak 120 Hz matrycę, 
dobre kolory i ogólnie dobry obraz. Do tego jako QLED jest tu tryb 
Ambient, stabilny system Tizen i przyzwoite wykonanie ekranu. Telewizor 
występuje pod różnymi oznaczeniami, na przykład Q64. To wciąż jed-
nak ten sam model. Do pięciu tysięcy złotych z nowych telewizorów nic 
ciekawszego w tym rozmiarze nie znajdziemy. Choć jednocześnie trzeba 
mieć świadomość, że jest to dopiero przedsionek do prawdziwej telewi-
zorowej ekstraklasy.
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LG OLED 65C9 od 8100 PLN
LG doskonale wykorzystuje swoją pozycję na rynku telewizorów OLED. 
Spółka LG Display jest monopolistą, jeśli chodzi o panele i objawia się 
to tym, że LG Electronics może zaoferować najkorzystniejsze ceny na 
telewizory OLED. C9 to model naprawdę pod względem jakości obrazu 
mogący wszystko, co oferuje telewizor OLED. Wszystkie wady i zalety tej 
technologii tu są. Mamy więc fenomenalną czerń, niesamowity kontrast, 
świetne odwzorowanie kolorów, doskonałe kąty widzenia. No i jasność, 
która ogranicza nieco zachwyty nad nim. Wciąż jest to jednak niezwykle 
interesująca propozycja dla kinomaniaka. W dodatku WebOS ze wspar-
ciem dla AirPlay 2 i HomeKit prezentuje się przyzwoicie.
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Plus OLED-owe niezwy-
kłe trio:
Panasonic TX65GZ2000 od 16 999 PLN
LG OLED 65W9 od 20 999 PLN
Philips 65OLED984 od 23 999 PLN

Mając do dyspozycji pokaźne kwoty, 
można też rozważać jeden z trzech 
niebanalnych telewizorów OLED. 
Pod względem jakości obrazu 
będą one tylko nieco różnić się od 
modelu C9 na swoją korzyć. Myślę, 
że nawet W9 będzie identyczny. 
Natomiast wyróżniają je dodatkowe 
możliwości. Panasonic GZ2000 ma 
wyższą jasność oraz ciekawy system 
audio. W LG W9 efekt robi smukły 
wyświetlacz „naklejany” na ścianę, 
natomiast na za Philips OLED 984 
przemawia potężny soundbar 
Bowers & Wilkins i ogólny design 
tego telewizora.

Wybierając jeden z tych telewizorów, 
na pewno nie będziecie rozczarowani. 
Pamiętając, oczywiście, o klasie każ-
dego z ekranów. Modelu za 2199 zło-
tych do tego za 17 000 złotych nie 
można bezpośrednio porównywać.
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TOP 5 dużych telewizorów 
2019 roku

TOP 5 dużych telewizorów 2019 roku  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko Po telewizorach małych, 55-calowych i 65-calowych, przyszło 

podsumować tegoroczne olbrzymy. 82-calowe i większe telewizory 
nie są już czymś, co odstrasza wielkością i ceną. Wręcz przeciwnie, 
możecie być zdziwieni, że tak tanio można nabyć dobry 82-calowy 
telewizor. Oto TOP 5 dużych telewizorów 2019 roku.

Sony KD-85XG8596 cena od 12 299 PLN
Ten telewizor musiał się tu znaleźć chociażby ze względu na gabaryty. Ma 
85 cali, czyli o trzy cale więcej niż modele Samsunga. W przeciwieństwie 
do mniejszych modeli z serii XG85 tu mamy matrycę VA, a nie IPS i to też 
120 Hz. Tym samym uzyskujemy bardzo dobrą płynność obrazu, do tego 
Android TV. To moim zdaniem dobra propozycja dla fanów sportu.
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Samsung UE82RU8002 cena od 8499 PLN
Takiej ceny w takim okresie w roku nie miał jeszcze żaden z jego teore-
tycznych poprzedników – NU8002 czy MU8002. Te telewizory dochodziły 
do granicy dziewięciu tysięcy złotych. Teraz Samsung RU8002 cechuje się 
niestety gorszą jasnością od poprzedników, ale to wciąż 120 Hz telewizor 
4K o potężnym ekranie w cenie bardzo atrakcyjnej. Jeśli szukacie dużego 
telewizora, a źródłem treści będzie Netflix i inne serwisy VOD, to zdecy-
dowanie jest wybór dla Was. W cenie topowych 65-calowych ekranów 
LCD i poniżej większości 65-calowych telewizorów OLED jest to mon-
strum o bardzo przyzwoitych parametrach.
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Samsung QE82Q70R cena od 12 999 PLN
Rynek dużych telewizorów jest właściwie opanowany przez dwie firmy 
– Samsunga i Sony. 88-calowy OLED 8K od LG jest na razie poza zasię-
giem finansowym większości z nas. Q70R to natomiast rozsądna propozy-
cja od Samsunga, pozwalająca w przeciwieństwie do RU8002 już w pełni 
cieszyć się z obrazu Ultra HD za sprawą naprawdę widocznego efektu 
HDR. Do tego jeszcze tryb Ambient i ogólnie dobre parametry obrazu 
oraz niezawodny system Tizen. Wciąż cena jest na poziomie stosunkowo 
atrakcyjnym. 
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Sony KD-85XG9505 cena od 17 149 PLN
Przekładańca ciąg dalszy. Sony XG95 posiada powłokę polepszającą kąty 
widzenia (u Samsunga występuje w modelach Q85, Q90, Q950R), zaawan-
sowane tylne podświetlanie, niezły dźwięk, dużą jasność, płynność, dobry 
kontrast. Jest największym telewizorem o najlepszych parametrach, jaki 
można mieć w cenie poniżej 20 tysięcy PLN. Oznacza to już w tej chwili 
mniej o trzy tysiące złotych. Zdecydowanie warto zwrócić na niego 
uwagę, szukając telewizora, który zastąpi projektor w dużym salonie.
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 Samsung QE82Q950R cena od 35 999 PLN
Propozycja znacząco różniąca się ceną od poprzedników. Jest w końcu 
o 100% droższy od XG95. Mówimy jednak o telewizorze z przyszłości. 
Rozdzielczość 8K, jasność dochodząca do niebotycznych 3000 nitów. 
No i rewelacyjny procesor obrazu, który sprawia, że treści telewizyjne na 
tak dużym ekranie wyglądają dobrze, a treści z Blu-ray HD czy serwisów 
VOD – fantastycznie. To jest telewizor dla nieprzeciętnego kinomaniaka, 
nastawionego na technologiczne nowinki. Za konkurenta Sony ZG9 
trzeba zapłacić znów blisko dwa razy tyle. Na rynku są jeszcze modele 
98-calowe dostępne na zamówienie.

Duże telewizory 4K nie odstraszają już ceną, a pozwalają naprawdę cie-
szyć oczy. Wszystkie modele w zestawieniu są bardzo dobre lub rewela-
cyjne. Nie ma tu mowy o przeciętności. Ekrany 8K w takim rozmiarze to 
pieśń przyszłości, ale z drugiej strony ta cena QE82Q950R też nie jest tak 
ekstremalna, jak ceny niektórych telewizorów 4K czy Full HD jeszcze parę 
lat temu. Więcej na przykład kosztował w 2013 roku pierwszy 55-calowy 
OLED Full HD. Nie warto się bać takich olbrzymów, dobierajcie jednak 
telewizor do swojej aranżacji z rozwagą, aby nie wyszło karykaturalnie.
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Prezentownik dla aktywnych
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Prezentownik dla aktywnych  |  Dominik łada

Apple Watch Nike+ Series 5
Co najlepszego może polecić iMagazine dla osób 
aktywnych? Oczywiście w pierwszej kolejności, jeśli 
używacie iPhone’a, to najnowszy model Apple Watch 
Series 5. A jak ma być sportowy, to tylko wersję Nike+. 
Nowa wersja Apple Watch ma niegasnący ekran, czyli 
nie musimy już podnosić ręki lub dotykać ekranu, aby 
zobaczyć, która jest godzina. Do tego EKG, jasny ekran 
(1000 nitów), wbudowana pamięć 32 GB, GPS, kompas, 
optyczny czujnik tętna i płatności Apple Pay. Jeśli nie 
masz jeszcze smartzegarka, to kup go sobie pod choinkę.

Cena: 1999 PLN (40 mm) / 2149 PLN (44 mm)

Samsung Galaxy Watch Active2
Jeśli na co dzień Ty lub osoba, dla której szukasz prezentu, używa 
telefonu z Androidem, to dobrym wyborem będzie Samsung 
Galaxy Watch Active2. Działa on też z iOS, ale trzeba być świado-
mym ograniczeń przy takim połączeniu. W każdym razie w Galaxy 
Watch Active2 pomiar tętna mierzony jest za pomocą ośmiu czuj-
ników. Smartwatch monitoruje cztery fazy snu, a usprawniony 
algorytm analizuje sen, porównując go do średniej dla danej 
grupy wiekowej. Wyposażony jest również w funkcję mierzenia 
poziomu stresu, sugestie ćwiczeń oddechowych oraz wysyłanie 
alertu przy wykryciu nietypowo wysokiego lub niskiego tętna. 
Galaxy Watch Active2 ma dotykowy, obrotowy pierścień, dzięki 
któremu poruszanie się po menu oraz obsługa aplikacji jest jeszcze 
prostsza. To dobry wybór dla wszystkich po „zielonej stronie”.

Cena: 1499 PLN (wersja 44 mm)
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Garmin Fenix 6
Bierzesz na poważnie kwestie sportu? Jeśli tak, to natu-
ralnym wyborem dla Ciebie będzie Garmin. Niedawno 
odbyła się premiera świetnej linii Fenix 6. To już nie są 
przelewki. To już nie jest sprzęt dla niedzielnego biega-
cza, ani tym bardziej zabawka. Garmin Fenix 6 to praw-
dziwy komputer naręczny. Pancerna konstrukcja, zawsze 
włączony ekran, profesjonalne pomiary wydajności 
i tętna. Do tego wbudowany GPS, długie podtrzymanie 
na baterii i wbudowane płatności Garmin Pay. Pełną 
recenzję Fenixa 6 znajdziecie w listopadowym wyda-
niu iMagazine

Cena: 2299 PLN

Honor Band 5
Opaska za 150 złotych? Dla-
czego nie. Jako prezent dla 
kogoś, kto nigdy czegoś takiego 
nie używał i nie wie, czy „zasko-
czy”, to dobry wybór. Honor 
niedawno zaprezentował 
swój najnowszy tracker fitnes-
sowy – Honor Band 5. Mała, 
lekka, z dotykowym ekranem 
AMOLED. Posiada wbudowany 
akcelerometr, pulsoksymetr, 
pulsometr, wysokościomierz 
barometryczny, żyroskop i przy 
tym działa około sześciu dni na 
jednym ładowaniu.

Cena: 150 PLN
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Fitbit Inspire HR
Fitbit od zawsze był synonimem opaski fitnessowej. Czy teraz, gdy kupił 
go Google, to się zmieni? Miejmy nadzieję, że nie. W obecnym sezonie 
najlepszą propozycją od Fitbita według mnie jest opaska Inspire HR. Jest 
mała, zastąpiła teoretycznie Altę, ale ma dużo bardziej rozbudowane 
możliwości i wreszcie jest w pełni wodoodporna. Fitbit ma zdecydowa-
nie najlepszą i najbardziej rozbudowaną analizę snu, która oczywiście 
jest też w Inspire HR. Opaska świetnie automatycznie rozpoznaje, jaki 
sport akurat uprawiamy. Przy tym wszystkim ma opcję całodobowego 
monitorowania tętna i długie, nawet siedmiodniowe podtrzymanie na 
jednym ładowaniu.

Cena: 439 PLN
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Prezentownik HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Prezentownik HomeKit  |  Dominik łada

Netatmo Welcome
Technologia rozpoznawania twarzy zastosowana 
w Netatmo Welcome to przełom na rynku inteligent-
nych kamer do domu. Netatmo Welcome odnosi się do 
ludzi po imieniu i powiadamia użytkownika, gdy pojawia 
się twarz nieznajomego. Kamera uczy się identyfikować 
każdego członka rodziny. Dzięki Netatmo Welcome od 
razu wiesz, kto jest w domu. Gdy dzieci wracają ze szkoły, 
rodzice są informowani o dotarciu do domu konkretnej 
osoby. Netatmo Welcome jest również niezwykle uży-
teczne dla osób opiekujących się osobami starszymi.

Kamera została zaprojektowana z myślą o poszanowaniu 
prywatności wszystkich użytkowników. Ustawienia pry-
watności są w pełni konfigurowalne dla każdego członka 
rodziny. To użytkownik decyduje, czy wysyłać powiado-
mienia, dzięki czemu rodzice są w stanie przestrzegać 
indywidualnych potrzeb prywatności swoich dzieci lub 
innych osób. Nagrane filmy i dane identyfikacyjne pozo-
stają całkowicie prywatne dzięki zapisowi na karcie SD, 
a nie w chmurze. Bez karty SD aparat nie może zapisać 
żadnych danych. Co więcej, aby zapewnić najwyższy 
poziom ochrony, dostęp do kamery ze smartfona jest 
zabezpieczony szyfrowanym połączeniem.

Cena: 899 PLN
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Eve Light Strip
Pasek LED Eve Light Strip oferuje odpowiedni odcień światła na każdą 
okazję, np. na święta, pasujący do Twojego nastroju, niezależnie od 
tego, czy wybrana zostanie jedna z milionów barw, czy też odcień biały 
z zakresu od ciepłej bieli po światło dzienne. Dzięki potężnym diodom 
elektroluminescencyjnym można w każdej chwili wybrać pomiędzy bar-
dzo jasnym światłem, na przykład do pracy w kuchni, lub delikatnym 
nastrojowym blaskiem, ułatwiającym relaks w godzinach wieczornych. 
Samoprzylepny pasek Eve Light Strip z tyłu listwy sprawia, że montaż 
urządzenia jest bardzo prosty. Eve Light Strip łączy się przez sieć WLAN 
z darmową aplikacją Eve App lub aplikacją domową HomeKit. Włączanie 
i wyłączanie, przyciemnianie lub zmiana barwy światła jest możliwe za 
pomocą jednego dotknięcia palcem na iPhonie lub iPadzie. Pasek można 
również przełączać i przyciemniać przy użyciu Siri.

Cena: 349 PLN
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Koogeek Listwa zasilająca O1EU
Czym podłączyć wszystkie nasze urządzenia i zdalnie nimi sterować 
dzięki wsparciu dla HomeKit? Najlepiej listwą Koogeek 01EU. Inteligentna 
listwa Koogeek O1EU daje możliwość zasilenia nawet do trzech gniazdek 
i trzech portów USB jednocześnie. Kompatybilna z technologią Apple 
HomeKit pozwala w intuicyjny sposób kontrolować wszystkie podłą-
czone do niej urządzenia z iPhone’a, iPada czy Apple Watcha. Możesz 
również utworzyć własne sceny lub skorzystać z sugerowanych, aby 
zarządzać kilkoma urządzeniami w tym samym czasie. Konfigurując swoje 
Apple TV, iPada lub HomePoda jako domowy hub, zdalnie włączysz lub 
wyłączysz podłączone akcesoria, będąc poza domem. Harmonogramy 
i licznik czasu pozytywnie wpłyną na zużycie energii, które dodatkowo 
możesz sprawdzić w aplikacji.

Cena: 279 PLN
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Święta tuż-tuż! Jeśli jeszcze nie zdobyliście podarków dla swoich 
najbliższych, jest to zdecydowanie najwyższa pora. W jabłkowym 
sadzie nie jest łatwo coś wybrać, ponieważ obecnie mamy takie 
czasy, że jeśli ktoś już nabywa produkt Apple, to przeważnie od razu 
ekwipuje się także zestaw potrzebnych akcesoriów. 

NOMAD pod choinką

NOMAD pod choinką |  Krzysztof Sebastian Kołacz

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof
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Producenci stoją zatem przed nie lada wyzwaniem. Aby skusić poten-
cjalnych klientów, koniecznie trzeba się czymś wyróżnić i można to zro-
bić w sposób głupi (wiecie, co chodzi mi po głowie) albo mądry. NOMAD 
zdecydowanie wybrał drugi kierunek.

AirPods Rugged Case
Propozycja numer jeden to etui do słuchawek AirPods (obie generacje). Etui 
do słuchawek Apple nie należy do najbardziej solidnych konstrukcji i rysuje 
się de facto od patrzenia. Wielu moich znajomych co jakiś czas pyta, jakie 
etui wybrać i czy te dobre w ogóle istnieją. Tak, to całkiem spory biznes. 
Znaleźć natomiast takie, które będzie wykonane na poziomie, którego nie 
powstydziłoby się samo Apple – nie jest łatwo.

NOMAD oferuje taki produkt. Kompletny. Dla mnie – perfekcyjny. Skórzane 
etui, osadzone na plastikowanej formie, która nie pozostawia najmniejszych 
mikrorys. Dbałość o najdrobniejszy szczegół, profil i całą bryłę. Po prostu 
premium etui dla premium produktu. Testowałem już wiele etui do Air-
Pods i to wygrywa pod każdym względem. Producent deklaruje, że proces 
starzenia się skóry jest opracowany w taki sposób, aby po stu dniach inten-
sywnego używania wyglądała praktycznie jak nowa. Mając kilka innych pro-
duktów NOMAD, wierzę i potwierdzam, że tak będzie i w tym przypadku.
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iPhone Rugged Folio
Druga propozycja to etui typu Folio. Apple także posiada takie w ofercie, 
ale jakość użytych do jego produkcji materiałów w przypadku producenta 
z Cupertino pozostawia wiele do życzenia w porównaniu z marką NOMAD. 
Nie do końca to rozumiem i nadal (od lat) mam wrażenie, że to, co Apple 
nazywa „skórzanym”, raczej skóry na oczy nie widziało. Pod żadną postacią.

NOMAD natomiast oferuje solidnie wykonane etui, z czterema przegród-
kami (trzy na karty kredytowe i jedna biegnącą wzdłuż dłuższego boku 
– idealna na wizytówki lub awaryjny banknot). Etui wspiera ładowanie 
indukcyjne i płatności zbliżeniowe NFC. Wykonane jest z tą samą pie-
czołowitością, co polecany Wam dziś pierwszy produkt. Warto wybrać 
właśnie typ Folio, ponieważ, choć wiele osób się go boi, to w rzeczywi-
stości prawie w ogóle nie powiększa on iPhone'a, a przynajmniej ja nie 
odczuwam tego na co dzień.
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Uniwersalny i do tego USB-C
Brzmi jak przewód z marzeń? Zazwyczaj unikam takich produktów, bo mam 
wrażenie, że kilka razy ich użyję i się rozpadną. Odczepiane (wymienne) 
końcówki nie należą do grupy rozwiązań, które sobie cenię – chyba że ktoś 
wykona je naprawdę dobrze. I tu ponownie – marka, którą od dłuższego 
czasu mocno obserwuję i której używam – wjeżdża na białym koniu.

NOMAD USB-C Universal Cable to przewód zakończony z dwóch stron 
wtykiem USB-C. Dodatkowo mamy luźne końcówki USB-A i micro USB 
(jest też wersja z Lightning), które są przymocowanymi na stałe przej-
ściówkami. Wszystko spasowane i wykonane na najwyższym poziomie. 
Do tego kevlarowa obwoluta przewodu i wzmocnienie rdzenia central-
nego wewnątrz dają gwarancję, że przewód nie przerwie się po kilku 
miesiącach użytkowania.
Biorąc pod uwagę jego wykonanie, polecam ten produkt wszystkim szu-
kającym estetycznego przewodu do samochodu, który byłby gotowy 
na współpasażerów z różnymi typami smartfonów. Całą kolekcję marki 
NOMAD znajdziecie na stronie producenta: www.hellonomad.com. 
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Prezentownik lifestylowy
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Prezentownik lifestylowy  |  Dominik łada

Osmo Detective Agency        
– gra biuro detektywistyczne do iPada
Szukasz ciekawej, rozwijającej zabawki dla swojego dziecka? Polecam 
połączenie rzeczywistości wirtualnej z „realem”. Pobaw się ze swoim 
dzieckiem w detektywa. Rozwiązuj tajemnice rozsiane po całym świecie, 
dzięki swojej własnej agencji detektywistycznej. Jak to zrobić? Kupując grę 
OSMO współpracującą z iPadem. Świetnie rozwija umiejętności dedukcji 
i obserwacji poprzez odnajdowanie zaginionych zwierzaków lub łapanie 
złoczyńców. Każda kolejna zagadka stawia przed dzieckiem określone 
zadanie do rozwiązania – pobudza do myślenia, rozwija wyobraźnię 
i poszerza wiedzę o świecie. Gra nadaje się dla dzieci od 5. roku życia.

Cena: 286 PLN
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Mujjo Double-Insulated 
Touchscreen Gloves
Nowe, trójwarstwowe, podwójnie 
izolowane, zimowe rękawiczki Mujjo 
dostosowane specjalnie do używa-
nia w niskich temperaturach. Idzie 
zima. Ponoć ma być zimą stulecia. 
Jeśli tak, to zdecydowanie powinni-
śmy siebie i najbliższych wyposażyć 
w rękawiczki, które umożliwią nam 
korzystanie z telefonu na dużym 
mrozie. Najnowsze rękawiczki Mujjo 
są jeszcze grubsze i lepiej izolują od 
zimna, a jednocześnie nie ograni-
czają nam możliwości korzystania 
z telefonu. Wykonane są z cien-
kiego, wytrzymałego polaru i 3M™ 
Thinsulate. Od wewnętrznej strony 
na palcach i dłoni jest specjalna 
powierzchnia ułatwiająca chwyt. 
Dzięki niej nie wysunie nam się 
z ręki telefon. Kolor dowolny, pod 
warunkiem, że będzie czarny…

Cena: 59,90 EUR
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Withings BPM Core
Withings BPM Core to bezprzewodowy ciśnieniomierz z funkcją EKG 
i cyfrowym stetoskopem. Został stworzony we współpracy z kardio-
logami z dwóch największych szpitali w Paryżu. Wystarczy nacisnąć 
jeden przycisk, aby uruchomić trzy badania wykorzystujące najbardziej 
zaawansowane technologie. Wyniki pomiarów są dostępne od razu na 
wyświetlaczu ciśnieniomierza i są łatwe do zinterpretowania, dzięki ozna-
czeniu odpowiednimi kolorami – zielonym, żółtym i czerwonym. BPM 
Core zapewnia szybkie i precyzyjne pomiary ciśnienia skurczowego i roz-
kurczowego. Wykonane z jego pomocą badanie stanowi dokumentację 
medyczną, która może być wykorzystana przez lekarza. Nie bez powodu 
nazywane „cichym zabójcą” nadciśnienie często nie daje żadnych obja-
wów, a prowadzi do poważnych chorób serca i udaru mózgu. Wszystkie 
badania synchronizują się z naszym kontem na withings.com i możemy 
podejrzeć je w aplikacji Health Mate.

Cena: ok. 1000 PLN
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Motorola Razr
Wreszcie zaczęło się coś dziać na rynku telefonów komórkowych. Po 
latach nudy i oglądania u wszystkich tego samego mamy wreszcie coś 
nowego. Co się stanie, gdy połączymy kultową, składaną Motorolą Razr 
z elastycznym ekranem? Zobaczymy przyszłość. Motorola zrobiła coś nie-
samowitego. Ożywiła legendę. Wygląda niesamowicie. Składa się w pół, 
przez co jest nieduża i mieści się idealnie w kieszeni. Po rozłożeniu mamy 
pełnoprawny smartfon z ekranem o rozmiarze 6,2". Zdecydowanie będzie 
to jeden z najgorętszych gadżetów przełomu roku.

Cena: 1500 USD (w Polsce powinien być po Nowym Roku)
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Neil deGrasse Tyson 
Kosmiczne rozterki
Jak będzie wyglądał kosmiczny 
koniec świata? Czy obce formy 
życia są takie, jak wyobraża je sobie 
Hollywood? I czy w ogóle istnieją? 
Co wspólnego z astrofizyką ma 
Złotowłosa z bajki o trzech niedź-
wiadkach? Woda w kosmosie, chaos 
w Układzie Słonecznym, niesamo-
wite silniki galaktyk, spektakularna 
śmierć w czarnej dziurze… Oto 
próbka „Kosmicznych rozterek”, 
z którymi przyjdzie się nam zmie-
rzyć w nowej, napisanej przystępnie 
i barwnym językiem książce Tysona. 
„Kosmiczne rozterki” to także 
inspirująca lektura o znaczeniu 
życia i o wpływie nauki na naszą 
kulturę (oraz vice versa). Pełne pasji, 
porównań, obrazowych zestawień 
i intrygujących anegdot opowieści 
o wszechświecie, a także o histo-
rii jego odkrywania, rozpalająca 
wyobraźnię. Dzięki nim za każdym 
razem, gdy spojrzymy w migoczące 
milionami gwiazd nocne niebo, 
poczujemy dreszcz emocji oraz 
zachwyt nad pięknem i bezmiarem 
kosmosu. Obowiązkowa pozycja dla 
posiadaczy dwóch wcześniejszych 
książek z serii.

Cena: 35 PLN
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Tesla Cybertruck
Absolutny must have dla każdego prawdziwego faceta. Pick-up jutra już 
dziś. Samochód, który będzie idealnie sprawdzał się na autostradach, 
bezdrożach i na Marsie. Zasięg w zależności od wersji od 250 do 800 
km, przy przyspieszeniu nawet 2,9 s do setki. Wóz pancerny. OK, może 
wygląda jak senny koszmar i pikseloza, albo wyspawany przez pana 
Kazia w garażu, jednak to, co będzie potrafił, bije na głowę o lata świetlne 
konkurencję. Dostępny będzie dopiero na przełomie 2020 i 2021, jednak 
już dziś można złożyć preorder, wpłacając 100 euro. Dzięki niemu krócej 
trzeba będzie czekać na dostawę.

Więcej
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„Kevin” sam w domu na kanale Polsat to już świąteczna tradycja 
dla wielu rodzin. Święta sprzyjają leniwemu odpoczynkowi przed 
telewizorem, z bliskimi, w klimacie kolęd, zimowych familijnych 
filmów. Tradycyjną telewizję dziś można oglądać w zupełnie nowy 
sposób. Sprawdzamy i podpowiadamy, co jeszcze może znaleźć się 
pod choinką fanów dobrej rozrywki.

Świąteczne inspiracje nie tylko 
dla telewizyjnych maniaków

Świąteczne inspiracje nie tylko dla telewizyjnych maniaków |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

PREZENTOWNIK 126PREZENTOWNIK 126

https://twitter.com/paweloko


Telewizja internetowa z nowoczesnym dekoderem
Aby cieszyć się bogatą ofertą telewizyjnych kanałów, już nie potrzeba 
instalacji satelitarnej. Wystarczy łącze internetowe od dowolnego 
dostawcy o min. prędkości 8 Mb/s i nowoczesny dekoder EVOBOX 
Stream – nie potrzeba nawet wielomiesięcznej umowy na telewizję. 
Możemy wybierać pakiety z kanałami i włączać je bezpośrednio przez 
dekoder, kiedy chcemy, na 30 dni. Do wyboru mamy trzy pakiety pod-
stawowe, trzy dodatkowe – Sport, Dzieci, Filmy i Seriale oraz trzy pre-
mium – HBO, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. To wygodny sposób, 
aby cieszyć się emocjonującymi rozgrywkami sportowymi, w tym piłkar-
ską Ligą Mistrzów UEFA na kanałach Polsat Sport Premium, rozgrywkami 
lig europejskich, takich jak Bundesliga, LaLiga Santander czy Serie A TIM 
w kanałach Eleven Sports, koszykówką, siatkówką i zaczynającym się 
właśnie sezonem sportów zimowych w Polsat Sport. To także możliwość 
skorzystania z kanałów HBO i usługi HBO GO oraz dziesiątek innych 
lubianych kanałów – od Polsat News i TVN24, przez Discovery, National 
Geographic i BBC Earth, po AXN, FOX i Paramount Channel oraz kanały 
dziecięce, takie jak Cartoon Network, Nickelodeon czy Nick Jr. 

Oprócz telewizji na żywo w ramach pakietu otrzymujemy dostęp do 
usługi ON THE GO, dzięki czemu możemy oglądać treści nie tylko na 
telewizorze, ale też trzech dodatkowych urządzeniach mobilnych jed-
nocześnie w serwisie Cyfrowy Polsat GO. Dekoder posiada także trzy 
ważne funkcje, pozwalające na bardzo wygodne korzystanie z telewizji: 
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reStart (pozwala na oglądanie wybranych programów od początku do 
trzech godzin), CatchUP (oglądanie wybranych programów do siedmiu 
dni od ich emisji) i TimeShift (zatrzymywanie i przewijanie programów 
do trzech godzin). EVOBOX STREAM jest nie tylko szybki i intuicyjny, to 
także pierwszy dekoder na rynku, który umożliwia realizację płatności 
za pakiety za pośrednictwem systemu DotPay – bezpośrednio w deko-
derze. Za dodatkowy pakiet na kolejne 30 dni zapłacimy wygodnie 
BLIKIEM lub kartą (dla klientów z umową na udostępnienie dekodera 
istnieje możliwość doliczenia płatności do rachunku lub wykorzystanie 
wolnych środków, czyli nadpłaty na koncie indywidualnym dla tego 
dekodera). To się nazywa swobodny i nowoczesny dostęp do rozrywki.

Dekoder EVOBOX STREAM od Cyfrowego Polsatu: za 10 zł/mies. (plus 1 zł 
na start) z umową 24-miesięczną i za 299 zł w opcji prepaid bez umowy; 
przez trzy pierwsze miesiące pełna oferta programowa bez opłat.

Dekoder IP z dostępem do nawet 150 kanałów
Cyfrowy Polsat w swoim bogatym portfolio ma także inne nowocze-
sne rozwiązanie opierające się jednak na zasadach tradycyjnej kablówki. 
W przypadku oferty IPTV otrzymujemy równie intuicyjny, kompaktowy 
dekoder EVOBOX IP. Tu też możemy cieszyć się funkcją CatchUP, czyli oglą-
daniem wybranych programów do siedmiu dni wstecz czy funkcjami reStart 
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i TimeShift. Za pośrednictwem dekodera mamy 
dostęp do nawet 150 kanałów, w tym takich 
stacji premium jak: HBO, Polsat Sport Premium, 
Eleven Sports czy Canal + Sport 3 i 4 oraz serwi-
sów Cyfrowy Polsat GO i HBO GO. Najwazniejszy 
jest jednak fakt, że z usługi możemy korzystać, 
mając internet szerokopasmowy od Plusa, Netii 
lub Orange o minimalnej prędkości 8 Mb/s. To 
świetna propozycja dla tych, którzy od dawna 
chcieli skorzystać z bogatej telewizyjnej oferty 
Cyfrowego Polsatu, ale z jakiegoś powodu nie 
mogli lub nie chcieli instalować anteny sateli-
tarnej. Ofertę można wybrać także w ramach 
programu smartDOM, w którym za zestaw tele-
wizji kablowej w technologii IPTV z internetem 
światłowodowym od Plusa zapłacimy już od 
70 zł/mies. 

EVOBOX IP w ofertach na abonament już od 1 zł

Popularne seriale i tysiące fil-
mów na dowolnym urządzeniu
Filmową radość bliskim możemy podaro-
wać także w sposób zupełnie cyfrowy za 
sprawą pakietu IPLA Premium, który obecnie 
dostępny jest za jedyne 15 zł. To dostęp do 
seriali Polsatu wcześniej niż w TV, a także 
tysięcy polskich i zagranicznych seriali i fil-
mów, zarówno kinowych hitów, jak i kulto-
wej klasyki. To wszystko do obejrzenia bez 
reklam chociażby na iPadzie albo telewizorze 
Smart TV w aplikacji IPLA.

Pakiet IPLA Premium w cenie 15 zł za 30 dni
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Iście filmowe telefony z oferty Plusa
Obecnie coraz częściej treści wideo konsumujemy także na urządzeniach 
mobilnych. Telefony są wyposażone w duże i coraz lepsze wyświetla-
cze. Smartfony zresztą są świetnym uzupełnieniem naszego domowego 
centrum rozrywki. W ofercie Plusa dostępny jest już niepowtarzalny 
smartfon LG G8X Dual Screen z dwoma wyświetlaczami, dzięki czemu 
możemy na przykład oglądać mecz Ligi Mistrzów i podglądać jednocze-
śnie statystyki. Telefon dostępny tylko w sieci Plus, podobnie jak dwa 
inne, przystępne cenowo smartfony – Motorola Moto G8 Plus i LG K50S. 
Te nowoczesne, a zarazem przystępne konstrukcje mogą okazać się ide-
alnym pomysłem na prezent, chociażby dla młodszych fanów elektro-
nicznych gadżetów.

W ofertach na abonament już od 1 zł
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Kiedy słyszysz: „Czarne lustro”, to od razu masz przed oczami ponurą 
wizję naszej społeczno-technologicznej przyszłości. Jak powstał jeden 
z najlepszych seriali ostatnich lat, który trafnie punktuje nasze wpadki 
i mówi o tym, że nie zawsze idziemy w dobrą stronę? W uzyskaniu 
odpowiedzi pomoże nam poniższa książka. 

Czarne lustro. 
Po drugiej stronieJAN URBANOWICZ

@yasiek_

Czarne lustro. Po drugiej stronie |  Jan Urbanowicz

PREZENTOWNIK 131PREZENTOWNIK 131

https://twitter.com/yasiek_


„Czarne lustro” miało swoją premierę już wiele lat temu, bo pod koniec 
2011 roku. Początkowo na antenie brytyjskiego Channel 4 pojawiły się 
zaledwie trzy godzinne odcinki, które tak naprawdę były niepowiąza-
nymi ze sobą fabularnie filmami. Półtora roku później ukazał się drugi 
sezon, który również zawierał trzy odcinki. Bardzo szybko o serialu 
zaczęło się robić głośno. W trafny i inteligentny sposób pokazywał on, 
jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czekać (lub już czekają), w związku 
z rozwojem nowych technologii, mediów społecznościowych i internetu. 
Z typowo brytyjskim poczuciem humoru mogliśmy zobaczyć, do czego 
mogą doprowadzić niektóre z naszych decyzji, które większość z nas 
podejmuje każdego dnia. Sukces serialu był tak duży, że zainteresował 
się nim Netflix i wykupił prawa do emisji oraz do samego tytułu, a tym 
samym amerykański gigant zajął się produkcją kolejnych sezonów, któ-
rych do dzisiaj powstały trzy – plus jeden film interaktywny zatytuło-
wany „Czarne lustro: Bandersnatch”, w którym to my decydujemy, w jaki 
sposób potoczy się fabuła.

Pomysłodawcą, scenarzystą, reżyserem i producentem wykonaw-
czym „Czarnego lustra” jest Charlie Brooker. Wraz ze swoją wieloletnią 
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współpracowniczką Annabel Jones stworzyli wszystkie sezony serialu, 
dzięki czemu całość jest dość spójna, jeśli chodzi o wizję i samą realiza-
cję. Prawie dekada istnienia serii sprawiła, że powstało o niej wiele publi-
kacji, materiałów zza kulis i artykułów inspirowanych filmami. Zresztą, 
każdy seans któregokolwiek z odcinków pobudza naszą wyobraźnię 
i szare komórki, przez co zastanawiamy się, czy to, co zobaczyliśmy, jest 
tuż za rogiem, czy może faktycznie to już się dzieje. Sam przyznaję, że 
kilka odcinków „Czarnego lustra” spowodowało u mnie ciarki na plecach, 
ponieważ zdawałem sobie sprawę, jak realne jest to, co zobaczyłem na 
ekranie. Ciekawym uzupełnieniem rozmyślań jest książka „Czarne lustro. 
Po drugiej stronie”, której autorami są sami twórcy serialu.

Tak naprawdę jest to dość obszerny (ponad 300 stron) album zdjęciowy, 
uzupełniony równie obszernymi wywiadami. Rozmowy, jakie możemy 
w nim przeczytać, odbyły się pomiędzy samymi twórcami, ale również 
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aktorami, współscenarzystami, ludźmi pracującymi na planie, kompo-
zytorami muzyki i innymi. Jak wspomina Brooker w przedmowie książki, 
każdy film jest efektem ciężkiej pracy ogromnej liczby ludzi, dlatego oni 
też powinni się o serialu wypowiadać.

Książka podzielona jest na rozdziały, a każdy z nich jest poświęcony 
jednemu odcinkowi. Nie znajdziemy tu wszystkich, które się do tej pory 
ukazały, gdyż oryginalne wydanie książki wypadło jeszcze przed pre-
mierą piątego sezonu – ale w moim odczuciu jest on najsłabszy, dlatego 
ten fakt nie przeszkadzał mi aż tak bardzo. Na początku każdego roz-
działu mamy informację, kto dokładnie będzie uczestniczył w rozmowie, 
a ta jest uzupełniona o rozmaite ujęcia z odcinka, zdjęcia z planu, rysunki 
koncepcyjne czy proces tworzenia efektów komputerowych. To spora 
dawka informacji o tym, jak powstaje serial, jak tworzy się wszystko od 

Sam przyznaję, że kilka odcinków „Czarnego lustra” 

powodowało u mnie ciarki na plecach, ponieważ zdawałem so-

bie sprawę, jak realne jest to, co zobaczyłem na ekranie.
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zera, a dodatkowo są też ciekawostki z planu. Dowiemy się, co inspiro-
wało twórców do poruszania konkretnych tematów i czy obawiają się, że 
nasze społeczeństwo już się „sczarnolustrzyło”.

„Czarne lustro. Po drugiej stronie” to pozycja idealna dla wszystkich 
fanów serialu. Jeżeli macie takich wśród swoich bliskich, to znaleźliście 
właśnie dla nich idealny prezent na mikołajki lub święta. Album jest 
bardzo ładnie wydany i po przeczytaniu będzie się dobrze prezentował 
na półce, wraz z innymi książkami o tematyce filmowej i telewizyjnej. 
Największą jego zaletą jest fakt, że mamy tu prawdziwe rozmowy ludzi, 
którzy stworzyli ten serial, a nie tekst, w którym ktoś opisuje kulisy. 
Takie pozycje związane z telewizją lubię mieć w swoich rękach, choć po 
zakończeniu lektury żałowałem, że nie jest jeszcze dłuższa.
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Zbudowanie systemu audio dopasowanego do naszych wymagań 
to wyzwanie. Powodów jest kilka: różni użytkownicy, zmieniające się 
potrzeby, a także ograniczenia fizyczne w postaci rozmieszczenia 
ścian i kabli. Wyjściem jest system bezprzewodowy, który nie tylko nie 
wymaga kucia ścian, ale też może być dowolnie rozbudowywany.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Bowers & Wilkins Formation Flex – to dopiero początek  |  Paweł Hać

Bowers & Wilkins Formation 
Flex – to dopiero początek
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Systemowe podejście do sprzętu domowego 
widać już w oświetleniu, monitoringu czy sys-
temach bezpieczeństwa. Na rynku jest też 
coraz więcej mniejszych urządzeń, wpisujących 
się w koncepcję inteligentnego domu. Bowers 
& Wilkins podobnie podeszło do swojego 
nowego systemu audio, czyli Formation. To nie 
jeden produkt, a cała rodzina urządzeń, dzielą-
cych ze sobą wzornictwo oraz sposób komuni-
kacji. Każde z nich może działać samodzielnie, 
ale da się je również ze sobą synchronizować. 
Ograniczeniem w podłączeniu poszczególnych 
elementów jest jedynie zasilanie oraz, ewen-
tualnie, rozmieszczenie gniazd Ethernet, jeśli 
nie zamierzamy korzystać z Wi-Fi. Głośniki nie 
muszą znajdować się nawet w zasięgu sieci 
bezprzewodowej, o ile tylko są wystarczająco 
blisko innych elementów systemu Formation 
(tworzą sieć, w której urządzenia komunikują 
się bezpośrednio ze wszystkimi w zasięgu). 
Ponadto opóźnienie przesyłania dźwięku 
pomiędzy nimi jest niższe niż 1 ms, co pozwala 
na komfortowy odsłuch bez wrażenia pogłosu.

Podstawowym głośnikiem w rodzinie jest 
Formation Flex, czyli niewielka, wolno stojąca 
kolumna, mierząca nieco ponad 21 cm wyso-
kości i 13 cm szerokości. Waży przy tym 2,3 kg, 
czyli całkiem sporo, jak na tak małe urządze-
nie. Wszystkie urządzenia Formation wyglądają 
podobnie, spód wykonano ze szczotkowanego 
aluminium, na które naniesiono dyskretne 
logo producenta. Boki głośnika pokrywa 
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delikatny materiał z charakterystycznym wzo-
rem rombów, natomiast górny panel zrobiono 
z błyszczącego, czarnego plastiku (lubiącego 
się, niestety, z kurzem). Jest niezwykle prosty, 
ma dotykowe przyciski głośności, pauzy oraz 
parowania (oznaczony logo rodziny Formation 
i pełniący jednocześnie funkcję sygnaliza-
tora stanu pracy). Przyciski podświetlają się 
po zbliżeniu do panelu dłoni, co robi świetne 
wrażenie. Na spodzie umieszczono wnękę ze 
złączami, dzięki której z głośnika, z jednego 
miejsca, wystaje jeden bądź dwa kable. Oprócz 
gniazda zasilania oraz Ethernet umieszczono 
tam też port serwisowy USB-C oraz przycisk do 
resetowania. Szkoda, że producent nie umieścił 
gniazda Ethernet w poziomie, tak jak zrobił to 
z zasilaniem, bo miejsca na ewentualne zagię-
cie kabla jest niewiele i może być konieczne 
zastosowanie nietypowej, kątowej wtyczki. Na 
spodzie głośnika umieszczono też dwa otwory, 
za pomocą których można przykręcić go do 
podstawy, jeśli postanowimy z takiej korzy-
stać. Wzornictwo urządzenia jest według mnie 
doskonałe: Flex nie tylko dobrze wygląda, ale 
i jest praktyczny.

Uruchomienie Formation Flex jest błyskawiczne. Po pobraniu z App Store 
aplikacji wystarczy podłączyć głośnik do prądu w takim miejscu, by znalazł 
się w zasięgu sieci Wi-Fi (ewentualnie można podłączyć go przewodowo). 
Kolejnym krokiem jest znalezienie go w aplikacji i przypisanie do strefy, 
w której ma działać. Każda strefa może być widoczna jako osobne urządze-
nie AirPlay. Po dodaniu drugiego głośnika aplikacja pyta też, czy sparować je 
w zestaw stereo – wtedy wskazujemy jedynie, który głośnik ma być prawy, 
a który lewy. Głośniki w parze synchronizują się ze sobą automatycznie, 
a opóźnienie wynosi jedynie 1 μs. Taki zestaw można sparować z dowol-
nym sprzętem wyposażonym w Bluetooth, co więcej, jest widoczny i działa 
jako pojedyncze urządzenie stereo. Opcji jest więcej, po dodaniu głośnika 
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basowego Formation Bass i soundbara Formation Bar można utworzyć nawet 
system 5.1. Każdy głośnik Flex ma podstawowe ustawienia korekcji brzmienia, 
ograniczają się do regulacji tonów wysokich i niskich. Przyznaję, że choć pre-
feruję neutralne brzmienie, to podejrzewam, że wiele osób chciałoby mieć 
nieco większy wpływ na korekcję dźwięku. Aplikacja nie ma ponadto zbyt 
wielu funkcji, ale jest niezbędna, by zarządzać strefami, zwłaszcza gdy system 
staje się bardziej rozbudowany. W programie można oczywiście zaktuali-
zować każdy z głośników, a także kontrolować odtwarzaną na nim muzykę, 
nawet jeśli nie pochodzi z urządzenia, na którym mamy uruchomioną aplika-
cję. Formation Flex kompatybilny jest zarówno ze standardem AirPlay 2, jak 
i ze Spotify Connect oraz Roon (czyli zaawansowanym, multiplatformowym 
odtwarzaczem muzyki), działa też przez Bluetooth (obsługuje kodeki AptX 
HD, AAC oraz SBC). Dźwięk przesyłany jest w rozdzielczości nawet 24 bitów 
przy częstotliwości próbkowania 96 kHz. Znamienny jest brak jakichkolwiek 
fizycznych złącz dźwięku – Formation Flex to wyłącznie bezprzewodowe 
urządzenie. To właśnie bezprzewodowość jest najlepszą cechą zarówno 
głośników Flex, jak i całej rodziny Formation. Dzięki świetnie działającej 
synchronizacji, minimalizacji opóźnienia przesyłania dźwięku i całkowitej 
niezależności poszczególnych jego elementów system da się dowolnie kon-
figurować, a w razie zmiany koncepcji można po prostu dodać do niego inne 
głośniki bądź przenieść je tam, gdzie będą potrzebne.

Głośniki Flex testowałem zarówno w parze stereo, jak i osobno, jako samo-
dzielne i niezależne od siebie urządzenia. Flex ma dwa głośniki: tweeter 
o średnicy 25 mm oraz średnio-niskotonowy o średnicy 100 mm. Świetnie 
radzą sobie przede wszystkim w średnich pasmach, wokal brzmi bardzo natu-
ralnie, dobrze wypada też separacja dźwięków. Nawet w utworach, w których 
dużo się dzieje, nie miałem wrażenia bycia zalewanym dźwiękiem – wszystko 
jest dobrze słyszalne. Góra również brzmi dobrze, szczególnie jeśli utwór nie 
kładzie na niej największego nacisku, wydaje się też minimalnie cichsza niż 
środek. Przebija się nawet przez złożony środek (doskonałym przykładem jest 
subtelne brzmienie gitary rytmicznej w „Sweet Child O’ Mine” Guns N’ Roses, 

W razie zmiany koncepcji można po prostu dodać do niego 

inne głośniki bądź przenieść je tam, gdzie będą potrzebne.
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którego nie przyćmiewa przesterowany, wiodący elektryk). Podobnie jest 
z „Trofeami” Dawida Podsiadły, gdzie pomimo skomplikowanej linii melodycz-
nej, prócz bardzo wyraźnego wokalu i krótko uderzającej perkusji, słychać też 
brzmienie instrumentów klawiszowych i gitary. Niskie tony są wyraźne, choć 
nie dudnią, nie są też bardzo mocne. Wybrzmiewają dość długo, są też przy-
jemnie miękkie. Jak na tak niewielkie głośniki, i to bez osobnej membrany 
basowej, efekt jest świetny, osobom lubującym się w muzyce klubowej bądź 
lubiącym mocny dół, sugeruję jednak dokupienie przynajmniej Formation 
Bas. Bardzo odpowiada mi też dynamika brzmienia, choć Flex obnaża tu 
niedoskonałości nagrań, zwłaszcza tych, które były masterowane z myślą 
o odtwarzaniu w radiu.

Systemy multiroom nie są nowością, ale pracując nad Formation, Bowers 
& Wilkins poszedł znacznie dalej. Głośniki w tym systemie komunikują się 
bezpośrednio ze sobą, oferują też bardzo wysoką jakość strumieniowanego 
audio, a co za tym idzie, również brzmienia. Flex jest świetną podstawą tego 
systemu – samodzielnie jest urządzeniem bezobsługowym, które swobodnie 
nagłośni salon, natomiast po dodaniu drugiego głośnika staje się zestawem 
stereo oferującym bardzo wysoką jakość dźwięku. Do tego nie wymaga żad-
nych kabli audio – nawet nie planując systemu wcześniej, możemy zbudować 
go właściwie wszędzie.

Bowers & Wilkins  
Formation Flex  
• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5,5/6

 Plusy:
• synchronizacja głośników bez kabli 
• łatwa rozbudowa systemu 
• jakość brzmienia (w szczególności  
 średnich tonów)

 Minusy:
• mało rozbudowany korektor graficzny

Cena: 1999 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video
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Muzyka ma dawać radość i niewątpliwie z takiego właśnie założenia 
wyszli projektanci V42D, czyli nowego imprezowego głośnika Sony. Nie 
tylko bez trudu nagłośni niejedną domówkę, ale i pozwala bawić się 
dźwiękiem. Dosłownie.

Sony MHC-V42DPAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Sony MHC-V42D  |  Paweł Hać
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Do zapewnienia dźwięku na niewielkiej imprezie domowy sprzęt audio 
może być niewystarczający, i to z kilku względów. Oprócz tak oczywistej 
kwestii, jak moc, istotne jest też ustawienie głośników i sposób rozchodzenia 
się dźwięku. Audio, które sprawdza się podczas oglądania filmów, słuchania 
muzyki na kanapie czy zapewniające tło muzyczne kolacji ze znajomymi, 
może nie przebić się przez głosy licznych gości, a żeby dotrzeć do każ-
dego miejsca, wymagałoby przestawiania głośników. V42D nie bez powodu 
nazwano głośnikiem imprezowym: estetyką i formą bliżej mu do sprzętu 
estradowego, głośnego i eksponującego określone tony kosztem szczegóło-
wości brzmienia. To duża i ciężka kolumna głośnikowa, z jednym głośnikiem 
niskotonowym, dwoma średniotonowymi i dwoma tweeterami, a także 
z wychodzącymi z przodu dwoma kanałami bass reflex. Na górze mamy 
całe mnóstwo przycisków służących do obsługi go bez użycia aplikacji, ale 
w razie potrzeby można też taką zainstalować. Urządzenie ma napęd DVD, 
który może służyć do odtwarzania filmów na podłączonym po HDMI telewi-
zorze lub projektorze. Głośnik zasilany jest bezpośrednio z sieci, kabel jest 
odpinany, choć brakuje mi miejsca, w którym można byłoby go schować. Po 
bokach są też wgłębienia ułatwiające przenoszenie, ale z uwagi na mobilny 
charakter sprzętu, lepiej sprawdziłyby się uchwyty pozwalające go pewnie 
złapać. V42D nie jest przesadnie elegancki i z pewnością będzie pasował 
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do niewielu wnętrz, niemniej jednak nie zbudowano 
go z myślą o stałym ustawieniu w jednym miejscu. 
To sprzęt do okazyjnej eksploatacji, jestem nawet 
skłonny określić go mianem sprzętu skierowanego do 
profesjonalistów, na co dzień zajmujących się nagła-
śnianiem niewielkich imprez bądź potrzebujących 
urządzenia, które pozwoli im na przykład puścić film 
jako element większego wydarzenia.

V42D ma zaskakująco wiele możliwości odtwarza-
nia muzyki. Oprócz obsługi płyt CD ma też Blu-

etooth, odczytuje również muzykę z podłączonego przez USB-A nośnika 
pamięci. Dzięki wspomnianemu wyjściu HDMI (z obsługą ARC) pozwala 
też odtwarzać filmy, choć nie działa już jako wyjście dźwięku z telewizora 
(a przynajmniej nie chciał tak funkcjonować z moim telewizorem Samsung 
z 2017 roku). V42D ma analogowe wyjście audio, które można wykorzystać 
do podłączenia do niego dodatkowych głośników. Obsługa odtwarzania 
jest całkiem prosta, wszystkim da się sterować za pomocą przycisków na 
górze obudowy, ponadto do urządzenia dołączony jest pilot (ten przy-
daje się jednak bardziej do obsługi wideo). Przyciski działają dobrze, mają 

Dźwięk można zmieniać 

przy użyciu kilku efek-

tów, wywoływanych za 

pomocą rozpoznającej 

gesty i ruch płytki.
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twardy, wyraźny skok, są jednak trochę głośne. Odtwarzanie to jednak 
nie wszystko: dzięki dwóm gniazdom Jack do głośnika można podłączyć 
zarówno dwa mikrofony, jak i gitarę, a następnie modyfikować brzmienie, 
co czyni V42D świetnym sprzętem do karaoke (aczkolwiek autotune’a tu 
nie ma, więc przydadzą się choćby minimalne umiejętności wokalne). 
Dodatkowo wszystko da się nagrać na podłączonego pendrive’a.

Dźwięk można zmieniać przy użyciu kilku efektów, wywoływanych za 
pomocą rozpoznającej gesty i ruch płytki na środku obudowy. Działa 
ona w kilku trybach, różniących się zestawami efektów i sampli, mamy 
ich zawsze zaledwie kilka, bo rozpoznawane są tylko przesunięcia dłonią 
w jednym z czterech kierunków oraz kręcenie nią wokół płytki w obie 
strony. Płytka rozpoznaje też zbliżaną i oddalaną dłoń, co zmienia wyso-
kość dźwięku, po przełączeniu w tryb sterowania odtwarzaniem gesty 
posłużą natomiast do przełączania utworów czy regulacji głośności (ale 
w tym przypadku przyciski są znacznie wygodniejsze). Detekcja gestów 
nie jest zbyt precyzyjna, ale to dodatek służący wyłącznie rozrywce, dla-
tego też nie sposób uznać tego za istotny problem. Równie rozrywkowy 
charakter ma aplikacja Fiestable, z niej również można wywoływać efekty 
dźwiękowe i odtwarzać sample. Pozwala też głosowo kontrolować głośnik, 
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a także wyświetlać na ekranie smartfona taki kolor, na jaki świecą wbudo-
wane w V42D diody. Oświetlenie głośnika jest bardzo mocne i dostosowuje 
animacje do odtwarzanego utworu, da się też nim ręcznie sterować, wywo-
łując określony kolor. O ile w domowym sprzęcie staram się wyłączać 
wszelkie kolorowe diody, to w głośniku imprezowym są one po prostu nie-
zbędne. Do sterowania głośnikiem jest też druga aplikacja, Music Center. 
Jej główne zadanie to zarządzanie wszystkimi sparowanymi urządzeniami 
Sony, a także parowanie ich ze sobą. Głośniki można bowiem zsynchroni-
zować za pomocą funkcji Party Chain.
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Brzmienie V42D jest dokładnie takie, jakiego można spodziewać się po gło-
śniku imprezowym: bas dominuje, jest mocny, uderza raczej twardo i nie 
wybrzmiewa przesadnie długo. Środek i góra są wycofane, mają sporo detali, 
ale nie porażająco dużo. Dźwięk jest skoncentrowany, nie czuć przestrzeni, 
nie słuchać też zbyt dobrej separacji instrumentów. Im głośniej słuchałem, 
tym V42D wydawał mi się lepszy. Przy dużej głośności dźwięk nie jest znie-
kształcony ani nie trzeszczy, V42D stworzono właśnie do takiego słuchania. 
Brzmienie można modyfikować za pomocą licznych scen, będących kon-
kretnymi ustawieniami korektora graficznego – przydają się, zwłaszcza jeśli 
używamy głośnika w różnych sytuacjach. Standardowo włączona jest funkcja 
Mega Bass, znacznie wzmacniająca niskie tony. W codziennym odsłuchu jest 
zbędna, można ją wyłączyć przyciskiem na obudowie.

Nowy zestaw audio Sony jest bardzo nietypowym urządzeniem, wręcz 
niszowym, bo skrojono go z myślą o konkretnej grupie odbiorców. Miłośnicy 
klubowego brzmienia będą zachwyceni V42D, podobnie zresztą jak ci, którzy 
regularnie organizują imprezy dla znajomych. Głośnik Sony zbudowano tak, 
by przebił się przez zgiełk głosów, a także pozwalał nie tylko słuchać, ale 
i bawić się brzmieniem. Nawet jeśli o muzyce nie mamy żadnego pojęcia.

Sony MHC-V42D       
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 4,5/6

 Plusy:
• dobra jakość brzmienia przy    
dużej głośności
• obsługa wielu źródeł dźwięku
• wiele funkcji służących wyłącznie rozrywce

 Minusy:
• brak wygodnych uchwytów do przenoszenia 
• mała przestrzeń dźwięku

Cena: około 1500 PLN

AUDIO 147



Zamawiając nowe AirPods Pro, byłem przekonany, że je zwrócę 
przed upływem 14 dni. Tak się nie stało – zostają ze mną na dłużej.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

AirPods Pro – recenzja  |  Wojtek Pietrusiewicz

AirPods Pro – recenzja@morid1n
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Zawsze przy sobie
Jedną z najważniejszych cech w przypadku mobilnych słuchawek jest dla 
mnie to, czy je mam przy sobie, czy nie. AirPods w tej kwestii spisywały 
się wzorowo – mieściły się do piątej kieszeni, tej małej, w moich jeansach, 
więc codziennie wychodząc z domu, je tam wrzucałem. Pozwalało mi to 
na sięgnięcie po nie zawsze, kiedy miałem ochotę posłuchać podcastu lub 
muzyki. Bez większego znaczenia pozostawał fakt, że inne słuchawki grały 
lepiej, bo co mi po tym, jeśli nie miałem jak ich wygodnie nosić przy sobie.

W tej kwestii niewiele się zmieniło w przypadku AirPods Pro. Pudełko ma 
nieco inne wymiary – jest niższe i szersze – ale bez problemów mieści się 
do tej samej kieszonki. To dla mnie absolutna podstawa, zakładając oczy-
wiście, że same słuchawki grają wystarczająco dobrze.

Audio
Na rynku znajdziecie przynajmniej kilka modeli, które grają lepiej. Sen-
nheisery Momentum True Wireless, które niedawno opisywałem, mają 
znacznie pełniejsze brzmienie, ale niestety nosić je mogę tylko wtedy, 
kiedy mam ze sobą torbę lub kurtkę z większymi kieszeniami. AirPods 
Pro grają jednak na tyle dobrze, że nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. 
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Najsłabszym ich punktem są basy, które są… i właściwie niewiele więcej. 
Osoby lubiące naturalne, nieprzesterowane brzmienie, zapewne nie będą 
specjalnie narzekać, ale jeśli preferujecie Beatsowe klimaty, to możecie się 
zawieść nowymi AirPods Pro. Tony niskie i wysokie są natomiast wyjątkowo 
czyste, nawet jak podkręcimy poziomy na maksa – nie zauważyłem żad-
nych zniekształceń, chociaż muszę tutaj zaznaczyć, że poziom głośności 
powyżej 75% jest zdecydowanie za wysoki dla moich uszu.

ANC
Flagową funkcją AirPods Pro jest oczywiście ANC. Od razu na wstępie 
powiem, że jeśli spodziewacie się wyciszania otoczenia na poziomie Bose 
NC700 lub Sony WH-1000XM3 (serio Sony, zróbcie coś z tą nazwą), to się 
zawiedziecie – słuchawki wokółuszne mają z definicji znacznie lepsze 
pasywne wyciszanie, które dużo pomaga. Nie miałem specjalnie dużych 
oczekiwań od Apple’owego ANC, ale zaskoczyli mnie bardziej, niż się 
spodziewałem.

Po pierwsze, sytuacje, w których musiałem AirPods mieć podkręcone na 
ok. 75%, bo hałas otoczenia zagłuszał to, co słuchałem, już się nie zdarzają. 
Włączone ANC oznacza, że mogę bez problemów zjechać do 40–50% 
i nadal wszystko słyszeć prawidłowo. Po drugie, miałem okazję sprawdzić, 
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jak ANC spisuje się w warunkach samoloto-
wych dwukrotnie i już po paru minutach wie-
działem, że nie będę żałował, jeśli nie będę 
ze sobą miał „dużych” słuchawek. Co więcej, 
prawdopodobnie celowo tych ostatnich nie 
będę nawet ze sobą zabierał, bo AirPods Pro 
są więcej niż wystarczające w takich warun-
kach, a siedziałem obok wirnika w starym, 
hałaśliwym, „typowym Dashu”. Po trzecie, 
spędziłem kilka godzin obok bardzo głośnej 
kosiarki i nadrobiłem wiele podcastów – Dash 
w porównaniu do kosiarki był cichy, a przy-
najmniej dopóki nie uruchomiłem ANC, które 
grzmoty zamienia w szepty.

Komfort
Od zawsze miałem problem ze słuchawkami 
dokanałowymi. Nigdy nie potrafiłem dobrać 
ich prawidłowo, a jeśli już pasowały, to bar-
dzo podrażniały mi kanał słuchowy. W prak-
tyce nie potrafiłem wytrzymać w nich dłużej 
niż 15 minut. Pierwszym wyjątkiem od tej 
przypadłości były wspomniane Momentum 
True Wireless, ale AirPods Pro weszły z kom-
fortem na jeszcze wyższy poziom. Nie wiem, 
jak Apple to zrobiło, ale praktycznie nie czuję 
ich w uszach i zwykłe AirPods, w porównaniu 
z Pro, stały się toporne, pomimo że wzorowo 
znajdują oparcie w moich małżowinach.

Procedurę dopasowania gumek do swo-
ich uszu rozpocząłem od rozmiaru 
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zamontowanego domyślnie na słuchawkach – rozmiaru M. Po sparowaniu 
słuchawek z iPhone’em, co jest bajecznie proste dzięki integracji Apple’a, 
wystarczy wejść do Ustawień Bluetooth i tam wybrać Ear Tip Fit Test. Test 
przebiegł pomyślnie i dowiedziałem się, że ten rozmiar jest w moim uchu 
szczelny, ale to się szybko zmieniło, gdy zacząłem symulować dynamiczny 
marsz (do symulowania biegu nawet nie doszedłem) – zaczęły mi wypadać. 
Zmieniłem więc końcówki na rozmiar S (trzeba je zaskakująco silnie ciągnąć, 
aby zdemontować z AirPods Pro – bałem się, że coś popsuję) i ponownie 
wykonałem test, którego wynik również był pomyślny. Różnica jednak była 
oczywista – rozmiar S nie wypadał mi z uszu nawet podczas pogo.

Dosyć niesamowicie spisuje się też zawór, który reguluje ciśnienie we wnę-
trzu ucha, dzięki czemu nie wzrasta ono podczas wkładania słuchawek. 

Bateria
Apple zapewnia, że AirPods Pro, z aktywnym ANC, wytrzymają około 4,5 
godziny (5 godzin bez niego) i nie jest to kłamstwem. Moja najdłuższa sesja 
z włączonym ANC trwała około 4 godzin i miałem jeszcze 20% baterii, więc 
być może nawet przekroczyłbym oficjalne szacunki. Samo pudełko, do któ-
rego chowamy AirPods Pro, zapewnia dodatkowo wystarczająco dużo ener-
gii, aby wytrzymać pełną dobę bez szukania gniazdka. W praktyce u mnie 
oznacza to, że podłączam słuchawki do ładowania raz w tygodniu (można 
je również ładować indukcyjnie). Szkoda jedynie, że Apple zdecydowało się 
pozostawić port Lightning, zamiast od razu przejść na USB-C.

Sterowanie
Nie do końca jestem przekonany do nowego systemu sterowania, chociaż 
jak to bywa u Apple, nowy czujnik nacisku wraz z haptyką sprawia wra-
żenie, jakby tam rzeczywiście był fizyczny przycisk, a nie mały wibrujący 
silniczek. Całość jest dosyć prosta w obsłudze, ale nie ukrywam, że przy-
trzymanie słuchawki zajmuje nieznacznie więcej czasu niż jej tapnięcie. 
Szkoda, że nie zostawili obu funkcji – przycisku oraz tapnięcia – aby móc 
jeszcze lepiej je skonfigurować.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia włączania lub wyłączania ANC i Trans-
parency. AirPods Pro mogą pracować w jednym z trzech trybów – ANC 
może być włączone, tryb Transparency może być włączony (słyszymy to, co 
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dzieje się wokół nas tak, jakbyśmy nie mieli słuchawek w uszach) lub obie 
funkcje mogą być wyłączone. Problem w tym, że same AirPods pozwalają 
jedynie na przełączanie się pomiędzy ANC lub Transparency – wyłączyć 
obie funkcje można tylko za pomocą UI iPhone’a.

Detale
Sam tryb Transparency mógłby być ciut lepiej dopracowany, bo teraz, jeśli 
mam włączony podcast, to nie słyszę, co ktoś do mnie mówi – balans obu 
źródeł jest źle skalibrowany wobec moich potrzeb. Sennheisery Momen-
tum True Wireless były lepiej ustawione w tej kwestii i jeśli np. byłem 
w sklepie, to głos sprzedawcy było słychać „nad” podcastem, dzięki czemu 
nie musiałem pauzować tego ostatniego.

Niemniej jednak, jak na dłoni widać, że AirPods Pro nadal niesie ze sobą 
magię produktów Apple, jak za starych dobrych czasów. Jeśli mamy obie 
słuchawki włożone do uszu, a ANC jest włączone, to wyciągnięcie jednej 
słuchawki (co jednocześnie pauzuje odtwarzanie) spowodowałoby dziwne 
wrażenie, bo jedno ucho miałoby aktywne ANC, a drugie nie. Apple rozwią-
zało to w banalnie prosty sposób – wyciągnięcie jednej słuchawki z ucha 
powoduje natychmiastową aktywację trybu Transparency, dzięki czemu 
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słyszymy wszystko, co dzieje się wokół nas, w obu uszach. Prosty detal, 
a robi ogromną różnicę.

Magia Apple wciąż żywa
AirPods były pierwszym produktem firmy od wielu lat, który idealnie zade-
monstrował, za co ją cenimy. Za tę dbałość o detale. Za wzorową integrację. 
Za prostotę i intuicyjność. AirPods Pro kontynuują tę tradycję w sposób 
niemal idealny. Tak, niestety, nie są tanie i sam miałem ogromny opory 
przed wydaniem 1249 złotych na ten model, dostępny w każdym kolorze, 
pod warunkiem, że jest biały, ale są warte swojej ceny, szczególnie jeśli 
macie iPhone’a. Jeśli integracja z iOS-em oraz wzorowe UX i UI nie są dla 
Was priorytetem, to polecam się rozejrzeć u konkurencji, w szczególności 
u Sennheisera i Sony, którzy mają więcej niż konkurencyjne produkty dla 
nowych AirPods Pro. Upewnijcie się jednak, że będziecie je mogli mieć 
zawsze przy sobie, bo to jest dla mnie najważniejszą cechą słuchawek w tej 
kategorii. Wychodzę po prostu z założenia, że co mi po lepszej jakości 
audio, skoro leży ona na biurku w domu.

AirPods Pro   

• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 6/6
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Philips niedawno wrócił do tematu słuchawek i nie ukrywam, że 
byłem ciekawy, co takiego mogą prezentować sobą całkowicie 
bezprzewodowe douszne słuchawki w stylu AirPods, ale 
kosztujące 349 złotych  (lub 449 złotych w testowanej wersji 
wyposażonej w powerbank).

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Philips UpBeat (SHB2515) – bezprzewodowe słuchawki z powerbankiem  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
Philips UpBeat (SHB2515) 
– bezprzewodowe słuchawki z powerbankiem
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Design
Konstrukcja słuchawek jest o tyle nietypowa względem konkurencji, że 
wyposażono je w takie niewielkie haczyki, które stabilizują je dodat-
kowo w naszym uchu, dzięki czemu prawdopodobieństwo ich wypad-
nięcia się zmniejsza. Poza tym jest to konstrukcja typowa i już dobrze 
znana – słuchawki są lekkie, niepołączone przewodem i mają przycisk, 
za pomocą którego możemy sterować muzyką lub odbierać czy odrzu-
cać połączenia telefoniczne. Na wyposażeniu również dodano trzy roz-
miary końcówek, aby każdy mógł je sobie dopasować do ucha.

Pudełko, w których słuchawki się mieszczą i za pomocą którego się 
ładują, jest znacznych rozmiarów. Ma 8 cm szerokości, 5,3 cm wysoko-
ści i 4,1 cm głębokości. Zawiera też w sobie akumulator o pojemności 
3350 mAh, co tłumaczy powyższe. Ta bateria pozwala aż 20-krotnie 
do pełna naładować słuchawki, co łącznie daje aż sto godzin słucha-
nia. Samo etui ma też na swoich plecach złącze USB-A, dzięki któremu 
możemy doładować swojego smartfona. Osoby, które zadowolą się 
mniejszym etui, powinny spojrzeć w kierunku modelu SHB2505.

Wygoda
Niestety, odkąd pamiętam, czuję dyskomfort podczas noszenia w uszach 
słuchawek dokanałowych i Philips tego nie zmienił. Nie jest to wada tego 
modelu, tylko raczej problem konstrukcji mojego ucha, więc jeśli macie 
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podobnie, to ostrzegam, że warto je przetestować przed zakupem. Pomi-
jając podrażnienie skóry w uchu i uczucia ucisku całej czaszki, słuchawki 
o dziwo nie wypadają mi z uszu, nawet podczas próby symulowania tego, 
co głowami robią heavy metalowcy. Wspomniane haczyki rzeczywiście się 
sprawdzają, pomimo że nie czuję zupełnie ich obecności. Jeśli więc szu-
kacie czegoś tańszego, co sprawdzi się np. podczas uprawiania sportu, to 
UpBeat prawdopodobnie sprostają tej roli.

Dźwięk
Jakość audio idzie w parze z ceną – nie powali Was na kolana – ale jeśli 
nie jesteście superwymagający, to nie powinniście być zawiedzeni, szcze-
gólnie jeśli słuchacie podcastów, przy których te słuchawki sprawdzają 
się znakomicie. Basy są wyczuwalne i zdecydowanie mocniejsze, niż się 
spodziewałem, natomiast średnim i wysokim tonom brakuje klarowności. 
No i należy unikać podkręcania poziomu głośności do wartości powyżej 
70–80% (w tym przypadku na iPhonie), bo zniekształcenia zaczynają być 
bardzo wyraźne. Pamiętając jednak, że mówimy o słuchawkach za 350 lub 
450 złotych (zależnie, czy mają etui z powerbankiem, czy nie), to jakość 
audio i wykonania całości jest lepsza, niż bym się spodziewał.

Philips UpBeat   

• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: n.d.
• Wydajność: 6/6
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Jako podcaster i twórca wiem, że znalezienie kompromisu 
pomiędzy jakością a ceną w przypadku sprzętu audio nie jest proste. 
Zwłaszcza jeśli do naszego twórczego systemu chcemy zaprzęgnąć 
iPhone'a lub iPada. Samson, amerykańska korporacja produkująca od lat 
profesjonalny i półprofesjonalny sprzęt audio, postanowiła to zmienić.

SAMSON wchodzi 
w świat mobileKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

SAMSON wchodzi w świat mobile  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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Go Mic Mobile, czyli zbroja dla…?
Na rynku mamy stosunkowo niewiele firm produkujących sprzęt audio 
inny niż słuchawki (a i te można wyliczyć na palcach jednej dłoni), które 
oferują swoje urządzenia, wspierające ich komunikację z nagryzionymi 
sprzętami poprzez złączę Lightning. Tutaj argument: „Bo nie ma USB-C” 
także nie do końca jest słuszny, ponieważ w przypadku USB-C na stole 
mamy podobną liczbę opcji, czyli – mało. Jest oczywiście Sennheiser, 
ze swoim MKE 2 Digital, który recenzowałem już na łamach iMagazine 
i który kosztując 2000 złotych, oferuje tak naprawdę raj dla mobilnego 
twórcy. Jeśli jednak chce się znaleźć rozwiązanie tańsze o połowę, to Sam-
son w tym momencie wjeżdża na białym koniu z najnowszą propozycją 
o nazwę Go Mic Mobile.

Zestaw jest sprzedawany albo z mikrofonem pojemnościowym, albo 
z tzw. krawatówką, czyli małym mikrofonem, który możemy przypiąć do 
koszuli lub marynarki. Takim samym, jakie mają prezenterzy w telewi-
zji lub vlogerzy. A jak już przy tych ostatnich jesteśmy, to amerykański 
producent głównie do nich kieruje zestaw, który otrzymałem do testów. 
Co zatem dostajemy w pudełku? Główne dwa elementy to odbiornik 
Go Mic Mobile® (GMM), skonfigurowany system bezprzewodowy Go Mic 
Mobile® Lavalier, którzy zawiera Samsonowski nadajnik paskowy PXD2 
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i wielokierunkowy mikrofon pojemnościowy LM8. To ważne, bo dzięki 
temu, że oba urządzenia są fabrycznie kalibrowane, ich sparowanie spro-
wadza się do naciśnięcia dwóch przycisków i odczekania kolejno dwóch 
sekund. Zero parowania, skomplikowanych kodów czy konieczności wyko-
rzystania Bluetooth telefonu. Niskie opóźnienie przy transmisji na urządze-
nie mobilne oraz pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem paskowym (2,4 
GHz) pozwala przechwytywać, edytować i udostępniać filmy bezpośrednio 
ze smartfona.

Skalibrowany, dołączony do zestawu odbiornik, nieco większy niż karta 
kredytowa, możemy z łatwością zaczepić na plecach smartfona, tabletu 
czy aparatu/kamery, ponieważ Samson zadbał, aby w pudełku nie zabra-
kło kilku sprytnych części. Mamy więc adapter do montażu odbiornika 
(ramiona wsporników, zaczepy na rzep czy adapter 1/4"–20"). Do tego, co 
jest niewątpliwą zaletą całości, nowojorska firma zadbała o to, aby zestaw 
był kompatybilny zarówno z systemami iOS, jak i Android – a także z więk-
szością dostępnych na rynku urządzeń w przypadku tego drugiego. Sys-
tem zawiera zatem przewód Lightning dla iOS, micro USB oraz USB-C do 
połączenia z urządzeniami z systemem Android. W pudełku znajdziemy 
też przewód Jack–Jack 1/8" (3,5 mm) do podłączenia do dowolnego ana-
logowego wejścia audio. Producent deklaruje gotowość do nieprzerwanej 
pracy przez 13 godzin w przypadku odbiornika, dzięki akumulatorowi 
litowo-jonowemu. Nadajnik paskowy zasilany jest dwoma bateriami typu 
AA. Odbiornik ładujemy za pomocą również dołączonej do zestawu łado-
warki USB, do której podłączamy przewód… mini USB. Tak – mini USB. Rok 
2019. Już pominę fakt, że w zestawie mamy osobno przewód USB-C, bo 
Samson wydaje się znać realia współczesnych smartfonów, ale do łado-
wania swojego urządzenia proponuje nam mini USB. Brak mi słów, aby to 
skomentować.

Wracając jednak do meritum. Na panelu odbiornika znajdziemy przycisk 
wyboru kanału, z którego rejestrowany jest dźwięk, wskaźnik naładowania 
baterii oraz sparowania z nadajnikiem paskowym. Mamy także fizyczny 
suwak wyboru źródła odsłuchu audio, suwak poziomu czułości mikrofonu 
oraz przełącznik rejestracji dźwięku z trybu dwukanałowego do stereo. 
Jest także przycisk włączania i parowania. To ten sam i nie wymaga przy-
trzymania dłużej. Po prostu włączamy urządzenia – odbiornik i nadajnik 
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paskowy – i parowanie odbywa się niemal natychmiastowo. Wspomniany 
nadajnik posiada już tylko jeden przycisk – włączania właśnie. Pod klapką, 
w jego wnętrzu, kryje się jednak kolejna – kompletnie niezrozumiała dla 
mnie – niespodzianka od firmy Samson. Mamy tam miejsce na dwie baterie 
AA oraz – potencjometr suwakowy – którego pozycje możemy zmieniać 
za pomocą umieszczonego tuż obok niego – maleńkiego śrubokrętu. Tak 
– śrubokrętu. Potencjometr ten służy do regulacji poziomu Gaina.

Kończąc technikalia: linia zasięgu wynosi 30 m przy częstotliwości pracy: 
2,406 ~ 2,478 GHz. Pasmo przenoszenia: 10 Hz–22 kHz. Temperatura pracy: 
-10 ~ + 50 °C. Szumy: mikrofon 90 dB przy minimalnym wzmocnieniu, 78 dB 
mikrofon przy maksymalnym wzmocnieniu. Analogowy poziom wyjściowy 
audio: +6 dBu, = 4.4 Vpp, = 70 mW na stronę do 32 Ω. Częstotliwość prób-
kowania audio USB: 48 kHz. Złącze wejściowe nadajnika: Mini XLR. Moc RF: 
<10 mW EIRP. To teraz pora na odpowiedź na pytanie: jak to się sprawdza 
w twórczym boju?

Zapomniana konsekwencja
Średnio. Po pierwsze wynika to z faktu jakości dołączonego do zestawu 
mikrofonu krawatowego. Czułość nie jest najwyższych lotów (znacząco 
odbiega od tej, którą oferują mikrofony bezprzewodowe tego producenta 
HH Q8, które dołączane są w drugim, dostępnym wariancie zestawu Go 
Mic Mobile. W USA sprzedawany jest także zestaw zawierający zarówno 
mikrofon krawatowy, jak i HH Q8. Obydwa te mikrofony obsługuje ten sam 
odbiornik i mogą być wykorzystywane jednocześnie. Wówczas dźwięk 
z nich trafia na jedną (wspólną) ścieżkę w systemowym rekorderze dźwięku 
iOS (lub odpowiednika na Androidzie). Wracając do testowanej przeze 
mnie „kratówki” – nie byłem w stanie ustawić go w taki sposób, aby tony 
wysokie nie były przesterowane na wyjściu, zaś tonom średnim i niskim nie 
towarzyszył słyszalny efekt studni.

– Mini USB. Tak – mini USB. Rok 2019. Już pominę fakt, że w zestawie 

mamy osobno przewód USB-C, bo Samson wydaje się znać realia 

współczesnych smartfonów, ale do ładowania swojego urządzenia 

proponuje nam mini USB. Brak mi słów, aby to skomentować.
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Druga sprawa to jakość wykonania. Już od momentu zapakowania (ilość 
zużytego plastiku – niemal każdy przewód w osobnym woreczku) oraz 
sama jakość wykonania urządzeń – pozostawiają wiele do życzenia. 
O dziwo sam chwytak (taki, jak w wysięgnikach samochodowych), utrzy-
mujący odbiornik na smartfonie, jest akceptowalny, to już fizyczne pokrę-
tło blokady jego rozsuwania (wykonane z cienkiego plastiku) – odstraszy 
bardziej wymagających lub ceniących estetykę twórców. Szkoda.

Podsumowując, zestawy Go zMic Mobile są na pewno ciekawą (niewy-
magającą zewnętrznej aplikacji) propozycją dla początkujących i średnio 
zaawansowanych twórców internetowych i dla wielu okażą się wystarcza-
jące. Dodatkowo, zawsze możemy dokupić do zestawu inny mikrofon kra-
watowy i podnieść jego wartość, ale na poziom prostoty użycia, wykonania 
i ogólnego odczucia na równi ze wspomnianym Sennheiser MKE 2 Digital 
– nie mamy co liczyć. Cena w tym przypadku robi swoje. Propozycja od 
Samsona jest jednak warta rozważenia i gorąco polecam zainteresować się 
tą marką na początku swojej przygody podcastowej lub vlogowej. Skoro 
można znaleźć kompromis, to warto. Bo czemu nie?
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Zapewne wielu z Was może stwierdzić, że zwariowałem, ale z pełną 
świadomością napiszę to od razu we wstępie – Samsung Galaxy Fold 
to najfajniejszy telefon, z jakim miałem do tej pory do czynienia. 
Dlaczego tak uważam? Zaraz Wam wytłumaczę.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Samsung Galaxy Fold – najlepszy Android, z jakiego korzystałem  |  Dominik łada

Samsung Galaxy Fold 
– najlepszy Android, z jakiego korzystałem
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Z Galaxy Folda korzystałem przez trzy tygodnie. To dość długo, aby wyro-
bić sobie na jego temat zdanie. Bardzo na niego czekałem. Odkąd go 
zobaczyłem, od razu wiedziałem, że to jest sprzęt, który trafia w moje 
oczekiwania i potrzeby. Formą, jakością wykonania, możliwościami, apara-
tem. Tak całościowo.

Od lat na rynku mobilnym wiało nudą. Co chwila któryś producent 
wypuszczał kolejnego flagowca, który miał rozwalić konkurencję i swoich 
poprzedników. Prawda jest taka, że każdy nowy telefon poza szybkością 
działania i może lepszym aparatem niewiele wnosił. Co więcej, wszystkie 
telefony, niezależnie od producenta, coraz bardziej stawały się do siebie 
podobne. Szara masa urozmaicona wymiennymi obudowami.

Prezentacja Galaxy Fold i jego falstart kompletnie nie zraziła mnie do tego 
produktu. To przesunięcie w czasie ugruntowało mnie w przekonaniu, że 
Samsung wymyślił dobrze swój produkt i miał czas go poprawić, choć 
osobiście uważam, że „afera foldowa” była mocno naciągana. Nie zmienia 
to faktu, że skoro mleko się rozlało, całe szczęście przed sklepową pre-
mierą, producent wziął na klatę uwagi recenzentów, wstrzymał dystrybucję 
i poprawił wszystkie wytknięte mankamenty konstrukcyjne.
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Wreszcie jest, można go kupić i jeśli ma się szczęście, bo jest bardzo 
trudno dostępny, oraz gruby portfel, to można się nim cieszyć już od 
kilku dni. Premiera Galaxy Fold zaskoczyła nawet chyba samego Sam-
sunga. Nie spodziewał się aż takiej reakcji rynku i zainteresowania 
klientów. Nie nadążają z produkcją i dostawami, choć za telefon trzeba 
zapłacić w Polsce, uwaga, 8999 złotych. To chyba najdroższy telefon 
dostępny u nas na rynku. Z drugiej strony, jak dobrze zauważył Miron 
Nurski z Komórkomanii, kiedy widzieliśmy się ostatnio, to praktycznie 
w tej samej cenie (8697 złotych) kupimy najnowszego iPhone 11 Pro Max 
512 GB ze skórzaną obudową i AirPodsami. Musicie pamiętać, że 8999 zło-
tych to cena Galaxy Fold, ale w pakiecie dostajemy kevlarową obudowę 
oraz słuchawki Galaxy Buds. Brzmi to od razu lepiej, prawda?

Samsung Galaxy Fold, którego kupimy w Polsce, dostępny jest tylko w jed-
nej wersji – z 512 GB wbudowanej pamieci i tylko z LTE. Producent nie zde-
cydował się na wprowadzenie u nas od razu wersji 5G, a szkoda, bo według 
mnie jest to zdecydowanie telefon biznesowy, a biznesmeni często podró-
żują i miejsc, gdzie jest już 5G, wbrew pozorom, jest już parę na świecie.

Tak, uważam i będę to podkreślać, Galaxy Fold to zdecydowanie tele-
fon biznesowy. To nie jest zabawka. Oczywiście może nią być i zapewne 
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świetnie będzie się w tym sprawdzać, jak Mac Pro do przeglądania inter-
netu i grania w PUBG.

Fold ma według mnie świetny format i rozmiar, bardzo dobrze sprawdza się 
w codziennym użytku. Czytanie dokumentów, a przede wszystkim książek, to 
super sprawa. Do tego jest stworzony. Możliwość pracy przy rozłożonym dużym 
ekranie na jednocześnie trzech aplikacjach jest świetna. Wielokrotnie miałem 
odpaloną w jednym momencie przeglądarkę Chrome, Twittera i edytor tek-
stów i w połączeniu z dzieloną klawiaturą bardzo dobrze się to sprawdzało.

Pamiętacie film „Her”, z Joaquinem Phoenixem? Może nie chodzi mi tutaj 
o kwestie uczucia, ale opcję zastąpienia telefonem komputera. W drodze, 
z dużym ekranem po rozłożeniu Fold dobrze się sprawdza. Po dojechaniu 
do biura albo do domu podłączamy go do monitora/TV (ja to robiłem 
przejściówką USB-C, którą mam od swojego Macbooka Pro) i nie jest już 
nam kompletnie potrzebny komputer. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu 
DeX mamy pełen Microsoft Office, mamy Chrome i pozostałe aplikacje. 
Pliki trzymamy w chmurze. Dla mnie świetne rozwiązanie.

Odnośnie do rozrywki, to nie wiem, jak oni to zrobili, w sensie Samsung, 
że dogadali się z Instagramem i mamy specjalną aplikację. Nie żadną 
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powiększoną, rozciągniętą, tylko zwyczajnie przygo-
towaną pod Folda. Oglądanie zdjęć na tym ekranie 
robi wyjątkowe wrażenie. Granie w PUBG na ekranie 
o tym formacie i rozmiarze jest bardzo wygodne 
i przyjemne.

Nie korzystam z małego ekranu. Nawet do podejrze-
nia powiadomień całkowicie naturalne jest otworze-
nie i rozłożenie Folda do dużego rozmiaru. Nie, że nie 
można, tylko jakoś tak jest wygodniej, fajniej.

Jak słusznie zauważył Krzysiek Kołacz, gdy się ostat-
nio widzieliśmy i niejako zwerbalizował również moje 
wrażenie: bardzo przyjemny jest dźwięk zamykania 
telefonu. Przypomina mi zamykanie grubego, skó-
rzanego notesu, pudełka na okulary albo portfela… 
Wszak trzeba mieć gruby portfel, aby kupić Folda.

Wiele osób pyta mnie o możliwość zarysowania 
ekranu. Od razu odpowiadam. Według mnie trzeba 
się specjalnie postarać, aby to zrobić. Jeśli ktoś 
chce, to jest w stanie wszystko zniszczyć. Dla mnie 
plusem jest fakt, że Fold ma elastyczny ekran, który 
z założenia trudniej zbić, bo jest giętki. Odpowia-
dając na „zaczepkę”, że można go zniszczyć, jeśli 
w kieszeni mamy monety czy kartę kredytową, 
powiem tak – ja nie noszę w tej samej kieszeni 
innych przedmiotów poza telefonem. I tutaj nie 
ma w zasadzie różnicy, czy to jest Fold, iPhone, czy 
inny telefon – każdy zniszczymy, porysujemy, jeśli 
będziemy go trzymali w tej samej kieszeni z innymi 
przedmiotami.

Zamykając temat ekranu, muszę poruszyć kwestię 
widocznego miejsca zgięcia. Tak, widać je, ale jak spe-
cjalnie lub pod kątem patrzymy na ekran. Gdy konsu-
mujemy treści, jest to naprawdę niezauważalne.
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Bateria spokojnie wytrzymuje dwa dni ciągłego korzystania, przeglądałem 
głównie maile, social media i teksty w Wordzie. W Excelu przeglądałem 
głównie pliki, nie miałem potrzeby pracy na nich. Mało rozmawiam.

Głośniki generują świetne, pełne brzmienie. Są wystarczające, aby 
wygodnie oglądać materiały wideo, które na rozłożonym ekranie wyglą-
dają bardzo dobrze.

Wszyscy, podkreślam, wszyscy, którym go pokazywałem, są w szoku, że 
ktoś coś takiego zaprojektował. Co ważne, nie pokazywałem go geekom, 
techmaniakom, tylko normalnym ludziom. Osobom nieskrzywionym tech-
nologicznie, które w sposób tradycyjny korzystają ze swoich urządzeń. 
Pokazując i opowiadając o możliwościach i sposobach wykorzystania, 
przekonałem kilka osób, które wcześniej go oglądały, ale same nie były do 
końca pewne, czy to produkt dla nich.

OK, to co w nim jest w takim razie nie tak? Z mojej perspektywy to dwie 
kwestie. Po pierwsze – cena. Nie ukrywajmy, że dziewięć tysięcy złotych to 
wysoka kwota, tym bardziej za telefon, który, jak każdy inny, będzie miał 
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następcę po roku. Dlatego uważam, że to jest produkt skierowany dla biz-
nesu, gdzie ceny mają inne znaczenie.

Druga sprawa to kwestia ekosystemu. Ja, jak wiecie, jestem mocno zakorze-
niony w iOS. Osoby, które nie korzystają z urządzeń Apple tak jak ja, mogą 
ten punkt pominąć. Niby usługi w większości przypadków są takie same, 
niezależnie od platformy, ale wewnętrzne usługi Apple są mocno ograni-
czane i zamknięte w iOS. Na razie. Najbardziej brakowało mi iMessage, Air-
Drop, AirPlay, HomeKit i ApplePay. Wszystko to kwestia programowa. Niby 
można zastąpić te funkcje zamiennikami, ale ja bym chciał nadal z nich 
korzystać. Uważam, że to już tylko kwestia czasu, kiedy zostaną one udo-
stępnione nie tylko użytkownikom iPhone’ów. Jeszcze dwa lata temu nikt 
nie powiedziałby, że AirPlay czy HomeKit będzie dostępny na czymś innym 
niż AppleTV, a teraz to staje się powoli standard u producentów telewi-
zorów. Dlaczego tak nie może się też stać z usługami na telefony? Apple 
Music przecież już jest na Androida.

Pierwszy raz miałem tak duży problem, aby rozstać się ze sprzętem testo-
wym. Fold bardzo trafił w moje potrzeby. To świetny sprzęt.
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Rosnąca moc obliczeniowa smartfonów pozwala budować je 
w zupełnie inny sposób niż jeszcze kilka lat temu. Coraz większe 
znaczenie ma wykorzystanie sztucznej inteligencji, która może 
obsłużyć bardziej skomplikowane rozwiązania sprzętowe. Właśnie tak 
opracowano aparat w Oppo Reno2.

Oppo Reno2 
– powyżej oczekiwańPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Oppo Reno2 – powyżej oczekiwań  |  Paweł Hać
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Liczba obiektywów w smartfonie nie jest co prawda wyznacznikiem 
ich jakości, ale nie sposób obecnie znaleźć flagowca z mniej niż dwoma 
głównymi obiektywami. Ten trend utrzymuje się już od kilku lat i wiele 
wskazuje na to, że prędko się to nie zmieni. Dodatkowe obiektywy 
w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem pozwalają uzyskać 
efekt głębi, płynny zoom czy mniej zaszumione i bardziej szczegółowe 
zdjęcia przy słabym świetle. W nowym Reno2 na samym tyle są aż cztery 
i stanowią najważniejszy, a także najbardziej interesujący element smart-
fona, pomimo tego, że nie zostały specjalnie wyeksponowane. Wzor-
nictwo smartfona jest zresztą mało ekstrawaganckie, choć nie można 
nazwać go nudnym. Front wypełnia w całości wyświetlacz z zaokrą-
glonymi rogami, na dole mamy jedynie nieco grubszą ramkę. Głośnik 
rozmów ukryto w górnej krawędzi, natomiast przednia kamera wysuwa 
się z obudowy. Każdy mechaniczny element zwiększa ryzyko awarii urzą-
dzenia, ale po kilku tygodniach testów mój egzemplarz działa wzorowo, 
zbiera jedynie niesamowite ilości kurzu. Ramkę zrobiono z matowego 
aluminium, przecięto ją w trzech miejscach niemal niewidocznymi plasti-
kowymi paskami anten. Na krawędziach, akurat pod palcami, znalazły się 
przyciski regulacji głośności oraz przycisk blokady, na dole zaś umiesz-
czono gniazdo USB-C, mini Jack oraz głośnik mono. Obecność USB-C 
bardzo mnie cieszy, zwłaszcza że smartfon obsługuje szybkie ładowanie, 
więc mogę skutecznie wykorzystać ładowarkę od mojego komputera 
do zasilenia Oppo. Głośnik to z kolei najsłabszy element urządzenia, bo 
choć jest bardzo głośny, to brzmi przeciętnie i całkiem łatwo go zasłonić. 
Tył Reno2 pokryto zaokrąglonym na dłuższych krawędziach szkłem, co 
w połączeniu z dużą wagą (189 gramów) i wymiarami sprawia, że niepew-
nie leży w dłoni, nie sposób wygodnie nosić go też w kieszeni marynarki. 
Tył bardzo urokliwie rozprasza światło, choć błyskawicznie zbiera też 
odciski palców. Na środku znalazły się cztery obiektywy, wspomagane 
podwójnym flashem, obok nich jest też mikrofon. Pomimo szklanego tyłu 

Każdy mechaniczny element zwiększa ryzyko awarii 

urządzenia, ale po kilku tygodniach testów mój egzemplarz 

działa wzorowo.
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telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego – ta funkcja wciąż nie 
jest standardem w urządzeniach ze średniej półki cenowej.

Zestaw akcesoriów, jaki dostajemy wraz z Reno2, jest wzorowy. W kom-
plecie znajduje się szybka ładowarka o mocy wyjściowej 20 watów, kabel 
USB-A–USB-C, niezłe przewodowe słuchawki, wzorowane na EarPodsach, 
a także etui i szkło na ekran. Szkło jest od razu naklejone, więc nie ma 
mowy o żadnych niedoskonałościach w postaci pęcherzyków powietrza 
czy drobin kurzu pod spodem. Etui również jest niezłe, składa się głównie 
z gumy, tył imituje natomiast skórę. Smartfon leży dzięki niemu znacznie 
pewniej w dłoni, pomimo tego, że wraz z etui jest już naprawdę duży. 
Wszystko spakowano w zaskakująco duże pudełko, niemniej jednak robi 
ono bardzo dobre wrażenie. Wiele flagowców dostajemy ze znacznie 
skromniejszym zestawem.

Konfiguracja nowego telefonu przebiega błyskawicznie, zarówno jeśli 
przenosimy się z innego urządzenia, jak i przy bezpośrednim zalogowaniu 
się na konto Google i pobraniu wyłącznie danych z chmury. Oppo Reno2 
działa na Androidzie 9 z nakładką ColorOS 6.1, będącą autorskim rozwią-
zaniem producenta. Jest bardzo przejrzysta i przypomina mi estetyką 
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systemy w Xiaomi, choć liczba nowości wygląda skromnie (są za to prze-
myślane). Najważniejszym (zwłaszcza z perspektywy użytkownika iPho-
ne’a) dodatkiem jest możliwość poruszania się po systemie za pomocą 
gestów. Większość jest identyczna z iOS: z aplikacji wychodzimy poprzez 
przesunięcie palca od dolnej krawędzi w górę (ale jeśli go przytrzymamy, 
pojawiają się ostatnio otwarte aplikacje), gesty od krawędzi ekranu 
pozwalają natomiast cofać lub przechodzić dalej, a jeśli po wykonaniu 
ich przytrzymamy palec na ekranie, to przejdziemy do poprzedniej lub 
kolejnej otwartej aplikacji. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu całkowicie 
wyeliminowano przyciski ekranowe, a tym samym efektywnie wyko-
rzystano całą przestrzeń wielkiego wyświetlacza. Interfejs systemu nie 
został znacznie przebudowany względem czystego Androida, zmiany są 

głównie kosmetyczne. Całkiem przydatnym dodat-
kiem jest szybkie menu akcji, rozwijane od prawej 
krawędzi ekranu na takiej wysokości, by dało się 
z niego wygodnie korzystać kciukiem. Pozwala 
to między innymi zrobić zrzut ekranu, przejść do 
wybranej aplikacji czy włączyć aparat i to nawet, 
gdy nie jesteśmy na głównym ekranie. Nie mogło 
zabraknąć aplikacji do zarządzania smartfonem, 
tu jest obecna pod nazwą Menadżera Telefonu. 
Pozwala ona zwolnić pamięć RAM, przejrzeć dostęp 
poszczególnych aplikacji do funkcji urządzenia, 
przeskanować pamięć w poszukiwaniu wirusów czy 
pozbyć się zbędnych plików. Jest też jeden przycisk 

do zoptymalizowania wszystkiego, taki proces zajmuje jednak chwilę, 
zwłaszcza gdy pamięć urządzenia jest mocno zapełniona. Domyślnie 
urządzenie działa w trybie zoptymalizowanej wydajności, ale z poziomu 
ustawień można wymusić stałą pracę z pełną mocą. Uważam, że nie jest 
to potrzebne, bo smartfon działa płynnie, a gry, które wymagają naj-
większej mocy obliczeniowej, trafiają do specjalnej „strefy gier”, która 
automatycznie podnosi wydajność po uruchomieniu. Telefon obsługuje 
USB OTG, ale implementacja tej funkcji jest co najmniej dziwna. Każde 
połączenie wymaga włączenia USB OTG w ustawieniach, wyłącza się ono 
automatycznie po 10 minutach. Oppo nie ustrzegło się zdublowania kilku 
aplikacji systemowych, więc oprócz Gmaila mamy też AquaMail, są dwie 
aplikacje zdjęć i muzyki. Klient poczty proponowany przez Oppo jest 
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niezły, ale ograniczony… przynajmniej do momentu, gdy nie dokupimy 
go w wersji Pro, kosztującej niemal 46 złotych. Co więcej, w podstawowej 
wersji obsługuje maksymalnie dwa konta pocztowe, a każda wiadomość 
ma nieusuwalny dopisek informujący o wysyłce właśnie z tej aplikacji. 
Uważam takie posunięcie za niedopuszczalne, zwłaszcza że Reno2 nie jest 
sprzętem budżetowym, w którym taki zabieg może jeszcze by się bronił.

Niewątpliwą zaletą Reno2 jest jego czysty wyświetlacz, pozbawiony 
jakichkolwiek wcięć czy otworów. Jest to możliwe dzięki wspomnianej 
już wysuwanej kamerze przedniej, która może zabezpieczać urządzenie, 
pełniąc funkcję skanera twarzy, aczkolwiek niezbyt bezpiecznego, bo nie 
tworzy on trójwymiarowej mapy, a bazuje jedynie na obrazie z aparatu. 
W ekranie umieszczono też skaner odcisku palca, w którego miejscu 
wyświetlają się linie papilarne, gdy podniesiemy telefon. Działa bardzo 
precyzyjnie i całkiem szybko, choć zdecydowanie wolniej niż tradycyjne 
skanery, umieszczone na obudowie. Ekran Reno2 robi świetne wrażenie: 
ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość 2400 × 1080 pikseli, co daje 401 ppi, 
a także zaokrąglone rogi. Wyświetlane kolory są intensywne, choć ekran 
przy standardowych ustawieniach robi wrażenie odrobinę chłodnego. 
Nie przeszkadza mi to, choć tym osobom, które na co dzień przywykły 
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do ekranów w Samsungach, może wydać 
się wręcz zimny. System pozwala jednak 
regulować temperaturę kolorów, więc każdy 
powinien znaleźć optymalne ustawienie. 
Urządzenie pozwala wyświetlać na zablo-
kowanym ekranie godzinę, choć możliwo-
ści konfiguracji tego widoku są znikome. 
Reno2 może poszczycić się dobrą wydajno-
ścią: procesor to ośmiordzeniowy Snapdra-
gon 730G z GPU Ardenu 618, smartfon ma 8 
GB pamięci RAM i aż 256 GB pamięci wbudo-
wanej. Przestrzeń na dane można rozszerzyć 
za pomocą karty micro SD, instalowanej 
zamiennie za drugą kartę nano SIM. Warto 
wspomnieć również o baterii, która przy 
pojemności 4000 mAh wytrzymuje trzy dni 
pracy, bez trybu oszczędzania energii, z stale 
włączonym Wi-Fi i Bluetooth, skupiając się 
głównie na prowadzeniu rozmów. Dołożenie 
do tego Netfliksa, YouTube’a i częstego prze-
glądania internetu sprawia, że czas użytko-
wania spada nawet do jednego dnia. Bateria 
ładuje się błyskawicznie: używając dołączo-
nej do telefonu, 20-watowej ładowarki, aku-
mulator ładuje się w tempie 10% na 12 minut 
w przedziale od 20 do 80% pojemności 
akumulatora.

Możliwości fotograficzne są zaskakujące. 
Telefon ma cztery aparaty, podstawowy 
to produkowany przez Sony IMX586: ma 
matrycę o rozdzielczości 48 MP, przesłonę 
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f/1.7, wyposażono go też w optyczną stabilizację obrazu. Kolejny aparat 
pełni funkcję teleobiektywu, ma 13-megapikselową matrycę i przysłonę 
f/2.4. Następny jest szerokokątny obiektyw o kącie 116 stopni, połączony 
z matrycą o rozdzielczości 8 MP. Ostatni aparat jest monochromatyczny, 
ma rozdzielczość 2 MP i służy wyłącznie do rejestracji głębi ostrości. 
Podstawowy aparat przy dobrym świetle robi ostre zdjęcia, nasycenie 
kolorów jest zadowalające. Oprogramowanie telefonu automatycznie 
wykrywa scenę, dobierając parametry aparatu tak, by poprawić jakość 
zdjęcia. Oprócz tego mamy tryb panoramy, manualny oraz portretowy, 
który świetnie radzi sobie z rozmywaniem tła. Efekt jest bardzo natu-
ralny, na dodatek można go regulować z aparatu. Aparat ma płynny 
zoom, który wykorzystuje trzy obiektywy i w zależności od stopnia 
przybliżenia przełącza się pomiędzy nimi, odpowiednio docinając kadr. 
Obiektyw szerokokątny stał się moim ulubionym, w testowanej nie-
dawno Motoroli One Action brakowało mi możliwości wykorzystania go 
do robienia zdjęć – tu tego ograniczenia nie ma. Oprócz tego możemy 
ręcznie przełączyć się pomiędzy określonymi stopniami powiększenia, 
odpowiadającymi kolejnym obiektywom. Maksymalny zoom jest aż 
dwudziestokrotny, choć szczegółowość wykonanych z jego pomocą zdjęć 
jest mało zadowalająca. Największe wrażenie zrobił na mnie tryb nocny, 
który działa zarówno podczas fotografowania z ręki, jak i ze statywu. 
Zdjęcia nocne wymagają stabilnego trzymania telefonu przez około trzy 
sekundy, natomiast w trybie statywu naświetlanie trwa około 40 sekund. 
Różnice pomiędzy zdjęciami są kolosalne: aparat Reno2 jest w stanie 
wyciągnąć dużo detali nawet w całkowitej ciemności, choć wtedy zdjęcia 
są mocno zaszumione. Optymalnymi warunkami, w których jakość zdjęć 
pozostaje satysfakcjonująca, jest słabo oświetlona ulica bądź ciemne, 
ale niepozbawione światła pomieszczenie. W ciemności przydaje się też 
podwójny flash, choć jest już za słaby, by skutecznie doświetlić twarze 
podczas wykonywania zdjęć pod słońce. Przedni, wysuwany aparat ma 
znacznie mniejsze możliwości fotograficzne: ma matrycę o rozdziel-
czości 16 MP o przesłonie f/2.0, oprócz standardowych zdjęć może też 
upiększać twarz, wygładzając ją lub korygując jej kształt, da się z jego 
pomocą nagrywać też filmy o maksymalnej jakości 1080p przy 30 FPS. 
Tylny aparat nagrywa w rozdzielczości 4K przy 30 FPS lub 1080p przy 60 
FPS (dostępne są też niższe rozdzielczości), ponadto możliwe jest ręczne 
włączenie optycznej stabilizacji obrazu (automatycznie włącza się wtedy 
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główna kamera) bądź przejście w tryb szerokokątny (działa jedynie bez 
stabilizacji z uwagi na wykorzystanie innego obiektywu). Zoom podczas 
nagrywania nie jest zbyt płynny, wyraźnie widać skoki powiększenia. Nie-
stety, łatwo też nagrać niepożądane dźwięki, mikrofony zbierają każde 
przesunięcie dłoni w pobliżu, a są rozmieszczone tak, że trudno ich przy-
padkiem nie dotknąć.

Średnia półka cenowa smartfonów jest obecnie najbardziej interesują-
cym segmentem. To właśnie tu trafiają urządzenia, w których badane są 
pojedyncze rozwiązania trafiające później do flagowców. Oppo Reno2 
nie sprawia jednak wrażenia sprzętu z tej półki ani tym bardziej ekspery-
mentu – ma nowoczesny, dopracowany i wszechstronny aparat, a dzięki 
wąskim ramkom i wysuwanemu aparatowi wygląda świetnie. Duże 
wymiary, a tym samym ograniczoną poręczność, wynagradza wydajna 
bateria, która błyskawicznie się ładuje. Wszystko jest w nim przynajmniej 
odrobinę lepsze, niż się spodziewałem.

Oppo Reno2   

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

 Plusy:
• bardzo dobry aparat 
• obsługa systemu za pomocą gestów
• 8 GB RAM i 256 GB pamięci   
 wbudowanej 
• wydajna bateria

 Minusy:
• gruby i ciężki 
• zdublowane aplikacje w systemie 
• brak ładowania indukcyjnego

Cena: około 2300 PLN
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Pracujesz w drodze i jeden ekran to dla Ciebie za mało? Pracujesz 
stacjonarnie, ale często poza biurem pokazujesz coś klientom? 
A może wierzysz w erę postPC i twoim komputerem jest twój 
smartfon, którego w biurze/domu/w podróży chciałbyś móc podpiąć 
do większego ekranu? Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedziałeś 
twierdząco, to przetestowaliśmy produkt dla Ciebie - zewnętrzny, 
mobilny monitor PepperJobs XtendTouch.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

PepperJobs XtendTouch - zewnętrzny, mobilny ekran  |  Dominik łada

PepperJobs XtendTouch 
- zewnętrzny, mobilny ekran
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Co to za duży iPad? Zadałem takie pytanie, gdy zobaczyłem „coś” leżące 
na stole. XtendTouch w obudowie łudząco przypomina iPada w Smart 
Coverze. PepperJobs XtendTouch to 15,6-calowy, dotykowy monitor 
zewnętrzny wyposażony w baterię 10800 mAh, co według producenta daje 
nam do sześciu godzin pracy. Waży poniżej kilograma, zatem nie jest pro-
blemem noszenie go ze sobą w torbie, tym bardziej, że jest cienki jak iPad.
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Ekran jest wykonany w technologii IPS, jest 
matowy i ma rozdzielczość 1920 × 1080 px. 
Kontrast jest na poziomie 800:1. Obudowa 
jest aluminiowa i bardzo dobrze wykonana.

Do dyspozycji użytkownika mamy dwa porty 
USB-C, w tym jeden do ładowania, port OTG, 
przez który możemy podłączyć np. nadajnik 
od bezprzewodowej klawiatury i myszy oraz 
złącze HDMI.

W zestawie PepperJobs XtendTouch otrzy-
mujemy parę fajnych dodatków. Po pierw-
sze kabel USB-C–USB-C, przejściówkę 
OTG (micro USB–USB-A), kabel HDMI, rysik 
i szybką ładowarkę 18 W, którą możemy też 
wykorzystywać np. do szybszego ładowania 
telefonu lub iPada.

Jak to działa? Uruchamiamy monitor i pod-
łączamy do niego dowolne urządzenie przez 
port USB-C lub HDMI. Lepszym rozwiąza-
niem zawsze jest USB-C, bo w przypadku 
np. Androida (Samsunga lub Huawei/Honor), 
Windows lub Linuxa, mamy rozpoznawany 
10-punktowy dotyk. Ważne, ekran działa 
też z Nintendo Switch, dzięki czemu granie 
w podróży nabiera zupełnie innego wrażenia.

Od razu, bez konfiguracji, magicznych 
tricków czy wgrywania sterowników, 
możemy cieszyć z bezprzewodowego 
monitora. Z automatu przeniesiony jest 
na niego dźwięk (monitor ma wbudowane 
cztery głośniki dające namiastkę dźwięku 
przestrzennego).
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W przypadku iPada mamy tylko opcję mirroringu, ale już dla MacBooka 
w prosty i szybki sposób mamy od razu dostępny drugi ekran. Każdy, kto 
pracuje w konfiguracji dwuekranowej, doceni taką opcję.

Jednak największym czadem dla mnie jest współpraca z telefonami Sam-
sunga. Te modele, które obsługują DeX (czyli S8/S9/S10 i Note 9/10 oraz 
Fold), po podłączeniu kablem USB-C zamieniają nasz telefon w pełno-
prawny komputer. Co więcej, cały, 15,6-calowy ekran jest wtedy dotykowy. 
Nie muszę chyba więcej pisać, że zmienia to kompletnie sposób użytko-
wania i user experience. Taki zestaw faktycznie daje nam opcję porzucenia 
komputera i posiadania tylko jednego urządzenia do wszystkiego – smart-
fona, który zawsze jest przy nas.

Monitor PepperJobs XtendTouch kosztuje 1699PLN i jest dostępny 
w ZGSklep.pl
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Żyjemy w czasach miniaturyzacji, wszystko staramy się robić mniejsze, 
oczywiście poza smartfonami – wiadomo – im większy ekran, tym 
lepiej. Małe jest więc piękne, ale czy na pewno funkcjonalne? Na 
testy trafił do mnie niewielki aparat Canon M6 Mark II, nowość w linii 
bezlusterkowców z matrycą APS-C w portfolio Canona. Sprawdźmy, 
jak ten mały wariat się sprawuje w działaniu. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Canon EOS M6MK2 Mały, ale wariat  |  Napoleon Bryl

Canon EOS M6MK2
Mały, ale wariat
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Pierwsze wrażenie – jaki on mały w porównaniu z lustrzankami, których 
używam na co dzień, a wielkościowo jest zbliżony do aparatów konku-
rencji z tego segmentu. Mam dość duże dłonie, jestem przyzwyczajony 
do dużych, ciężkich DSLR, więc z pewną nieśmiałością i delikatnością 
brałem go do ręki. Okazał się wygodny, jego właściwie wyprofilowany 
uchwyt i miejsce na kciuka powodują, że dobrze leży w dłoni. Rozmiesz-
czenie przycisków, pokręteł, manipulatorów jest ergonomiczne, nawet 
mnie, przyzwyczajonemu do guzikologii konkurencyjnego sprzętu firmy 
N…, nie sprawiło problemów. 

Karta włożona, bateria naładowana, aparat w ręku, przykładam do oka… 
Stop. Przyzwyczajenie z lustrzanek. Aparat nie ma wbudowanego wizjera 
optycznego lub elektronicznego. Ma odchylany dotykowy 3-calowy 
ekran o rozdzielczości około 1,04 mln pikseli, obraz jest ostry, wyraźny 
i czytelny nawet w mocnym oświetleniu, ale nadal to ekran. Przyzwy-
czajenie drugą naturą człowieka, nie potrafię, nie lubię fotografować, 
patrząc na ekran, potrzebuję wizjera. Na szczęście producent pamiętał 
o takich dinozaurach jak ja. Do aparatu można podłączyć wizjer EVF-DC2 
i na szczęście taki dostałem z testowanym egzemplarzem, teraz widzę 
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ostro i wyraźnie, skupiając się na treści zdję-
cia. Wizjer mam, więc do zdjęć… Stop!

Obiektywy. Canon ma zmienną optykę, 
wraz z aparatem dostałem kitowy zoom 
15–45 mm f3.5–5.6 ze stabilizacją, stało-
ogniskowy 22 m f2.0, oba zbudowane 
dla systemu EOS M oraz klasyczną stałkę 
Canona EF USM 35 mm f1.4 wraz z ada-
pterem EF-EOS M. Przyznaję, że kitowego 
zooma założyłem raz, żeby zobaczyć, czy 
działa – potwierdzam, działa. Nie przepa-
dam za obiektywami zmiennoogniskowymi, 
a ten jest jeszcze ciemny, zakres f3.5–5.6 to 
dla mnie trochę za dużo. Prawie na stałe 
zagościł na aparacie obiektyw 22 mm f2.0. 
Z dwóch powodów, po przeliczeniu ogni-
skowej na aparaty z tzw. pełną klatką daje 
on pole widzenia takie jak 35 mm – jedna 
z moich ulubionych ogniskowych, a drugi 
powód, obiektyw jest bardzo mały i ideal-
nie pasuje do aparatu. Niestety, wadą dość 
młodego systemu EOS-M jest mały wybór 
obiektywów, w tej chwili jest dostępnych 
dziewięć systemowych Canona. Oczywi-
ście dzięki przejściówce można korzystać 
z obiektywów systemu Canon EF, EF-S. 
Wspomniany EF USM 35 mm f1.4 jest bar-
dzo dobry, tylko większy i cięższy niż cały 
Canon EOS M6mk2. W duecie M6mk2 i EF 
USM 35 mm f1.4 robią świetne zdjęcia, ale 
razem wyglądają kuriozalnie, a o ergonomii 
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możemy zapomnieć. Jeżeli się decydujemy na aparat bezlusterkowy, to 
m.in. z powodu jego gabarytów. 

Wracamy do 22 mm f2.0. Jest zgrabnie i wygodnie, razem z EOS M6mk2 
stanowią dobraną parę do codziennej fotografii, bez względu na to, co 
fotografujemy: krajobraz, miejską dżunglę, a może imprezę rodzinną. Auto-
fokus działa sprawnie, zaskoczył mnie dobrze działający tryb śledzenia 
ruchomych obiektów. Jeżeli fotografowanym obiektem jest np. dziecko, to 
oprócz śledzenia AF przydałaby się jeszcze zdjęcia seryjne. Maleństwo od 
Canona w tym miejscu potrafi zadziwić. Mamy możliwość fotografowania 14 
kl/s, co jest wynikiem dość imponującym w tej klasie sprzętu. Dodatkowo 
aparat ma specjalny tryb 30 kl/s, jesteśmy jednak ograniczeni do połowy 
rozdzielczości matrycy i o 1,5 × przyciętego obrazu. Seria takich zdjęć jest 
zapisywana w postaci filmiku, z którego wycinamy interesujące klatki. 

Aparat ma również opcję filmowania, do dyspozycji mamy trzy tryby: 
automatyczny, ręczny i HDR, z maksymalną rozdzielczością 4K, co 
istotne, w 4K bez przycięcia obrazu, z wykorzystaniem całej powierzchni 
matrycy. Podczas filmowania jest dostępny ciągły tryb autofokusa lub 
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pojedynczy. Przy ustawianiu na ciągły, niestety, zdarzało mu się czasem 
zgubić. Dla miłośników Instagrama i filtrów oprogramowanie aparatu 
zostało wyposażone w filtry efektowe (sen, stare filmy, wspomnienia, 
dramatyczne, czarno-białe, efekt miniatury). 

Należy jednak pamiętać, że to nadal aparat fotograficzny z funkcją filmo-
wania, a nie kamera filmowa z funkcją fotografowania, o czym dość czę-
sto zapominają użytkownicy, ale również producenci sprzętu. W M6mk2 
wydaje mi się to właściwie zbilansowane, a brak przycinania obrazu 
w rozdzielczości 4K jest na pewno dużym plusem.

Aparat ma wbudowany moduł Wi-Fi i BT do komunikacji z komputerem, tele-
fonem/tabletem lub drukarką. Za pomocą aplikacji Canon Camera Connect 
możemy przesyłać zdjęcia i filmy do telefonu/tabletu (filmy 4K są konwer-
towane do Full HD) oraz kontrolować aparat – wyzwalać migawkę, zmieniać 
parametry ekspozycji. Oprogramowanie w wersji na iOS działa sprawnie i bar-
dzo stabilnie. Niestety, nie miałem jak sprawdzić wersji dla Androida. 

Nowy bezlusterkowiec Canona jako codzienny sprzęt do fotografowania 
i okazjonalnego filmowania sprawdza się bardzo dobrze. W sytuacjach 
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rodzinno-reporterskich, ale też miejsko-reporterskich jest kompanem, 
na którym można polegać. AF jest skuteczny: razem z trybem seryjnym 
nie pozwolą, żeby nam coś umknęło. Dzięki małym rozmiarom – szcze-
gólnie z obiektywem 22 mm – jest wygodny i poręczny oraz nie rzuca 

się w oczy podczas fotografowania 
w mieście. Będzie dobrym wybo-
rem na wakacje dla tych, którzy 
chcą czegoś więcej niż zdjęcia 
z telefonu, a nie potrzebują pro-
fesjonalnej ciężkiej lustrzanki. 
Dla profesjonalistów, szczególnie 
tych już korzystających ze sprzętu 
Canona, może być dobrym dodat-
kiem do dużego aparatu jako 
mniejszy, a niekoniecznie gorszy 
pomocnik. Systemowi Canon 
EOS-M brakuje niestety obiek-
tywów, dziewięć to trochę mało, 
w tym tylko trzy stałoogniskowe. 
Oferta Canona będzie rozbudowy-
wana, a Sigma już zapowiedziała 
trzy obiektywy dla EOS-M. 

Uważni czytelnicy zauważyli, że nie 
podałem szczegółowych danych 
technicznych aparatu w tym roz-
dzielczości matrycy. Dostępne one 
są na stronie producenta. Rozwój 
techniki fotograficznej jest już 
na takim etapie, że rozdzielczość 
matrycy przestała być najważniej-
szym parametrem. Każdy współ-

czesny sprzęt oferuje bardzo dobrą jakość, dalej są niuanse techniczne, 
wpływające na profesjonalne i bardzo specyficzne zastosowania sprzętu. 
Szkoda czasu na studiowanie szczegółowych tabel technicznych i każ-
dego piksela, lepiej go przeznaczyć na robienie zdjęć. 
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Dzieci to dla rodziców najcenniejszy skarb, więc nie jest dziwne, że 
rodzicom zależy na bezpieczeństwie pociech. Taka potrzeba nie 
uchodzi oczywiście niepostrzeżenie producentom gadżetów i tak 
samo jest w przypadku firmy Elari.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Elari FixiTime 3 – zegarko-telefon dla dziecka  |  Maciej Skrzypczak

Elari FixiTime 3 
– zegarko-telefon dla dziecka

SPRZĘT 188

https://twitter.com/mcskrzypczak


W ofercie tej firmy znajdziemy urządzenie, które ma sprawić, że jako rodzice 
poczujemy się spokojniejsi. A jest nim zegarek z funkcją telefonu – FixiTime 3.

W sześciennym pudełku znajdziemy zegarek z paskiem, ładowarkę 
oraz instrukcję obsługi (niestety nie w języku polskim). Ponieważ jest to 
zegarek, który ma funkcję telefonu, do jego pełnego działania należy się 
także zaopatrzyć w kartę nano SIM.

Zegarek jest dość sporych rozmiarów jak na urządzenie przeznaczone 
na mniejsze ręce dziecka. Pasek wykonany jest z miłego w dotyku sili-
konu, a od strony wewnętrznej znajduje się pełno małych wypustek, 
które mają zapewne zapobiec przekręcaniu się urządzenia. Gadżet 
posiada dwa przyciski umieszczone na prawym boku – mniejszy i okrą-
gły włącznik oraz większy, podłużny – S.O.S. W FixiTime 3 wykorzystano 
1,3-calowy dotykowy ekran w technologii IPS o rozdzielczości 240 × 240 
pikseli. U dołu tego ekranu znajdziemy także trzeci przycisk – tym razem 
dotykowy, służący do przechodzenia wstecz. Z kolei u góry umieszczono 
aparat. Na przedniej stronie zegarka znajdziemy drugą kamerkę oraz 
diodę służącą za latarkę. Z lewej strony jest mikrofon, a na dolnej krawę-
dzi głośnik. Z tyłu urządzenia umieszczono port ładowania, czujnik zdję-
cia zegarka z ręki oraz zatrzask kryjący slot na kartę SIM.
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Uruchomieniu (a także wyłączeniu) FixiTime towarzyszy krótka melo-
dyjka. Zjawisko to uwydatnia pewną cechę produktu – jego głośnik jest 
bardzo głośny. I to na tyle, że którejś nocy, gdy bateria w urządzeniu 
była już na wyczerpaniu i wyłączało się, to niemal przyprawiło mnie 
i moją żonę o zawał serca, mimo że znajdował się dwa pokoje dalej. Taki 
poziom dźwięku normalnie towarzyszy każdej z czynności dostępnych 
w zegarku, jak choćby sygnał połączenia czy rozmowy. Da się to jednak 
zmienić, choć nie w łatwy sposób.

Cała konfiguracja FixiTime nie odbywa się bowiem na urządzeniu, 
ale poprzez aplikację Elari SafeFamily (dostępną zarówno na iOS, jak 
i Androida). Tam zakładamy sobie konto, łączymy się z urządzeniem 
i nim zarządzamy. Zarządzanie polega między innymi na ustawieniu bez-
piecznych stref, czyli miejsc, w których promieniu dziecko ma się znaj-
dować w wyznaczonych ramach czasowych; członków rodziny, którzy 
będą mogli dodzwonić się do dziecka i vice versa; alarmów; trybu szkoły, 
w którego czasie wszystkie funkcje zegarka, prócz S.O.S., będą wyłą-
czone, żeby dziecko nie mogło się bawić w szkole; głośności. I jeśli chodzi 
o tę ostatnią, to nie ma tam prostego suwaka, którym można byłoby 
zmienić poziom dźwięku na stałe. Nie, trzeba utworzyć harmonogram, 
w jakich godzinach i dniach ma być używany konkretny poziom dźwięku. 
Nie powiem, było to dość uciążliwe i niepotrzebnie skomplikowane.
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Jeśli chodzi o bezpieczne strefy, to do nich także 
mam zastrzeżenia. Co prawda urządzenie niby ma 
wbudowany odbiornik GPS, ale odnoszę wrażenie, że 
lokalizację zbiera bardziej na podstawie nadajników. 
Tym bardziej że ta lokalizacja potrafi czasem „ska-
kać”. Odświeża się ona automatycznie co jakiś czas, 
ale można też wymusić to ręcznie, choć trzeba wtedy 
poczekać około dwóch minut. Przydałoby się szybciej.

Nie mogę przyczepić się do rozmów. Te są głośne, ale 
wyraźne i to zarówno w odbiorze, jak i podczas mówienia. 
Tak samo jest w przypadku wiadomości głosowych, które 
dziecko może wysyłać z zegarka, a rodzic z aplikacji.

Dobrze działa także funkcja S.O.S. Po jej wciśnięciu na 
urządzenie rodzica wysłane zostanie powiadomienie 

wraz z lokalizacją zegarka, dwoma zdjęciami z obu 
aparatów, a także zapis 15 sekund zebranych przez 
wbudowany mikrofon. Co prawda zdjęcia są słabe, ale 
czasami nawet i takie wskazówki mogą się przydać.

A jak w ogóle w działaniu sprawdza się sam zegarek? 
Ekran dotykowy chodzi dość topornie. Czasami albo 
w ogóle nie łapał dotyku, albo wręcz przeciwnie, 
kiedy chciałem przejść do następnego widoku, było 
to odczytywane jako dotknięcie, a nie przesunięcie.

Jeśli chodzi o czas działania na baterii, to zegarek 
wytrzymuje około dwóch dni, chyba że jest częściej 
wykorzystywany. W ciągu tygodnia urządzenie więc 
kilka razy trafia do ładowarki. Dlaczego zwracam na 
to uwagę? Bo podłączenie do źródła energii nie gwa-
rantuje, że FixiTime dobrze się naładuje. Wszystko 
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przez zastosowanie dość niefortunnych rozwiązań konstrukcyjnych 
ładowarki. Ta łączy się z zegarkiem przy pomocy czterech pinów, które 
stykają się z gniazdem. Aby nic się nie rozłączało, wykorzystywane są 
magnesy. Na razie to brzmi jak co drugie rozwiązanie stosowane w takich 
konstrukcjach. Problem tkwi jednak w dwóch szczegółach. Po pierwsze, 
sama wtyczka nie zajmuje powierzchni całej podstawy zegarka, a może 
jej 1/3. A ponieważ jest ona dość gruba, a sama koperta w miarę ciężka, 
to (i tu wychodzi drugi mankament) w połączeniu ze zbyt słabymi 
magnesami nierzadko proces ładowania się nie odbywa, bo styki się 
nie stykają. Trzeba więc albo coś podłożyć pod pozostałą powierzchnię 
zegarka, albo położyć go tak, by między nim a ładowarką była jakaś nie-
znaczna różnica poziomów. Wspomniana przeze mnie wcześniej sytuacja 
z dźwiękiem, który wybudził mnie w nocy, była właśnie związana z tym, 
że mimo iż zegarek był podłączony do ładowania, to tak naprawdę się 
nie ładował i w międzyczasie się rozładował…

Podsumowując, Elari FixiTime 3 to urządzenie, które z założenia ma przy-
nieść spokój ducha rodzicom, ale uciążliwość jego działania i obsługi, 
niedokładność w określeniu lokalizacji, problemy z ładowaniem – to 
wszystko sprawia, że korzystanie z niego jest bardziej frustrujące niż 
przynoszące pożytek.

Zegarek kosztuje 299 zł i można go kupić w wybranych sklepach.
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Jeśli nasze poradniki prezentowe nie pomogły Wam w znalezieniu 
idealnego prezentu na święta, to być może ten test będzie ciekawą 
wskazówką. Ostatnio w moje dłonie wpadł wideorejestrator Prido i5. 
Sprzęt polskiej marki kosztujący nieco ponad 300 złotych. Czy warto?

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Prido i5 – droga pod kontrolą też może być pomysłem na prezent  |  Paweł Okopień

Prido i5 
– droga pod kontrolą też może 
być pomysłem na prezent
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Wideorejestrator to taki sprzęt, którego raczej 
na co dzień nie potrzebujemy. Jednak jedna 
sytuacja w życiu może sprawić, że uchroni on 
nas od wielu problemów w związku z wydarze-
niami na drodze. Dlatego te 319 złotych, które 
kosztuje Prido i5, wydaje się niedużym wydat-
kiem w stosunku do tego, co może nas spotkać 
na drodze. Na rynku nie brakuje tego typu 
urządzeń w cenach nawet od stu złotych i tych 
dochodzących do tysiąca złotych. Po części 
to rynek, na którym pojawili się producenci 
nawigacji samochodowych jak MIO oraz liczni 
chińscy producenci. Teraz swoich sił próbuje 
na tym rynku spółka Prido z 3 urządzeniami. Ja 
testowałem najprostszy z modeli w ich ofercie.

Najpierw w oczy rzuca się estetyczne pudełko, 
a później samo urządzenie. Na szczęście daleko 
mu do chińskiej tandety. Szczerze, nie spodzie-
wałem się takiej solidności, minimalizmu i faj-
nego wykończenia w sprzęcie za trzy stówki. 
Estetyka jest tu postawiona na naprawdę 
wysokim poziomie i to doceniam. W końcu 
nie chcemy, aby nasz samochód wyglądał 
jak choinka. Wymiary urządzenia też są bar-
dzo kompaktowe. W zestawie dołączony jest 
3,6-metrowy przewód micro USB–USB-A oraz 
uchwyty pozwalające na ładne poprowadze-
nie kabla, tak aby rzeczywiście całość wyglą-
dała dobrze w pojeździe. W pudełku jest też 
ładowarka samochodowa z dwoma portami 
USB, więc jeden port jest wolny do ładowania 
innego urządzenia, na przykład smartfona. 
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Z technikaliów istotny jest slot na kartę micro SD do 64 GB oraz sam sensor 
optyczny – Sony Exmor IMX323, obiektyw ma jasność f/2.0 i kąt widzenia 
na poziomie 150 stopni. Prido i5 ma też 2-calowy wyświetlacz dotykowy. 
Nagrywa w Full HD 1080p i 30 FPS.

To wszystko przekłada się na naprawdę wysokiej jakości obraz, zarówno 
w dzień, jak i w nocy. Materiał jest bardzo szczegółowy i w razie jakichkolwiek 
problemów nikt nie powinien mieć wątpliwości, co widać na nagraniu, nie-
zależnie od tego, czy będzie to w dzień, czy też po zmierzchu, a o to przecież 
chodzi. Funkcja WDR to coś w stylu HDR – sprawia, że obraz jest zoptymalizo-
wany i jeszcze lepszy. Także co do stabilizacji obrazu nie można się przyczepić. 

Samo nagrywanie może odbywać się w pętli i nadpisywane są starsze mate-
riały, przy 64 GB to wiele godzin nagrań. Możemy też zachować część nagrań, 
tak aby nie zostały nadpisane. Czujniki w urządzeniu są też w stanie wykryć 
zagrożenie, nawet gdy nie nagrywamy lub gdy pojazd jest zaparkowany 
i automatycznie rozpocząć nagrywanie. Tym samym jest szansa, że nawet 
w takich nieoczekiwanych sytuacjach uda nam się na przykład odnaleźć 
sprawcę szkody parkingowej.

Ten mały gadżet warto rozważyć jako prezent dla kogoś bliskiego, kto sporo 
podróżuje. Stosunkowo nieduży wydatek może okazać się zbawieniem 
w nagłych sytuacjach i oszczędzi nam sporo nerwów, a niekiedy i pieniędzy. 
Osobiście żałuję nieco, że takie rozwiązania nie są po części zintegrowane 
z nowymi samochodami. Na szczęście Prido i5 jest na tyle estetyczny i mały, 
że nie powinniśmy zauważyć jego obecności na co dzień.
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Z każdym numerem iMagazine staramy się pokazywać, że jesteśmy 
czymś więcej niż tylko technologicznym magazynem dla użytkowników 
sprzętu Apple. Z jabłkiem w tle pokazujemy, że redakcja iMagazine 
to przede wszystkim ludzie o różnych pasjach, zainteresowaniach, 
potrzebach, problemach i codziennych bolączkach. 

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Thule Sleek – potęga solidności  |  Paweł Okopień

Thule Sleek 
– potęga solidności
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Dlatego też rzeczy smart, które testujemy, nie zawsze 
muszą mieć aplikacje i duże wyświetlacze, czasem 
wystarczy, że zmieniają naszą codzienność tak, jak Thule 
Sleek, czyli wózek tej firmy od „trumien”.

Nic nie poradzę na to, że bagażniki dachowe popularnie 
zwane są trumnami, a właśnie to jest pierwsza rzecz, która 
mi się kojarzy, gdy myślę o szwedzkiej firmie Thule. Choć 
mijają lata, to za każdym razem zaskoczony jestem jesz-
cze bardziej świetną jakością kolejnych plecaków, walizek 
i innych akcesoriów. Jedną z coraz mocniej rozwijanych 
sekcji Thule są wózki dziecięce. Najpierw były to modele 
do biegania, od roku w ofercie jest nowoczesny miejski, 
a raczej codzienny wózek Sleek, a już w lutym dołączy do 
tego piękna, funkcjonalna spacerówka Spring. My rodzin-
nie, a przede wszystkim „bombelek”, testowaliśmy przez 
ponad miesiąc Sleeka. Wózek, który jest pełen zalet i ma 
tylko dwie wady. Jest rewelacyjny, jest taki jak inne pro-
dukty Thule, które miałem okazje użytkować – solidny.

Thule Sleek to wózek spacerowy z opcją dokupienia 
gondoli dla najmłodszych dzieci. Jest też w pełni przy-
stosowany do opcji poszerzenia dla dwójki rodzeństwa 
– bliźniaków lub dzieci, między którymi jest niewielka 
różnica wieku. Kombinacji jest kilka, mogą być to dwie 
gondole, dwie spacerówki w różnych rozmieszczeniach, 
a dzięki adapterom, także foteliki dziecięce. Stelaż 
Thule Sleek jest rzeczywiście mocny, solidny i stabilny. 
Naprawdę niezłe wózki przy tym wydają się tylko 
zabawkowymi. To wraz z dużymi, amortyzowanymi kół-
kami sprawia, że jego prowadzenie, nawet na szutrowych 
czy kamienistych drogach, jest wręcz przyjemne, a po 
dobrych nawierzchniach Thule Sleek po prostu płynie. 
Prowadzenie tego wózka jest naprawdę miłe i myślę, że 
odczuwają to również najmłodsi, którzy mają bardzo 
komfortowe warunki, ułatwiające chociażby zasypia-
nie. Ilość miejsca dla dziecka jest wystarczająca, wózek 
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w trakcie prowadzenia bardzo łatwo jest wprawić w delikatne drgania, 
podobne do klasycznej kołyski, co zdecydowanie np. ułatwia zaśnięcie. 
Zresztą poziomy regulacji siedziska sprawiają, że nawet długa drzemka nie 
jest problemem. Wiem, co piszę. Córka miewała noce, kiedy o 3:00 zasy-
piała jedynie w wózku i wtedy do 7:00 rano spędzała czas właśnie w Thule 
Sleek, bujana co jakiś czas. My względnie mogliśmy spać, a ona była bez-
pieczna i w niezłych warunkach, skoro łóżeczko ją parzyło. Warto też wspo-
mnieć o składaniu i rozkładaniu Thule Sleek, które co prawda wymaga 
użycia dwóch rąk, ale cały system pozwala na dokonanie tej czynności 
całkiem zgrabnie, płynnie i szybko. Koła Thule Sleek również można odpiąć 
dosłownie w kilka chwil.

Niestety ta solidność ma też swoje mankamenty w postaci gabarytów. 
Wózek złożony zajmuje dość sporo miejsca, zwłaszcza w bagażniku. 
Możemy oczywiście zmniejszyć jego rozmiary przez odczepienie kółek itd. 
Ale to opcja przy dłuższych wyjazdach. Na co dzień musimy się przyzwy-
czaić, że Thule Sleek zajmuje dużo przestrzeni bagażnika. Waży też swoje, 
więc przenoszenie takiego wózka, zwłaszcza z dzieckiem, nie należy do naj-
prostszych. Jednak, gdy jesteśmy do tego zmuszeni, to wygodne uchwyty 
finalnie całość ułatwiają. Trzeba mieć to jednak na uwadze – solidność, 
sprawność w trudnych warunkach terenowych przekładają się właśnie na 
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odpowiednią wagę i wymiary wózka. Nie jest to na pewno kompaktowa 
spacerówka i to warto wiedzieć, rozważając zakup Thule Sleek.

Także cena startująca z pułapu 3000 złotych za samą spacerówkę ze stela-
żem nie jest niska. Jest wręcz wysoka. Tylko z drugiej strony to sprzęt, który 
będzie nam towarzyszył codziennie przez dwa lata, od tego zależy nasz 
komfort codziennego funkcjonowania z maluchem, spacerów, wyjazdów 
dłuższych i krótszych, a czasem nawet domowego usypiania i uspokajania, 
gdy zostaniemy do tego zmuszeni. Jest spora szansa, że przez lata użytko-
wania jego stan będzie wciąż świetny. Możemy też liczyć na pewny serwis 
i rzeczywiście realizowaną gwarancje. Więc tę wysoką cenę można uspra-
wiedliwić na wiele sposobów. Przede wszystkim też płacimy tu za funkcjo-
nalność, jakość, solidność, komfort i wygodę użytkowania, a nie za to, że 
wózek jest stylowy czy modny. 

Nas Sleek zdecydowanie uwiódł i pokazał, że jest różnica między bardzo 
dobrym wózkiem a wózkiem rewelacyjnym – jakim bez wątpienia jest 
Thule. Teraz czekamy na nadchodzącego Springa, czyli małą spacerówkę. 
Natomiast wszystkim rodzicom zaczynającym swoją przygodę z rodziciel-
stwem polecamy rozważenie właśnie Sleeka. 
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Cybex był dla mnie firmą pierwszego wyboru, jeśli chodzi o fotelik 
dla dziecka. Po dwóch własnych przyszła pora na model testy Sirona 
Z z dodatkowym sensorem smart. Sirona Z jest modelem wręcz 
bliźniaczym do użytkowanej przeze mnie na co dzień Sirony M. 
W rzeczywistości to prawdziwy GameChanger w komforcie.

Cybex Sirona Z z SensorSafe 
– smartfotelik samochodowyPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

Cybex Sirona Z z SensorSafe – smartfotelik samochodowy  |  Paweł Okopień
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Jeśli spodziewacie się potomstwa, to myślę, że 
już czas zacząć doktoryzować się w sprzętach 
dla najmłodszych – wózkach, fotelikach, butel-
kach etc. Czasem drobne różnice sprawiają, 
że codzienne funkcjonowanie jako rodzic 
będzie o wiele łatwiejsze. Sami nieco ponad 
rok temu zdecydowaliśmy się na bazę i mały 
fotelik Cybex Aton M. Ta łupinka była wygodna 
w przenoszeniu, a baza od razu była gotowa 
na większy model Sirona M. Ten w dodatku 
ma służyć na lata dzięki mocowaniu zarówno 
tyłem do kierunku jazdy, jak i przodem. 

Warto pamiętać o tym, że właśnie jak naj-
dłużej dzieci powinny podróżować tyłem 
do kierunku jazdy, do czwartego roku życia, 
a nawet i dłużej. To bezpieczniejszy sposób 
podróżowania, m.in. przy ostrym hamowa-
niu awaryjnym głowa nie leci do przodu 
i nie ma takiego ryzyka uszkodzenia kręgów 
szyjnych. Fajną broszurę o podróżowaniu 
najmłodszych przygotowało Volvo.

Wróćmy jednak do fotelików Cybexa. Nade-
szła jesień i wkładanie 12 kg roczniaka do 
fotelika Sirona M było nieco utrudnione. 
Generalnie, stojąc w uchylonych drzwiach 
samochodu, zwłaszcza na parkingu, nie 
mamy zbyt dużego pola manewru, a tu często 
trzeba wiercące się dziecko zapiąć w pasy.

Baza do Sirony Z (i zarazem mniejszego 
fotelika Colud-Z) zmienia to ze względu 
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na funkcję obracania. Dziecko więc wkła-
damy na wprost drzwi i dopiero po zapięciu 
w foteliku obracamy do przodu lub do tyłu. 
To ma też swój plus w momencie, gdy na 
przykład nasz maluch nie jest zbyt zado-
wolony z pozycji tyłem do kierunku jazdy. 
Możemy go obrócić szybko, bez kilkumi-
nutowego przekładania fotelika. Wygoda 
w najczystszej postaci. Warto na to zwrócić 
uwagę właśnie już na wstępie. Praktyczność 
wybieranych rozwiązań – to powinno być 
drugie po bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo 
jest najważniejsze. Dlatego właśnie jazda 
tyłem do kierunku podróży, porządny fotelik, 
odpowiednie zapinanie pasów, baza, która 
monitoruje odpowiednie mocowanie. Ta od 
Siorny Z wydaje dźwięki, jeśli nie trzyma się 
odpowiednio podłogi w samochodzie.

Jednak Cybex postanowił też usmartowić 
podróże najmłodszych. Do fotelika dołączony 
jest SensorSafe, który składa się z dwóch ele-
mentów – klamry na pasy bezpieczeństwa 
w foteliku oraz sensora podpinanego pod 
interfejs OBD II w samochodzie. Łączy się on 
z naszym smartfonem za pomocą Bluetooth. 
Konieczna jest też instalacja aplikacji z App-
Store. Co robi SensorSafe? Przede wszystkim 
ma dbać o bezpieczeństwo dziecka. Jak? 
Monitorując temperaturę, czy aby dziecko się 
nie przegrzewa, czy też przypomina o zabra-
niu dziecka z samochodu. Brzmi absurdal-
nie, ale skoro pojawiła się taka opcja, to być 
może nie są to jedynie odosobnione przy-
padki. Poza tym zadaniem SensorSafe jest 
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też dbanie o to, aby robić przerwy podczas dłuższych podróży. Myślę, że 
przede wszystkim istotna jest właśnie kwestia przegrzania dziecka. Często 
zdarza się, że na krótką podróż ubieramy dziecko grubo, a jednocześnie 
mocno nagrzewamy samochód. Latem natomiast nie zawsze klimatyza-
cja działa równie skutecznie z przodu, jak z tyłu, a w dodatku na dziecko 
w foteliku może padać sporo promieni słonecznych przez okno. Dla mnie 
SensorSafe to ciekawy gadżet, który sam w sobie ma też jeszcze jeden plus. 
Ułatwia zapinanie dziecka w foteliku dodatkową klamrą. SensorSafe zaalar-
muje nas też, jeśli dziecko odepnie się w trakcie jazdy.

Cybex SensorSafe moim zdaniem potwierdził pozycję firmy stawiającej 
na pierwszym miejscu bezpieczeństwo podróżujących małych pasażerów. 
Natomiast tym, co mnie zachwyciło, jest Sirona Z. Ten fotelik jest naprawdę 
rozwiązaniem znacznie usprawniającym proces wkładania i wyjmowa-
nia dziecka z samochodu. A uwierzcie – nie zawsze jest to najłatwiejsze 
zadanie. W dodatku testowaliśmy wersję czerwoną, a ta, jak wiadomo, jest 
szybsza!
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Kiedy myślisz: telewizor LG, myślisz: OLED. To technologia, w której LG 
się specjalizuje, jest liderem i takie telewizory są topowe. W ofercie nie 
brakuje jednak telewizorów LCD. Flagowym modelem jest seria SM9800. 
To chyba moje największe zaskoczenie od lat w świecie telewizorów. 
Pozytywne zaskoczenie.

LG 55SM9800 
 – Nie tylko HomeKitowy telewizor

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

LG 55SM9800  – Nie tylko HomeKitowy telewizor  |  Paweł Okopień
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W tym numerze iMagazine nie brakuje moich mocnych zwrotów akcji. 
Przeczytacie recenzje względnie udanego modelu TCL w cenie poniżej 
3000 złotych. A teraz będę właściwie zachwycał się nad telewizorem LCD 
od LG i to na matrycy IPS. Jeśli ktoś śledzi uważnie technikalia telewizorów, 
to wie, że raczej matryce IPS nie są zbyt atrakcyjne poza rewelacyjnymi 
kątami widzenia, dlatego na przykład sprawdzają się w miejscach użytko-
wych. W domu wygrywają telewizory OLED i ekrany VA. 

Natomiast LG 55SM9800 posiada tylne wielostrefowe podświetlanie i ofe-
ruje wyjątkową jak na IPS czerń i kontrast. Nadaje się zarówno do sean-
sów w dzień, jak i w nocy. Robi naprawdę dobre wrażenie pod względem 
obrazu. Oczywiście nie jest to smolista OLED-owa czerń, ale jest bardzo 
dobrze. Do tego mamy tu jasność ponad 1000 nitów na materiałach z HDR. 
Te wyglądają naprawdę olśniewająco. Ten telewizor powinien być ideal-
nym rozwiązaniem do nasłonecznionych pokoi, gdzie ekran stoi nietypowo 
względem kanapy. 120 Hz i dobra płynność sprawiają, że jest wyśmienity 
do sportu. Naprawdę wypada znacznie powyżej moich oczekiwań. 

Aby nie było zbyt różowo, to ponarzekać dla odmiany wypada na jakość 
wykonania, która wypada dość tanio. Stopka łączy metal z plastikiem. 
Podobnie sama ramka. Z daleka wygląda to ładnie, bliżej niestety zbyt 
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plastikowo jak na telewizor, jakby nie patrzeć, z klasy wyższej. Ostatecznie 
problemem jest sam pilot Magic Remote, który jest wręcz zabawkowy. 
Szkoda, że tak wygląda w tym modelu i w telewizorach OLED. Te telewizory 
zasługują na lepszy, bardziej elegancki kontroler. 

Na szczęście mamy iPhone’a i możliwość kontroli telewizora za pomocą 
Apple HomeKit. Gdy latem testowałem LG OLED E9, to aktualizacja ze 
wsparciem AirPlay i HomeKit pojawiła się w momencie, gdy kurier zabierał 
właśnie ode mnie telewizor. Teraz mogłem przekonać się, jak wypadają 
te funkcje w telewizorach LG. Generalnie wystarczy wejść w telewizorze 
w ustawienia AirPlay i pojawi nam się ekran utrzymany w stylistyce rozwią-
zań Apple. Następnie kliknąć dodaj telewizor do HomeKit, gdzie pojawia 
nam się kod do zeskanowania przy pomocy iPhone’a. Po chwili możemy 
cieszyć się telewizorem wpiętym w aplikację Dom. Możemy go uruchamiać 
zdalnie, dopisywać do scen, wybierać złącza, zmieniać kanały – wszystko 
z natywnej aplikacji Home. Do tego działa też AirPlay. LG wspólnie z Apple 
zachęca też do korzystania z AppleTV+ za pomocą AirPlay. Niestety wtedy 
jakość obrazu ograniczona jest jedynie do HD. Aplikacja AppleTV na telewi-
zory LG powinna pojawić się w najbliższej przyszłości. Co istotne, w Holan-
dii jest Disney+, więc jak tylko ta usługa zadebiutuje w Polsce, to będzie też 
dostępna na tym telewizorze.
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Mój ostatni kontakt z LG 55SM9800 pozwolił też na kolejne spotkanie z sys-
temem WebOS, który w tym roku stał się naprawdę dobrym i szybkim 
rozwiązaniem. Szybkość działania w porównaniu z Android TV ze średniej 
półki jest niesamowita. To jest prawdziwy demon prędkości. Nie mam peł-
nego obrazu, jak to wygląda na UM7100, ale generalnie tam również system 
działa płynnie i stabilnie. Owszem, jest bardzo kolorowy, trzeba też opano-
wać ruchy MagicRemote i daleko mu do intuicyjności i minimalizmu Tizena. 
Jednak pod względem funkcjonalności, użyteczności i szybkości niczego mu 
nie brakuje. W tej chwili to zdecydowanie system numer 2 na rynku. 

LG 55SM9800 to wyjątkowo udany telewizor LCD od LG. Nie jest to model 
w pełni uniwersalny, natomiast są warunki, w których może okazać się 
zdecydowanie najlepszym wyborem. Jego problemem jest niestety cena. 
4999 złotych za wariant 55-calowy i 6300 złotych za wariant 65-calowy 
sprawiają, że cenowo jest mu niebezpiecznie blisko do OLED C9. Jednak, 
jeśli dużo treści oglądamy w dzień i nie zawsze siedzimy na wprost ekranu, 
to LG SM9800 będzie w tej chwili najlepszym wyborem na rynku. A wspar-
cie dla HomeKit to coś, co doceni każdy użytkownik inteligentnego domu 
wspartego na rozwiązaniach Apple.
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TCL to potentat w świecie telewizorów, z jego możliwości korzystają inne 
marki, z fabryki w Żyrardowie wyjeżdżają telewizory dla całej Europy. 
Firma nie boi się odważnych eksperymentów, jak choćby pierwszego na 
rynku ekranu mini LED. Jednak kluczowym segmentem są telewizory 
tanie i te ze średniej półki. Właśnie przetestowałem model EC78, będący 
średniakiem, ale dla tych, którzy chcą czegoś więcej. Oto, jaki jest TCL 
EC78 – 55-calowiec za mniej niż 3000 złotych.

TCL EC78 
– nowe oblicze taniego telewizora

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TCL EC78 – nowe oblicze taniego telewizora  |  Paweł Okopień
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Moja opinia o produktach TCL do tej pory nie była najlepsza. Przez lata 
nie wierzyłem w to, że TCL jest w stanie stać się równym graczem dla 
koreańskich i japońskich producentów. Wiele modeli radziłem omijać 
szerokim łukiem i współczułem ich nabywcom. Mamy koniec roku 2019, 
na sklepowych półkach pojawił się model EC78 wyceniany na mniej niż 
3000 złotych i wreszcie jest to telewizor TCL, który mogę z całą pewno-
ścią zarekomendować. Nie obywa się to bez „ale”, jednak uważam to za 
spory sukces firmy i naprawdę potężny skok jakościowy względem modelu 
C70 z 2017 roku, którego jest następcą.

EC78 po pierwsze jest telewizorem nieźle wykonanym, plastiki nie odstra-
szają, wbudowany soundbar z logo Onkyo nie wygląda odpustowo. Jest 
dobrze, a w dobie obniżania standardów przez dużych graczy, nawet bar-
dzo dobrze. Trzeba zwrócić uwagę na to, że EC78 korzysta z matrycy VA, 
gwarantując tym samym naprawdę niezły kontrast oraz akceptowalną 
czerń. Niestety podświetlanie tego modelu pozostawia trochę do życze-
nia. Poświaty są widoczne, mimo że telewizor stara się robić wszystko, aby 
w ciemnych scenach telewizor naprawdę był ciemny. 
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Generalnie co do jakości obrazu w TCL EC78 trudno mieć jakieś większe 
uwagi. Jest lepiej niż w typowym telewizorze w tej klasie. Mamy tutaj 
widoczny efekt HDR z jasnością sięgającą nawet 400 nitów (według testów 
HDTVPOLSKA), jest input lag na poziomie poniżej 10 ms, jest szeroka paleta 
barw. Naprawdę treści z Netfliksa w Dolby Vision, czy po prostu 4K wyglą-
dają na tym telewizorze przyjemnie. Treści z kanałów telewizyjnych gorzej, 
ale sam jestem rozpieszczony już przez telewizor znacznie wyższej klasy, 
upscalujacy treści w znacznie lepszy sposób. Jako mocny model w swym 
segmencie TCL EC78 spisuje się pod względem obrazu przyzwoicie. To 
raczej telewizor dla tych, którzy oglądają sporo seriali w serwisach stre-
amingowych, szukają przyzwoitego i taniego telewizora do gier oraz spora-
dycznie oglądają klasyczną telewizję.

Największe postępy w ostatnich latach TCL wykonał w dwóch kwestiach 
– pilotach oraz sprawności systemu Android TV. W zestawie otrzymujemy 
dwa piloty, które po pierwsze fajnie leżą w dłoni, po drugie wyglądają 
nowocześnie, po trzecie szybko reagują na komendy. Tak samo jest z syste-
mem Android TV, który co prawda nie jest demonem prędkości, aplikacje 
potrafią ładować się naprawdę długo, ale działa stabilnie, uruchamia się 
szybko (w modelu C70 było to ponad 40 sekund), gdy aplikacja jest uru-
chomiona, wybór filmu, wyszukanie treści następuje momentalnie. Z racji 
na duże możliwości systemu Android TV wydaje się, że można wybaczyć 
pewną ociężałość kosztem lepszych rozwiązań. 

EC78 radzi sobie też bardzo dobrze z dźwiękiem. Tutaj te frontowe gło-
śniki, będące czymś pokroju prostego soundbara, są strza-
łem w dziesiątke. Dla użytkowników, którzy 
kupują świadomie taki model, 
to z pewnością 
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wystarczający dźwięk na co dzień. Jest on czysty, z lekką domieszką basu. 
Słychać też różnicę w ścieżce stereo/5.1/ a Dolby Atmos. Niestety, Dolby 
Atmos nie uświadczymy w aplikacji Netflix. Choć oczywiście logotyp Dolby 
Atmos tak jak w wielu innych produktach, nawet iPhone’ach, jest umiesz-
czany na wyrost i zbytecznie. Prawdziwe efekty uzyskuje się na zupełnie 
innej klasy urządzeniach.

Nie podchodziłem do testów EC78 w sposób entuzjastyczny, mając 
w pamięci dość wątpliwą przyjemność obcowania z produktami poprzed-
niej generacji. Teraz sytuacja znacząco się odmieniła. EC78 jest produk-
tem dobrym, dostarczającym wszystko to, co producent obiecuje i to jest 
istotne. Problem jednak w tym, że EC78 nie jest konkurencyjny cenowo 
w stosunku do swoich rywali. Musi się mierzyć z nimi bezpośrednio. TCL 
pokazuje jednak, że jest w stanie ciągle ewoluować, tworzyć produkty 
coraz lepsze i ciekawsze. A to już duży plus. Czekam na więcej. Po wcze-
śniejszej dyskwalifikacji w moim mniemaniu, czas na powrót do gry!
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Technologia OLED ma to do siebie, że jakość obrazu pomiędzy 
poszczególnymi ekranami różni się niewiele. Natomiast producenci 
decydują się na inne niuanse, aby wyróżnić swój telewizor. Philips ma 
zawsze ten wyróżnik w postaci technologii Ambilight. Jednak model 
OLED984 ma do zaoferowanie jeszcze więcej.

Philips 65 OLED984 
– zachwyca wyglądem, przyciąga dźwiękiem i obrazem

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Philips 65 OLED984 – zachwyca wyglądem, przyciąga dźwiękiem i obrazem  |  Paweł Okopień
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W 2018 roku Philips/TP Vision nawiązał współpracę z Bowers & Wilkins, 
czego pierwszym efektem był model 973. Rok później Philips dał wolną 
rękę inżynierom z B&W dla stworzenia konstrukcji soundbara do ekranu. 
Dzięki temu jest on nieco oddalony od samego ekranu, co też nie pozo-
staje bez wpływu na dźwięk. Powstała też unikalna konstrukcja telewizora 
z soundbarem na wolno stojącej podstawie. Telewizor można też powiesić, 
ale to właśnie ten design robi z telewizora arcydzieło. Wygląda fenome-
nalnie na zdjęciach aranżacyjnych i w rzeczywistości. W domowym zaciszu 
będzie wyglądał pięknie, jeśli o wszystkim pomyślicie zawczasu i przygo-
tujecie dla niego odpowiednie miejsce. To może być taka perełka Waszego 
salonu, a może sypialni czy jakiegoś dodatkowego pokoju relaksacyjnego 
do oglądania filmów i słuchania muzyki.

O czym trzeba pamiętać? Philips OLED 984 nie posiada niestety żadnego 
zaawansowanego systemu zarządzania przewodami. Musimy je zgrabnie 
przeprowadzić z tyłu i w nodze, a następnie już sobie samemu radzić, cho-
wając je na przykład w podłodze czy umieszczając gniazdko zaraz za nim. Ta 
konstrukcja jest tak stworzona, że OLED 984 najlepiej wypada przy korzysta-
niu ze streamingu, ewentualnie ulokowania jakichś niewielkich dekoderów 
czy urządzeń na tyle telewizora. Warto też dodać, że OLED 984 współpra-
cuje z subwooferami aktywnymi. Z tyłu znajdziemy złącze mini Jack do 
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podłączenia subwoofera, dzięki czemu otrzy-
mujemy naprawdę solidny zestaw 2.1

Philips OLED 984 zwraca na siebie uwagę wła-
śnie soundbarem i nie sposób tego tematu 
nie poruszyć priorytetowo. Przede wszystkim 
głośnik stworzony przez Bowers & Wilkins 
wyśmienicie sprawdza się w filmach, gdzie 
słyszymy detale, wszelkie efekty dźwiękowe, 
a po połączeniu z subwooferem otrzymujemy 
naprawdę wystrzałowe brzmienie w filmach 
akcji. Jest czysto i przyjemnie, tak jak nie 
zapewni nam tego żaden inny obecny na 
rynku telewizor, no może poza Bang & Olu-
fsen Eclipse, tyle że Eclipse to dwie generacje 
wstecz, jeśli chodzi o matrycę OLED i nie 
ta cena, choć OLED 984 do najtańszych nie 
należy – kosztuje ponad 20 tysięcy złotych. 
W przypadku muzyki topowy tegoroczny 
telewizor Philipsa sprawdza się dobrze, miej-
scami bardzo dobrze, ale jednocześnie nie 
porywająco. Brakuje tu pewnej mięsistości, 
której oczekiwałbym właśnie od tak wysokiej 
klasy sprzętu, ale to przede wszystkim pro-
dukt do konsumpcji treści wideo z udźwięko-
wieniem, a nie muzyki. Choć Android TV daje 
możliwość korzystania chociażby ze Spotify. 
Co więcej, możemy zgasić ekran, słuchać Spo-
tify i wciąż cieszyć się technologią Ambilight.

Ambilight w OLED 984 to kolejna ważna kwe-
stia. Jest to pierwszy od lat i jedyny obecnie 
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w ofercie telewizor Philipsa z czterostronnym system. Diody umieszczono 
na każdej krawędzi tylnej obudowy, co zdecydowanie przy wolno stojącej 
konstrukcji daje bardzo ciekawy efekt wizualny. Oczywiście w zależności 
od preferencji możemy ustalić intensywność efektu i sposób jego działania 
lub nawet go wyłączyć.

Sam obraz w przypadku Philips OLED 984 jest po prostu OLED-owy w naj-
lepszym tego słowa znaczeniu. Fantastyczna czerń, fenomenalny kontrast, 
zauważalny efekt HDR. W trybach ISF wygląda to naprawdę dobrze i przy-
jemnie dla oka. Wspierany jest zarówno HDR10+, jak i Dolby Vision. Podob-
nie z płynnością ruchu. Generalnie wśród telewizorów 4K 65-calowych jest 
to jeden z liderów – absolutny top, jeśli chodzi o jakość obrazu w tej chwili. 
Procesor obrazu P5 radzi sobie w dodatku całkiem dobrze w gorszych jako-
ściowo treściach.

Android TV nigdy moim zdaniem nie będzie mocną stroną żadnego tele-
wizora, mimo swoich możliwości. Jest to jednak kwestia moich osobistych 
preferencji. Natomiast trzeba przyznać, że ma on pełno aplikacji, wspierany 
jest obecnie przez większość popularnych serwisów VOD i jedyne, czego 
tak naprawdę brakuje, to AirPlay 2 i AppleTV. Natomiast sama prędkość 
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działania systemu jest błyskawiczna, płynna i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
Wszystkie funkcje działają momentalnie. Skok względem modeli sprzed 
roku jest zauważalny. Dopiero testując OLED 984, poczułem, jak śmiesznie 
prezentuje się działanie Android TV na testowanym również w tym nume-
rze TCL EC78, z jego systemem czyszczenia pamięci. To są dwa zupełnie 
różne światy. Dlatego Android TV w Philips OLED 984 można porównać do 
działania systemu Android na flagowych modelach smartfonów. Jest po 
prostu bardzo dobrze i tu wreszcie czuć potencjał tej platformy, bo można 
z niego śmiało korzystać.

Wiem, gdzie postawiłbym Philipsa OLED 984. Może nie u siebie ze względu 
na telewizor na ścianie, ale u rodziców już tak. Wyglądałby tam fenome-
nalnie jako element wnętrza i nowy ekran. OLED 984 to model, w którym 
osobiście popracowałbym jedynie nad tyłem, tak by usprawnić zarządzanie 
przewodami, dodać opcję montażu na tylnej ścianie na przykład Xboksa/
Apple TV. Poza tym to taka prawdziwa perła w koronie Philipsa, zwieńcze-
nie tegorocznej oferty. Jeśli macie pieniądze i miejsce, w którym będzie 
można go świetnie wyeksponować, to się nie zastanawiajcie, będziecie wię-
cej niż zadowoleni.
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Jako jedna z pierwszych redakcji w Polsce mieliśmy okazję bliżej zapoznać 
się z pierwszym elektrycznym Porsche – Taycanem – oraz infrastrukturą, 
która jest budowana na potrzeby jego oraz innych elektrycznych 
samochodów. Wszyscy go automatycznie porównujemy do najbardziej 
znanej w pełni elektrycznej limuzyny – Tesli Model S – i dopiero jak fizycznie 
zobaczyłem nowe Porsche i spędziłem chwilę w jego wnętrzu, zrozumiałem, 
że to nie jest prawidłowe porównanie.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Pierwsze spotkanie z Porsche Taycanem  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Pierwsze spotkanie 
z Porsche Taycanem
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Model S to limuzyna klasy Mercedesa E, BMW 5 czy Audi A6, podczas 
gdy Porsche Taycan tworzy zupełnie nową kategorię. Nie jest to spor-
towe, „czterodrzwiowe coupé”, jak mówi się teraz na sportowe limuzyny 
klasy BMW 6 Gran Coupé czy Audi A7. Jest to znacznie mniejszy pojazd, 
bardziej porównywalny do Porsche 911, który wydłużono, dodano pełny 
rząd tylnych siedzeń i który zdaje się obcisłym garniturem szytym na 
miarę – pasuje idealnie, ale wiele luzów w nim nie znajdziecie.

Ładowanie
Taycan ma unikalny, 800 V system zasilania, dzięki któremu można 
było zaoszczędzić na wadze i miejscu, poprzez zastosowanie cieńszych 
przewodów, rozłożonych we wnętrzu samochodu, które przy okazji nie 
nagrzewają się tak bardzo, jak w systemach 400 V. Przy okazji pozwala to 
zaoszczędzić na miejscu, co jest niezwykle ważne w samochodzie, który 
nie ma go zbyt wiele. Obecnie, Taycan może być ładowany maksymal-
nym mocą 270 kW, ale w przyszłości technologia 800 V pozwala osią-
gnąć wartości na poziomie 400–500 kW.

Samo ładowanie akumulatorów, co już zapewne wiecie z telefonów 
komórkowych i innych sprzętów, nie odbywa się ze stałą prędkością. Po 
pierwsze, istotna jest temperatura samych baterii – optymalna w przy-
padku Taycana wynosi ok. 30°C – a po drugie, stan ich naładowania. 
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Największą moc osiąga się w przedziale 5–40%, po czym spada stopniowo, 
aby przy 80% wynosić ok. 135 kW. Taycana zatem można naładować od 
5% do 80% w 22,5 minuty, pod warunkiem, że skorzystamy z opcji wstęp-
nego jej rozgrzania do optymalnej temperatury, a temperatura powietrza 
wynosi między 0°C a 20°C. Jeśli zdecydujemy się nie skorzystać ze wstęp-
nego rozgrzania akumulatorów, to czas ładowania przy 0°C wydłuża się do 
40–45 minut, przy 10°C do 30–33 minut, a przy 20°C wraca do 22,5 minuty.

Gwarancja Porsche na baterię
• gwarancja trwa 8 lat lub 160 tys. km, cokolwiek nastąpi pierwsze;
• ma gwarantowane 100% pojemności w dniu kupna samochodu;
• ma gwarantowane 80% pojemności w ciągu 3 lat lub 60 tys. km od dnia kupna;
• ma gwarantowane 70% pojemności w ciągu 8 lat lub 160 tys. km, od 

dnia kupna.

System 800 V oznacza też konieczność korzystania z odpowiednich sta-
cji ładujących, a tych na razie jest jak na lekarstwo. Ionity, konsorcjum 
założone przez różnych producentów motoryzacyjnych, w tym BMW, 
Daimlera, Forda, VW, Hyundaia, Porsche i innych, planuje mieć 400 sta-
cji do końca 2020 roku. Nieźle? Niezupełnie, bo mówimy tutaj o terenie 
całej Europy. Dlatego właściciele Taycana prawdopodobnie będą często 
zmuszeni do korzystania ze stacji 400 V, oferujących maksymalną moc 
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ładowania na poziomie 150 kW. Niestety, ten model Porsche w standar-
dowej specyfikacji nie potrafi wykorzystać tej mocy i jest ograniczony 
do 50 kW, ale wystarczy dokupić opcję HV Booster, która pozwala na 
ładowanie z pełną mocą 150 kW przy 400 V.

Jednocześnie Porsche rozstawia po całej Europie, w miejscach takich jak 
hotele, pola golfowe, centra handlowe i inne obiekty użytku publicznego, 
ładowarki 11 kW. Podpisują porozumienie z tymi obiektami, które wyglądają 
(w uproszczeniu) następująco: ładowarki dostają za darmo (ich liczba jest 
definiowana przez zamawiającego) i muszą je jedynie utrzymać przez dwa 
lata, pokryć rachunki za prąd oraz zapewnić darmowe ładowanie dla elek-
trycznych modeli Porsche. Kontrakty mogą być przedłużone po tym okresie. 
Tych ładowarek jest i będzie wielokrotnie więcej niż wydajniejszych Ionity.

Taycana można też oczywiście ładować w domu, za pomocą 11 kW siły lub 
2,4 kW gniazdka. Jak się zapewne spodziewacie, to jest czynność, która 
raczej będzie wykonywana w nocy i to właśnie w ten sposób samochód 
będzie najczęściej ładowany. Co więcej, im niższa moc ładowania, tym 
bardziej wydłużamy żywotność baterii, więc nie jest to wcale zły sposób, 
ale dodam, dla uspokojenia, że Porsche gwarantuje swoje akumulatory na 
160 tys. km lub osiem lat, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.
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Dla celów domowych Porsche będzie ofe-
rowało nie tylko wsparcie i instalację odpo-
wiedniej infrastruktury pod samochód, 
ale również zapewnia inteligentny Home 
Energy Manager, którego wpinamy do istnie-
jącej instalacji i który dba o to, aby nie prze-
ciążyć instalacji, żeby nie wyskoczyły korki. 
Przy okazji mam również pełny monitoring 
całego domu ze smartfona, możliwość okre-
ślania, kiedy samochód będzie się ładował 
i wiele innych funkcji.

Wnętrze
Porsche robi obecnie jedne z najlepiej 
wykonanych wnętrz na rynku, które są 
proste, funkcjonalne, nie są nadmiernie 
krzykliwe, zachowują odpowiedni balans 
pomiędzy sportem a elegancją (zależnie 
od modelu Porsche oczywiście). Taycan nie 
odchodzi od tej formuły, chociaż jest tu 
zdecydowanie bardziej nowocześnie. Jakość 
spasowania całości jest oczywiście wzorowa, 
ale spójność nowych systemów jest popra-
wiona względem najnowszych rozwiązań 
w modelach Cayenne czy 911.

Po zajęciu miejsca za kierownicą w oczy 
rzuca się nowy 16,8-calowy zaokrąglony 
wyświetlacz, który służy do wyświetla-
nia informacji za kierownicą. Konfiguracja 
całości zależy całkowicie od kierowcy, 
a ten ma do swojej dyspozycji mnóstwo 
opcji – od klasycznych zegarów z centralnie 
położonym zegarem, do wypełnienia cało-
ści satelitarną mapą 3D otoczenia samo-
chodu. Centralnie w Taycanie umieszczono 
10,9-calowy ekran, który znamy z innych 
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modeli marki. Obok niego, na prawo i przed pasażerem, można zamó-
wić kolejny opcjonalny ekran (również 10,9-calowy), który pasażer może 
spersonalizować pod siebie, dzięki czemu może być DJ-em podczas 
podróży, wyświetlać na nim to, co widzi kierowca na swoim ekranie 
i wiele więcej, w tym pogodę czy sterowanie funkcjami auta. Przypomi-
nam też, że nowy PCM zawiera zintegrowany Apple Music, więc wystar-
czy zalogować się do swojego konta, aby mieć dostęp do wszystkich 
swoich playlist i całego katalogu muzycznego. Ostatnim jest 8,4-calowy 
ekran na konsoli centralnej, w miejscu, gdzie normalnie znajdował się 
lewarek skrzyni biegów (ten przeniesiono obok kierownicy, po jej prawej 
stronie; przypominam, że stacyjka w Porsche jest po lewej).

Muszę powiedzieć, że UI oraz UX zostały poprawione i przede wszyst-
kim uproszczone względem obecnie stosowanego systemu, więc łatwiej 
będzie dotrzeć do wszystkich funkcji. Dotyczy to szczególnie osób, które 
mają mniejsze doświadczenia z takimi systemami. Dla mnie najważ-
niejsza jest spójność oraz zaskakująca mnogość funkcji, którymi można 
sterować i które można personalizować. Oczywiście można to wszystko 
zaprogramować, aby każdy użytkowników mógł korzystać z własnych 
presetów, pasujących do jej lub jego potrzeb.
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Z zewnątrz
Sama konstrukcja Taycana, o czym już wspo-
minałem, jest różna od Panamery i podob-
nej klasy samochodów. Auto jest krótsze, 
niższe, a przód bardziej przypomina 911 
niż limuzynę, co zapewnia znacznie lepszą 
widoczność przez przednią i boczne szyby.

Elektryczne Porsche obecnie dostępne jest 
w trzech konfiguracjach, a firma zdecydo-
wała się na przeniesienie nomenklatury 
z modeli spalinowych, więc mamy do dys-
pozycji najmocniejszego Taycana Turbo S, 
nieznacznie wolniejszego Taycana Turbo 
oraz spokojniejszego Taycana 4S. Wszystkie 
modele mają dwa silniki i napęd na cztery 
koła, ale różnią się zastosowanym akumu-
latorem. Turbo i Turbo S wyposażone są 
w Battery Performance Plus, która posiada 
93,4 kWh, a model 4S ma Battery Perfor-
mance o pojemności 79,2 kWh (opcjonalnie 
można zamówić większą). Moc oscyluje od 
530 KM (w trybie overboost) dla 4S do 761 
KM dla Turbo S (również z overboost; w trak-
cie normalnej jazdy kierowca ma do dyspo-
zycji „jedynie” 625 KM). Przyspieszenie 4S od 
0 do 100 km/h wynosi 4 sekundy, a Turbo 
S zaledwie 2,8 sekundy (9,8 s od 0 do 200 
km/h). Istotniejsza jednak jest powtarzalna 
wydajność układu napędowego Taycana. 
Dziennikarz Jonny Smith z „Fully Charged” 
26-krotnie przyspieszał Taycanem od zera 
do 200 km/h i hamował od 200 km/h do 
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zera – w każdym ze sprintów samochód osiągnął 
przyspieszenie poniżej 10 sekund do wspomnia-
nych 200 km/h.

Wyjątkowym elementem konstrukcji układu 
napędowego Taycana jest fakt, że zastosowano 
skrzynię z dwoma biegami, aby zoptymalizować 
zasięg samochodu. Ponoć Tesla pracowała nad 
podobnym rozwiązaniem, ale zarzuciła plany. 
Taycan posiada też aktywną aerodynamikę, która 
optymalizuje przepływ powietrza wokół samo-
chodu, dzięki czemu współczynnik oporu aerody-
namicznego wynosi od 0,22 od 0,25, zależnie od 
położenia wlotów powietrza w przednim zderzaku 
i tylnego spojlera. Całkowicie płaski spód samo-
chodu również wpływa korzystnie na „spalanie”.

Taycana, podobnie jak inne modele marki, 
można ustawić w jeden z czterech trybów jazdy, 
co ma wpływ na układ napędowy, zasięg, pracę 
zawieszenia i układu kierowniczego oraz na 
parę innych funkcji. W trybie Range samochód 
przechodzi w tryb Efficiency, w którym korzysta 
z napędu na tylną oś, dzięki czemu jest bardziej 
oszczędny. Tryb Normal również utrzymuje sil-
niki w trybie Efficieny, ale aktywny jest napęd 
na cztery koła. Dopiero tryb Sport i Perfor-
mance umożliwiają wyciągnięcie maksymalnych 
osiągów z samochodu, wraz z opcją korzystania 
z Launch Control.

Prawdopodobnie najsłabszym ogniwem tej 
elektryzującej układanki, jest to, jak Porsche 
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zdecydowało się podejść do rekuperacji energii podczas hamowania. 
Firma postawiła sobie za cel skonfigurowanie odzyskiwania prądu pod-
czas hamowania tak, aby auto zachowywało się analogicznie, jak ich 
modele napędzane paliwami ciekłymi. Oznacza to, że puszczenie gazu 
nie powoduje nagłego hamowania, tak jak ma to miejsce w BMW i3, 
wszelkich Teslach czy Nissanie Leaf. To z kolei oznacza, że nie będzie 
możliwa jazda „jednym pedałem”, co jest tak bardzo satysfakcjonujące. 
Aby aktywować rekuperację, należy wcisnąć pedał hamulca. To jednak 
nie oznacza, że same hamulce się uruchomią – zależnie od siły hamowa-
nia, Taycan będzie albo korzystał tylko z rekuperacji, a jak dociśniemy 
pedał mocniej, to dopiero wtedy okładziny zostaną dociśnięte do tarcz. 
W praktyce Porsche ocenia, że 90% wszystkich „czynności hamowania” 
zostanie pokrytych rekuperacją, a nie fizycznym załączaniem się hamul-
ców. Sam system można jednak skonfigurować na trzy sposoby:
• może być całkiem wyłączony, a samochód będzie jechał, jakby był na luzie,
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• może być włączony i będzie się wtedy zacho-
wywał, jak to opisałem powyżej,

• może być włączony w trybie automatycz-
nym; w tym trybie będzie wykorzystywana 
przednia kamera do oceniania odległości do 
poprzedzających obiektów, dzięki czemu siła 
rekuperacji będzie dozowana, zależnie od 
sytuacji na drodze;

Rozumiem decyzję Porsche w związku z tym 
systemem – zależy im na tym, żeby zachować 
to, co ich klienci i kierowcy sobie cenią najbar-
dziej w tej marce. Jednocześnie uważam, że 
powinni dodać kolejny tryb, w którym maksy-
malna rekuperacja byłaby cały czas aktywna. 
Jestem przekonany, że wielu ich klientów, 
szczególnie te osoby, które będą przesiadały się 
z Tesli, to doceni. Sam bardzo szybko przywy-
kłem do jazdy bez korzystania z pedału hamo-
wania i utożsamiam to z autami elektrycznymi, 
jednocześnie uważając to za jedną z najlep-
szych cech tego rodzaju napędu.

Sportowy
Jeszcze nie miałem okazji jeździć Taycanem 
w warunkach drogowych, więc ciężko mi się 
wypowiadać na temat właściwości jezdnych 
tego samochodu, ale konsensus pomiędzy 
osobami, które już miały tę wyjątkową okazję 
wydaje się jasny. Po pierwsze, niektórym z nich 
brakuje dźwięku silnika spalinowego i ryku 
sportowego wydechu. Po drugie, wszyscy zgod-
nie twierdzą, że pomimo znacznej wagi samo-
chodu, prowadzi się on jak znacznie lżejsze auto 
i genialnie maskuje swoją wagę. Od siebie tylko 
dodam, że pomimo mnogości możliwości kon-
figuracji samochodu – Porsche jest w tej kwestii 
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mistrzem – to kilka opcji wydaje się wątpliwych. Po pierwsze, w tej kla-
sie samochodu konieczność dopłacania za niektóre rzeczy wydaje się 
zabiegiem niegodnym marki. Dla przykładu, w podstawowej konfiguracji 
Taycan nie wydaje z siebie żadnego sztucznie generowanego dźwięku, 
ale za kilka tysięcy złotych dopłaty można zamówić przesyłanie dźwięku 
elektrycznego motoru do kabiny za pomocą głośników. To naprawdę 
powinno być w każdym modelu w cenie bazowej konfiguracji, podobnie 
zresztą jak kilka innych drobnych rzeczy. Bardzo szybko jednak zapo-
minamy o tym, bo wystarczy usiąść ze sterami, aby poczuć to, co czyni 
samochody tej marki wyjątkowymi. Zachowali swój charakter i pomimo 
że w paru kwestiach jeszcze nie odnaleźli się całkowicie, to ogrom pracy, 
jaki włożyli w Taycana, jest iście imponujący.

Pozostaje nam teraz czekać na debiut tego modelu, pierwsze dłuższe 
jazdy testowe w rzeczywistych warunkach drogowych oraz na przyspie-
szenie prac wdrażania jak największej liczby stacji ładowania Ionity.
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Nowe Audi Q7 wygląda jedynie na facelift, ale po przejechaniu 
pierwszych paru kilometrów czuć i widać, że zmieniło się wiele. Na tyle 
dużo, że jest to jeden z niewielu SUV-ów, które się dobrze prowadzą.

Nowe Audi Q7WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowe Audi Q7  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Mechanika
Pierwszym elementem, który rzuca się w oczy, jest nowa osłona chłodnicy, 
przypominająca tę znaną z Audi Q8 – jest ośmiokątna i dominuje „na twa-
rzy” Q7. Nowe zderzaki, światła i drobniejsze elementy dopełniają całości, 
a auto wygląda zdecydowanie lepiej niż poprzednik – zabiegi liftujące 
przede wszystkim spowodowały, że sprawia wrażenie lżejszego i zwinniej-
szego. Najistotniejszą zmianą są przednie reflektory, dostępne w wersji 
HD Matrix ze światłem laserowym, które działa tylko w ściśle określonych 
warunkach (aby nikogo przypadkiem nie oślepić), ale gdy skupiona wiązka 
światła w końcu przetnie powietrze, to noc zamienia się w dzień.

Najbardziej odczuwalne zmiany znajdziemy w zawieszeniu. Q7 wyposażono 
w poprawione pneumatyczne zawieszenie o regulowanym automatycznie 
prześwicie (do 60 mm wyżej lub do 30 mm niżej od położenia standardo-
wego „komfort”), które można doposażyć elektromechaniczną aktywną 
stabilizacją pojazdu, dzięki której nadwozie nie wychyla się tak bardzo na 
dynamicznie pokonywanych zakrętach. Całości dopełnia tylna oś skrętna, 
która do prędkości 60 km/h skręca koła przeciwnie do osi przedniej, maksy-
malnie do 5°. Powyżej tej prędkości koła skręcają za przednią osią, maksymal-
nie do 2°, aby zwiększyć stabilność samochodu przy wyższych prędkościach. 

MOBILNOŚĆ 229



Samo zawieszenie pneumatyczne jest ponadto dostępne w wersji normalnej 
lub bardziej sportowej, zależnie od preferencji i upodobań.

Q7 początkowo będzie oferowane z dwoma silnikami diesla – V6-tkami 
o mocy 231 KM i momencie obrotowym 500 Nm (45 TDI, 7,1 s do 100 km/h) 
lub o mocy 286 KM i momencie obrotowym 600 Nm (50 TDI, 6,3 s do 100 
km/h). Topowy 55 TDI ma trzyliterową jednostkę benzynową w układzie 
V6, doładowaną turbosprężarką – ma 340 KM i 500 Nm, i przyspiesza do 
100 km/h w niecałe 6 sekund. Dostępny jest też wariant SQ7, wyposażony 
w 4-literowe V8 TDI, osiągający 435 KM i 900 Nm momentu obrotowego, co 
pozwala mu przyspieszyć do 100 km/h w 4,8 sekundy.

Audi reklamuje, że wszystkie powyższe silniki mają bardzo niskie zużycie 
paliwa m.in. dzięki technologii mild-hybrid. Liczbom producenta nie ufam, 
ale zdradzę Wam, że pokonałem trasę z Wrocławia do Podgórzyna (za Jele-
nią Górą), jadąc dynamicznie i w trybie Sport modelem 50 TDI (286 KM), 
a na miejscu licznik pokazał zaledwie 8,2 l na 100 km. Biorąc pod uwagę 
wagę i rozmiar Audi Q7, byłem pod ogromnym wrażeniem. Dla porówna-
nia trasę powrotną, pokonaną nieznacznie mniej dynamicznie i w trybie 
oszczędnym „Efficiency” (odpowiednik trybu eco), osiągnąłem 7,1 l na 100 
km. Chciałbym teraz zaznaczyć, że samochód miał 22-calowe felgi, na 
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których zamontowano zimowe opony w roz-
miarze 285/35 R22. Trasa zawierała zarówno 
odcinki pokonywane w korku, jak i odcinki 
autostradowe oraz oczywiście górskie ser-
pentyny. Jestem przekonany, że jadąc nieco 
spokojniej i bardziej przewidywalnie, uciął-
bym kolejny litr z wyniku, a z węższymi opo-
nami podczas cieplejszej pory roku być może 
jeszcze więcej.

Wnętrze
Jakość wykonania wnętrza Audi nie rozcza-
rowuje – to jedno z najpiękniejszych miejsc, 
w jakich można zasiąść. Firma wyjątkowo cel-
nie trafiła w mój gust i jedyne zastrzeżenie, 
które mam, jest do sportowych foteli, których 
twardość sprawdza się na dłuższych trasach, 
ale które są ciut za małe – ja się w nich miesz-
czę bez problemów, ale wysokie osoby mogą 
odczuwać dyskomfort. Wolałbym zobaczyć 
coś bardziej na wzór tych montowanych obec-
nie w siostrzanej Porsche Cayenne Coupé.

Co do wyposażenia samego wnętrza, to jest 
w nim wszystko, co możecie sobie zażyczyć, 
łącznie z jonizatorem powietrza, aby nam cera 
nie wysychała podczas dłuższych podróży. 
Przestrzeni bagażowej może być od 865 l do 
przeszło 2000 l. Przewieziemy poza tym do 
siedmiu osób, drzwi się domkną automatycz-
nie, jeśli ich nie zatrzaśniemy wystarczająco 
mocno, tylna klapa otworzy i zamknie się 
automatycznie, a fotele nas wymasują na kilka 
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różnych sposobów. Jeśli chcemy rozjaśnić wnętrze, to można oczywiście 
zamówić sobie szklany panoramiczny dach, a opcjonalnie po jego otworzeniu 
można też dać niemały koncert na osiedlu, dzięki systemowi audio Bang & 
Olufsen (łącznie 1920 W z 23 głośników), kosztującego tyle, co niewielki miej-

ski samochód. Audi oczywiście oferuje mnogość mate-
riałów do wykończenia wnętrza, od ekologicznych, 
przez alcantarę, po skórę.

Mnie jednak najbardziej zaintrygował całkowicie nowy 
system infotainment, składający się z trzech ekranów.

Infotainment i zaawansowana 
technologia
Pierwszy, niemal dowolnie konfigurowalny ekran, 
znajduje się za kierownicą, tam, gdzie tradycyjnie znaj-
dowały się zegary. Audi Virtual Cockpit to 12,3-calowy 
ekran o rozdzielczości Full HD, który domyślnie 
prezentuje widok znany prędkościomierza i obroto-
mierza. Wystarczy jednak skorzystać z przycisków 
na kierownicy, aby go skonfigurować pod własne 
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potrzeby. Może nawet cały zostać wypełniony nawigacją, w tym nawet 
w widoku modelu terenu w 3D. Jeśli więcej niż jeden kierowca korzysta 
z samochodu, to wszelkie ustawienia można zapisać, aby każdy, wsiadając, 
miał dostęp do własnej konfiguracji (która zawiera również ustawienia sil-
nika, zawieszenia i wszelkich innych systemów).

Drugi ekran znalazł miejsce tam, gdzie się go tradycyjnie spodziewamy – na 
środku konsoli. Zależnie od wybranej nawigacji ma on 8,8” lub 10,1” i zawsze 
jest dotykowy. To tutaj zarządza się samochodem i steruje wszystkim elemen-
tami jego wnętrza, oczywiście obok trybów jazdy, zawieszenia i wszystkiego 
innego, w tym nawigacją, wyposażoną w Google Maps oraz łączność interne-
tową (LTE-A). Gdybym miał opisać wszystko, co można tam ustawić, to artykuł 
byłby zdecydowanie dłuższy od tego, który teraz czytacie. Sam dotyk i gesty 
działają bardzo sprawnie, nie ma lagów, jeśli więc jesteście przyzwyczajeni 
do płynności nowoczesnego smartfona lub nowego iPada, to będziecie czuli 
się jak w domu (osobom ze starszymi sprzętami może grozić chęć kupienia 
czegoś nowszego). To właśnie na tym ekranie wyświetli się nam CarPlay (bez-
przewodowy) lub Android Auto, jeśli zamówimy opcjonalny Audi Smartphone 
Interface (dopłata zaledwie 1590 złotych!). Alternatywnie możemy oczywiście 
korzystać z Bluetooth. Ten ekran też odpowiada za wszystkie usługi Audi 
Connect, w tym hotspot osobisty dla naszych urządzeń (LTE-A), dostęp do 
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wiadomości, pogody, emaila, Twittera, cen 
paliw i wielu innych. A jeśli chcemy zaszaleć, 
to Q7 można teraz wyposażyć w cyfrowy tuner 
TV, który odbiera niekodowane oraz kodowane 
sygnały DVB-T2 (moduł CI+ wymagany do roz-
kodowania płatnych sygnałów).

Trzeci ekran znalazł się na centralnej kon-
soli pod ekranem głównym, a nad skrzynią 
biegów. Dolny wyświetlacz ma 8,6” i służy 
przede wszystkim do sterowania klimatyza-
cją oraz cyrkulacją powietrza w samochodzie. 
Na nim znajdziemy też przestrzeń, po której 
możemy pisać palcem, a wbudowany system 
rozpoznawania pisma będzie nasze bazgroły 
tłumaczył na swój język. Ten ekran jest też 
wyjątkowy – samo muśnięcie „przycisków” 
na nim wyświetlanych niczego nie zrobi. 
Należy je fizycznie nacisnąć, dzięki czemu 
poczujemy reakcję haptyki zwrotnej (opcjo-
nalnie również akustycznie), która zasygnali-
zuje, że dany przycisk został aktywowany.

Q7 wyposażono również w system rozpozna-
wania mowy, dzięki czemu jesteśmy w pew-
nym zakresie w stanie z nim konwersować 
naturalnym językiem. Przykładowo, samochód 
po usłyszeniu zwrotu „jest mi zimno” podniesie 
temperaturę we wnętrzu. Niestety, nie miałem 
okazji tego dłużej potestować, trudno więc mi 
ocenić, jak dalece jest to dobre lub złe.

Kolejną rzeczą, której nie miałem oka-
zji sprawdzić, jest aplikacja myAudi na 
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smartfona, za pomocą której możemy nie 
tylko otwierać lub zamykać pojazd, ale 
nawet uruchamiać w nim silnik.

Zdecydowanie ciekawszą nowością jest to, że 
Q7 zawiera w sobie wiele funkcji i hardware’u, 
dzięki któremu będzie się on mógł w przyszło-
ści komunikować się z infrastrukturą drogową. 
Przykładowo, na ekranie wirtualnego kokpitu 
będzie się wyświetlała informacja o tym, jak 
długo światła, do których się zbliżamy, będą 
jeszcze zielone lub czerwone. Ta wiedza z kolei 
umożliwi autu zwolnienie, aby wjechać na 
skrzyżowanie dokładnie wtedy, kiedy oświetle-
nie zmieni się na zielone. Tego typu rozwiązań 
w nowym Audi jest znacznie więcej, ale na 
dzisiaj czekamy jeszcze na infrastrukturę, która 
niestety nie zależy od producenta aut.

Miałem natomiast okazję przekonać się, jak 
sprawuje się najnowszy aktywny tempo-
mat (adaptive cruise control), wyposażony 
w radar, system rozpoznawania znaków 
drogowych, system utrzymania pojazdu na 
pasie, asystenta jazdy w korkach, asystenta 
omijania przeszkód i parę innych funkcji. Nie 
ukrywam, że jego zachowanie mnie zasko-
czyło… ale od początku.

Tempomat reagujący na ogra-
niczenia prędkości
Zdaję sobie sprawę z tego, że zaprojektowa-
nie tempomatu, który będzie dostosowywał 
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prędkość do aktualnego ograniczenia na drodze, nie jest prostym zadaniem. 
Znaczenie tutaj mają nie tylko różne znaki drogowe pomiędzy krajami, ale 
również różne przepisy drogowe (np. w niektórych krajach skrzyżowanie nie 
odwołuje ograniczenia, a to nie zawsze jest powtórzone za skrzyżowaniem). 
Do tego dochodzi oczywiście mnóstwo innych zmiennych, jak chociażby 
zabrudzone znaki drogowe, ustawione w nietypowych miejscach.

Test rozpocząłem od jazdy z prędkością 100 km/h na ograniczeniu do 90 
km/h – typowe „10% więcej”. Nie musiałem długo czekać, bo dojechałem 
do skrzyżowania w terenie niezabudowanym, przed którym ograniczenie 
wynosiło 70 km/h. Q7 dynamicznie zwolniło, ale nie na tyle, żeby było to 
niebezpieczne dla samochodów z tyłu. Chwilę później, po minięciu skrzy-
żowania, za którym nie było odwołania ograniczenia, auto gromko przy-
spieszyło do 90 km/h. Słucham?! Przecież miałem ustawione 100 km/h! 
Niestety, tempomat przestrzega zasad ruchu drogowego i więcej o tym za 
chwilę. Samochód również reagował na teren zabudowany i zwalniał do 50 
km/h, widząc białą tablicę, a po wyjechaniu z miasteczka automatycznie 
przyspieszał. O ile w 80–90% sytuacji radził sobie znakomicie, to jednak na 
trasie było parę przypadków, w których nie zareagował albo na ogranicze-
nie, albo na jego brak, system więc nadal wymaga rozwoju. Nie zmienia to 
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jednak faktu, że działa zaskakująco dobrze i byłem bardzo zaskoczony, że 
już mamy do naszej dyspozycji takie możliwości.

System ma kilka opcji ustawienia go pod oczekiwania użytkownika. Można 
ustawić, że na ograniczenia może reagować spokojniej lub agresywniej, 
co objawia się wolniejszym lub szybszym wytracaniem prędkości. Jest 
też kilka innych parametrów, które można spersonalizować, ale niestety 
nie znalazłem funkcji, która pozwoliłaby luźniej traktować ograniczenie 
prędkości i przyspieszać do niego plus np. 10 km/h. Jako społeczeństwo, 
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prawdopodobnie w zdecydowanej większości, nie jesteśmy jeszcze gotowi 
na takie systemy, szczególnie biorąc pod uwagę ulice w miastach, gdzie, 
jeśli jadę 70 na 50-tce, to jestem najwolniej poruszającym się pojazdem 
i autentycznie stwarzam zagrożenie, bo reszta przemieszcza się w okoli-
cach 90–130 km/h (ulica Sobieskiego w Warszawie, na odcinku od Sikor-
skiego do Dolnej, którą przemieszczam się codziennie). Wyobraźcie sobie, 
co by się działo, gdybym jechał tam dopuszczalne 50 km/h…

Piractwo drogowe
Zdaję sobie sprawę z tego, że ograniczenia prędkości nie zawsze mają 
sens i wiele też zależy od samochodu, zawieszenia oraz stanu ogumienia, 
ale wielu kierowców nie rozumie, o jakich dystansach mówimy, gdy nagle 
trzeba zatrzymać samochód. Do tego jeszcze dochodzi czas reakcji kie-
rowcy, który wynosi, według statystyk, ok. 0,8–1,0 sekundy. Do tego należy 
doliczyć czas potrzebny na zadziałanie systemu hamulcowego, co wynosi 
dodatkowe 0,3–0,4 sekundy. Średnio mamy więc 1,25 sekundy, a w tym 
czasie nasz samochód pokona ok. 10,4 metrów, jeśli jedziemy 30 km/h, 
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17,4 metrów przy 50 km/h, 31 metrów przy 90 km/h 
lub 40 metrów przy 130 km/h. Jeśli do tego doli-
czymy dystans potrzebny na wyhamowanie do zera, 
to otrzymujemy następujące wyniki (średnie):
• 17 metrów z 30 km/h,
• 32 metry z 50 km/h,
• 52 metry z 70 km/h,
• 80 metrów z 90 km/h,
• 140 metrów ze 130 km/h.

Czas reakcji i pokonany dystans ma szczególne 
znaczenie na autostradzie, gdzie regularnie widzi 
się samochody siedzące na zderzakach pojazdów 
poprzedzających. Jeśli pierwszy samochód awaryjnie 
zahamuje, bo np. zobaczy przebiegające zwierzę, to 
samochód drugi uderzy w pierwszy, zanim kierowca 
naciśnie pedał hamulca.

Bardzo istotna jest też różnica w drodze hamowania na suchej nawierzchni 
z 50 i 70 km/h, która wynosi aż 12 metrów (droga hamowania wynosi odpo-
wiednio 13 i 25 metrów). Z czasem reakcji kierowcy te wartości rosną do 
wspomnianych średnio 32 metrów z 50 km/h i 52 metrów z 70 km/h.

Zobrazuję to inaczej
Jeśli dwa samochody zaczną hamować, gdy jadą dokładnie obok siebie, 
gdzie pierwszy porusza się z prędkością 50 km/h, a drugi 70 km/h, to gdy 
pierwszy się zatrzyma, drugi nadal będzie jechał ok. 50 km/h. Zakładając, 
że pierwszy zatrzymał się idealnie przed przejściem dla pieszych, to drugi, 
zależnie od rozmiaru skrzyżowania, zatrzyma się w rejonie przejścia po 
drugiej jego stronie.

Hardcore, co?

Co dalej?
Do w pełni autonomicznych samochodów jeszcze długa droga, naszpi-
kowana wieloma pułapkami, ale powiem Wam, że ten tempomat w Q7 
nawet przypadł mi do gustu, szczególnie że nigdzie się nie spieszyłem. Co 
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ciekawsze, zrelaksowałem się podczas jazdy, bo nie stresowałem się niepo-
trzebnym hamowaniem poprzedzających mnie samochodów – Q7 samo 
zwalniało i przyspieszało na podstawie ich prędkości – ani ograniczeniami 
prędkości, fotoradarami (których na tej trasie sporo) czy terenem zabudo-
wanym, a funkcje masażu wbudowane w fotele tylko mnie bardziej rozluź-
niły. Mogłem się też skupić na słuchaniu muzyki czy podcastów, a nawet na 
rozmowach przez telefon (pasażerów nie miałem, a rozmawiałem oczywi-
ście przez zestaw głośnomówiący).

Najważniejsze jest jednak to, że jeśli przypadkiem będziecie chcieli uciec 
przed płatnym zabójcą, który będzie Was ścigał brytyjskim sportowym 
samochodem (oni zawsze takimi jeżdżą w filmach), to możecie te wszystkie 
„gadżety” wyłączyć i jechać tak, jak Wam się podoba. Jak już wspominałem, 
w tej kwestii Q7 Was nie zawiedzie, szczególnie przy sportowym pneuma-
tycznym zawieszeniu.

Cena
Q7, jak się możecie spodziewać, nie jest najtańszym samochodem w swojej 
kategorii, ale jest też przystępny cenowo na tle konkurencji. Model 45 TDI, 
wyposażony w 231-konnego diesla V6 zaczyna się od 293 000 PLN i to wła-
śnie tego wybrałbym dla siebie, pomimo że są szybsze modele, a zaoszczę-
dzoną kwotę przeznaczyłbym na dodatkowe wyposażenie wnętrza. A Wy?
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Pozostały: 6 (10 h 30 min.) é

Szybkie szkice koncepcyjne
39U 7hz 16 majkì

Dopracowanie wybranego pomysłu
54U 7hz 16 majkì

Feedback od działu Marketingu
78U 7hz 16 majkì

Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majkí

Ikony i piktogramy
35U 10hz 19 majk

Teksty (różne wersje)
27U 3hz Jutrok

Typografia i kolorystyka
14U 2hz Jutrok

Koncept Layoutu
69U 10hz Dzisiajk

Przygotowanie sesji fotograficznej
12U 7hz Dzisiajk
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Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE , aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.

https://nozbe.com/pl/?campaign=iMagazine


Gry i programy 
warte zainteresowania

Simbol
Czasami potrzebujemy mieć dostęp do nietypo-
wych znaków na klawiaturze naszego iPhone’a lub 
iPada. Jest to proste do uzyskania na Macu, ale 
na iOS-ie już nie i wymaga pomocy albo odpo-
wiedniej strony internetowej, albo specjalnej 
aplikacji. Takową właśnie stworzył pracownik  
(tak, ten symbol jest właśnie dostępny w aplika-
cji Simbol) – Amit Jain – zajmujący stanowisko 
w dziale AR w firmie. Program jest szalenie prosty, 
ale daje dostęp do kilku ważnych znaków, któ-
rych mi ostatnio brakowało i musiałem ich szukać 
w internecie, jak chociażby ^ czy  . Program jest 
dostępny za darmo i być może znajdziecie coś lep-
szego, ale ten spełnia moje oczekiwania.

Podpowiem jeszcze, że możecie w prosty sposób 
stworzyć sobie na iOS-ie lub iPadOS-ie skrót dla 
często używanych znaków lub zwrotów. Wystarczy 
wejść do Ustawień  Ogólne  Klawiatura  
Tekst i tam sobie dodać coś. Przykładowo, emoji 

 wywołuję poprzez napisanie ciągu znaków 
„llap”, co jest skrótem od Live Long and Prosper 
– zwrotu znanego ze „Star Treka”.

Cena: za darmo               

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Gry i programy warte zainteresowania  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Turbo Boost Switcher Pro
Współczesne procesory Intela korzystają z technologii Turbo Boost. 
Polega ona na tym, że procesor normalnie pracuje z częstotliwością 
niewielką, a gdy potrzebuje więcej mocy, rozkręca się do wyższej, aby 
szybciej wykonać dane zadanie. Dla przykładu weźmy procesor Core 
i9 z najnowszego MacBooka Pro 16” – jest on taktowany częstotliwością 
2,4 GHz, ale może się rozkręcić aż do 5,0 GHz. Wraz ze wzrostem często-
tliwości idzie oczywiście większy pobór prądu oraz krótszy czas pracy 
na baterii, co z kolei powoduje wyższą temperaturę procesora oraz 
konieczność uruchomienia wiatraków. Czasami jednak nie potrzebu-
jemy tej dodatkowej mocy, a hałasu z wiatraków zawsze przecież wolimy 
unikać. Dlatego warto skorzystać z Turbo Boost Switch Pro (wersja bez 
przydomka „Pro” jest darmowa, ale też ograniczona; warto zapłacić za 
pełną), który pozwala oszczędzić do 30% baterii, czyli o ⅓ wydłużyć 
nasz czas pracy bez szukania gniazdka do ładowania, i która ma kilka 
ciekawych funkcji automatyzujących działanie programu. Możemy sobie 
zdefiniować przy których aplikacjach Turbo Boost ma być wyłączony, 
a przy których nie. Możemy sprecyzować, że np. jak bateria osiągnie 50% 
stanu naładowania, to Turbo Boost zostanie wyłączony, abyśmy mogli 
dłużej pracować. Może też całość tak skonfigurować, żeby Turbo Boost 
był włączony, tylko jeśli jesteśmy podłączeni do prądu, a wyłączony, gdy 
pracujemy na baterii. Korzystam od przeszło roku na moim MacBooku 
Pro i gorąco go polecam.

Cena Turbo Boost Switcher: za darmo   
Cena Turbo Boost Switcher Pro: 9,95 USD      
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iMAGAZINE NA 
ANDROIDZIE!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mikegapinski.imagazine


Serie, które pojawiają się regularnie co roku, stają się coraz mniej 
zaskakujące. Ostatnie odsłony Call of Duty były skupione na 
rozgrywce wieloosobowej i aspektach czysto rozrywkowych. 
Najnowsza część cyklu, zatytułowana Modern Warfare, nie 
poprzestaje na szlifowaniu mechanik, ale robi też coś znacznie 
ważniejszego: stara się coś wszystkim przekazać.

Call of Duty: 
Modern WarfarePAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Call of Duty: Modern Warfare  |  Paweł Hać
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Tegoroczne Call of Duty: Modern Warfare ma wiele 
wspólnego z czwartą częścią cyklu (czyli Call of 
Duty 4: Modern Warfare), wydaną w 2007 roku. Po 
raz kolejny akcja osadzona jest we współczesnych 
realiach, a fabuła ponownie porusza wątki terrory-
zmu i nacjonalizmu, ale dużo większy nacisk poło-
żono w niej na wydarzenia towarzyszące dużym 
operacjom wojskowym, dziejące się w ich cieniu, 
ale będące równie istotnymi dla świata. Zmiana 
narracji była serii potrzebna: po trzech odsłonach 
Modern Warfare, które opowiadały historię nara-
stającego konfliktu, przeradzającego się stopniowo 
w trzecią wojnę światową, trudno byłoby podkrę-
cać tempo jeszcze bardziej. Twórcy przyznają, że 
zdecydowali się na reboot Modern Warfare z uwagi 
na to, jak bardzo zmieniło się przez ostatnie lata 
pole współczesnej walki. To prawda, choć uważam, 
że dużo ważniejsza była zmiana sposobu narracji, 
dającej możliwość zbudowania wielowymiarowej 
fabuły, na którą w poprzednich odsłonach nie było 
miejsca. Wraca Kapitan Price, czyli najbardziej 
rozpoznawalna postać w całej serii i, choć ubyło 
mu lat, to wciąż ma swój niepodrabialny wąs, nosi 

kapelusz, a od czasu do czasu odpala cygaro. O ile jednak wygląda zna-
jomo, to zachowuje się zupełnie inaczej niż swoje poprzednie wcielenie. 
Słowa o tym, że trzeba ubrudzić sobie ręce dla wyższego dobra, nie są 
tylko patetycznym hasłem rzucanym w krótkich przerwach w wymianie 
ognia. Tu bohaterowie przechodzą od słów do czynów, uciekając się do 
metod, które niewiele różnią się od tych stosowanych przez terrorystów. 
Jednocześnie są bardzo autentyczni – gdy na ekranie widzimy przemoc, 
jest ona nie celem, a środkiem, konsekwencją, ale też sposobem obrony. 
Nie przypominam sobie jeszcze FPS-a, w którym aż tak często wahałem 
się, pociągając za spust.

Infinity Ward zawsze było tym studiem, którego Call of Duty były dobrymi 
i przemyślanymi grami. Sposób opowiadania fabuły w serii Modern War-
fare był wielokrotnie powielany przez innych, Ghosts fabularnie kulało, 
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za to było świetnie dopracowane pod względem technicznym, nato-
miast Infinite Warfare czerpało, ile się da z mechaniki biegania po ścia-
nach i podwójnych skoków, opowiadało też interesującą i spójną historię 
w trudnym, bo futurystycznym uniwersum. Przepisem na nowe Modern 
Warfare, prócz przedstawienia fabuły w odcieniach szarości, jest położenie 
większego nacisku na realizm. Trójka protagonistów należy do zupełnie 
różnych światów, pomimo tego, że uwikłani są w ten sam konflikt: Alex, 
agent CIA, Kyle, żołnierz SAS oraz Farah, bojowniczka o wolność swojego 
narodu, wszyscy dążący do tego samego, ale zupełnie innymi metodami. 
Najbardziej podobały się mi dwie misje SAS, wzorowane na prawdziwych 
wydarzeniach, w których w goglach noktowizyjnych stopniowo oczyszcza 
się z przeciwników budynki, poszukując pewnych rzeczy lub osób (z oczy-
wistych przyczyn, nie mogę tego napisać konkretniej). Zadania te są per-
fekcyjnie wyreżyserowane: broń jest zablokowana na pojedynczy strzał, 
poruszamy się też ciasnymi korytarzami, w których drogę blokują nam 
inni członkowie oddziału, dyktując nam tym samym tempo. Wbrew pozo-
rom, swobody w tych zadaniach jest aż nadto, zwłaszcza w momentach, 
w których zabijam mężczyznę zasłaniającego się bezbronną kobietą, a ta 
podnosi upuszczony przez niego karabin, mierzy do mnie i ginie, zanim 
odda pierwszy strzał. To mocny moment, ale są tu chwile dużo trudniejsze 
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i jeszcze bardziej zapadające w pamięć. Co 
więcej, gra nie karze za zabijanie cywili – we 
wcześniejszych odsłonach zastrzelenie przy-
padkowej osoby wiązało się z powrotem do 
ostatniego punktu kontrolnego (z wyjątkiem 
pamiętnej misji w MW2), tu w kilku momen-
tach uniknięcie przypadkowych ofiar po 
prostu nie jest możliwe. Fabuła osadzona jest 
w fikcyjnym kraju, który, z uwagi na wydarze-
nia w grze, najbliższy jest współczesnej Syrii. 
Teoretycznie nie mamy tu żadnych historycz-
nych wydarzeń, ale kilka momentów nawią-
zuje do prawdziwych operacji wojskowych. 
Mam z tym spory problem, bo nie dość, że po 
raz kolejny narodem obarczonym za więk-
szość zła dziejącego się w grze są Rosjanie, to 
ponadto są oni w Modern Warfare odpowie-
dzialni za kilka niechlubnych wydarzeń, ocie-
rających się nawet o zbrodnie wojenne, które 
w istocie popełnili Amerykanie. Rozumiem, 
że Rosja i USA to wciąż jedne z największych 
światowych mocarstw, co czyni je prawdo-
podobnymi stronami konfliktów w ważnych 
strategicznie rejonach świata, ale tak mocna 
polaryzacja ociera się już o kicz. Gra jest 
krótka, ale intensywna – fabułę ukończyłem 
w około 5–6 godzin, ani przez chwilę się nie 
nudząc. Po obejrzeniu ostatniej sceny jestem 
niemal pewny, że historia będzie kontynu-
owana i bardzo mnie to cieszy.

Call of Duty zawsze było przede wszystkim 
grą online i to właśnie w tym trybie spę-
dzamy najwięcej czasu. W tym roku multi-
player doczekał się całkowitej przebudowy: 
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zmianie uległ sposób modyfikowania broni, pozwalający dopasowywać jej 
najdrobniejsze detale, uproszczono system wyzwań, który wymaga teraz 
bardziej świadomego podejmowania konkretnych działań (deklarujemy, 
jakie wyzwanie realizujemy, nie możemy żadnego zrealizować przypad-
kowo), a prócz znanych trybów gry pojawiło się też kilka zupełnie nowych. 
Gunfight to mój faworyt: na niewielkich mapach ścierają się dwie dwu-
osobowe drużyny, otrzymujące co dwie rundy nowy zestaw uzbrojenia. 
W zależności od tego, jaką broń i wyposażenie dostaniemy, przyjmujemy 

zupełnie inną strategię – taktyka jest ważna, bo śmierć jest permanentna, 
a leczenia nie ma. Kolejną dużą nowością jest tryb wojny lądowej, przypo-
minający Battlefielda. Na dużej mapie zdobywamy flagi, poruszamy się po 
nich pieszo lub pojazdami, a w rozgrywce uczestniczy jednocześnie kilku-
dziesięciu graczy. To bardzo przyjemny odpoczynek od szybkich zmagań 
w tradycyjnym multiplayerze, choć nie aż tak angażujący, jak można by 
się spodziewać. Jest też tryb realizmu, w którym nie ma żadnego inter-
fejsu, ale obowiązują zasady z klasycznego multiplayera (nie giniemy więc 
od jednego strzału, jak w trybie hardcore, chyba że dostaniemy w głowę) 

GRY 249



– ten tryb niezmiernie się mi podoba, bo wymaga większego skupienia 
i opanowania mapy. Tuż po premierze wyodrębniono też walkę w nocy, 
obecnie starcia te są dostępne w trybie realizmu. Każdy dostaje noktowi-
zor, a celowanie z broni ogranicza się do zamontowanego do niej celow-
nika laserowego, którego wiązkę widać, jeśli z niego mierzymy (zdradza 
to obecność zarówno naszą, jak i naszych oponentów). Pomimo tego, że 
pozostałe reguły gry są takie jak w standardowej grze, nocne walki są dużo 
wolniejsze, a starcia prowadzone są częściej na krótszy dystans. Wyglądają 
fenomenalnie – w żadnym innym tytule nie widziałem tak dobrze zrealizo-
wanego efektu użycia noktowizora.

Integralnym elementem serii Modern Warfare były zawsze operacje spe-
cjalne, czyli zadania kooperacyjne wykonywane na licznych mapach. 
W nowej odsłonie również są obecne, jednak mam wrażenie, że zostały 
dorobione na samym końcu i ledwo starczyło na nie czasu. Nie dość, że 
misji jest tylko kilka, to ponadto są niezwykle trudne i monotonne. Zada-
nia polegają na zdobyciu danych poprzez wystarczająco długie przeby-
wanie w danym miejscu czy zlikwidowanie kogoś, a wszystkie czynności 
okraszone są walką z niekończącymi się falami przeciwników, które wręcz 
zalewają mapę. Nie ma mowy o cichym rozgrywaniu misji, bo każda 

GRY 250



prędzej czy później sprowadza się do uśmiercania tysięcy wrogów, bez 
w miarę zgranej drużyny nie ma sensu do nich nawet podchodzić. Poza 
tym zadania są zdecydowanie za długie, bo można je rozgrywać nawet 
ponad pół godziny. Brakuje mi krótkich operacji z Modern Warfare 3, 
w których nie dość, że dużo więcej się działo, to były one idealne do kana-
powej rozgrywki we dwie osoby. Do operacji specjalnych warto zajrzeć 
tylko po to, by odblokować kilku operatorów (różnią się między sobą jedy-
nie wyglądem, także pomijając ten tryb, nie stracimy dostępu do żadnej 
mechaniki). Niezmiennie, w Call of Duty dobrze się strzela. Broni jest dużo 
i różni się od siebie znacząco, przez co budowanie dopasowanego do róż-
nych okazji arsenału to rozrywka na wiele godzin. Modyfikacje w postaci 
końcówek lufy, kolb, celowników czy magazynków w znaczący sposób 
wpływają na właściwości uzbrojenia, właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, 
by karabin szturmowy przerobić na snajperkę, dodając do niego odpo-
wiednią optykę, dodatki zwiększające stabilność i celność, a także prze-
łączając go w tryb ognia pojedynczego. Mechanika strzelania z broni jest 
również świetna, choć niespecjalnie realistyczna – widać jednak, że Infinity 
Ward chciało zbliżyć się do jej faktycznego zachowania. Strzelby mają 
znacznie większy zasięg niż w poprzednich odsłonach, dużo dłużej trwa też 
celowanie z ciężkich LKM-ów i karabinów snajperskich. Broń ma niewielki 
odrzut, który można zniwelować, opierając ją o ściany czy inne przeszkody. 
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Zazwyczaj tego typu dodatki nie sprawdzały się w grze online (było tak na 
przykład z wychylaniem się zza przeszkód w Ghosts), ale tym razem widać, 
że gracze z tego korzystają.

Szata graficzna Call of Duty nie była dla mnie nigdy najbardziej istotnym 
elementem. W szybkich grach sieciowych dużo ważniejsza jest płynność, 
poza tym duże tempo nie pozwala przyglądać się detalom. Ze względu na 
kampanię fabularną grafika stała się jednak ważna, a Infinity Ward o niej 
nie zapomniało. Modern Warfare wygląda doskonale nawet na podstawo-
wym PS4. Detali jest mnóstwo, świetnie prezentują się nie tylko modele 
postaci (ta mimika!), ale też otoczenie, z porozrzucanymi przedmiotami, 
zrujnowanymi wnętrzami czy kałużami spływającej po ścianach wody. 
Im ciemniejsze i kontrastowe są sceny, tym lepiej wypada też oświetle-
nie – misje w nocy należą do moich ulubionych. Kolorystyka jest bardzo 
stonowana, jaskrawe barwy ustępują miejsca szarościom ruin, zgniłej zie-
leni i pustynnym odcieniom pomarańczowego. Równie dobrze wypada 
udźwiękowienie i, o ile do świetnej muzyki w serii każdy się już przyzwy-
czaił, to głosy postaci nigdy jeszcze nie były tak przekonujące – jak zwykle, 
oryginalna angielska ścieżka dźwiękowa jest jedyną słuszną. Infinity Ward 
poradziło sobie także z odgłosami broni, kroków i otoczenia, a przede 
wszystkim dobrze osadziło je w przestrzeni. Grając na słuchawkach, nie 
miałem najmniejszej wątpliwości, skąd dobiegają dźwięki, w rozgrywce sie-
ciowej to niezmiernie istotne. Infinity Ward nie popełnia błędu poprzedni-
ków i nie oferuje (jak na razie) żadnych elementów wizualnych odstających 
stylistyką od militarnych realiów. Nie ma tu różowych karabinów, strojów 
rycerzy czy wybuchających małp – to wszystko widzieliśmy w ostatnim 
Black Ops i mam nadzieję, że tak zostanie. Nie wątpię, że wkrótce w grze 
pojawią się mikrotransakcje, a Activision nie wprowadziło ich jedynie po 
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to, by nie wspominano o nich w recenzjach, ale i tak wydawca wykazał 
się na tyle dużą dozą zdrowego rozsądku, że nie oferuje już płatnej prze-
pustki sezonowej, dającej dostęp do nowych map. Tym razem wszystkie 
aktualizacje zawartości są bezpłatne i dostępne dla wszystkich graczy. Dla 
podtrzymania dużej bazy graczy wprowadzono też cross play i to nie tylko 
pomiędzy PS4 i Xboxem, ale włączono w niego również użytkowników PC. 
Nie ma jednak ryzyka, że gracze korzystający z klawiatury i myszy będą 
mieli przewagę nad tymi z padami, bo jedynym wymogiem do wspólnego 
grania jest używanie takiego samego kontrolera. Oznacza to, że do PC 
należy podpiąć pada, w przeciwnym razie lobby będzie ograniczone do 
osób, które do konsoli zdecydowały się podpiąć klawiaturę i mysz.

Po tym, jak ostatni Black Ops przeistoczył się ze spójnej i konsekwentnej 
strzelaniny w napakowany mikrotransakcjami produkt, który wyglądał, 
jakby był darmową produkcją, do zakupu Modern Warfare podchodziłem 
bardzo sceptycznie. Infinity Ward stanęło na wysokości zadania i po raz 
kolejny pokazało, że Call of Duty może nie tylko dawać rozrywkę, ale też 
podejść poważnie do tematu wojny. Od lat nie miałem wrażenia takiej 
świeżości również w multiplayerze, który dzięki nowym, zróżnicowanym 
trybom i przebudowanej mechanice walki wygląda znajomo, ale wymaga 
też wypracowania nowych nawyków. Wszystko wskazuje na to, że Call 
of Duty: Modern Warfare będzie najpopularniejszym FPS-em 2019 roku. 
I będzie to pozycja w pełni zasłużona.
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Aplikacja Pliki i połączenie 
z serwerem SMBMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Wraz z nadejściem iOS i iPadOS 13 doczekaliśmy się kilku pożądanych 
nowości w aplikacji Pliki. Obok podłączania zewnętrznych nośników 
danych możemy w końcu też łączyć się z serwerami plików przez 
protokół SMB.

Ustanowienie takiego 
połączenia jest bardzo 
łatwe. Przechodzimy 
do aplikacji Pliki i prze-
łączamy się na widok 
główny Przeglądaj. Tam 
odszukujemy przycisk 
oznaczony trzema krop-
kami „…”.

Po kliknięciu otworzy 
się menu, z którego 
wybieramy opcję Połącz 
z serwerem.

Aplikacja Pliki i połączenie z serwerem SMB |  Maciej Skrzypczak

PORADY 254

https://twitter.com/mcskrzypczak


Pojawi się okno, w któ-
rym musimy wpisać 
adres serwera, a następ-
nie wybrać przycisk 
Połącz.

Na następnym ekranie 
musimy wskazać, czy 
chcemy się połączyć 
jako Gość, czy jako Zare-
jestrowany użytkownik. 
Jeśli wybraliśmy tę 
drugą opcję, to w polu 
poniżej musimy wpisać 
nazwę użytkownika 
i hasło. Jeśli to zrobili-
śmy, to wybieramy przy-
cisk Dalej.

Połączenie, które przed 
chwilą skonfigurowa-
liśmy, będzie później 
dostępne z ekranu 
głównego Przeglądaj 
w sekcji Udostępniane.

W tym momencie, jeśli 
wszystko dobrze wpi-
saliśmy, powinniśmy 
połączyć się z serwerem 
i zobaczyć udostęp-
nioną zawartość.
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Niedziela, piąta rano. Na zewnątrz zupełnie nie zimowo – mży, jak to 
w Anglii, przez okno wpada żółtawe światło latarni. 

Felieton (nie)świątecznyKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Felieton (nie)świąteczny  |  Kinga Ochendowska
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P
Przed chwilą spazmatyczny sąsiedzki kot wskoczył na płot z impetem, 
który obudziłby umarłego. Koty to z natury zwierzęta, które poruszają się 
z pewną gracją. Niestety, ten egzemplarz nie posiada jej ani grama. Czai się, 
skacze i wali głową mniej więcej w połowie wysokości drewnianej bramy. 
Zdziwiony wstaje, otrzepuje się, potrząsając trzema dzwoneczkami zawie-
szonymi na obroży i próbuje raz jeszcze. Nawet jeśli udaje mu się doskoczyć 
do szczytu, to robi przy tym taki rejwach, że ludzie z co słabszymi nerwami 
mogą nie dożyć świąt. Zwłaszcza gdy kota najdzie na skoki o piątej rano. 

Ulicą przebiegł lis. Owszem, w środku miasta. Biegają całymi stadami, 
zaglądają do koszy na śmieci i płoszą koty. Gdyby to była Polska, oskar-
żono by je również o obsikiwanie dzikich jagód i szerzenie wścieklizny. Tu 
jednak nie ma ani wścieklizny, ani dzikich jagód, więc lisy czują się stosun-
kowo bezpiecznie. Jeśli widzieliście biegające lisy, to wiecie, że robią to 
zabawnie. Przednie łapki, tylne łapki, przednie, tylne i ogonek. Zatrzymują 
się na środku chodnika i gapią, tak prosto w oczy, jakby chciały pokazać, 
kto tu rządzi. A potem biegną dalej, tylko bokiem, nie odwracając pyska. 
Zupełnie jak nie z tego świata.

Jeśli istnieje jeden temat, który został rozjechany walcem na wszystkie 
strony, są nim święta. Na święta serwuje się na przykład motywację – żeby 
się zorganizować, poukładać, zmienić i zaplanować wszystko, co mamy 
osiągnąć w nadchodzącym roku. Nieważne, że z tego planowania nic 
zazwyczaj nie wychodzi, bo jesteśmy ludźmi, a nie cyborgami, które żyją 
zgodnie z zaprogramowanym algorytmem. Odpowiednia dawka motywacji 
musi być, bo bez niej święta to jak wigilia bez Kevina.
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Kolejnym musikiem są tradycje i opowieści o rodzinnym charakterze 
świąt. Nie czuję się władna, żeby mówić ludziom, co i jak mają obcho-
dzić. Słyszałam, że ostatnio modne są święta świeckie i wyjazdy na narty, 
więc niech każdy świętuje, jak chce – przy stole z rodziną, na nartach 
albo na wystrzałowej imprezie. Byle bez petard, bo jak mi wystraszycie 
lisy, to posikają się ze strachu na dzikie jagody i wszyscy się wściekną. 
I to na samą Wigilię, czyli praktycznie tradycyjnie. Ja swoje święta lubię 
miękkie i ciepłe jak futerko pluszowego misia. Jak ktoś lubi drut kolcza-
sty i żyletki, to ma prawo.

No i oczywiście ostatni temat, bez którego żadne święta się nie odbędą, 
czyli prezenty. W naszej komercyjnej rzeczywistości koniecznie trzeba 
każdemu przypomnieć, że prezenty należy kupować zgodnie z prefe-
rencjami obdarowanego i że nie wypada wrzucać pod choinkę zestawu 
z dezodorantem z supermarketu. Najlepszym drogowskazem jest tutaj 
odcinek z „Friendsów”, kiedy to Phoebe i Rachel szukają prezentów 
w apartamencie Moniki. Rachel dokładnie wyjaśnia Chandlerowi mate-
matykę porównawczą w tym zakresie. Po opanowaniu równania, święta 
staną się odpowiednio stresujące:

W tym roku „Friendsi” byli bardzo popularni, a i przyjemnie zobaczyć 
dwudziestopięcioletnią Jennifer Aniston. W „The Morning Show” prezen-
towanym na Apple TV+ ma już pięćdziesiątkę i jej rola zdecydowanie 
nie polega na siedzeniu na kanapie w Central Park. W Primarku można 
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kupić „friendsowe” dresy i crop topy z kultowym „How you doin’”. Faj-
nie przywitać świąteczny poranek w popkulturowym stylu. Zwłaszcza 
że znowu przełożono termin brexitu i można spokojnie wyskoczyć na 
zakupy do Londynu.

Przyjmijmy po prostu, że prezenty kupować trzeba z odpowiednim 
rozmachem. Nie można być rudym liskiem-chytruskiem. Żeby mieć 
to z głowy, poradzę Wam, żebyście od razu strzelali w Maca Pro. Z Pro 
Display XDR, nóżką i tą zawieszką, co też ją trzeba sobie dokupić. Święta 
są raz w roku i po prostu się Wam należy. Jakby co, zawsze można wziąć 
kredyt – i banki, i lichwiarze też mają swoje poradniki okolicznościowe.

Ja Maca Pro nie chcę, bo mam już tarkę do sera 
i patelnię, więc pozostanę przy tym minimali-
stycznym rozwiązaniu. Jeśli na święta czegoś sobie 
życzę, to tego, żeby niczego nie musieć. Młody 
człowiek posiada fantastyczną zdolność, pozwala-
jącą mu wyłączać poczucie konieczności. Im dalej 
zagłębiamy się w lesie lat, tym mniej ktokolwiek 
musi nam przypominać, że najpierw obowiązki, 
a potem przyjemności. I nawet jeśli nie stoi nad 
nami karbowy z batem, to i tak wiemy, że musimy 
– posprzątać, uprać, ugotować, pomalować ściany 
albo nakarmić spazmatycznego kota. W przeciw-
nym razie wyrzuty sumienia popsują nam każdą 
skradzioną chwilę odpoczynku. Chciałabym osią-
gnąć taki stan „zenśliwości” (od Zen i szczęśliwo-
ści), w którym nie będą trapić mnie natarczywe 
głosy, przypominające o wszystkich rzeczach, które 
mogłabym zrobić, zamiast siedzieć na kanapie 
z książką. Jeśli z jakiegoś powodu też ulegacie wra-
żeniu, że święta rozjechano walcem i potrzebujecie 
dobrego pomysłu na prezent, to tego właśnie wam 
życzę: „nicniemusienia”. Bo ja wiem? Zamówcie 
potrawy z cateringu, na jednorazowych ekolo-
gicznych półmiskach, które potem wrzucicie do 
recyclingu i po problemie. Oglądajcie świąteczne 
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komedie, zakopcie się pod kocem z książką, otwórzcie butelkę wina, 
a kotu kupcie jakąś zabawkę, żeby się czymś zajął. A Wy zajmijcie się sobą.

Na „nicniemusienie” jest jeszcze jeden sposób – trzeba chcieć. Bo jak się 
czegoś chce, to się nie musi, tylko potrzebuje. I wtedy wszystko robi się 
z przyjemnością, a nie pod czujnym okiem wewnętrznego karbowego. Usu-
nięcie elementu przymusu sprawia, że możemy się dobrze bawić nawet 
wtedy, gdy kalendarz upstrzony jest zadaniami jak bożonarodzeniowa 
choinka, a na ulepienie czeka 150 pierogów. Nie namawiam, tylko sugeruję. 
Zawsze warto rozpatrzyć różne możliwości.

Tak czy inaczej, nie dajcie się rozjechać świątecznym walcem ani wystra-
szyć petardą. 

Mam nadzieję, że święta spędzicie tak, jak lubicie, a Nowy Rok spełni 
Wasze oczekiwania.

Wystrzegajcie się lisów, spazmatycznych kotów i wścieklizny.

Pozdrawiam!
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Z przedstawionych na marcowej konferencji nowości najbardziej 
interesowało mnie Apple TV+. Zapowiedzi były mocne, czołówka ze 
Spielbergiem przyprawiała o dreszcze. Lubię dobre kino, więc datę 
premiery oznaczyłam w kalendarzu.

Apple TV+ i co dalej?KINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Apple TV+ i co dalej?  |  Kinga Ochendowska
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A
Apple przyzwyczaiło mnie do dobrych produktów, założyłam więc, że TV+ 
też takie będzie. W miesiąc po premierze wiem już, co myślę o serwisie, 
ale ciągle mam nadzieję, że Apple pokaże jeszcze jakieś „One more thing…”. 
Jednak z dnia na dzień ta nadzieja staje się coraz mniejsza.

Od dawna Apple posiadało olbrzymią bazę filmów, jednak przespało 
abonamentowe usługi streamingowe. Osobiście preferuję model Net-
fiksa – w ramach abonamentu mamy dostęp do całej bazy serwisu. Apple 
wybrało jednak system mieszany, który stosuje Amazon. W ramach abo-
namentu mamy dostęp do wybranych treści, za wypożyczenie lub zakup 
pozostałych filmów i seriali musimy zapłacić. Trudno się dziwić, bo wypo-
życzalnię i sklep Apple opanowało do perfekcji, posiadało więc już na 
wstępie mocną podstawę, o którą mogło oprzeć serwis abonamentowy. To, 
że Apple nas zaskoczy, było prawie pewne, liczyłam jednak na inny przed-
miot owego zaskoczenia.

Zaskakująco niska cena
Pierwszą zaskakującą rzeczą, okazała się cena. Od dawna wiadomo, że 
Apple nie oferuje ani taniego sprzętu, ani tanich usług. Symboliczna 
wręcz opłata w zestawieniu z twarzą Spielberga była miłą niespodzianką 
i zyskała natychmiastową aprobatę użytkowników. Wiadomo jednak, że 
niektóre rzeczy są zbyt dobre, by okazały się prawdziwe i tak stało się rów-
nież w tym przypadku. Cena okazała się prawdziwa, ale oczekiwania w sto-
sunku do Apple TV+ były trochę na wyrost. Co dziwniejsze, zastosowana 
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taktyka zupełnie nie jest w stylu firmy. Apple nigdy nie ukrywało, że jego 
towary są z wyższej półki. Nie stosowało obniżek i promocji w swoich skle-
pach, co tylko potwierdzało wysoką jakość produktu. Nie uczestniczyło 
w „Czarnych Piątkach” i sezonowych wyprzedażach, wychodząc z założe-
nia, że świetnego towaru nie trzeba nikomu wciskać. 

Zaskakująco mały wybór
Niska cena zyskała swoje wyjaśnienie już w dniu premiery. Otrzymaliśmy 
bowiem po trzy odcinki klasycznych seriali („For All Mankind”, „See” oraz 
„The Morning Show”), pierwszy sezon komediowego „Dickinson”, zawiera-
jący dziesięć 30-minutowych odcinków oraz jeden film pełnometrażowy 
– „The Elephant Queen”. Dla młodszych widzów przygotowano jeden 
sezon „Ghost Stories” – 7 odcinków po 20 minut, 1 sezon „Helpsters” – 6 
odcinków po 20 minut oraz 12 odcinków „Snoopiego” po około 10 minut. 
Jak na start serwisu firmowanego przez Apple i największe twarze świa-
towego kina wybór okazał się zaskakująco niewielki. Prostota może być 
pociągająca, ale szlachectwo zobowiązuje.

Z telefonem za darmo
Apple musiało doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że oczekiwanie 
nawet symbolicznej zapłaty za serwis, który nie znajduje się nawet w fazie 
beta, nie ma racji bytu. Dlatego też zdecydowało się na zaskakujący krok 
– postanowiło dodawać roczny abonament TV+ do każdego nowo zaku-
pionego telefonu. Użytkownicy podziękowali, a Apple udało się zachować 
twarz. Co nie zmienia faktu, że tak drastyczna zmiana polityki sugeruje 
poważne zakulisowe trzęsienie ziemi i próbę kontroli strat.
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kiwanie nawet symbolicznej zapłaty za serwis, który nie zna-

jduje się nawet w fazie beta, nie ma racji bytu. Dlatego też 

zdecydowało się na zaskakujący krok – postanowiło dodawać 

roczny abonament TV+ do każdego nowo zakupionego telefonu. 

Użytkownicy podziękowali, a Apple udało się zachować twarz. 
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Starcie gigantów
Powodem, dla którego serwis wystartował w takim, a nie innym kształ-
cie, może być starcie gigantów. Apple bezsprzecznie króluje na rynku 
technologii, ale „Storytellers”, których zaprosiło do współpracy przy 
tworzeniu serwisu, to osobowości same w sobie. Już przed premierą 
pojawiły się informacje o tarciach, które wydarzyły się po tym, jak Apple 
postanowiło ingerować w treść i produkcję seriali, oczekując wprowa-
dzania politycznie poprawnych zmian. Każda ze stron przyzwyczajona 
jest do posiadania autonomii i wolnej ręki w zakresie wytwarzanych 
przez siebie treści, powstały więc opóźnienia, a część produkcji została 
zawieszona bądź usunięta z programu. Dla Apple to z pewnością nowe 
doświadczenie – uczestniczenie w projektach, w których nie posiada 
pełni władzy nad końcowym kształtem produktu. Każde wyjście ze 
strefy komfortu wiąże się z pewnym ryzykiem – w tym przypadku 
koniecznością uruchomienia usługi, która nie jest jeszcze gotowa na peł-
noprawne przyjęcie użytkowników.

Drobne potknięcia
Apple nie ustrzegło się też przed innymi potknięciami – jednym z nich 
jest brak wyraźnego rozróżnienia treści płatnych i bezpłatnych. Wyda-
wać się mogło, że wystarczyło przyjrzeć się serwisowi Amazona, by 
zauważyć, że jasne rozgraniczenie tych dwóch zakresów buduje zaufa-
nie użytkownika, zwłaszcza nowego i niedoświadczonego. Wystarczy 
jeden przykład – w Apple TV+, po zakończeniu odtwarzania odcinka, 
pojawia się listwa z kolejnymi propozycjami. W moim przypadku, wśród 
programów TV+ pojawia się w żaden sposób nieoznaczona propozycja 
obejrzenia „His Dark Matters” – serialu na podstawie świetnej książki dla 
młodzieży autorstwa Pullmana. Po kliknięciu ikony okazuje się, że serial 
jest płatny. Nie byłoby w tym nic niestosownego (poza wymieszaniem 
treści płatnych i bezpłatnych), gdyby nie to, że serial można oglądać za 
darmo w BBC iPlayer. Zwykły użytkownik z pewnością poczuje się skon-
fundowany i na pewno nie nabierze zaufania do serwisu. 

W tym miejscu wspomnę o jeszcze innym potknięciu Apple – ilości zuży-
wanych danych. Większość serwisów dostosowuje jakość streamingu do 
rodzaju urządzenia, na którym odtwarzane są media. Apple postanowiło 
nie stosować żadnych kompromisów – jeden 40-minutowy odcinek serialu 
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obejrzany na iPhonie będzie Was kosztował… 1,5 GB danych. Uważajcie 
więc, bo nawet nie zauważycie, kiedy przebijecie najwyższe nawet limity.

Idzie nowe
To nie tak, że Apple nigdy nie popełniało błę-
dów – wystarczy wspomnieć koncertową porażkę 
muzycznego serwisu społecznościowego Ping 
albo pierwszej wersji serwisu w chmurze, czyli 
Mobile me. Zdarzało się też, że Apple dodawało 
pakiety oprogramowania do nowych komputerów 
Mac – miało to miejsce w przypadku pakietów 
iLife i iWork, które raz były płatne, raz bezpłatne, 
w zależności od aktualnej polityki firmy. Nie zmie-
nia to faktu, że coś jest na rzeczy – pojawił się 
delikatny powiew zwiastujący zmiany. I to nie takie, 
jakich oczekujemy.

Może brakuje humorzastego Jobsa, który ze zło-
ści rzuciłby się na podłogę i zagroził, że wszyst-
kich zwolni. A może to po prostu znak czasu? Na 
porządku dziennym jest taniość – podstawowa 
jakość za niską cenę. Mam nadzieję, że Apple 
nie zamierza dołączać do tego nurtu. Jak każdy 
gigant, firma jest jednak zależna od akcjonariuszy 
i zarządu, którzy mogą mieć na ten temat zupełnie 
inne zdanie.

Jeśli nie kupiliście nowego telefonu z abonamentem TV+ w pakiecie, to 
proponuję zaczekać kilka miesięcy z testowaniem streamingu od Apple. 
Do tego czasu powinniśmy otrzymać przynajmniej po jednym sezonie 
każdego z seriali, co pozwoli na podjęcie bardziej świadomej decyzji, czy 
nam się podoba, czy nie.

Jak dla mnie, na dziesięć gwiazdek, Apple TV+ dostaje pięć.

 I to tylko dlatego, że lubię „Snoopiego”.

Apple bezsprzecznie królu-

je na rynku technologii, 

ale „Storytellers”, których 

zaprosiło do współpracy 

przy tworzeniu serwisu, to 

osobowości same w sobie. 

Już przed premierą pojawiły 

się informacje o tarciach, 

które wydarzyły się po 

tym, jak Apple postanowiło 

ingerować w treść i pro- 

dukcję seriali, oczekując 

wprowadzania politycznie 

poprawnych zmian.
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Kiedy piszę te słowa, mamy za oknem listopad. No wiecie – niby to ten 
miesiąc, w którym już temperatury raczej pikują w dół, aniżeli sięgają 
wiosennych piętnastu stopni, a tu masz ci los – mamy wiosnę. Zima 
stulecia ponoć za rogiem albo już nadeszła – wybaczcie, jak Was w tym 
momencie zdenerwowałem. W przełomie listopada i grudnia jest co 
najmniej kilka niezwykłych akcentów, które czynią ten czas taką jedną 
wielką, świąteczną kartką z napisem: Weź, coś zrób!

Najlepsze „cosie”KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Najlepsze „cosie”  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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M
Mono brzmi lepiej
Pamiętacie czasy, gdy na rynek wchodziła polifonia? Dzwonki poli-
foniczne kupowało się za złotówki, wysyłając specjalny kod SMS-em, 
a jak miałeś taki telefon, co to ten superdzwoneczek odtwarzał, byłeś 
ktoś. Pamiętam, jak kumpel z bloku obok, co to był takim prawdzi-
wym maniakiem wczesnej telefonii komórkowej, posiadał cały arsenał 
tajemniczych przewodów, które wpinał do złącz pod bateriami Nokii, 
Sagemów czy Motoroli. Trzymał je w metalowym, nieco pordzewiałym 
pudełku. Przypominało taki od pocisku przeciwpancernego. A mówiąc 
serio, to chodziło o porty serwisowe, dzięki którym można było „flasho-
wać” (odpowiednik dzisiejszego Jailbreaka) oprogramowanie tych cude-
niek techniki, a dzięki temu wgrywać do ich trzewi np. własnoręcznie 
skomponowany dzwonek. Kiedyś udało nam się wgrać (nawet już nie 
pamiętam jakim cudem) skompresowany kawałek utworu mp3, który 
ledwo – ale jednak – wybrzmiewał z polifonicznego głośniczka rozmia-
rów dzisiejszych mikrofonów na plecach najnowszych iPhone'ów. Cza-
sami robiło się wokół niego coś na wzór tunelu (tuby), prawie zaciskając 
dłoń, aby dźwięk był głośniejszy. No mówię Wam – piękne czasy!

Wcześniej była tylko monofonia. Kto nie pamięta domyślnego dzwonka 
Nokii 3310, niech podniesie palec. Nie widzę. Dziękuję. Jesteśmy w domu. 
No wiecie, ten dzwonek, co to powodował nerwowe sięgnięcie do kie-
szeni jakichś dziesięciu osób w Twoim wagonie tramwajowym, którzy 
myśleli, że to ich Nokia dzwoni – miał w sobie pewną nostalgię. Słyszałeś 
kilka prostych brzdęknięć i już. Przychodził okres świąteczny – płaciło 
się jakieś chore pieniądze, aby móc ściągnąć na telefon dzwonek „Jingle 
Bells”. Zapętlone od siedmiu do dziesięciu sekund melodii, którą każdy 
jednoznacznie kojarzy ze świętami. Potem nastały czasy Symbianów, 
Androidów i iPhone'ów, a przed nami rozpostarł się ocean możliwo-
ści i prawdziwa kakofonia brzmień. Próbowałem sobie ostatnio kupić 

dzwonek monofoniczny i ustawić jako główny dla 
połączeń. Udałem się do iTunes Store, zakładka 
„Dźwięki” – godzinę później nadal nie znalazłem 
klasycznego brzmienia. Same przeróbki, mixy, 
remixy, cuda na kiju. W końcu sam sobie go skom-
ponowałem, ale o tym innym razem. Mono nie 
było złe i do mono tęsknimy, bo było proste.

Mono nie było złe i do 

mono tęsknimy, bo było 

proste. 
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W okresie świątecznym od kilku lat robię wszystko, co mogę, aby ostat-
nim dniom mijającego roku nadać pewien wymiar magii. Aby każdy 
z nich miał szansę pokazać mi coś, co sprytnie przykryłem jakimś tuzi-
nem obowiązków w trakcie całego roku. Coś o mnie. Coś o innych. Coś 
o świecie. No wiecie – o życiu. I to się udaje, a ja z roku na rok nie mogę 
wyjść z podziwu, że monotasking wraca powoli do łask, a my budzimy 
się z przysypaną śniegiem głową, orientując się, że coś poszło nie tak, bo 
zamiast czapki założyliśmy umiejącą wszystko opaskę z wbudowanym 
zestawem słuchawkowym i latarką, która miała nie niszczyć fryzury. Ups. 
Nie chodzi mi o to, że powinieneś teraz wyjechać na drugi koniec świata, 
zmienić imię na Pepito i zacząć hodować alpaki, ale, jak to zrobisz, to 
napisz! Nie chcę też przywoływać amerykańskich naukowców, choć ci 
z Uniwersytu w Minesocie dawno udowodnili, że przełączenie swojej 
uwagi pomiędzy różnymi sprawunkami zabiera energię. Dumnie nazywa 
się to residuum uwagi (ang. Attention Residue). Chodzi o coś tak pro-
stego, jak dawne kupowanie dzwonków, wysyłając kod SMS. O, taki SMS 
do samego siebie, o treści: „NIC”. Ding, dong.

Zimowe „cosie”, co grają na nosie
Kubuś Puchatek to raczej nie jest – umówmy się – wzór bohatera, któ-
rego pragniesz naśladować. No ale pamiętasz, ile razy sięgał do słoika 
z miodem i dziwił się, że w nim nic nie ma, a jeszcze przed chwilą było? 
A ile razy zrobił, zanim pomyślał, a zanim znowu pomyślał – nazwał sie-
bie misiem o małym rozumku? Sporo. To trochę jak my i dlatego tak nas 
te święta rok w rok uwierają. Bo widzisz, dostaniemy od kogoś uśmiech 
albo małe co nieco i po chwilowym: „Ale fajnie!”, zaczynamy szukać 
większych „cosiów”. A potem przychodzi wieczór (wyjątkowo wczesny, 
bo taka pora roku), kubek kakao lub innego trunku i walka z prostą wia-
domością od samego siebie do samego siebie: „Daj sobie chwilę”.

A potem przychodzi wieczór (wyjątkowo wczesny, bo 

taka pora roku), kubek kakao lub innego trunku i walka 

z prostą wiadomością od samego siebie do samego siebie: 

„Daj sobie chwilę”.
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Naprawdę jest strasznie mało sytuacji, w których chwila naszego spojrze-
nia w dal, zawieszenia wzroku na choinkowych lampkach lub zamknięcia 
oczu, bo zapach pomarańczy jakiś taki dziwnie mocny, będzie skutko-
wała ogólnoświatowym kataklizmem, w którego trakcie – będzie po nas. 
Zresztą – jest przecież strażnik galaktyki – Buzz Astral, czyż nie? Czemu 
tak jakoś mało poważnie dziś? Bo widzisz, grudzień to czas, kiedy możesz 
tak trochę po prostu „Być”. I warto sobie tę chwilę dać. Dać czasowi czas. 
Dać samemu sobie – siebie, bo inaczej innym na pewno w naszym towa-
rzystwie wygodnie nie będzie. Te małe, krótkie i dłuższe momenty ukła-
dają w serducho ten cały splot emocji, wspomnień, radości i tego, co nie 
wyszło – rozplątując to wszystko. Co nie wyszło – kurcze – nie wyszło. 
Mamy grudzień! Kolejny rok minął i mogę się założyć, że działo się w nim 
niemało. A i zapewne wiele z tego nie widniało na Twojej skrzętnie uło-
żonej w styczniu liście celów, postanowień i kamieni milowych, które 
chcesz przeskoczyć, zamiast w dwanaście, to w dwa miesiące. U mnie 
jest sporo takich „cosiów”. I wiesz co? Cytując Kubusia: „Czasem z niczego 
rodzą się najlepsze »cosie«”.

Monofonicznych Świąt i do siego roku!
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W czerwcowym numerze iMagazine ukazała się recenzja najnowszej 
biografii Leonarda da Vinci, autorstwa Waltera Isaacsona. Chwilę 
potrwało, zanim ją zakupiłam, kolejną „chwilę”, zanim ja przeczytałam, 
choć słyszałam o takich, co „łyknęli” te ponad 700 mięsistych stron 
w jeden weekend. A zajęło mi to dłużej nie tylko z braku czasu, ale i chęci 
głębszego zrozumienia, jak i po co Leonardo łączył naukę ze sztuką. 

Kim jest współczesny 
Leonardo da Vinci?MAGDALENA ŻUK

in/magda-zuk

Kim jest współczesny Leonardo da Vinci?  |  Magdalena Żuk
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J
Jak wykorzystywał znajomość matematyki, anatomii czy geografii do 
namalowania pięknych, proporcjonalnych i poruszających scen i postaci. 

Tą fascynację różnymi światami można też znaleźć u córki Lorda Byrona 
– Ady Lovelace, która przeżywszy zaledwie 36 lat, zapisała się na kar-
tach historii jako pierwsza programistka i pionierka informatyki. Jako 
córka genialnego poety, a równocześnie uzdolniona matematyczka, wie-
rzyła, że intuicja i wyobraźnia są kluczowe do efektywnego korzystania 
z matematycznych i naukowych konceptów. Uważała się równocześnie 
za analityka i metafizyka, a osiągała to, łącząc w swoich pracach poezję 
z matematyką. Podobno uważała, że maszyny będzie można wykorzy-
stywać nie tylko do obliczeń, ale i tworzenia muzyki i dzieł sztuki, pod 
warunkiem dostarczenia im odpowiednich danych i algorytmów. 

Coś, co prawie 200 lat temu brzmiało jak 
science fiction, dziś jest faktem, a Adę można 
uznać nie tylko za prekursorkę programowa-
nia, ale też arttechu, rozumianego jako łącze-
nie sztuki i nowych technologii. Najwięcej 
medialnego szumu było dotychczas wokół 
informacji o sprzedaży „Portretu Edmonda de 
Belamy”, autorstwa francuskiego kolektywu 
Obvious za sensacyjną kwotę 432 500 dolarów. 
W miejscu podpisu artysty widniał algorytm, 
świadczący o tym, że obraz jest dziełem nie 
człowieka, ale AI. Dziwnie to wygląda, czego 
mogłam doświadczyć, widząc inny z serii 11 
„Portretów rodziny de Balamy” na paryskich 
targach sztuki w październiku tego roku. 
Z estetycznego punktu widzenia nie rzucał na 
kolana. Natomiast kwota podana przez galerię, 
choć zdecydowanie niższa od tej nowojorskiej, 
robiła wrażenie.

Czy bezpiecznie mieć swój opis w Wikipedii?
W całej Europie, łącznie z Polską, rośnie liczba wystaw i instalacji z sze-
roko rozumianej kategorii digital artu. Mają one dwa wymiary. Z jednej 
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strony prezentowane są eksponaty czy instalacje, do których powstania 
lub wystawienia artyści wykorzystali nowoczesne technologie, w szcze-
gólności: sztuczną inteligencję (AI), wirtualną (VR) czy rozszerzoną 
(AR) rzeczywistość. Z drugiej prezentowane – niezależnie od techniki 
wykonania – są prace, które próbują nam uświadomić, dokąd prowadzi 
rozwój nowoczesnych technologii. Ciekawym połączeniem tych obu 
kategorii była wystawiona w tym roku na wystawie o AI w bazylejskim 
Haus de elektronischen Kuenste (HeK) praca belgijskiego artysty Driesa 
Depoortera. W swojej instalacji „Surveillance Paparazzi” artysta zhako-
wał ponad 1000 niezabezpieczonych kamer monitorujących na całym 
świecie. Na ekranie instalacji, w czasie rzeczywistym, widać było kolejne 
osoby identyfikowane przez „system”. A system bazował na dopasowa-
niu twarzy zmonitorowanej osoby do jej zdjęcia w sieci i opisu na Wiki-
pedii… Niby podobne sytuacje znamy z Netfliksowego „Czarnego lustra” 
czy z doniesień z Chin, gdzie skanowanie twarzy już od dawna jest poza 
fazą eksperymentu. Jednak zobaczenie takiej instalacji na wystawie 
sztuki, w dodatku w otoczeniu dwudziestu innych podobnych „dzieł 
sztuki” nie pozwala przejść obok niej obojętnie. 

„Dolina niesamowitości”, czyli kiedy człowiek 
boi się robota
Powtarzającym się motywem łączącym różne wystawy jest pojęcie 
„Uncanny valley”, które nawiązuje do przeprowadzonego w 1970 roku 
przez japońskiego inżyniera i konstruktora robotów Masahiro Mori 
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badania dotyczącego emocjonalnej reakcji ludzi na wygląd zewnętrzny 
robotów. Im robot był bardziej podobny do człowieka, tym sympa-
tyczniejszy się wydawał. Jednak w pewnym momencie ta tendencja 
się zmienia i okazuje się, że roboty najbardziej zbliżone do człowieka 
wywołują w nim uczucie dyskomfortu, a nawet strachu. Ostatnio miałam 
„przyjemność” doświadczyć namiastki tego, co opisywał M. Mori na kra-
kowskim AGH, w bezpośrednim kontakcie z SENSTEREM. Ten 5-metrowy 
twór na czterech nogach został zaprojektowany w latach 60. XX wieku 
przez polskiego artystę-inżyniera Edwarda Ihnatowicza. W latach 70. był 
prezentowany w pawilonie wystawowym Evoluon, należącym do firmy 
Philips, koncernu, który wsparł powstanie pracy. Później przez kilkadzie-
siąt lat uznawany był za zaginiony, aż do momentu jego odnalezienia 
przez pracowników AGH. Następnie został sprowadzony do Krakowa, 
gdzie aktualnie jest rekonstruowany. Projekt RE-SENSTER jest nadal 
w toku, chociaż rzeźba była już prezentowana na wrocławskim Festiwalu 
WRO w 2019 roku, a jej kolejny pokaz planowany jest w warszawskiej 
Zachęcie w połowie 2020. Jest to bezsprzecznie niezwykły przykład 
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dzieła sztuki robotycznej, tym bardziej, że była to pierwsza na świecie 
rzeźba sterowana przez komputer, reagująca na dźwięki i ruchy odbior-
ców. Do dzisiaj zachowały się nagrania video z lat 70., w których widać ją 
w pełnej okazałości. 

AI w sztuce na globalnym radarze 
W tym roku dużo się działo wokół sztucznej inteligencji. Osobiście mia-
łam okazję być na dwóch bardzo ciekawych wystawach zbudowanych 
wokół tematu AI w Bazylei i Wiedniu. Inna, z pewnością nie mniej cie-

kawa, patrząc po eksponatach i artystach – była 
w Londynie. Również tegoroczna edycji Art+Tech 
Summit zorganizowana przez jeden z największych 
domów aukcyjnych na świecie – Christie’s, poświę-
cona była sztucznej inteligencji. Ponieważ orga-
nizatorzy mają misję dzielenia się wiedzą, pełne 
nagranie tej konferencji dostępne jest na Youtube. 
Choć całość trwa ponad 5 godz., warto poświęcić 
ten czas, aby posłuchać, co już w tym obszarze 
się dzieje i jakie są perspektywy jego rozwoju dla 
instytucji kultury oraz rynku sztuki. A okazuje się, 
że jest wiele oczywistych, jak i nieoczywistych 
obszarów zastosowania AI.

Co ciekawe, pierwszy Art+Tech Summit poświę-
cony był blockchainowi, a najbliższy – w Hong 
Kongu w listopadzie 2019 – Mixed Reality. Wystąpi 
na nim m.in. współzałożyciel DSL Collection, 
Sylvain Levy, którego miałam przyjemność posłu-
chać podczas tegorocznej edycji paryskich tar-
gów współczesnej sztuki azjatyckiej ASIA NOW 
w dyskusji na temat tego, czy technologia zmienia 
to, jak doświadczamy sztuki. Wszyscy rozmówcy 
zgodzili się w zasadzie co do tego, że ludzie coraz 
częściej szukają doświadczeń niż obiektów. Stąd 
np. rosnące znaczenie rozszerzonej i wirtualnej rze-
czywistości w sztuce. jako środka przekazu i posze-
rzania pola doświadczeń. Wśród prezentowanych 

Projekt RE-SENSTER jest 

nadal w toku, chociaż 

rzeźba była już prezentow-

ana na wrocławskim Festi-

walu WRO w 2019 roku,  

a jej kolejny pokaz planow-

any jest w warszawsk-

iej Zachęcie w połowie 

2020. Jest to bezsprzec-

znie niezwykły przykład 

dzieła sztuki robotycznej, 

tym bardziej, że była to 

pierwsza na świecie rzeźba 

sterowana przez komput-

er, reagująca na dźwięki  

i ruchy odbiorców. Do 

dzisiaj zachowały się na-

grania video z lat 70.,  

w których widać ją 

w pełnej okazałości. 
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przykładów VR znalazł się m.in. „Bridge” 
Nikity Shalenny’ego, którego doświadczałam 
w wirtualnej rzeczywistości w TR Warszawa 
podczas tegorocznej bardzo ciekawej edycji 
Digital Cultures w Warszawie. Przy okazji 
wspomnianej dyskusji poznałam jeszcze 
jedną ciekawą postać współczesnej sceny 
arttechowej, tj. chińską artystkę Liu Wa. 
W swojej sztuce wykorzystuje ona zdobycze 
neurobiologii, tworząc wizualne ścieżki mię-
dzy emocjami publiczności a środowiskiem 
fizycznym. Przykład takiej instalacji prezen-
towany był na ASIA NOW – widz z urządze-
niem do badania fal mózgowych na głowie 
wpływał na kolor obrazu, na który patrzył. 

Co jeszcze łączy Leonarda 
z Adą? 
Wokół Ady Lovelace narosły liczne kontro-
wersje, podważające jej pionierstwo w obsza-
rze programowania. Podobnie w przypadku 
da Vinciego istnieje wiele dzieł, co do któ-
rych historycy sztuki nie mogę rozstrzygnąć, 
na ile są jego autorstwa, a na ile innych arty-
stów, z którymi współpracował. Bo właśnie 
słowem-kluczem jest tutaj „współpraca”. 
Zarówno Ada, jak i Leonardo, nie rozwijali 
swojego geniuszu w zaciszu swoich pracowni, 
lecz rozwijali siebie i swoje pomysły podczas 
licznych interakcji z innymi ludźmi. Nie cho-
dzi więc o to, aby wszystko samemu odkryć 
tylko, żeby tak „połączyć kropki”, aby nowe 
odkrycie było przełomowe. 
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Mija kolejny rok, Święta już tuż-tuż. Sklepy są pięknie udekorowane, 
ulice oświetlone tysiącami lampeczek, a w radiu znowu leci 
nieśmiertelne „Last Christmas”. Tak, świąteczny szał zakupowy rozkręca 
się w najlepsze. 

Czy naprawdę 
potrzebujemy tylu rzeczy? KRZYSZTOF MORAWSKI

in/krzysztof-morawski

Czy naprawdę potrzebujemy tylu rzeczy?   |  Krzysztof Morawski
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N
Nasze ulubione gazety prezentują swoje poradniki prezentowe, stara-
jąc się nam pomóc zabłysnąć podczas wigilijnego wieczoru. Wszystko 
jest piękne, wszyscy jesteśmy szczęśliwi i ogólnie jest sielsko i anielsko. 
Tylko, czy aby na pewno? 

Czytałem niedawno w „RP” ciekawy artykuł o tym, że Polska jest w czo-
łówce państw z największą grupą konsumentów, którym bieganie po 
sklepach przed Świętami kojarzy się jak najgorzej. Ponad 66% Polaków 
jest zestresowanych świątecznymi zakupami, a głównym powodem tego 
jest brak czasu. 

Szczerze powiedziawszy, nie dziwi mnie to, jednak problemem według 
mnie nie jest brak czasu. Przyczyna tego leży znacznie głębiej. Leży 
w nas samych. 

Właściwie od kołyski jesteśmy uczeni dwóch rzeczy: konsumpcjoni-
zmu i chęci natychmiastowej gratyfikacji. To one kształtują nas jako 
ludzi, wpływają na codzienne wybory i… sprawiają, że stajemy się coraz 
biedniejsi. To niestety niesie ze sobą smutne konsekwencje, choćby 
w postaci braku czasu. Wszyscy jesteśmy bowiem strasznie zapracowani, 
bo jak inaczej zarobić pieniążki na to wszystko, prawda?

W swoim krótkim życiu miałem już okazję żyć w czterech krajach: 
w Polsce, Belgii, Luksemburgu i UK. Choć konsumpcjonizm jest obecny 
wszędzie, to myślę, że nigdzie nie jest widoczny aż tak, jak u nas w kraju. 
Pewnym uzasadnieniem tego może być nasza historia i czasy komuni-
zmu, w których sklepowe półki świeciły pustkami, a radośni towarzysze 
prześcigali się w kreatywnych sposobach zdobycia karteczek na szy-
neczkę czy wigilijnego karpia. 

W swoim krótkim życiu miałem już okazję żyć w czterech kra-

jach: w Polsce, Belgii, Luksemburgu i UK. Choć konsump-

cjonizm jest obecny wszędzie, to myślę, że nigdzie nie jest 

widoczny aż tak, jak u nas w kraju. 
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Dziś sklepowe półki uginają się pod cię-
żarem towarów na nich wystawionych, 
a pustką świecą nasze portfele. Tu wła-
śnie wchodzi do gry chęć natychmiasto-
wej gratyfikacji, do której musimy dodać 
garść „taniego pieniądza” i szczyptę presji 
społecznej, aby mieć gotowy przepis na 
katastrofę. Nie wierzysz, rozejrzyj się wkoło. 
W telewizji i na bilbordach znowu królują 
reklamy z „kosmiczną ofertą”, „miniratką” 
czy alternatywną pożyczką z karty. 

Właściwie nie musisz nawet wychodzić 
z domu, aby móc stać się tegorocznym 
królem świątecznych zakupów i prawdziwą 
gwiazdą swojej Wigilii. Wystarczy tylko kilka 
kliknięć po zalogowaniu się na swoje konto 
w banku lub po prostu kupując coś na 12 rat 
0%. Bum i gotowe. Teraz możesz w końcu 
dać upust swojej wyobraźni, a konsekwen-
cje tego zostaną rozłożone na 12–24 łatwych 
do spłaty rat. 

Zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz tylu 
rzeczy? Czy ten nowy MacBook Pro za jedyne 
14 000 złotych jest wart czterech lat kredytu? 
Czy twoje 5-letnie dziecko naprawdę potrze-
buje nowego iPada (koniecznie z 4G), aby 
móc oglądać „Świnkę Peppę” podczas jazdy 
samochodem do przedszkola? No i koniecz-
nie – nowy telewizor. Koniecznie smart, z 4K 
Ultra HD, Wi-Fi i najlepiej czujnikiem otocze-
nia... Cokolwiek to znaczy. 
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Czy zamiast tego nie lepiej wyjść gdzieś i spędzić trochę czasu ze znajo-
mymi i rodziną?

Żyjemy w śmiesznym świecie, w którym ludzie sami zakładają sobie kaj-
danki na ręce, a potem narzekają na to, że są „więźniami systemu”. Nie, to 
nie złe korporacje, zachłanni bogacze ani nawet obecnie panujący rząd 
są winni Twojej sytuacji. Tylko Ty. Jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, może Ci się 
nie spodobać to, gdzie dotrzesz. Pamiętaj, to jednak Ty przebyłeś tę drogę. 

Smutna prawda jest taka, że wszyscy stajemy się coraz biedniejsi i to nie-
stety tylko nasza wina. Święta to naprawdę dobry czas na chwilę refleksji, 
a Nowy Rok na jakieś sensowne postanowienia. 

Rozglądam się wkoło siebie i przeraża mnie to, co widzę. Ludzie kupujący 
samochody z miesięczną ratą równą racie kredytu hipotetycznego, bio-
rący kredyty na wyjazdy wakacyjne czy nowe gadżety, które za rok już nie 
będą takie trendy. Przecież przyjdą nowe Święta i całą tę maszynkę będzie 
trzeba rozkręcić ponownie. 

Czasami zastanawia mnie to, czy jesteśmy tak ślepi, czy po prostu nie 
chcemy widzieć tego, co dzieje się w tle. Po cichu, bez głośnej reklamy 
w telewizji czy internecie. 

Model ekonomiczny gospodarstwa domowego zmienił się nie do poznania. 
Kiedyś normalne było to, że mężczyzna szedł do pracy, a kobieta zosta-
wała w domu z dziećmi. 

Zanim rzuci się na mnie stado żądnych krwi feministek, spieszę poinfor-
mować, że nie mam problemu z tym, by role się odwróciły. Zmierzam do 
czegoś innego. Jedna pracująca osoba była w stanie utrzymać rodzinę. 
Często rodzinę 2 + 2 lub więcej. Powtórzę – jedna pracująca osoba utrzy-
mywała cztery lub więcej osoby. 

Rozejrzyj się teraz wokół siebie i powiedz mi z ręką na sercu, jaki procent 
osób, które znasz, może powiedzieć otwarcie – tak, możemy utrzymać 
się z jednej pensji. Drugą odkładamy lub wydajemy na przyjemności. Bo 
widzisz, ja nie twierdzę, że jedna osoba powinna pracować, a druga być 
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w domu. Ja mówię, że jedna pensja powinna wystarczyć do utrzymania 
całej rodziny. 

Z moich prywatnych obserwacji wynika, że niespełna 10% osób może 
faktycznie tak zrobić, a oficjalne statystyki są jeszcze gorsze. Jak podaje 
„Newsweek”, tylko nieliczni Polacy regularnie odkładają po 500, 1000 zło-
tych lub więcej, kupują mieszkania na wynajem albo inne aktywa. 

Z grubsza połowa ludzi odkłada nie więcej jak 
100–200 złotych miesięcznie. Reszta zarobionych 
pieniędzy wydawana jest na bieżąco. Z ostatnich 
dostępnych danych Narodowego Banku Polskiego 
(za pierwsze półrocze 2017 roku) wynika, że stopa 
oszczędności wynosiła w tym okresie ok. 2% 
dochodów. 

Teoretycznie wszyscy powinniśmy mieć oszczęd-
ności w wielkości równej 3–6 miesięcy całko-
witych kosztów naszego życia (jako rodziny). 
Bo wtedy utrata jednego źródła dochodu daje 
nam gwarancję życia na tym samym poziomie 
6–12 miesięcy, a to wystarczający okres na znale-
zienie nowej pracy. 

W USA jest jeszcze gorzej. Jak wynika z badań, tylko 
ok. 40% Amerykanów stać na jednorazowy wyda-
tek rzędu 400 dolarów.

Jak podaje brytyjski „The Guardian”: „Globalne 
nierówności rosną na całym świecie. Połowa świa-

towego bogactwa jest obecnie w rękach zaledwie 1% populacji!”. 

Większość z nas posiada coraz mniej i pracuje na to coraz ciężej. Bo jeśli 
nie widzisz, że smartfon, który zapewne znudzi Ci się za 12–24 miesięcy, 
kupiłeś(aś) właśnie na raty w kredycie 36–48 miesięcy, to masz problem. 

Z grubsza połowa ludzi 

odkłada nie więcej jak 100–

200 złotych miesięcznie. 

Reszta zarobionych 

pieniędzy wydawana jest 

na bieżąco. Z ostatnich 

dostępnych danych 

Narodowego Banku 

Polskiego (za pierwsze 

półrocze 2017 roku) wynika, 

że stopa oszczędności 

wynosiła w tym okresie ok. 

2% dochodów. 
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Kupowanie na raty, w abonamencie, lub wręcz wynajem stał się tak 
modny, a właściwie powinienem napisać „powszechny” nie dlatego, że jest 
lepszy od kupowania czegoś za gotówkę. Tylko dlatego, że jest łatwiejszy. 

Płacimy za dostęp do muzyki, zamiast ją po prostu kupić. 

Wiążemy się na 24–36 miesięcy umową z operatorem, który da najlepszy tele-
fon w abonamencie, zamiast kupić telefon i wybrać najkorzystniejszą ofertę. 

Technologia sprawia, że nasze życie jest łatwiejsze, ale to wcale nie ozna-
cza, że jesteśmy bogatsi jako społeczeństwo. 

W międzyczasie wydłuża się okres, w którym młodzi ludzie muszą miesz-
kać z rodzicami. Średnia europejska to 26 lat, ale w wielu krajach jest to 
30 lat lub więcej. 

Polska nie wypada wcale dużo lepiej, u nas średnia to 26–27 lat (Źródło). 
Dlaczego Europejczycy usamodzielniają się tak późno? Częściowo ze 
względu na wysokie bezrobocie wśród młodych (w Hiszpanii sięga ono 
nawet 45%), częściowo przez wygodny styl życia.

Rozwiązanie problemu jest całkiem proste, choć nie jest łatwe. Bo 
widzisz, trudno jest odmówić swoim zachciankom. Nie jest łatwo narzu-
cić sobie dyscyplinę oszczędzania co najmniej 20% naszej pensji (ideal-
nie powinno to być ok 40%). Nie jest łatwo wydać pieniądze i poświęcić 
czas na doszkolenie się z czegoś, co może pomóc nam zwiększyć nasze 
dochody, zamiast kupić nowego iPada i oglądać na nim Netfliksa. 

Większość z nas posiada coraz mniej i pracuje na to coraz 

ciężej. Bo jeśli nie widzisz, że smartfon, który zapewne znudzi 

Ci się za 12–24 miesięcy, kupiłeś(aś) właśnie na raty w kredycie 

36–48 miesięcy, to masz problem. 
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Tak naprawdę należy sobie zadać jedno proste pytanie: co tak naprawdę 
jest dla mnie ważne w życiu? 

Czy naprawdę jest to nowy gadżet, czy może wolność finansowa? 
A może tak naprawdę w głębi duszy chcesz móc spędzać więcej czasu 
ze swoimi dziećmi, zamiast przed nowym 70-calowym telewizorem? 
Podróże? Zdrowie? Samorozwój? 

Dla każdego z nas ta odpowiedź będzie inna. Jeśli poświęcisz nieco 
czasu na zastanowienie się nad tym, stworzysz swój wewnętrzny kom-
pas, który pomoże Ci dużo skuteczniej nawigować w gąszczu świątecz-
nych okazji, wybierając np. zestaw craftów do wspólnej zabawy ze swoją 
pociechą zamiast nowego tabletu, jeśli czas spędzony z dzieckiem oka-
zał się Twoim priorytetem. 

Niezależnie od tego, co wybierzesz, pamiętaj – Święta są czasem, który 
należy spędzić z rodziną, doświadczać, a nie tylko kupować. Prezenty są 
fajne, ale nie dajemy się zwariować.
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Gdy Apple odświeżył linie Macbooków, chyba w 2016 roku, jak zawsze 
promował je hasłem: „To najlepszy komputer, jaki możesz mieć”. Ja 
im uwierzyłem. Potrzebowałem wydajnego małego komputera, więc 
ignorując wszystko na systemie Ms Windows, wybrałem najwydajniejszą 
wersję 13” Macbooka Pro.

Apple, ja wciskam ESCADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Apple, ja wciskam ESC  |  Adalbert Freeman
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A
Otrzymałem komputer, w którym klawiatura nie wystawała. Panel 
wyświetlał dodatkowe funkcje i przycisk ESC. Przez kilka miesięcy uży-
wałem jeszcze wersji z fizycznym klawiszem ESC. Niestety, brakowało mi 
większej liczby portów USB. Musiałem przejść na wyższy model. 

Klawiatura nie pasowała mi już od modelu Macbooka 12”, który też 
miałem. Jednak w tym małym niemal tablecie rozumiałem, iż dodanie 
nawet 1 mm jest problematyczne. Dwunastka była świetna. Dokładnie 
taka, jaka powinna być. Mała i lekka. Jednak zupełnie czegoś innego 
oczekiwałem od komputera, który w nazwie ma „PRO”. 

Wszystko, co czytałem o tym komputerze w necie, to przygody, jakie 
miał Wojtek z baterią. Jakoś mi to nie przeszkadzało. Stwierdziłem, że 
będzie jak z AirPodsami, na początku wyglądasz śmiesznie, ale potem 
każdy je nosi i są bardzo wygodne. Za każdym razem Apple mnie uspo-
kajało, gdy widziałem, że ludzie mają problemy z klawiaturami. Mnie się 
tylko niezbyt wygodnie pisze, ale technicznie nie mam problemu. Więc 
to pewnie wymysły jakichś szukających sensacji blogerów. 

Panel TouchBar był dla mnie niezbyt funkcjonalny, 
wręcz zbędny. Potraktowałem go jak dodatek. Taki 
kwiatek do kożucha. Jedynie szkoda mi było fizycz-
nego klawisza ESC. Nie był jednak to dla mnie pro-
blem. Jest jak jest. Najważniejsze, że sprzęt działał.

Nie czułem potrzeby zmiany komputera na inny. 
Używam zamiennie Laptopa Huawei MateBook X 
na Windows oraz iPada Pro 11”. Miałem wszystko, co 
mi potrzebne. Do dzisiaj.

Apple bez zapowiedzi wrzuciło nam nowego 
Macbooka Pro. Zmieniło jego wymiar, ale to nie 
jest najważniejsze. Najważniejsze jest dodanie 
klawisza ESC i zmiana klawiatury. Tym jednym 
ruchem powiedziało i przyznało się ostatecznie, 
że mnie oszukiwali. Kazali mi się męczyć przez 
kilka lat z twardą jak deska klawiaturą w laptopach. 
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Przekonywali, że ta jest najlepsza. Teraz nagle ją zamieniają na inną? 
Mogliby chociaż powiedzieć, że zastosowali klawiaturę motylkową 3. 
generacji. 

Jednak największym dla mnie zaskoczeniem jest to, że pojawił się przy-
cisk ESC. Przecież jeśli firma zabierała nam go, to musiała być pewna, że 
nie wróci do niego. Nagle w Apple wszystko jest możliwe. 

Zastanówmy się, co to oznacza? Ja pracuję na komputerach Apple od 
20 lat i przeszedłem przez wiele generacji sprzętu, ale czegoś takiego 
nie pamiętam. Gdy zabierano nam stację dyskietek, nie było do nich 
powrotu, nawet gdy wszyscy pukali się w głowę. Potem zabrano nam 
płyty CD. Apple zabiera nam sporo rzeczy. Jednak nie pamiętam, by 
cokolwiek potem oddali. Nie przypominam sobie takiego faktu, od 
kiedy użytkuję ich sprzęt.

Co dla mnie to oznacza? Apple nie jest już firmą, która wyznacza trendy. 
Ich telefon ledwo nadąża nad azjatyckimi flagowcami. Nie jest też już 
synonimem czegoś innego, czegoś, na co zwraca się uwagę. Jest zwy-
kłym flagowcem z wyższą ceną. Sam porzuciłem iPhone’a na rzecz Sam-
sunga, obecnie mam Note 10. Tam dostaję więcej. Komputery już nie są 
takie, jak dawniej. Windows przez lata się zmienił. Jest bardziej przyjazny 
i stabilny niż kiedykolwiek. Nie narzuca też swoich płatnych rozwiązań. 
Jesteś bardziej niezależny, niż będąc z Apple.

Jednak największym dla mnie 

zaskoczeniem jest to, że pojawił się 

przycisk ESC. Przecież jeśli firma 

zabierała nam go, to musiała być 

pewna, że nie wróci do niego. Na-

gle w Apple wszystko jest możliwe. 
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Ten ruch jest też potwierdzeniem, iż tabelki w Excelu i raporty sprze-
dawców są ważniejsze, niż tak kiedyś podkreślana innowacyjność. Gdy-
bym teraz wybrał się do siedziby Apple, przed budynkiem, zamiast flagi 
pirackiej, wisiałby baner zapraszający na zaawansowany kurs Excela. 

Ja ciągle szukam czegoś, co by mnie rozwijało. Ciągle szukam nowych aktyw-
ności, które pozwolą mi być kreatywnym i mimo 47 lat być na technologicz-
nej fali. Staram się móc rozmawiać z moimi synami o nowościach i o tym, 
czym oni żyją. Staram się wiedzieć tyle samo, ile młodsi koledzy, dzięki cią-
głemu uczestnictwu w szkoleniach kursach czy seminariach. Dzięki doświad-
czeniu mam jeszcze lepszy ogląd na większość technologii. Czasami trudno 
mi wyjść poza schematy, ale wydaje mi się, że na razie mi się to udaje.

Apple nie upadnie. To nie jest koniec Apple. To jest tylko potwierdzenie, iż ta 
firma, która tak bardzo determinowała moją karierę przez 20 lat, zestarzała 
się. Brak w niej świeżości i nowoczesnych rozwiązań. Wszystko, co pobudzało 
wyobraźnię, nawet niedawno, zostało sprowadzone do powrotu fizycznego 
klawisza ESC. Przypominam sobie, jak podobała mi się reklama iPada Pro, jak 
kreatywna była dziewczynka. Apple i zapatrzeni w nią użytkownicy tego nie 
zauważą. Jednak co będzie, jeśli tacy jak ja, starzy fani marki odwrócą się od 
niej? Czy pozyskają młodych? Czym? Na pewno nie będzie to cena. 

Mój młody syn zadał mi pytanie: „Tato, zawsze pamiętam Cię z Apple’em. 
Co się stało, że teraz u ciebie w domu jedynie iPad jest z tym logo?”. Po 
zastanowieniu odpowiedziałem: „Synek, Apple jest za drogi na to, co 
oferuje i za bardzo zwykły by czuć się innym”. 

Jak postanowiłem wcisnąć ESC.

Co dla mnie to oznacza? Apple nie jest już firmą, która wyznac-

za trendy. Ich telefon ledwo nadąża nad azjatyckimi flagow-

cami. Nie jest też już synonimem czegoś innego, czegoś, na co 

zwraca się uwagę. Jest zwykłym flagowcem z wyższą ceną. Sam 

porzuciłem iPhone’a na rzecz Samsunga, obecnie mam Note 10. 

Tam dostaję więcej. 
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Gdy cofniemy się pamięcią o zaledwie kilka lat, uświadomimy sobie, 
że jeszcze niedawno nikt nie kojarzył Nowozelandczyka o nazwisko 
Waititi. Dziś wstydem jest go nie znać.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Jojo Rabbit |  Jan Urbanowicz

Jojo Rabbit

Ocena iMagazine
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https://youtu.be/bgMb4iikhSs
https://twitter.com/yasiek_


Taika Waititi wszedł do świadomości widzów w 2014 roku, za sprawą 
swojego filmu „Co robimy w ukryciu”, będącego mockumentem 
o wampirach i o ich codziennym życiu we współczesnym świecie. Dla 
wielu – w tym dla autora tekstu – zarówno film, jak i postać reżysera, 
były wielkim odkryciem i ogromnym powiewem świeżości. Podobnie 
musiało być w przypadku „ludzi na samym szczycie”, ponieważ zale-
dwie dwa lata później Waititi został wybrany na stanowisko reżysera 
trzeciej odsłony przygód Thora. „Thor: Ragnarok” osiągnął olbrzymi 
sukces, nie tylko kasowy, ale również przypadł do gustu widzom i kry-
tykom na całym świecie. Nic więc dziwnego, że kolejny film o bogu 

piorunów, który zobaczymy 2021 roku, również 
wyjdzie spod rąk Nowozelandczyka. Zanim to 
jednak nastąpi, w styczniu 2020 roku do kin wej-
dzie jego film niezwiązany z uniwersum Marvela.

„Jojo Rabbit” skradł moje serce już w chwili, 
gdy ukazał się jego pierwszy zwiastun. To opo-
wieść o młodym chłopcu żyjącym w Niemczech 

„Jojo Rabbit” skradł moje 

serce już w chwili, gdy 

ukazał się jego pierwszy 

zwiastun. 
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podczas II wojny światowej, chcącym wstąpić w szeregi Hitlerjugend. 
Pomaga mu w tym jego wyimaginowany przyjaciel – Adolf (jak nie-
trudno się domyślić, na nazwisko ma Hitler, choć nie pada to w filmie), 
w którego wciela się sam reżyser. Jojo odkrywa, że jego matka ukrywa 
w domu młodą żydowską dziewczynkę. Od tej pory nasz bohater będzie 
miał nie lada dysonans. 

Po zwiastunie widać, że w filmie będziemy mieli do czynienia z wieloma 
zabawnymi sytuacjami, które często ocierają się o kpinę. Na szczęście 
balans pomiędzy tym, z czego się śmiejemy, a tym, z czego nie powinno 
się żartować, jest w filmie bardzo dobrze wyważony. Choć faktycznie, 
przez większość seansu mogą nam lecieć łzy ze śmiechu, to w pewnym 
momencie obserwujemy, że film porusza również bardzo ważne pro-
blemy i mówi o nich w sposób, który może wywołać inne łzy – wzrusze-
nia. Siłą reżysera jest właśnie mówienie o sprawach istotnych, nie tracąc 
przy tym dystansu i uśmiechu. To bardzo rzadki talent, ale jakże istotny.

„Jojo Rabbit” jest filmem bardzo dobre zrealizowanym i momentami 
ocierającym się o wysokobudżetowe kino wojenne. Pojawiają się tu 
nawet sceny batalistyczne, których nie powstydziłyby się największe 
hollywoodzkie produkcje. Niezmiernie cieszy fakt, że pomimo wejścia 
do I ligi Taika Waititi nie zatracił swojego zmysłu. Jego najnowszy film 
przypomina stylem twórczość innego reżysera – Wesa Andersona. Obaj 
panowie mają olbrzymią wyobraźnię i zmysł estetyczny rozwinięty na 
tyle, by te swoje pomysły prezentować na ekranie.

Trzeba również zaznaczyć, że film stoi na bardzo wysokim poziomie od 
strony aktorskiej. Poza wspomnianym już Waititim, który wprowadza 
swoją postacią najwięcej humoru, należy wymienić przede wszystkim 
młodego Romana Griffina Davisa, który wcielił się w rolę tytułową. 
Zwłaszcza w drugiej połowie filmu widać, iż jest to chłopak o niezwykle 

Każdy, do kogo trafia to, co tworzy Taika Waititi, będzie tym 

filmem zachwycony.
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wielkiej empatii, która pozwala mu w bardzo prosty sposób zagrać na 
moich uczuciach i sprawić, że uwierzyłem w tę postać. Również świetnie 
wypadła Thomasin McKenzie, którą rok temu mogliśmy zobaczyć w fil-
mie „Zatrzyj ślady”, a aktualnie pojawia się również w „Królu” na Netflik-
sie. Mam nadzieję, że będzie zdobywać coraz więcej ciekawych ról, bo 
jest to jedna z lepszych aktorek młodego pokolenia, jaką mi było dane 
oglądać w ostatnich latach. W filmie pojawiają się również takie nazwi-
ska jak Scarlett Johansson, Sam Rockwell czy Stephen Merchant.

Każdy, do kogo trafia to, co tworzy Taika Waititi, będzie tym filmem 
zachwycony. Jest zabawny, chwyta za serce i dobrze się go ogłada. Patrzy 
z dystansem na historię i pomaga nam zrozumieć, jak jej nie powtarzać. 
Żałuję, że film wejdzie do kin dopiero w styczniu, ponieważ już chciał-
bym go obejrzeć drugi raz.
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Zbliża się koniec roku i gdyby ktoś zapytał, jaki jest najlepszy film 2019, 
to moja odpowiedź składałaby się z jednego słowa – „Waves”.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Waves  |  Jan Urbanowicz

Waves
Ocena iMagazine

FILM 293

https://youtu.be/EhnNf9PDCUs
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O najnowszym filmie Treya Edwarda Shultsa nie wiedziałem wiele. 
Właściwie tyle, co nic. Znane mi było tylko nazwisko reżysera i jego 
poprzedni film pt. „To przychodzi po zmroku”. Jednak fakt, iż za 
kolejną produkcję odpowiedzialna jest firma A24, nie mógł pozostawić 
mnie obojętnym. Pomimo tego, że nieznana jest jeszcze data polskiej 
premiery, ja już miałem okazję zobaczyć „Waves” i jest to najlepszy 
film, jaki widziałem w mijającym roku.

„Waves” to istna emocjonalna karuzela. Film opowiada o afroamery-
kańskiej rodzinie z Miami, należącej do nieco wyższej klasy średniej. 
Rodzice ciężko pracują, by ich dzieci miały jak najwięcej możliwo-
ści na dobre życie. Dbają o ich edukację, perspektywy i rozwój. Nie 
zawsze mają jednak wpływ na błędy, które ich dzieci popełniają. Jak 
to w życiu bywa, jeden najmniejszy błąd może być małą kulką śnieżną, 
która tocząc się, zamieni się w lawinę.

Od pierwszych minut czujemy, że nie będzie to spokojny seans, 

choć właśnie tak się zaczyna.
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Od pierwszych minut czujemy, że nie będzie to spokojny seans, choć 
właśnie tak się zaczyna. Krok po kroku poznajemy głównych bohaterów 
i z każdą minutą napięcie się zwiększa, ale początkowo jest niewyczu-
walne. W pewnym momencie dochodzi do kulminacji, a film zmienia 
emocjonalnie swój kierunek. Dawno nie widziałem czegoś tak sprawnie 
napisanego i poprowadzonego, przez co wszedłem w tę historię całkowi-
cie i nie mogłem oderwać wzroku od ekranu.

Stało się tak również za sprawą aktorów, przede wszystkim dwójki, która 
w filmie gra rodzeństwo. Taylor Russell oraz Kelvin Harrison Jr. są feno-
menalni i wychodząc z kina, byłem w szoku, jak tak młodzi ludzie mogą 
przekazać taki ogrom emocji. Ich role zostały odegrane perfekcyjnie 
i zasługują na ogromne uznanie.

„Waves” może się poszczycić zdjęciami oraz montażem, które budzą 
napięcie, ale również muzyką, którą stworzyli Trent Reznor i Atticus Ross 
– w pewnym momencie czułem się dosłownie przygnieciony dźwiękami, 
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jakie panowie postanowili wykorzystać w ścieżce dźwiękowej. Znani są 
z muzyki z dużą ilością niepokojącego basu i tu nie jest inaczej, jednak 
wpisuje się to idealnie we wszystko, co widzimy na ekranie.

Film jest dramatem rodzinnym. Obserwujemy w nim, jak wiele może się 
zmienić przez nawet błahe decyzje, które są złe. Na dodatek za nasze 
błędy nie płacimy ceny tylko my sami, ale również nasi bliscy – przyja-
ciele, rodzeństwo czy rodzice. Ciężko jest napisać tu cokolwiek, by nie 
zdradzić ważnych informacji o fabule, ale na pewno należy wspomnieć, 
że każdy powinien ten film zobaczyć. Jak dla mnie jest to absolutny kan-
dydat do tegorocznych nagród, choć wiem, że w Polsce może on przejść 
bez echa. Tym bardziej namawiam każdego, by wybrał się do kina, jeśli 
tylko pokaże się on w naszej rodzimej dystrybucji. Mam nadzieję, że 
zrobi na wszystkich tak ogromne wrażenie jak na mnie.

Taylor Russell oraz Kelvin Harrison Jr. są fenomenalni   

i wychodząc kina, byłem w szoku, jak tak młodzi ludzie mogą 

przekazać taki ogrom emocji. 
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Premiery DVD i Blu-ray 
grudzień 2019

Pewnego razu w Hollywood… 
9. film w dorobku Quentina Tarantino, będący 
jednocześnie jednym z jego najlepszych dzieł. Jest to 
hołd złożony Hollywood końcówki lat 60. ubiegłego 
stulecia. W filmie znajdziemy wszystko, za co można 
kochać twórczość reżysera, choć niewątpliwie różni 
się od swoich poprzedników. W rolach głównych 
zagrali Leonardo DiCaprio i Brad Pitt. Idealny prezent 
świąteczny dla każdego kinomaniaka.

Premiera: 11 grudnia

Gra o Tron – Sezon 8 
Jak się skończyła jedna z największych historii 
współczesnej telewizji? Każdy, kto oglądał 8. 
sezon „Gry o Tron”, doskonale zdaje sobie z tego 
sprawę. Jeśli jednak ktoś chciałby sobie ten finał 
powtórzyć, to najlepszy do tego będzie nośnik 
4K UHD i widowisko w najwyżej rozdzielczości. 
Osobiście chciałbym zobaczyć zbiorcze wydanie 
wszystkich sezonów właśnie w takiej wersji, ale 
jeśli macie już poprzednie siedem na Blu-ray, to 
ostatni najlepiej kupić w 4K.

Premiera: 4 grudnia

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Premiery DVD i Blu-ray listopad 2019  |  Jan Urbanowicz
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Lśnienie 
Jeden z największych klasyków kina grozy 
i adaptacja jednej z najpopularniejszych 
powieści Stephena Kinga w wydaniu 4K UHD. 
Szkoda, że film nie wyszedł na tym nośniku 
w listopadzie, kiedy odbyła się kinowa 
premiera filmu „Doktor Sen”, będącego 
kontynuacją historii znanej ze „Lśnienia”. 
Można by wtedy zrobić sobie powtórkę, 
ale myślę, że fani Kubricka obejrzą ten film 
zawsze, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.

Premiera: 11 grudnia

Toy Story 4 
Ćwierć wieku minęło od premiery „Toy Story” 
– pierwszego w historii filmu stworzonego 
w 100% za pomocną techniki komputerowej. 
Dwadzieścia lat później do kin wchodzi 
czwarta część opowieści o tym, co 
robią zabawki, kiedy nie ma nas w pobliżu 
i okazuje się najlepszym filmem z całej serii. 
Pixar stworzył przepiękną animację, która 
zachwyca nie tylko wizualnie, ale również 
morał z niej płynący daje do myślenia. 
Będziemy się tu dobrze bawić, ale łezka 
także może spłynąć po policzku.

Premiera: 11 grudnia

FILM 298



MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Powiem Wam szczerze, że bardzo długo zastanawiałem się nad tym, 
o czym powinienem napisać kolejny tekst do tego numeru iMagazine. 
Myślałem, że znowu odniosę się do sprzętu, w końcu byłem na Audio 
Video Show – to idealny pretekst do tego, żeby opowiedzieć Wam 
o sprzęcie audio za kilkaset tysięcy złotych. Sprzęcie, na którym powinno 
się słuchać muzyki. Ten tekst nie będzie jednak o tym. 

Renesans muzyki klasycznej  |  Maciej Szamowski

Renesans muzyki 
klasycznej
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Targi, które odbyły się w dniach 8–10 października w Warszawie, zainspiro-
wały mnie do podjęcia innego tematu: obecnie doświadczamy renesansu 
muzyki klasycznej. 

Pomyślicie pewnie, że zwariowałem, ale spróbujcie na to zagadnienie spoj-
rzeć szerzej moimi oczami. Kilkaset lat temu była wielka ciemność, nie było 
internetu, nie istniała telewizja, a o takich rzeczach jak MTV czy Radio Eska 
nikomu się nie śniło. Istnieli jednak kompozytorzy, ludzie, którzy posiedli tę 
piękną umiejętność pisania muzyki. Tworzyli oni sztukę, wykorzystując swój 
talent oraz wiedzę – sztukę – ku uciesze tłumów… No właśnie, to nie były 
nigdy tłumy, ówcześni kompozytorzy pisali głównie na zlecenie dworów, 
rodzin królewskich etc. Nigdy zatem nie była to muzyka popularna.

Lata mijały, świat się zmieniał, pojawiła się rewolucja przemysłowa 
i wszystko stało się troszkę bardziej dostępne. Nadal jednak należy brać pod 
uwagę, że nie była to dostępność porównywalna z tym, co mamy teraz, ba, 
nie można tego porównywać nawet do lat 30. XX wieku.

Tak naprawdę dopiero XX wiek zmienił sytuację i muzyka oraz jej masowe 
słuchanie stało się popularne (pomijam tutaj świadomie muzykę ludową). 
Okazało się nagle, że nikt nie chce słuchać Chopina, nie interesuje nas Vivaldi 
czy Mozart. Dlaczego zatem myślę, że mamy do czynienia z odrodzeniem 
tego typu muzyki?

Po pierwsze, widać to na targach pokroju AVS – to drugi zaraz po jazzie 
gatunek muzyczny, który w idealny sposób prezentuje możliwości sprzętu. 
Widzę to wreszcie po popularności wszelkiego rodzaju soundtracków – kto 
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z Was nie kocha Hansa Zimmera czy Johna Williamsa? Przecież ich sound-
tracki do wielu filmów są kultowe. 

I tu pojawiło się olśnienie – przecież to niczym nie różni się od muzyki kla-
sycznej sprzed kilkuset lat – mamy orkiestrę symfoniczną, mamy kompozy-
tora i dyrygenta. Zmienił się jedynie środek dystrybucji – jest to film.

Problem, który pozostał nam do rozwiązania, jest jeden: w końcu ścieżki 
dźwiękowe do filmów nie pojawiły się dziś – owszem, ale to dziś mamy 
styczność z przesytem treści, które do nas docierają, z ogromem muzyki, 
która w dużej mierze jest miałka i niczym się niewyróżniająca. W tym miej-
scu wchodzą ścieżki dźwiękowe całe na biało: posiadają swoje struktury, są 
związane emocjonalnie z obrazami, które znamy i kochamy – mają jednym 
słowem wszystko to, co jest potrzebne do przyjemnego słuchania muzyki.

I tak o to jestem na targach AVS, słyszę klasykę, na stoiskach sklepów z pły-
tami CD i winylami widzę klasykę i ścieżki dźwiękowe i myślę sobie – jednak 
nie idziemy w złą stronę, ludzkość się obroni. Każdy rodzaj muzyki jest OK, 
możecie słuchać, czego chcecie i co lubicie. Cieszy jednak to, co widać obec-
nie bardzo mocno i wyraźnie – klasyka odżyła i ma się bardzo dobrze na 
płytach CD/winylowych. Teraz czas na odwiedziny filharmonii czy opery, ale 
o tym będzie jeszcze kiedyś inny tekst.
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Tatar ze śledzia z jabłkami 
i marynowanymi grzybkami MAŁGORZATA ŁADA

Tatar ze śledzia z jabłkami i marynowanymi grzybkami   |  Małgorzata Łada
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Filety śledziowe opłukać; jeśli są bardzo słone, to 
należy je pomoczyć przez 1–2 godziny, a następnie 
pokroić w bardzo drobną kostkę. 

Jabłko umyć, usunąć gniazda nasienne i również 
pokroić w podobną kostkę. Grzybki, cebulkę 
i orzechy drobno posiekać.

Śledzie, jabłka, cebulkę, grzybki i musztardę delikat-
nie wymieszać, jeśli trzeba – posolić i popieprzyć. 

Całość pokropić olejem i posypać orzechami 
włoskimi.

Składniki:
• 4 filety śledziowe (najlepiej 
matiasy)

• 1 duże kwaśne jabłko
• 1 cebulka szalotka lub mała zwy-
kła cebulka

• kilka marynowanych grzybków 
– kurek lub borowików (grzyby 
muszą być dość twarde, jędrne)

• garść posiekanych orzechów 
włoskich

• 1/2 łyżeczki musztardy
• 1–2 łyżki oleju
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