Samochód, który dba o Ciebie,
tak jak Ty dbasz o innych. Volvo XC60
Wszyscy wiemy, że rodzicielstwo to praca 24-godzinna, dlatego XC60 jest wyposażony w szeroką gamę
funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić Tobie i Twoim bliskim bezpieczeństwo na drodze.
Ponieważ czasami wszyscy chcemy, aby ktoś się nami opiekował.
XC60. DLA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zobacz, jak Volvo XC60 dba o Twoje bezpieczeństwo.

JAK CZ Y TAĆ
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CX 400BT

Doskonały
dźwięk
dopasowany
do Ciebie
Każdy nowy dzień może być inny,
ale przyjemność z doskonałego dźwięku
powinna towarzyszyć Ci zawsze.
Wyposażone w najlepszą technologię
audio, nowe CX 400BT True Wireless
zapewniają pełną kontrolę nad
wyjątkowym dźwiękiem.
Dzięki intuicyjnym, dostosowywanym
panelom sterującym, długiej żywotności
baterii i ergonomicznej konstrukcji są
idealnym wyborem dla osób,
które pasjonują się doskonałym
brzmieniem.

www.sennheiser.pl/cx400bt
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No i jak? Jesteście zadowoleni z tego, co zaprezentowało Apple? Podobają się Wam nowe iPhone’y 12?
iPhone 12 to przede wszystkim duża zmiana wizualna, choć z drugiej strony mamy sentymentalny
powrót do wzornictwa z lat 2013–2016. Dostajemy
też 5G, choć w przypadku tej technologii w Polsce,
i nie tylko, to jest jednak jeszcze pieśń przyszłość.
W tym roku największą zmianę odczują użytkownicy największych modeli – iPhone 12 Pro Max.
Apple zdecydowało się powrócić do rozróżniania
modeli Pro, jak to było do modelu iPhone 8. Niestety na iPhone 12 Pro Max przyjdzie nam jeszcze
poczekać prawie do końca listopada. Podobnie jak
na nowość w linii, najmniejszego przedstawiciela
nowej serii, iPhone 12 Mini. Osobiście bardzo czekam na HomePod Mini, który został zaprezentowany razem z nowymi iPhone’ami.
Listopadowy numer, to nie tylko nowe iPhone’y.
To potężna dawka audio. Relacja z Business Insider
Global Trends Festival. Mamy dla Was też ciekawe
produkty związane z fitnessem, pomożemy wybrać
Wam nowy rower i dysk zewnętrzny. Szczególnie
polecam wyjątkowy materiał motoryzacyjny –
Wojtek zaprasza na przejażdżkę Rolls-Royce’em.
Zapraszam do numeru!		 Dominik Łada
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KaTanA

75W RMS
150W PEAK

Optical

Aux-in

16.8 MILLION
REACTIVE COLORS

DIGITAL AUDIO
PROCESSOR

Soundbar
z subwooferem
Sound BlasterX Katana to pierwsze na świecie głośniki, dostrojone według monitorów
studyjnych, wyposażone w najsilniejszy wielordzeniowy procesor DSP o częstotliwości
próbkowania 24-bit/96kHz. Układ gwarantuje bezstratną jakość sygnału audio,
a także przejrzyste i perfekcyjne wypełnienie przestrzeni dźwiękiem. System posiada
trójdrożny wzmacniacz oraz pięć przetworników - dwa średniobasowe, dwa
wysokotonowe oraz subwoofer. W celu zapewniania precyzyjnej reprodukcji dźwięku
każdy z przetworników jest zasilany przez wzmacniacz oraz procesor DSP.
Wraz z oprogramowaniem BlasterX Acoustic Engine oraz dekoderem Dolby Digital 5.1,
Sound BlasterX Katana dostarcza użytkownikom niesamowitych wrażeń dźwiękowych
podczas gier oraz oglądania filmów z odczuciem przestrzeni 7.1.
System głośników zawiera też podświetlenie Aurora Reactive z paletą 16,8 mln kolorów.

dostępne w sklepach:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Aktualizacja watchOS 7.0.2
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS, iPadOS i
oprogramowania HomePod
do wersji 14.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja tvOS do wersji
14.0.2
Czytaj dalej....
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Sieć punktów Apple Express się rozszerza
Czytaj dalej....

Apple Music TV – czyli
poznajcie nowe MTV
Czytaj dalej....

Nowa ładowarka MagSafe
oferuje ładowanie 15W, ale
QI nadal tylko 7,5W
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

16

Szybsza ładowarka
i słuchawki EarPods są teraz
tańsze
Czytaj dalej....

Nowe Beats Flex – bezprzewodowe słuchawki douszne
z USB-C
Czytaj dalej....
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TP-Link Archer A8 – WiFi AC1900
w niskiej cenie
Archer A8 to gigabitowy router bezprzewodowy od TP-Link dedykowany
wymagającym użytkownikom, którzy dbają o swój domowy budżet. Urządzenie pracuje w standardzie AC1900
(WiFi5) i wykorzystuje najnowsze technologie wspierające wysoką wydajność sieci bezprzewodowej. Router został bardzo atrakcyjnie wyceniony.
Archer A8 oferuje łączną przepustowość do 1900 Mb/s w dwóch pasmach
transmisji (do 600 Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz do 1300 Mb/s w paśmie
5GHz). Dzięki temu użytkownicy mogą używać pasma 5GHz do bardziej
wrażliwych na opóźnienia zastosowań, np. transmisji wideo w jakości
HD lub rozgrywek online, a w tym samym czasie, poprzez połączenie
w paśmie 2,4GHz, korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji,
takich jak poczta elektroniczna czy przeglądarka internetowa.
Zastosowana technologia Smart Connect sprawia, że Archer A8 automatycznie wybiera najlepsze pasmo dla każdego sprzętu połączonego

AKTUALNOŚCI

18

z siecią. Trzy zewnętrzne anteny odpowiadają za zasięg i stałą siłę sygnału
w każdym zakamarku domu. Ich praca wspierana jest przez technologię
kształtowania wiązki (Beamforming), która umożliwia zlokalizowanie łączących się z routerem urządzeń, a następnie zwiększa siłę sygnału nadawanego w ich kierunku. Dzięki temu rozwiązaniu router zapewnia stabilność
połączeń i wysoką wydajność.
Technologia MU-MIMO 3X3 dodatkowo zwiększa skuteczność połączeń
i optymalizuje wydajność całej sieci, wysyłając pakiety danych do trzech
urządzeń jednocześnie.
Funkcja Airtime Fairness sprawia, że starsze urządzenia połączone z routerem nie obniżają prędkości sieci. Router wyposażono także w gwarantujące
szybkie połączenia przewodowe cztery gigabitowe porty LAN oraz jeden
gigabitowy port WAN.
Funkcja kontroli rodzicielskiej, a także sieć dla gości zwiększają bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej. Korzystając z funkcji kontroli rodzicielskiej można na przykład zablokować niestosowne dla dzieci treści oraz
ustawić dla nich limity dostępu do Internetu.
Podobnie jak w przypadku większości sprzętów od TP-Link konfiguracja oraz
dostosowanie ustawień Archera A8 do potrzeb użytkownika są niezwykle
proste. Dzięki bezpłatnej aplikacji Tether, dostępnej na urządzenia mobilne
z systemem iOS oraz Android, cały proces trwa zaledwie kilka minut.
Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link.
Router Archer A8 objęty został 3-letnią gwarancją. Urządzenie jest
dostępne w sieci sklepów Media Expert. Jego cena wynosi 199 zł.
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Darmowa subskrypcja Apple TV+
już oficjalnie rozszerzona do 		
1 lutego 2021
Czytaj dalej....

O nowych iPhone’ach z
wiceprezesem Apple ds.
marketingu iPhone’a –
Kaiann Drance
Czytaj dalej....
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Rynek Maków rośnie
Czytaj dalej....

UE zamierza ograniczyć
monopol Apple
Czytaj dalej....

Dziurawy Apple T2 – nie do
załatania, pozwala na root
access do Maców z lat 20182020
Czytaj dalej....

Zobacz wydania specjalne
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Apple TV App trafi na PlayStation 5 i PS4 – tak Apple
walczy o poszerzenie publiki swojej usługi
Czytaj dalej....

Klientem firmy Jony’ego
Ive’a zostało Airbnb
Czytaj dalej....

Chirurgiczna stal w
iPhone’ach 12 Pro wzbudza
spore kontrowersje
Czytaj dalej....
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Aktualizacja
wprowadzająca ANC dla
produktów z serii Jabra
Elite 75t już dostępna
Czytaj dalej....

Pobierz nowe tapety
z najnowszej bety iOS 14.2
Czytaj dalej....

Aplikacja „Apple TV Remote”
usunięta z App Store
Czytaj dalej....
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CREATIVE OUTLIER ACTIVE V2
Bezprzewodowe słuchawki douszne z Bluetooth ® 5.0
Uznane i docenione słuchawki Creative Outlier Active powracają w nowej
odsłonie. Wśród niezliczonej ilości bezprzewodowych słuchawek ciężko
znaleźć złoty środek gwarantujący nam wysoką jakość dźwięku, komfort
użytkowania, długi czas działania i bardzo dobrą jakości wykonania. Tym
złotym środkiem są całkowicie odświeżone Creative Outlier Active V2.

Długi czas odtwarzania
Dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów o pojemności 55mAh, Creative
Labs. deklaruje pracę słuchawek na jednym ładowaniu do 9,5 godziny. Przy
zastosowaniu najnowszej dostępnej technologii w akumulatorach litowo-jonowych pozwoliło zmniejszyć ich pojemność przy jednoczesnym zachowaniu porównywalnego czasu pracy względem poprzedniej wersji. Kolejnym
atutem zmiany baterii to szybkość ładownia – w 15 minut naładujemy baterię na jedną godzinę pracy słuchawek, a w 1-2 godziny naładujemy zestaw do
pełna. Wersja Creative Outlier Active posiada jeden akumulator o pojemności 150mAh, co przekłada się na 10 godziną pracę słuchawek na jednym
ładowaniu* a prędkość naładowania do pełna to 2-3 godziny.

AKTUALNOŚCI

Słuchawki z certyfikatem
wodoszczelności IPX5
Słuchawki Creative Outlier Active V2 posiadają
klasę wodoszczelności IPX5 co pozwala zachować całkowitą ochronę przed strumieniami
wody płynącej z różnych kierunków z wydajnością do 12,5 litra na minutę. W słuchawkach
zastosowano wysokiej jakości materiały, które
zabezpieczają urządzenie przed negatywnym
w skutkach działaniem potu, pyłów i wilgoci.

Ergonomia ,wygoda i nieplączący się przewód
Słuchawki wraz z nieplączącym się płaskim
przewodem sygnałowym, na którym umieszczony jest pilot i regulacja długości kabla,
ważą zaledwie 15 gram. W najnowszej wersji
umieszczono we wkładkach magnesy, które
mają za zadanie ułatwić sposób przenoszenia zestawu słuchawkowego. Kiedy nie
używasz słuchawek nie musisz ich chować
do kieszeni lub je odkładać do pokrowca,
wystarczy połączyć wkładki douszne ze sobą
by swobodnie i bezpiecznie nosić zestaw
na szyi. Outlier Active V2 posiadają elegancki, płaski kabel o długości 62cm, którego
długość możesz swobodnie regulować za
pomocą zacisku umieszczonego na przewodzie. W zestawie znajdziemy dwa rodzaje
mocowań, które mają za zadanie zapewnić
jak najlepszy komfort użytkowania podczas
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intensywnego treningu lub wielogodzinnego słuchania muzyki, audiobooków, oglądania filmów czy też odsłuchiwania innych treści audio.

Wyciszające wzbogacające dźwięk sylikonowe
wkładki AuraSeal
W pudełku znajdziemy 3 rozmiary wkładek silikonowych w technologii AuraSeal ™, które mają za zadanie zapewnić dobrą izolacje od hałasu
zewnętrznego i niechcianych zakłóceń jak i zagwarantować krystaliczne
zrównoważone brzmienie, głębokie basy i selektywny dźwięk.

Bezprzewodowa łączność Bluetooth 5.0 z asystentami głosowymi
Dla zapewnienia najlepszej jakości połączeń w słuchawkach zastosowano
technologie Bluetooth ® 5.0 z profilami A2DP, AVRCP i HFP. Bezprzewodowe
słuchawki Creative Outlier Active V2 oferują dzięki Bluetooth ® 5.0 niezakłócone strumieniowanie dźwięku o wysokiej jakości odtwarzania. Połączenia
głosowe odbywają się za pomocą wbudowanego mikrofonu wielokierunkowego znajdującego się w pilocie o paśmie przenoszenia 100Hz do 10kHz.
W nowej wersji zaimplementowano obsługę Siri i Google Assistant.

Jakość dźwięku
Za jakość dźwięku odpowiadają specjalnie zoptymalizowane i dostrojone
przetworniki neodymowe o średnicy 5,5mm. W połączeniu z wcześniej
opisaną technologią AuraSeal ™ przetworniki są wstanie wygenerować
dźwięk o wysokiej jakości ku zadowoleniu każdego słuchacza. Za transmisję przesyłania sygnału audio za pośrednictwem połączenia Bluetooth
odpowiada kodek

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Apple anuluje zamówienia
iPhone’a 12, jeśli jedna osoba ma ich zbyt wiele
Czytaj dalej....

Jak stworzyć i zapamiętać
bezpieczne hasło?
Czytaj dalej....

HomePod Mini ma przewód
zakończony wtykiem USB-C
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

29

Apple pokaże nowe ARM
Macs na keynote dnia 17
listopada, 2020; następny
keynote dopiero w marcu
2021 r.
Czytaj dalej....

Klienci Apple poczekają na
sensowne i opłacalne 5G
nawet w USA
Czytaj dalej....

Apple może mieć problemy
z produkcją AirPods Studio
Czytaj dalej....
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JBL Go 3
Najmniejszy z głośników przenośnych JBL – JBL Go – to już kultowy produkt. Pierwsza generacja tego modelu sprzedała się w ponad milionowych
ilościach, a każdy z następców niezmiennie cieszył i cieszy się wielką popularnością. Nie inaczej jest z wyczekiwanym najnowszym modelem JBL Go 3,
który jest już dostępny na rynku polskim!
JBL Go 3 to zupełnie nowa odsłona kultowego głośnika. Oferuje śmiałą
stylistykę, która z pewnością wyróżnia go z tłumu, a bogaty dźwięk JBL
Pro Sound nadal zapewnia najlepsze brzmienie. Nowoczesne, efektowne
wzornictwo, kolorowe materiały i atrakcyjne detale czynią z niego wspaniały dodatek, który uprzyjemni każdą następną wycieczkę. JBL Go 3 jest
dostępny w zupełnie nowych odcieniach i kombinacjach kolorystycznych
inspirowanych najnowszą modą. Barwne materiały i efektowne detale
wspaniale harmonizują z jego wyrazistym brzmieniem.
Dźwięk JBL Pro Sound to niesamowite bogactwo i mocny bas pomimo
niewielkich rozmiarów głośnika. Dodatkowo ochrona przed wodą i kurzem
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w stopniu IP67 pozwala słuchać ulubionych
dźwięków zarówno w słońcu, jak i w deszczu.

Specyfikacja techniczna:

Dzięki wbudowanej na obudowie pętli gło-

• Przetwornik: 43 x 47 mm

śnik można zabrać, gdzie tylko się zechce. To

• Moc wyjściowa: 4,2 W RMS

doskonała harmonia stylu i dźwięku!

• Pasmo przenoszenia: 110 Hz – 20 kHz
• Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB

JBL Go 3 zapewnia do 5 godzin odtwarza-

• Rodzaj akumulatora: Akumulator

nia na jednym ładowaniu, a muzykę można

litowo-polimerowy 2,7 Wh
• Czas ładowania akumulatora: 2,5
godz. (5 V / 1 A)
• Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin
(zależnie od poziomu głośności
i odtwarzanej muzyki)
• Wersja Bluetooth®: 5.1
• Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 87,5 x 75 x
41,3 mm
• Waga: 0,209 kg
• Sugerowana cena detaliczna: 189 zł

bezprzewodowo strumieniować za pomocą
technologii Bluetooth.
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Nagrywanie w Dolby Vision
w nowych iPhone’ach to
problem dla telewizorów
Samsung
Czytaj dalej....

Ile musi statystyczny Polak
przepracować dni, aby
zarobić na nowego iPhone’a
12 Pro?
Czytaj dalej....

Koronawirus COVID-19
może utrzymywać się do 28
dni na telefonach
Czytaj dalej....
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Jak aktywować i zrobić pomiar tlenu we krwi w Apple
Watch Series 6
Czytaj dalej....

Twisto udostępniło
płatności Apple Pay
Czytaj dalej....

(Prawie) Wszystko o Google
TV, który jest najprawdopodobniej następcą Android TV
Czytaj dalej....
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Business Insider Global Trends
Festival 2020 za nami
W październiku – po raz pierwszy zdalnie – mogliśmy uczestniczyć w międzynarodowej konferencji Business Insider Global Trends Festival. Choć
technicznie dałoby się uczestniczyć we wszystkich panelach, wiadomo, że
nikt nie ma aż tak podzielnej uwagi. Zapraszam Was zatem na krótkie (próbowałem) podsumowanie trzech – według mnie najważniejszych – obszarów, które poruszali prelegenci podczas tegorocznej edycji.
Zacząć należy na pewno od tego, że niemal każda branżowa konferencja w 2020 roku to konferencja – w mniejszym lub większym stopniu
– poświęcona pandemii COVID-19 i temu, jak możemy próbować przeciwdziałać globalnemu kryzysowi. Tutaj warto zacytować słowa, które padły
z ust Roberta Lewandowskiego: „Liczy się praca nad sobą i dążenie do
doskonałości” – to odkrycie z dzieciństwa doprowadziło najlepszego dziś
piłkarza w Europie na szczyty profesjonalnej kariery. „Same marzenia nie
wystarczą dla osiągnięcia szczytu. Trzeba naprawdę ciężko pracować. [...]
Gdy coś nie działa lub działa inaczej niż chcemy, trzeba pracować dwa razy
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mocniej. Gdy coś jest zbyt trudne jako całość, warto rozłożyć to na małe
czynniki i próbować raz jeszcze. [...] Siłę odnajdujemy dzięki bliskim”.
To właśnie o tej wzajemnej bliskości i przezwyciężaniu lęków i trudności
(na każdym polu) najczęściej mówiono podczas Business Insider Global
Trends Festival. Nie zabrakło jednak także innych tematów. O czym zatem
mówiono?

Muzyka
O muzyce od dawna mówi się, że jest odbiciem naszej duszy. Ucieczką,
narkotykiem czy po prostu mikroświatem, w którym możemy się ukryć.
Devraj Sanyal, CEO Universal Music India/South Asia wraz z pozostałymi
prelegentami zwracali uwagę na to, że to właśnie muzyka pozwala wielu
osobom przetrwać ten rok.
Od zawsze jest „wehikułem czasu, który pozwala przenieść się do czasów, w których nie mieliśmy COVID-19, a codzienne życie było o wiele
spokojniejsze”. Zwrócono uwagę na psychologiczny aspekt lockdownów,
który stanowi największe wyzwanie dla setek tysięcy osób na Ziemi. Na
samego koronawirusa, na razie, nie ma leku, ale „my, ludzie, tego leku szukamy lub szukamy ucieczki. Muzyka uzależnia, jak chipsy, ale w sytuacjach
takich jak lockdown, ten narkotyk jest ratunkiem”. Nie inaczej myśli Sten
Garmark (Head of Global Consumer Experience w Spotify), który zwraca
szczególną uwagę na obecność głośników smart. „Coraz więcej smartgłośników znajduje się w naszych w domach. [...] ludzie pokochali sterowanie
Spotify przez Aleksę. [...] To dla Spotify nowe wyzwanie i przestrzeń do
innowacji. Dążymy do tego, aby Spotify było dostępne zaraz po wyjęciu
z pudełka na każdym takim urządzeniu na świecie, bez potrzeby instalowania aplikacji ani robienia czegokolwiek innego”. Gdy już jednak mamy
aplikację, to według Garmarka najważniejsze jest, aby to muzyka podążała

Dzięki temu, że w tak krótkim czasie treści z TikToka „są
cytowane nawet przez krajowe media, pomagają nierzadko
przetrwać w pandemii lokalnym biznesom” – Blake Chandlee
– wiceprezes TikTok
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za nami, a nie my za aplikacją: „Spotify musi podążać za użytkownikiem,
który przełącza się między różnymi urządzeniami”. Oczywiście najważniejsza pozostaje współpraca i wspólna – nawet ta zdalna – wymiana emocji:
„Współpraca w układaniu playlist pozwala nam zmniejszać dystans społeczny i poczuć się jak na domówce” – dodaje.
Zwrócono także uwagę, że serwisy MOD będą mocno inwestowały w społeczny aspekt i funkcjonalności, pozwalające jeszcze szybciej dzielić się
ulubioną muzyką: „To, że dzielimy się muzyką, tworzy jedność między nami
i to na poziomie meta. To jak dobra nowina w złych czasach, którą komuś
wysyłamy”. Nie inaczej jest z kinem i segmentem usług VOD.

Kino
„Konkurencja (m.in. Disney czy Apple) działa dla nas świetnie, bo motywuje do robienia absolutnie wszystkiego i za wszelką cenę, aby to Netflix
był pierwszym wyborem. My już lata temu konkurowaliśmy z YouTube, tak
więc jesteśmy przyzwyczajeni. Naszym zadaniem jest dostarczenie naszym
klientom tyle satysfakcji, że nie będą chcieli odejść na korzyść tych innych
platform. I kiedy będą mieli wolną godzinę – usiądą sobie i w pierwszej
kolejności włączą Netfliksa. Nie obawiam się polityki cen” – mówił we
wtorek jeden z dwóch CEO Netfliksa, Reed Hastings. Tak, firma ma dwóch
prezesów. Hastings podsumował to humorystycznie: „Prawie każda rodzina
ma dwóch prezesów”.
Nie jest tajemnicą, że ze względu na pandemię serwisy streamingowe przeżywają obecnie fazę eldorado. Reed Hastings uważa jednak, że dopiero za
kilka lat zrozumiemy długofalowe konsekwencje pandemii: „Aby nabrać
perspektywy, potrzeba pięciu lub dziesięciu lat, co pozwoli przeanalizować
sytuację. W codziennej pracy bierzemy pod uwagę, że ludzie odczuwają
obecne ograniczenia, a my musimy produkować najlepszą rozrywkę, która
pomoże im przetrwać ten trudny czas”.
W chwili, gdy piszę to podsumowanie, wiele wskazuje na to, że z polskiego
rynku zniknie w ciągu roku jedna z największych sieci kin. Amerykańskie AMC
także jest o krok od bankructwa. Nie ma się co dziwić. W dobie pandemii kina
były zmuszone postawić na kuszącą politykę cenową biletów; oferując je za
mniej niż 15 zł (i to na wszystkie seanse). Kiedy wypożyczenie filmy w iTunes
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kosztuje tyle samo, większość z nas wybierze jednak seans w domowym, bezpiecznym zaciszu. Zwłaszcza jeśli dysponuje odpowiednim sprzętem, a tak
jest coraz częściej, na co wskazują wzrosty sprzedaży w segmencie RTV. Kino,
jakie znaliśmy, już raczej nie wróci, a na pewno nie wrócą wypchane po brzegi
kinowe sale. Szansę (i to dość sporą) mają także kina samochodowe, które
w wielu miastach (Warszawa czy Kraków) przeżywają swój wzlot.

Świat i my
Najwięcej uwagi poświęcono jednak naszej codzienności. W szczególności pracy zdalnej, która dla wielu
firm i osób stanowi prawdziwą rewolucję. Człowiek

„Cały proces obliczeń

nigdy nie będzie w stanie po prostu wrócić do tego,

będzie dotyczył nas – nie

jak pracował i jak do tej pracy podchodził przed

tylko serwera, czy dzisiej-

pandemią. Dlaczego? Ponieważ pamięta czasy sprzed

szej chmury – ale nas, czyli
naszego ciała” – Young
Sohn, CEO Samsung

pandemii i tutaj psychologiczny aspekt dotyczący
tego, jak było, jak jest i jak – lepiej – może znowu być.
To właśnie to będzie wywoływało chęć zmian. W trakcie konferencji wiele osób podkreśliło, że musimy
mieć więcej styczności z naturą – ze zwierzętami
domowymi, ze spacerami – to dla naszego umysłu
jedyne, naturalne schronienie i ucieczka od negatywnych myśli. Osobiście zgadzam się z tym w 100%.

Prof. Katarzyna Śledziewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego uważa, że: „Cyfryzacja i praca zdalna spowodują spłaszczenie
struktur organizacyjnych. Zarządzanie jest o wiele trudniejsze w środowisku
wirtualnym i wymaga nowych umiejętności. Nie możemy pracować zdalnie w taki sam sposób, jak robiliśmy to w biurach. Nie możemy zachować
naszych modeli biznesowych w tradycyjnej formie w obliczu transformacji
cyfrowej. Chodzi w niej nie tylko o technologię, ale o zmienianie sposobu
myślenia i organizacji”. Ildiko Bodon, VP B2B w UPC Polska, zwróciła natomiast uwagę na bardzo ważną kwestię dotyczącą tego, że: „Firmy potrzebują nie tylko technologii w tak prozaicznej postaci, jak laptopy czy usługi
w chmurze, ale i edukacji dotyczącej tego, jak poruszać się w tym nowym
świecie, którego nie powinny się obawiać”. W społecznym dyskursie o pracy
zdalnej nie możemy zapominać o dwóch tematach: zaufaniu, którego i my
jako pracownicy, i my jako pracodawcy musimy się wzajemnie uczyć, bo ono
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stanowi fundament oraz fakcie długu technologicznego, z którym boryka
się ogromna część społeczeństwa. My możemy zza ekranów swoich iPadów
czy iMaków mówić sobie o rewolucji, która jest już naszą codziennością, ale
dla wielu to dopiero początek i to początek drogi, na którą nie są gotowi
szybko zjechać. Pozostaje jeszcze trzeci temat – higiena pracy. „Nie możemy
spędzać 16 godz. dziennie przed komputerem” – to jedno z tych zdań, które
eksperci powtarzają od wielu miesięcy. Praca w modelu zdalnym wymaga
niesamowitej dyscypliny i owszem – może okazać się genialnym rozwiązaniem – ale nie zapominajmy o tym, że dla wielu etap adaptacji będzie
trudny, a w jego trakcie inni nie będą mieli oporów, aby wykorzystać nasz
brak asertywności, strach czy niewiedzę. Dlatego tak ważna jest edukacja.
I to nie przez operatorów telekomunikacyjnych – jak sugerowali niektórzy
prelegenci – ale przez firmy, które o pracy z domu wiedzą sporo i które to
właśnie teraz powinny robić wszystko, aby mówić do wszystkich – a nie do
tych, którzy model #NoOffice doskonale znają. I to mówić językiem przepełnionym troską i cierpliwością.
Cierpliwi muszą być też przedsiębiorcy, ale tym pomagają także serwisy
społecznościowe, wykorzystywane przez osoby bardzo młode, jak np. TikTok. Blake Chandlee – wiceprezes TikToka – powiedział, że ta (najmłodsza
platforma społecznościowa) pozwala nie tylko „wyrażać siebie i wzbudza
kreatywność”, ale także dzięki temu, że „pozwala niemal każdemu stać się
influencerem – lokalni mikroinfluencerzy stanowią potężną siłę w walce
o przetrwanie wielu biznesów”. Lokalnych biznesów, a dzięki temu, że
w tak krótkim czasie treści z TikToka „są cytowane nawet przez krajowe
media, pomagają nierzadko przetrwać w pandemii lokalnym biznesom”.
Przyznam szczerze, że kiedy słucha się takich wypowiedzi, to serce rośnie,
bo właśnie w ten sposób powinniśmy wykorzystywać internet. Tak, aby był
to ten dobry internet, czyli społeczna i pomocna sieć.
Jak już przy technologii jesteśmy, to warto przytoczyć dwie wypowiedzi.
Pierwsza padła z ust Panosa Panayego – Microsoft Chief Product Officer
– i dotyczy słuchania głosu użytkowników: „Microsoft Duo jest odpowiedzią na personal computing, a nie personal computer (tłumacząc prościej:
Tu nie chodzi o komputery osobiste, a o osobistą informatyzację). Ludzie
chcą mieć jak najszybsze urządzenie przy sobie, które niekoniecznie jest
PC-tem. [...] Chcemy umożliwić klientom przechodzenie pomiędzy PC
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„Gdy coś nie działa lub działa inaczej niż chcemy, trzeba pracować dwa razy mocniej. Gdy coś jest zbyt trudne jako całość,
warto rozłożyć to na małe czynniki i próbować raz jeszcze”
– Robert Lewandowski

i telefonami poprzez chmurę, by mogli robić to, czego potrzebują, gdziekolwiek chcą. To założenie przyświeca wszystkim działaniom Microsoftu.
Owszem, w Duo jest Android, ale doświadczenie pracy z pocztą e-mail czy
dokumentami jest dzięki temu lepsze. Tam są dziś klienci. Tam są urządzenia mobilne. Nie przeszkadza nam to, że to system Google”. W dość
podobnym tonie osadzonym na globalnej współpracy wypowiedział się
CEO Samsunga – Young Sohn, który za misję firmy upatruje nieustanne
rozszerzanie zależności: „Dane, smartfon, liczne sensory i urządzenia IoT je
oferujące i dostarczające”. Sohn jasno stawia także sprawę rosnącej mocy
obliczeniowej: „Najważniejsze jest zbieranie jak najwięcej ilości danych, bo
tylko to pozwoli w przyszłości sprostać oczekiwaniom konsumentów i da
innowacje. Komputery kwantowe muszą stać się powszechne. Zero-jedynkowe podejście dziś nie wystarcza. Żyjemy z nim od 70 lat, a musimy iść
dalej. Dokonywać bardziej złożonych obliczeń i to w czasie rzeczywistym,
a potem sięgać w przyszłość. Musimy móc w ciągu sekund, móc wysyłać
swoje oprogramowanie i testować je na milionach środowisk i urządzeń
na całym globie. Cały proces obliczeń będzie dotyczył nas – nie tylko serwera, czy dzisiejszej chmury – ale nas, czyli naszego ciała” – wyjaśnia.
Nie zabrakło także rozważań na temat ekologii i ratowania – już i tak znacząco nadszarpniętej zdrowotnie – planety Ziemia. Tak – tej, na której żyjesz
Ty i ja. Boyan Slat, CEO The Ocean Cleanup – firmy i fundacji, która postanowiła oczyścić dno oceanów (dosłownie) z plastiku, miał niesamowicie ciekawy
wykład na ten temat. „Po pierwsze to niesamowite, że udało się przekonać
świat, aby mówiąc wprost – posprzątał ocean. Przygotowania i badania
trwały 10 lat. Robiliśmy oczywiście pilota całego rozwiązania, ale skala okazała się o wiele większa. Świat musi posprzątać dosłownie prawie cały ocean”.
Jak zamierzają tego dokonać? Fundacja zamierza pozyskać środki na dwie
gałęzie swojej działalności, które łączy jedna maszyna. Jest nią specjalny,
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pływający statek-robot, który będzie w stanie zbierać za pomocą specjalnych
modułów plastik z dna morskiego i rzecznego, segregować go pod względem
rodzaju, a następnie przygotowywać do przetworzenia na nowe produkty.
„Wyzwaniem jest nie tylko samo wyłowienie plastiku, ale jego segregacja, aby
móc go przetworzyć, a więc i logistyka całości. Mamy tysiące rzek na świecie,
z których 80% plastiku trafia do oceanów”.
Obecnie na świecie działają trzy jednostki rzeczne, a czwarta będzie
wkrótce w okolicach Wietnamu. „W ciągu pięciu lat chcemy oczyścić
5000 rzek” – deklaruje Boyan Slat. Finalna wersja maszyny ma być gotowa
na październik 2024 roku. Mocno trzymam kciuki za ten projekt!
Tegoroczny Business Insider Global Trends Festival dostarczył z pewnością
ogrom inspiracji, choć forma zdalna była sporym wyzwaniem. Zarówno dla
prelegentów, jak i dla słuchaczy. Nie da bowiem spędzić (nawet jeślibyśmy
chcieli) całego dnia przed ekranami. Zresztą, jak wspominałem, prelegenci
także wprost prosili, aby tego nie robić. Niektóre panele będzie można obejrzeć ponownie, w dowolnym momencie i to powinien być standard w tego
typu wydarzeniach. Jest coś niesamowitego w całej retoryce, którą świat
obecnie obiera. Wszyscy niby jesteśmy źli na pandemię, na rządy, na nieubłaganą ekonomię czy, nierzadko, na siebie nawzajem. Wszyscy też jesteśmy
zgodni co do jednego: świat z 2019 roku już nigdy nie wróci. To dla nas szansa.
Wykorzystajmy ją dobrze.
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Mój najbardziej produktywny
iPhone będzie najmniejszy
Jesień upływa co roku pod znakiem nowych iPhone'ów. W tym
roku pomimo pandemii i lekkiego związanego z tym opóźnienia
mamy do wyboru aż cztery modele iPhone'a i wbrew pozorom, aż
tak bardzo od siebie się nie różnią.
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Rozwijając Nozbe, działam w branży technologicznej i chcąc być zawsze na
bieżąco z nowinkami, co roku zmieniam iPhone'a na najnowszego.
Ale tym razem zmienię też na najmniejszego!

Powrót jednorękiego bandyty?
Obecnie mam iPhone'a 11 Pro, więc naturalnie chciałem zamówić jego
następcę – 12 Pro – w tym nowym kolorze „pacyficznym niebieskim”.
Jednak po wysłuchaniu podcastu ATP, gdzie Marco w odcinku 401. przyznał, że najbardziej go cieszy nowy mniejszy rozmiar iPhone'a 12 mini,
zacząłem zmieniać zdanie co do tego, czego naprawdę w tym roku pragnę.
Wyjąłem z szuflady starego iPhone'a SE z roku 2016, czyli tego, który bazował na designie iPhone’a 5S i znowu doceniłem, jak to fajnie mieć w ręku
lekki telefon, który bez problemu można obsługiwać jedną ręką.
Dlatego zacząłem oglądać różne recenzje, aby sprawdzić, czy przejście z iPhone'a 11 Pro na 12 Mini będzie dla
mnie przyjemne, czy bolesne? Co zyskuję, a co tracę?

Jednak po wysłuchaniu
podcastu ATP, gdzie Marco
w odcinku 401. przyznał,
że najbardziej go cieszy
nowy mniejszy rozmiar
iPhone'a 12 mini, zacząłem zmieniać zdanie co
do tego, czego naprawdę
w tym roku pragnę.

Kamery takie same wszędzie, a czy
brak telephoto z modelu Pro ma
znaczenie?
Wszystkie iPhone'y 12 mają takie same kamery szerokokątne. Co więcej, w dwunastce znowu polepszyli główny aparat i dali mu przysłonę ƒ/1,6 zamiast
1,8. Już w 11 Pro wiele razy było tak, że nawet jak
używało się obiektywu 2X, to i tak aparat wybierał
cyfrowe powiększenie z obiektywu głównego, bo
różnica w przysłonie dawała znaczenie lepsze światło.
W iPhonie 12 Pro aparat telephoto jest identyczny co
w iPhonie 11 Pro, więc przypuszczam, że coś takiego
jeszcze częściej będzie się działo.

Dlatego zmieniając na Mini, będę po prostu musiał pogodzić się z tym,
że będę robił częściej zoom cyfrowy, ale nie będzie to miało takiego
wpływu na jakość zdjęć.
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Będę miał mniej ekranu, bo spadam z 5,8" na 5,4"
Zamiast zyskać 0,3 cala, przeskakując z 11 Pro na 12 Pro, stracę 0,4 cala,
przechodząc na Mini. Ale właśnie sprawdzałem to na swoim telefonie i nie
widzę jakiejś strasznej straty.
Ostatnio też zauważyłem, że jak chcę popracować, to i tak nie sięgam
za bardzo po telefon, ale po iPada Pro – także moim głównym sprzętem
z iOS jest iPad, nie iPhone. Z drugiej strony jak uprawiam sporty, to i tak
nie biorę ze sobą już telefonu, bo wszędzie biegam po prostu z zegarkiem
Apple Watch 6.
A jak już chcę używać telefonu, to wolałbym, aby był jak najmniejszy i jak
najlżejszy. Obecnie iPhone 11 Pro waży całkiem sporo i czuję, jak mi obciąża
kieszeń w spodniach.

Ostatnio też zauważyłem, że jak chcę popracować, to i tak nie
sięgam za bardzo po telefon, ale po iPada Pro – także moim
głównym sprzętem z iOS jest iPad, nie iPhone. Z drugiej strony
jak uprawiam sporty, to i tak nie biorę ze sobą już telefonu, bo
wszędzie biegam po prostu z zegarkiem Apple Watch 6.

Ale ekran będzie genialny i tak, i tak!
W zeszłym roku iPhone 11 miał ekran LCD, a iPhone 11 Pro ekran OLED.
W tym roku takiej różnicy już nie ma! Wszystkie iPhone'y 12 mają ten
sam ekran OLED i co więcej, tę samą warstwę ochronną Ceramic Shield.
Czyli jakość ekranu będzie taka sama. Jedyna różnica ma być w jasności
ekranu, bo te z Pro są o 20% jaśniejsze. Mam nadzieję, że to nie będzie
miało dużego znaczenia w normalnym użytkowaniu.
Rezygnując w tym roku z modelu Pro, tracę takie dodatkowe bajery jak
LIDAR, który mam w iPadzie i nie korzystam. I potencjalnie tryb ProRAW.
Nie jestem fotografem, więc nie ma to dla mnie znaczenia. Gdybym był,
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to pewnie bym poszedł w model Pro Max, bo tam faktycznie jest dużo
lepszy zestaw sensorów do aparatów.
Oprócz tego w tym roku modele 12 i 12 Pro naprawdę dużo się nie różnią. Ten
sam superszybki procesor A14, identyczna jakość ekranu, taki sam główny aparat i do tego we wszystkich aparatach tryb nocny nawet w funkcji portretu.
W tym roku decyzja odnośnie do iPhone'a to faktycznie wybór oparty
głównie o preferencje, a nie o funkcje!

Ja chcę lekkiego i poręcznego jednorękiego
bandytę!
Tak naprawdę, wybierając iPhone 12 Mini vs. Pro, nie tracę za wiele,
a zyskuję telefon, który znowu będę mógł używać jedną ręką. Dzięki
nowemu „kanciastemu” designowi będzie mi się go tak samo fajnie z niego
korzystało, jak kiedyś to było w przypadku iPhone'ów 4, 4S czy 5 i 5S.
Do tego wszystkiego taki mały i lekki telefon (30% lżejszy, bo tylko 135 g vs.
188 g) wejdzie do kieszeni każdych moich spodni bez problemu.
Wprawdzie decydując się na iPhone'a 12 Mini, mam do wyboru wiele
kolorów, ale skłaniam się po prostu ku kolorowi czarnemu, bo wyglądem
i wykończeniem przypomina mi iPhone'a 7 Plus w kolorze Jet Black.

Powrót do korzeni i historia zatacza koło!
Moje główne narzędzia pracy to komputery oparte o iOS, czyli iPhone
i iPad. Jestem ciekawy, czy wybierając najmniejszy model, nie będę żałował
tej decyzji, ale chcę to sprawdzić.

Tak naprawdę, wybierając iPhone 12 Mini vs. Pro, nie tracę
za wiele, a zyskuję telefon, który znowu będę mógł używać
jedną ręką. Dzięki nowemu „kanciastemu” designowi będzie
mi się go tak samo fajnie z niego korzystało, jak kiedyś to było
w przypadku iPhone'ów 4, 4S czy 5 i 5S.
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Pamiętam, jak po iPhonie 5S pokazały się iPhone'y 6 i 6 Plus. Wtedy już
wiedziałem, że oba są dla mnie za duże, więc skoro i tak będę używał
telefonu dwoma rękami, to wezmę ten największy. I tak przez trzy lata
żyłem z iPhone'ami w rozmiarze Plus: 6 Plus, 6S Plus i 7 Plus.
Potem przyszła kolej na iPhone'y z serii X, które były mniejsze, ale miały
ciągle całkiem spore ekrany. Znowu trzy lata minęły z iPhone’em X, XS
i teraz 11 Pro.
Teraz czas na miniaturyzację. Wracam do rozmiaru tylko trochę większego niż iPhone 5S, za to z ekranem niewiele mniejszym niż moje stare
„Plusy” (5,4" vs. 5,5"). Zobaczymy, co z tego będzie, ale bardzo się cieszę,
że Apple poszło tą drogą i wróciło do tworzenia fajnych małych telefonów. Dzięki serii 12 mamy telefon dla każdego, co jest super.
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Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Columbia Facet
Columbia Facet to połączenie wieloletniego know-how i najlepszych
technologii marki Columbia Sportswear. Rezultatem jest lekki but
o wyrafinowanej konstrukcji, nowoczesnej stylistyce i funkcjonalnych
elementach od cholewki po podeszwę. Columbia Facet zadba o komfort zarówno podczas zwykłego spaceru po parku, jak i podczas górskiej wędrówki po niestabilnej skalistej nawierzchni. Niech nie zmyli
Was nazwa – seria Facet nie jest tylko dla facetów. Dostępne są modele
zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Więcej informacji na stronie producenta
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Canon PowerShot ZOOM
Canon zaprezentował najnowszy, bardzo oryginalny aparat PowerShot
ZOOM – lekki, kieszonkowy, intuicyjny w obsłudze model w formie
monokulara z 12-megapikselową matrycą, stabilizacją obrazu i 3-stopniowym zoomem (100 mm, 400 mm i 800 mm). Canon PowerShot ZOOM
umożliwia fotografowanie i filmowanie odległych obiektów w każdej
sytuacji. Niezależnie od tego, czy chcemy uwiecznić swoje dziecko
zdobywające bramkę, czy dostrzeżemy w oddali rzadki gatunek ptaka
– 3-stopniowy zoom (optyczny i cyfrowy) umożliwia natychmiastowe
powiększenie obrazu jednym przyciskiem. Canon PowerShoot ZOOM
powinien być dostępny w sprzedaży już w listopadzie. Przewidywana
cena to ok. 300 USD.

Więcej informacji na stronie producenta
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Etui Mujjo dla iPhone’ów 12, 12 Pro i 12 Max
Mujjo zaprezentowało pełną gamę etui dla iPhone’ów 12, 12 Pro i 12 Pro
Max. Ich oferta składa się z kilku różnych modeli, przeznaczonych do
różnych iPhone’ów. Full Leather Case dostępne są w trzech kolorach
i przeznaczone do iPhone’a 12. Ta sama seria, z jednym dodatkowym
kolorem, jest też dostępna dla modelu iPhone’a 12 Pro i 12 Pro Max. Jest
też seria Full Leather Wallet Case, z kieszonką na kartę wielkości karty
kredytowej, w dwóch odmianach – karta może być wkładana pionowo
lub pod kątem. Wersja z kieszonką pod kątem dostępna jest tylko dla
iPhone 12 Pro Max.

Cena: 44,90–54,90 EUR
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IKEA i Grupa LEGO przedstawiają kolekcję BYGGLEK
A gdyby tak świetna zabawa mogła nigdy nie
mieć końca? Dzięki BYGGLEK to możliwe! IKEA
oraz Grupa LEGO połączyły siły i stworzyły
kolekcję ciekawych rozwiązań do budowania
i jednocześnie przechowywania, by zapewnić
więcej miejsca na codzienną zabawę. Zabawa
czyni dom i świat lepszym miejscem. Wierzą
w to IKEA i Grupa LEGO, które postanowiły
usunąć bariery związane z nieporządkiem
podczas codziennej zabawy, jednocześnie
tworząc praktyczne, ale też kreatywne
doświadczenie, czyli BYGGLEK. Kolekcja może
ucieszyć zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Pełna oferta BYGGLEK na stronie Ikea
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IKEA i Grupa LEGO
Inteligentny
przedasystent jakości powietrza OpenAir
stawiają kolekcjęOpenAir
BYGGLEK
to inteligentny asystent jakości powietrza. Nie tylko mierzy on
A gdyby tak świetna zabawa
jegomogła
jakość w domu i na zewnątrz, ale także udziela zindywidualizowanychBYGGLEK
porad, jak poprawić jego stan. Urządzenie łączy się poprzez internigdy nie mieć końca? Dzięki
net LEGO
z najbliższą stacją monitoringu powietrza i sygnalizuje jego jakość
to możliwe! IKEA oraz Grupa
połączyły siły i stworzyły trzema
kolekcjękolorami – błękitnym, żółtym i czerwonym. OpenAir korzysta
z kilku tysięcy stacji w Polsce. Wbudowany czujnik dwutlenku węgla
ciekawych rozwiązań do budowania
bada jego
i jednocześnie przechowywania,
by stężenie w pomieszczeniu. Gaz ten kumuluje się w powietrzu
z każdym
oddechem i negatywnie wpływa na koncentrację oraz samozapewnić więcej miejsca na
codzienną
poczucie.
zabawę. Zabawa czyni dom
i świat Asystent przypomina o regularnym wietrzeniu pokoju.
lepszym miejscem. Wierzą w to IKEA

Więcejusuinformacji na stronie producenta
i Grupa LEGO, które postanowiły
nąć bariery związane z nieporządkiem
podczas codziennej zabawy, jednocześnie tworząc praktyczne, ale też kreatywne doświadczenie, czyli BYGGLEK.
Kolekcja może ucieszyć zarówno dzieci,
jak i dorosłych.

Pełna oferta BYGGLEK na stronie

Ikea
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Zmywarka Bosch PerfectDry
z Home Connect
Nowe zmywarki Bosch PerfectDry to nie tylko
system trzech koszy, specjalny dozownik do
detergentu czy system przesuwania mocowań dla
naczyń. Kiedy zmywarka doskonale spełnia swoje
zadanie, domownicy mogą usiąść i się zrelaksować.
A teraz to luksusowe uczucie można celebrować
jeszcze dłużej dzięki wsparciu dla Home Connect.
Podłączone zmywarki mogą być monitorowane
i obsługiwane w dowolnym czasie z dowolnego
miejsca, w tym z kanapy. Jeśli użytkownik zdecyduje się na krótką drzemkę, może skorzystać
z funkcji „Silence on Demand”, aby zredukować
poziom hałasu już cichego urządzenia na okres
30 minut. Często używane programy i ustawienia można również zapisać i aktywować jednym
dotknięciem palca, za pośrednictwem aplikacji lub
bezpośrednio na zmywarce. Przyszłość zmywania
wygląda bardzo łatwo i spokojnie.

Więcej informacji na stronie producenta

EXPECT GREAT SOUND
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iPhone 12, 12 Mini,
12 Pro i 12 Pro Max

– czym się różnią i którego warto kupić?
Apple wczoraj zaprezentowało nowe modele iPhone’ów 12 w czterech
odmianach – iPhone 12 i 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max. Różnice między
nimi i względem poprzedników są większe niż się z pozoru wydaje,
dlatego postaram się Wam je przedstawić w najdrobniejszych
detalach, abyście mogli na tej podstawie podjąć decyzję, który z nich
jest dla Was.
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11

11 Pro

11 Pro Max

12 Mini

12

12 Pro

12 Pro Max

SoC

A13

A13

A13

A14

A14

A14

A14

LCD 6,1''

OLED 5,8''

OLED 6,5''

OLED 5,4''

OLED 6,1''

OLED 6,1''

OLED 6,7''

Ceramic Shield

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Maks jasność
(nit)

625
—

800
1200 (HDR)

800
1200 (HDR)

625
1200 (HDR)

625
1200 (HDR)

800
1200 (HDR)

800
1200 (HDR)

HDR

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

RAM

4 GB

4 GB

4 GB

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

3D Touch

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Gruba

Cienka

Cienka

Cienka

Cienka

Cienka

Cienka

Gigabit LTE

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

5G

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

		
Aparat przedni
		

12 MP
f/2.2
do 4K/60

12 MP
f/2.2
do 4K/60

12 MP
f/2.2
do 4K/60

12 MP
f/2.2
do 4K/60

12 MP
f/2.2
do 4K/60

12 MP
f/2.2
do 4K/60

12 MP
f/2.2
do 4K/60

		
Aparat tylny
szeroki
		

12 MP
26 mm
f/1.8
do 4K/60

12 MP
26 mm
f/1.8
do 4K/60

12 MP
26 mm
f/1.8
do 4K/60

12 MP
26 mm
f/1.6
do 4K/60

12 MP
26 mm
f/1.6
do 4K/60

12 MP
26 mm
f/1.6
do 4K/60

12 MP
26 mm
f/1.6
do 4K/60

			
12 MP
Aparat tylny
52 mm
Nie
teleobiektyw		f/2.0
			
do 4K/60

12 MP			12 MP
52 mm
52 mm
Nie
Nie
f/2.0			f/2.0
do 4K/60			
do 4K/60

12 MP
52 mm
f/2.2
do 4K/60

		
Aparat tylny
ultraszeroki
		

Ekran

Ramka wokół ekranu

12 MP
13 mm
f/2.4
do 4K/60

12 MP
13 mm
f/2.4
do 4K/60

12 MP
13 mm
f/2.4
do 4K/60

12 MP
13 mm
f/2.4
do 4K/60

12 MP
13 mm
f/2.4
do 4K/60

12 MP
13 mm
f/2.4
do 4K/60

12 MP
13 mm
f/2.4
do 4K/60

LiDAR

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Stabilizacja

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

Podwójny OIS

Sensor-shift

ProRAW

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak
do 4K/30

Tak
do 4K/30

Tak
do 4K/60

Tak
do 4K/60

Nagrywanie
Nie
Nie
Nie
DolbyVision				
Dla aparatu
26 mm

Dla aparatu
26 mm

Dla aparatu
26 mm

Tak

Tak

Tak

Tak

Cinematic video
stabilization

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tryb Portretowy

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tryb Portretowy
z Night Mode

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Edycja rozmycia w Zdjęcia

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

6 trybów

6 trybów

6 trybów

6 trybów

6 trybów

6 trybów

6 trybów

Aluminium

Stal chirurgiczna

Stal chirurgiczna

Aluminium

Aluminium

Stal chirurgiczna

Stal chirurgiczna

@2x

@3x

@3x

@3x

@3x

@3x

@3x

Rozdzielczość (px)

828×1792 px

1125×2436 px

1242×2688 px

1080×2340 px

1170×2532 px

1170×2532 px

1284×2778 px

Rozdzielczość (pt)

414×896 pt

375×812 pt

414×896 pt

375×812 pt

390×844 pt

390×844 pt

428×926 pt

802.11ax
Wi-Fi 6

802.11ax
Wi-Fi 6

802.11ax
Wi-Fi 6

802.11ax
Wi-Fi 6

802.11ax
Wi-Fi 6

802.11ax
Wi-Fi 6

802.11ax
Wi-Fi 6

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

194 g

188 g

226 g

135 g

164 g

189 g

228 g

Wysokość

150,9 mm

144 mm

158 mm

131,5 mm

146,7 mm

146,7 mm

160,8 mm

Szerokość

75,7 mm

71,4 mm

77,4 mm

64,2 mm

71,5 mm

71,5 mm

78,1 mm

Grubość

8,3 mm

8,1 mm

8,1 mm

7,4 mm

7,4 mm

7,4 mm

7,4 mm

IP68
(2 m na 30 min.)

IP68
(4 m na 30 min.)

IP68
(4 m na 30 min.)

IP68
(6 m na 30 min.)

IP68
(6 m na 30 min.)

IP68
(6 m na 30 min.)

IP68 		
(6 m na 30 min.)

Niebieski, Zielony,
Czerwony,
Biały, Czarny

Niebieski, Zielony,
Czerwony,
Biały, Czarny

Pacyficzny Niebieski,
Złoty, Grafitowy,
Srebrny

Pacyficzny Niebieski,
Złoty, Grafitowy,
Srebrny

Night mode
		

Tryb Portretowy
– symulowanie
oświetlenia studyjnego
Materiał ramki
Retina

Wi-Fi
Procesor ultra
szerokopasmowy
Waga

Wodoszelność
		
Kolory
		

Czarny, Biały,
Biały, Space Grey,
Biały, Space Grey,
Zielony, Żółty,
Złoty, Zielony
Złoty, Zielony
Fioletowy, Czerwony			

Bateria Wideo

do 17 godz.

do 18 godz.

do 20 godz.

do 15 godz.

do 17 godz.

do 17 godz.

do 20 godz.

Bateria Streaming wideo

do 10 godz.

do 11 godz.

b.d.

do 10 godz.

do 11 godz.

do 11 godz.

do 11 godz.

Bateria Audio

do 65 godz.

do 65 godz.

do 80 godz.

do 50 godz.

do 65 godz.

do 65 godz.

do 80 godz.
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Aparaty
Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi dwoma modelami to oczywiście aparaty. iPhone 12 i 12 Mini zawierają dwa – ultraszerokokątny (13 mm) oraz szerokokątny (26 mm) – a iPhone 12 Pro i Pro Max mają trzy – 13 mm, 26 mm oraz
teleobiektyw 52 mm (Pro) lub 65 mm (Pro Max). Zaznaczę też, że 52 mm w 12
Pro ma jasność f/2.0, a 65 mm w 12 Pro Max ma f/2.2 (jest ciemniejszy).
Modele Pro mają też dodatkowo LiDAR, który wspomaga prędkość działania autofocusa oraz pomiarów głębi fotografowanej sceny, co umożliwia
korzystania z Trybu Portretowego w Night Mode.
W modelu 12 Pro zastosowano też podwójny OIS (optyczna stabilizacja
obrazu) dla wszystkich obiektywów, a 12 Pro Max ma dodatkowo stabilizowaną matrycę w obiektywie 26 mm (sensor-shift), co jest znacznie
lepszą technologią.
12 Pro Max ma też zupełnie inną matrycę w aparacie 26 mm, która jest
o 47% większa (piksele mają 1,7 µm zamiast 1,4 µm). Wygląda na to, że
pozostałe matryce, od obiektywu ultraszerokokątnego i tele, są takie same
w obu modelach Pro.
Jeśli tego jest mało, to wszystkie modele otrzymały nowy obiektyw dla
aparatu 13 mm (ultraszerokokątnego), więc zdjęcia z niego powinny być
ostrzejsze niż z rodziny iPhone 11.
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ProRAW
iPhone 12 Pro i 12 Pro Max otrzymały również
coś wyjątkowego, a jest to ProRAW, czyli technologia zamknięta Apple, prawdopodobnie
głównie przeznaczone dla osób korzystających z iCloud Photos, aby ją w pełni wykorzystać (chodzi o edycję).
Pliki RAW w aparatach umożliwiają robienie
zdjęć w zdecydowanie wyższej jakości. RAW
oznacza surowy i przeważnie jest to prawie
całkowicie surowy zrzut informacji z matrycy
aparatu. Za przetworzenie tych danych odpowiada takie oprogramowanie, jak np. Adobe
Lightroom. LR dodaje do tych zdjęć modyfikacje i korekty (np. dla obiektywów), aby te zdjęcia wyglądały dobrze. Ich zakres tonalny jest
jednak znacznie większy, co pozwala na zdecydowanie większe modyfikacje bez utraty jakości. Dla przykładu, balans bieli można zmieniać
dowolnie, podczas gdy chcemy to samo zrobić
ze zdjęciem JPG, to każda zmiana wyraźnie
pogarsza jakość zdjęcia.
iPhone’y od paru lat dają dostęp do RAW, ale
te pliki nie korzystają z zalet ISP i technologii
przetwarzania zdjęć, jak Deep Fusion i inne,
co często powoduje, że iPhone’owy JPG ma
lepszą jakość od przetworzonego ręcznie
RAW. Od lat w swoich lustrzankach korzystam wyłącznie z RAW, ale w iPhone’ach nie
ma to sensu, bo zyski są znikome, a często
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takie zdjęcia są gorsze, niż po przejściu przez
Apple’owy image processing pipeline.
ProRaw powinien to całkowicie zmienić. Da
nam dostęp do wszystkich zalet RAW wraz
z opcją korzystania bezstratnej edycji tych
zdjęć.
Jeśli mam wskazać jeden element wczorajszego keynote’a, który zrobił na mnie
ogromne wrażenia, to właśnie ProRAW i to on
mnie bardziej kusi od wszystkiego innego.

Konstrukcja
Rodzina 12 od Pro różni się także ramką wokół
ekranu – 12-tki mają aluminiową, a Pro mają
ze stali chirurgicznej.

Ekran i bateria
Same ekrany zostały prawie zrównane ze
sobą – wszystkie to OLED-y (Super Retina
XDR wg Apple), ale te w modelu Pro potrafią
świecić nieznacznie jaśniej (625 vs. 800 nitów).
Warto też szczegółowo przejrzeć rozmiary nowych modeli na powyższej tabeli
– iPhone 12 jest teraz nieznacznie mniejszy
od iPhone’a 11, a 12 Pro Max nieznacznie
większy od swojego odpowiednika. Czas
pracy na baterii też ucierpiał w tym roku
i jest to prawdopodobnie spowodowane
cieńszą konstrukcją oraz 5G.

59
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To, co ekran nam wyświetla

		

11

11 Pro

11 Pro Max

12 Mini

12

12 Pro

12 Pro Max

Rozdzielczość (px)

828×1792 px

1125×2436 px

1242×2688 px

1080×2340 px

1170×2532 px

1170×2532 px

1284×2778 px

Rozdzielczość (pt)

414×896 pt

375×812 pt

414×896 pt

375×812 pt

390×844 pt

390×844 pt

428×926 pt

Bardzo istotna jest kolejna zmiana w tym, co zobaczymy na naszych ekranach. Piksele (px) określają rozdzielczość ekranu, ale punkty (pt) określają
ile treści się w danej rozdzielczości zmieści. W przypadku starszych modeli
iPhone’ów, dla modeli z 5,8'' ekranami (X, XS), Apple stosowało 375×812 pt.
Natomiast modele 6,1'' (XR, 11) miały taki sam układ, jak modele 6,5'' (XS
Max, 11 Pro Max), czyli 414×896 pt. Ta ostatnia rozdzielczość oznaczała, że
ekrany 6,1'' i 6,5'' wyświetlały więcej treści niż ekran 5,8''.
W tym roku jest ciut inaczej…
iPhone 12 Mini wyświetla dokładnie tyle samo treści na
ekranie co iPhone X, XS czy 11 Pro, czyli ma 375×812 pt. Co
ciekawe, renderuje ekran przy @3x, a potem zmniejsza

iPhone 12 Mini wyświetla

ten obraz do rejonu @2.88x, więc treści będą teoretycznie

dokładnie tyle samo treści

ciut bardziej rozmazane na ekranie, ale biorąc pod uwagę

na ekranie co iPhone X, XS

wysokie DPI, mało kto będzie w stanie to dostrzec.

czy 11 Pro, czyli ma 375×812

iPhone 12 i 12 Pro (6,1'') mają zupełnie nową rozdzielczość,

pt. Co ciekawe, renderuje

która ma 390×844 pt, czyli będą wyświetlały więcej treści

ekran przy @3x, a potem

niż X, XS i 11 Pro, ale mniej niż XR czy 11 (414×896 pt). To

zmniejsza ten obraz do
rejonu @2.88x, więc treści

też oznacza, że 12 i 12 Pro nie będą miały tego rozszerzonego trybu, gdzie w poziomie wyświetlają się dodatkowe
elementy, jak boczne paski.

będą teoretycznie ciut bardziej rozmazane na ekranie, ale biorąc pod uwagę
wysokie DPI, mało kto
będzie w stanie to dostrzec.

iPhone 12 Pro Max też ma nową rozdzielczość (428×926
pt), która zapewnia jeszcze więcej miejsca niż XR, 11 i 11
Pro Max (414×896 pt).
Tak, zgadzam się – niezły bałagan.
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Ładowanie i ekologia
Nowością w tym roku jest MagSafe, czyli dodatkowy magnes w plecach, który powoduje, że telefon nie ześlizgnie się z nowej ładowarki
Apple’a o tej samej nazwie. Krążek MagSafe jest kompatybilny wstecznie
z wszystkim, co wspiera ładowanie Qi, więc można na niego kłaść inne
telefony, ale nie będzie wtedy funkcji magnesu, więc mogą się zsuwać.
Dziwi mnie trochę podejście do oszczędności przez Apple oraz promowanie ładowania indukcyjnego. Naładowanie smartfona od 0% do 100%
tą metodą zużywa od 39% do 47% więcej prądu (testy na Pixelu 4 z różnymi ładowarkami). To teoretycznie nie ma większego znaczenia finansowego dla pojedynczego domostwa, ale w skali kraju zaczyna się z tego
robić ogromna ilość energii, która idzie w powietrze.
Nowe modele iPhone’ów nie posiadają w komplecie ładowarki, a jedynie kabel USB-C do Lightning. Firma zakłada, że albo macie już dodatkowe kable USB-A do Lightning oraz odpowiednie do nich ładowarki
w domu, albo zaprasza do swojego sklepu po swoją 20W ładowarkę
USB-C w cenie 99 zł. Ratowanie świata level Apple. Oszczędność-szmędność. Cena telefonu oczywiście nie została obniżona (wręcz odwrotnie,
w przypadku model 12 i 12 Mini).
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Apple w tyle, jak zwykle
Apple w tym roku ponownie oferuje jedynie Face ID, które działa świetnie, pod warunkiem, że nie mamy na twarzy maski. Gdzie Touch ID
w przycisku, jak w iPadzie Air 4? Albo pod ekranem, jak u konkurencji?
Firma ewidentnie nie jest na tyle elastyczna w swoim procesie produkcyjnym, aby móc szybko wprowadzić istotne zmiany.

Ceny
		
iPhone

12 Mini

12

12 Pro

12 Pro Max

64 GB

3599 PLN

4199 PLN

—

—

128 GB

3849 PLN

4449 PLN

5199 PLN

5699 PLN

256 GB

4349 PLN

4949 PLN

5699 PLN

6199 PLN

512 GB

—

—

6699 PLN

7199 PLN

W tym roku nie jest tanio. Modele Pro nie podrożały względem zeszłorocznych 11 Pro (zamiast ładowarki mamy natomiast dodatkowe 64 GB pamięci
flash w podstawie, czyli 128 GB), ale 12 Mini i 12-tka już tak. Za wyższą
cenę należy winić głównie ekran OLED oraz pazerność Apple. Niestety, 12
i 12 Mini mają nadal 64 GB w podstawie.

Który model warto kupić?
Spójrzmy na obecną ofertę…
• iPhone 12 Mini – Idealna propozycja, dla osób, którym nie zależy na teleobiektywie (a powinno im na nim zależeć, bo to świetna rzecz) i chcą
mieć przede wszystkim mały telefon. Gdyby ten model miał 3 obiektywy
jak 12 Pro, to zamawiałbym go bez wahania, pomimo gorszego czasu
pracy na baterii. Warto na niego wskoczyć z czegoś starszego niż iPhone
11, bo system aparatów pomiędzy tymi dwoma generacjami (w tych
modelach) niewiele się zmienił.
• iPhone 12 – Ciężko mi go polecić w tej cenie, ponieważ za „jedynie”
1000 zł więcej (jest 23,8% droższy) otrzymujemy 12 Pro z dodatkowymi
64 GB pamięci flash, dodatkowym aparatem, lepszą stabilizacją oraz ProRAW. Jeśli komuś wyjątkowo nie zależy na zdjęciach, to może to właśnie
odpowiedni model dla niego. Jednocześnie, system aparatów niewiele
różni się od tego w iPhone 11, więc zyskujemy jedynie ekran OLED.
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• iPhone 12 Pro – To byłby najlepszy model z całej linii, gdyby nie fakt, że
12 Pro Max ma znaczące poprawki w systemie aparatów. Jeśli więc komuś
bardzo zależy na zdjęciach, to ciężko go polecić bez ogromnej listy uwag.
• iPhone 12 Pro Max – Flagowiec, z najlepszymi aparatami i bajerami oraz
odpowiednią ceną. Oraz gigantycznymi, nieporęcznymi wymiarami.
ProRAW ma zostać zaprezentowany dopiero bliżej końca 2020 roku i nie
wykluczam, że u Apple’a coś się znowu opóźni, jak to się ostatnio zdarza,
więc bierzcie to pod uwagę.
Generalnie nikt rozsądny nie wymieni iPhone’a z rodziny 11 na rodzinę 12,
bo nie ma to specjalnie sensu, poza ewentualnym przeskokiem albo z 11
na 12 Mini ze względu na rozmiar lub z 11 na 12 Pro (Max), bo komuś zależy
przede wszystkim na zdjęciach.
Osobiście uważam obiektyw ultraszerokokątny za zbędny i rzadko z niego
korzystam – 95% moich zdjęć wykonanych jest w 26 mm lub 52 mm (mniej
więcej po połowie) – więc jeśli macie X lub XS, to specjalnie też nie ma
sensu wymieniać telefonu (zakładając oczywiście, że macie podobne podejście do mojego). Fakt, że już 11 Pro robi wyraźnie lepsze zdjęcia niż X i XS, ale
dla większości nie będzie to zauważalne, szczególnie na ekranie telefonu.
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Jeśli nadal macie telefon z serii z Touch ID, czyli cokolwiek starszego niż
iPhone X, jak iPhone 8, 7, 6S, 6, itd., to gorąco Was zachęcam do wymiany
telefonu na nowszy, nawet na rodzinę 11, jeśli 12-tki są dla Was za drogie.
Różnica będzie kolosalna pod każdym względem, a jedynym potencjalnym
minusem jest korzystanie z niego podczas gdy na twarzy macie maseczkę.
Jeśli macie jakieś specyficzne pytania lub wątpliwości, to proszę dajcie
znać w komentarzach, wraz z info co jest dla Was ważne oraz jaki obecnie
macie telefon. Postaram się pomóc.

Subiektywnie
Od wielu dni biję się z myślami i w zasadzie byłem przekonany, że rodzina
12 nie jest dla mnie, bo zmiany są zbyt małe względem mojego 11 Pro. Moja
Iwona obecnie korzysta z XS w Space Grey i to ona mnie ciśnie, abym zmienił, bo chce mojego białego 11 Pro (zdecydowanie preferuje ten kolor od
Space Grey).

Od wielu dni biję się z myślami i w zasadzie byłem przekonany,
że rodzina 12 nie jest dla mnie, bo zmiany są zbyt małe względem
mojego 11 Pro. Moja Iwona obecnie korzysta z XS w Space Grey
i to ona mnie ciśnie, abym zmienił, bo chce mojego białego 11 Pro
(zdecydowanie preferuje ten kolor od Space Grey).

Gdybym miał cokolwiek zmieniać, to 12 Pro Max wydaje się jedynym sensownym upgrade’em, ze względu na większą matrycę na głównym aparacie
(26 mm). Do wczoraj myślałem, że wszystkie matryce urosły, a tymczasem
okazało się, że tak nie jest, co skutecznie pohamowało moją konsternację.
Skok na 12 Pro wykonałbym jedynie z powodu ProRAW. Robię naprawdę
dużo zdjęć iPhone’ami i ostatnio przeglądałem foty z czasów modelu 6S,
7 czy nawet X – różnica względem 11 Pro jest kolosalna i naprawdę dzisiaj
żałowałbym, że nie wymieniałem go rokrocznie.
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Jednocześnie, 12 Pro i 12 Pro Max to obecnie ogromne kompromisy pod
względem fotograficzno-rozmiarowym. Biorąc Maxa, skazuję się na znienawidzony duży gabaryt, którego będę przeklinał, szczególnie gdy nadejdą
cieplejsze dni. Gdyby wszystkie trzy matryce miał większe, to jakoś mógłbym to jeszcze sobie wytłumaczyć, ale nie ma… więc nie mogę.
Na chwilę pisania tych słów, 12 Pro dla mnie ma większy sens niż Max, ale
jeszcze większy sens ma nie robienie upgrade’u z 11 Pro. Podejrzewam,
że w 2021 roku Apple wymieni wszystkie trzy matryce na większe, we
wszystkich iPhone’ach, a przy okazji będzie już ProRaw i będzie dopracowany, więc skłaniam się ku temu, że po raz pierwszy od wielu lat nie
kupię nowego iPhone’a. Spodziewam się też, że w przyszłym roku dodadzą
w końcu 120 Hz ekrany, na co tak bardzo czekam.
Nie wykluczam jednak, że trafi się okazja nie do odrzucenia…

5G
Nie wspominałem zupełnie o 5G, ponieważ uważam to za zupełnie zbędny
element telefonu w 2020 roku, gdzie zasięg tej sieci w Polsce całkowicie
kuleje w porównaniu z innymi technologiami. Zacznie mieć większy sens
w 2022 lub później.
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iPhone 12 Pro

– pierwsze wrażenia
iPhone 12 Pro to dla mnie najbardziej kontrowersyjny design smartfona
z Cupertino od 2007 roku. Długo zastanawiałem się, czy jakikolwiek
inny model wywołał u mnie tyle konsternacji, ale finalnie doszedłem
do wniosku, że wszystko inne blednie przy 12 Pro. Nie przy 12-tce…
tylko 12 Pro.
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Nowy design, nowe ramki, nowy rozmiar ekranu
Najciekawszą nowością, poza aparatami, jest nowy design, pochodzący
bezpośrednio iPadów Pro z 2018 roku. Zmodyfikowany oczywiście.
Nowe ramki, kwadratowe, przypominające również te z iPhone’a 4/4S i 5/5S,
będą albo uwielbiane, albo przeklinane. Ten design, wraz ze zmianami
w konstrukcji ekranu, pozwoliły Apple’owi umieścić 6,1” ekran w wymiarach
zbliżonych do iPhone’a 11 Pro, XS i X, które miały ekrany 5,8”. 12 Pro, w porównaniu z tym pierwszym, jest zaledwie 0,1 mm szerszy, ale 2,7 mm wyższy.
Ekran OLED ma też wyższą rozdzielczość, bo 1170 × 2532 px zamiast 1125
× 2436 px. Nie oznacza to jednak, że wyświetli tyle samo informacji, co
iPhone XR lub 11, które też miały 6,1” ekrany (LCD). Apple daje deweloperom przestrzeń odpowiadającą 390 × 844 pt na ekranie, co jest wzrostem względem 375 × 812 pt z iPhone’ów X, XS i 11 Pro. Dla porównania
XR i 11 i 11 Pro Max miały 414 × 896 pt, ale nowy 12 Pro Max ma już 428 ×
926 pt. Wszystko się zmieniło w tym roku. Osoby, które zdecydują się na
12 Pro, a korzystają z X, XS lub 11 Pro, prawdopodobnie nie zauważą różnicy w tej nieznacznie większej przestrzeni – sam zapomniałem o tym,
dopóki nie zacząłem o tym pisać. Prawdopodobnie największa różnica
będzie w przypadku Safari lub innych przeglądarek…
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Wracając jednak do ramek, tym razem subiektywnie – pierwszy raz mam
tak mieszane uczucia na ten temat. Design X, XS i 11 Pro pozostaje dla
mnie najbardziej ergonomicznym iPhone’em, łączącym stosunkowo duży
ekran z bardzo wygodną konstrukcją, która nie odbija się negatywnie na
komforcie podczas noszenia go w kieszeni i podczas korzystania z niego
w dłoni. iPhone 12 i 12 Pro, przez to, że jest bardziej kwadratowy, powoduje, że w kieszeni (jeansów) zdecydowanie bardziej się odznacza. Podejrzewam, że z czasem miałbym ten sam efekt, co przy 6/6S/7 Plus, które
poprzecierały mi kieszenie.
Dla kontrastu telefon zdaje się pewniej leżeć w dłoni podczas korzystania
z niego, ale jednocześnie jest mniej komfortowy, bo ostre brzegi ramki
wcinają się w dłonie. W iPadzie Pro ten problem nie występuje, bo jest
znacznie większy, więc inaczej go trzymamy. To wcinanie się w skórę denerwowało mnie w przypadku 5 i 5S szczególnie i podejrzewam, że moja irytacja w tym względzie przy 12 Pro się nie zmieni.
To wszystko jest o tyle ciekawe, że 12 Pro jest aż o 0,7 mm cieńszy od 11 Pro,
a wydaje się w dłoni znacznie grubszy, właśnie przez te nowe ramki.
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Alternatywy brak
Na tym etapie, na temat wszystkich modeli
iPhone’ów z serii 12, obecnie mam następujące zdanie:
• Skoro 7 Plus był dla mnie za duży (kupiłem
go dla baterii i aparatów) i nie zdecydowałem się na XS Max, to 12 Pro Max tym bardziej odpada, ponieważ jest jeszcze większy
od nich. Niestety, tylko ten model ma absolutnie najlepszy system aparatów (więcej na

ich temat oraz na temat ProRAW znajdziecie w innym moim artykule).
• Może i byłbym w stanie zaakceptować mniej
wygodną konstrukcję 12 Pro (i pewnie to
kiedyś zrobię, ponieważ spodziewam się,
że ta będzie z nami przynajmniej przez trzy
kolejne lata), ale nie mogę przeboleć faktu,
że aparaty w nim są gorsze niż w 12 Pro Max.
• iPhone 12 niestety nie ma teleobiektywu,
a korzystam z niego dużo. Poza tym to
świetny telefon.
• iPhone 12 (Pro?) Mini to byłby mój absolutny
faworyt, gdyby miał teleobiektyw zamiast
obiektywu ultraszerokokątnego. Będę bardzo zazdrościł jego właścicielom.

Kolory i ramki
Do testów otrzymałem model pacyficzny
niebieski, ale to nie jest mój faworyt, chociaż niektórym niewątpliwie przypadnie do
gustu. O ile kolor pleców w każdym modelu
wygląda znakomicie, to niestety mam problem
z polerowanymi na wysoki połysk ramkami.
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Niebieska dla mnie odpada, bo nie podoba mi się jej odcień. Srebrna wygląda
znakomicie na 11 Pro, ale w wersji płaskiej, cytując Dominika, wygląda „odpustowo”. Złota jest ładna, jeśli ktoś lubi złoto i autentycznie bardziej podoba
mi się niż srebrna (co jest sprzeczne ze wszystkimi moim przekonaniami!).
Zostaje grafitowa i (niestety) ten model wybrałbym dla siebie. Niestety,
ponieważ każda drobinka kurzu będzie superwidoczna na plecach.
Te matowe, aluminiowe, z iPhone’ów 12 i 12 Mini, wyglądają o niebo lepiej.
Pamiętajcie – wybierajcie kolor ten, który Wam się podoba. To będzie
Wasz telefon i Wy będziecie z niego korzystali, więc nie sugerujcie się
zdaniem innych.

Kompromisy
Jak zwykle i jak we wszystkim, każda decyzja obarczona jest kompromisem. W przypadku 12 Pro, w zamian za paradoksalnie cieńszą konstrukcję,
która wydaje się grubsza (w porównaniu do 11 Pro), otrzymujemy większy
ekran. Osobiście o niego nie prosiłem i liczę na to, że Apple jednak będzie
w przyszłości oferować pełnoprawny model Pro, z najlepszymi aparatami,
ale z mniejszym ekranem.
Obecnie jestem na „nie” i uważam, że ich najbardziej udanym modelem
pozostaje 11 Pro. Jest wygodniejszy, lepiej leży w ręce i kieszeni, ale niestety
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nie ma najnowszych bajerów – aparatów z 12 Pro Max oraz wsparcia dla
ProRAW i Dolby Vision. Czasami nadal biję się z myślami, czy jednak nie
zamówić 12 Pro dla siebie, ale spodziewam się, że za rok 13 Pro znowu
wróci do stanu, w którym aparaty między Pro a Pro Max się między
sobą nie różnią. Finalnie oznacza to, że nie kupuję 12 Pro w tym roku, ani
innego modelu – po raz pierwszy od pierwszego iPhone’a (2G z 2007 roku)
– pomimo że technologicznie to lepszy model od 11-tki Pro (pomijając Pro
Max, który ma lepsze aparaty).
To oczywiście moja subiektywna ocena, podyktowana moimi potrzebami
i oczekiwaniami, więc przenieście te przemyślenia na siebie, aby je dostosować do swoich oczekiwań. Pamiętajcie też, że ja przesiadałbym się z 11 Pro,
a wielu z Was przecież rozważa skok z modeli znacznie starszych. W takiej
sytuacji nie zastanawiałbym się długo i od razu skoczył na 11 Pro lub 12 Pro.
Najlepiej, niestety dla mnie i mi podobnych, mają fani rozmiaru Max
– otrzymują wszystkie bajery. Trochę Wam zazdroszczę.
W nadchodzących dniach lub tygodniach będę starał się przeprowadzić
porównanie zdjęć wykonanych za pomocą XS, 11 Pro oraz 12 Pro. Spodziewajcie się publikacji moich porównań na stronie iMagazine.pl.
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Dodatkowe przemyślenia i uwagi
Dosyć szybko zwróciłem uwagę na istotną rzecz – ten nieznacznie większy
ekran powoduje, że na ekranowej klawiaturze pisze się ciut wygodniej. To
oczywiście nic nowego, co zapewne szybko zauważyły osoby przesiadające się
z „normalnych” iPhone’ów na Plusy lub Maksy w poprzednich latach, ale skok
z 5,8” na 6,1” w tej kwestii jest zauważalny. Kolosalny? Nie. Ale zauważalny.
Wstępne testy baterii pokazują, że 12 i 12 Pro krócej pracuje na jednym ładowaniu niż 11 Pro. Na przykładzie tego testu, w którym iPhone’y nie mają
włożonych kart SIM, co oznacza, że nie szukają sygnału, więc sam zasięg ma
minimalny wpływ na całość, różnica jest dosyć duża. W chwili, w której iPhone’owi 12 Pro kończą się elektrony, iPhone 11 Pro nadal ma 18% baterii, a 11 Pro
Max ma jeszcze 23% (iPhone 12 ma 6%). Jeśli zależy Wam przede wszystkim
na długim działaniu, to rozważcie 12 Pro Max (lub 11 Pro lub Pro Max).
LiDAR rzeczywiście pomaga szybciej łapać autofocus w ciemnościach, ale
nadal nie uratował sytuacji, w której chciałem zrobić nocne zdjęcie portretowe, gdzie ostrość próbowałem złapać na ścianie. Dalsze testy fotograficzne znajdziecie, jak już wspominałem, na iMagazine.pl.
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Polerowana i błyszcząca ramka w iPhone’ach 12 Pro zbiera odciski palców
szybciej niż bej aluminiowe puszki po napojach gazowanych.
Nowy „kwadratowy” design ramki, o którym wspominałem wcześniej, ma
jeszcze jedną wadę względem designu X, XS i 11 Pro. Otóż przyciski do
regulowania głośności oraz budzenia/usypiania ekranu były w tych ostatnich wyprofilowane, aby pasowały do krzywizny ramki. Dodatkowo miały
też lekko zaokrąglone brzegi, przez co były „gładkie” pod skórą palców. 12
Pro ma wyraźnie mniej wyprofilowane przyciski, co powoduje, że są mniej
miłe w dotyku, ale przy okazji wydają się… gorzej i taniej wykonane. Jest to
szczególnie zauważalne przy suwaku głośności.
Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem skazany na ten design za rok lub dwa,
jak w końcu zdecyduję się zmienić własnego iPhone’a na nowszy model,
i część z Was już mi zdążyła zarzucić, że krytykuję nowy design tylko dlatego, że nie kupiłem w tym roku 12 Pro, ale autentycznie uważam go za
krok wstecz względem designu X, XS i 11 Pro.
Drogie Apple, liczę na sporą poprawę w przyszłym roku w tych kwestiach.
Drogie Orange, bardzo dziękuję za dostarczenie do testów iPhone’a 12 Pro!
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Nowy iPhone 12 Pro jest naprawdę Pro
– dzięki zastosowaniu LiDAR-u
może odmienić Twój biznes
iPhone 12 Pro już jest dostępny, a za parę dni w sprzedaży pojawi się
iPhone 12 Pro Max. Wiele osób z przymrużeniem oka traktuje dopisek
Pro w nazwie najmocniejszych iPhone’ów. Tymczasem od lat iPhone’y
czynnie służą w wielu branżach, a teraz mogą być jeszcze bardziej
użyteczne. LIDAR, 5G i reszta elementów iPhone’a może zredefiniować
sposób, w jaki pracujesz lub w jaki działają Twoi pracownicy.
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Nowe iPhone’y zwracają na siebie uwagę
odmienionym wyglądem. Pierwszy raz Apple
zaprezentowało też jednocześnie aż cztery
modele telefonów – iPhone 12 Mini, iPhone 12,
iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Wszystkie wyposażone w ten sam nowy procesor
A14 Bionic wykonany w technologii 5 nm. To
sprzęt wyprzedzający wszystkie inne urządzenia mobilne na rynku i pod względem mocy
obliczeniowej rywalizujący też z komputerami. Dodatkowo wszystkie wspierają też sieci
5G. Najbardziej zaawansowane są oczywiście
modele Pro i Pro Max. Otrzymały one obudowy ze stali chirurgicznej, więcej pamięci
RAM jeszcze lepsze wyświetlacze.
Przede wszystkim jednak na tylnej obudowie
znalazł się LIDAR oraz trzy obiektywy (ultraszerokokątny, szerokokątny i tele). W przypadku
modelu MAX aparaty będą jeszcze lepsze
– większa matryca, skuteczniejsza stabilizacja
i aż pięciokrotny zoom optyczny sprawiają, że
to właśnie iPhone 12 Pro Max będzie cieszył się
szczególnym uznaniem wśród fanów fotografii
mobilnej i tych, którzy zawodowo potrzebują
wykonywać zdjęcia najwyższej jakości, posiadając telefon w kieszeni.
Spory potencjał nowych iPhone’ów kryje
się też pod nowym standardem MagSafe. To
nie tylko efektywniejsze ładowanie indukcyjne telefonu, ale też możliwość korzystania z nowej gamy akcesoriów. Dzięki
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magnetycznemu połączeniu będzie można je błyskawicznie zmieniać, a NFC
pozwoli na ich identyfikację w systemie iOS. Zalety MagSafe będą dostrzegalne w kolejnych miesiącach i latach, gdy pojawi się więcej akcesoriów.

LIDAR – narzędzie przyszłości od teraz w kieszeni
LIDAR – akronim od Light Detection and Ranging – to swoisty świetlny
radar, pozwalający określać położenie przedmiotów w przestrzeni z bardzo wysoką dokładnością i to niezależnie od warunków oświetlenia.
Zastosowania LIDAR-u są naprawdę szerokie, wykorzystywany jest do
projektowania dróg, projektowania systemów odwadniających w leśnictwie, tworzenia map powodziowych, korzysta z niego branża meblarska.
Te najbardziej nowoczesne i imponujące zastosowania to wykorzystanie
LIDAR-u w autonomicznych samochodach.
Wiele narzędzi z systemem LIDAR do tej pory było dość kosztownych,
a przede wszystkim też wymagało użycia komputera i dodatkowego
osprzętu. Wraz z pojawieniem się iPhone’a 12 Pro możliwe jest sięgnięcie
prosto do kieszeni. Wraz ze specjalnym oprogramowaniem będzie on
mógł zostać wykorzystany w wielu sytuacjach. Oczywiście nie zastąpi on
wszystkich urządzeń. Jest w stanie jednak wspomóc przy początkowych
pomiarach, przy różnego rodzaju korektach czy też weryfikacji zdolności
projektu. Część firm zyska narzędzia, które do tej pory były zarezerwowane na przykład dla liderów danej branży.
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iPhone Pro – Pro nie tylko dla fotografów
Warto spojrzeć na zastosowanie iPhone’a znacznie szerzej niż jest on na
co dzień postrzegany. Modele Pro cenione są wśród pasjonatów fotografii.
Zachwycamy się zdjęciami, jakie kolejne generacje iPhone’a są w stanie
wykonać i to niemal niezależnie od warunków. Z drugiej strony iPhone często jest postrzegany jako obiekt prestiżu, lansu, statusu społecznego, bardziej jako element wizerunku osoby na wyższym stanowisku niż narzędzie.
A to błąd. Wszak smartfon to obecnie biuro w kieszeni. Dostęp do banku,
notowań giełdowych, wgląd do systemów ERP, CMS, podgląd tego, co dzieje
się w firmie. To potężne narzędzie biznesowe. A teraz iPhone 12 Pro i 12 Pro
Max ma szansę stać się jeszcze bardziej użyteczny w kolejnych branżach.
LIDAR zdecydowanie stanie się użytecznym elementem dla wszystkich
architektów, geodetów i innych branż pokrewnych. Doskonałej jakości
aparat pozwala na skuteczną dokumentację działek, obiektów. Dodatkowo LIDAR pozwoli na ich wymierzenie i kompletniejszą inwentaryzację.
Wszystko można opisać i wysłać do chmury, mając tylko telefon w ręce. To
wygoda w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jeszcze większa
mobilność i możliwość zwiększenia efektywności pracy.
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Podobnie sytuacja ma się z projektowaniem wnętrz, gdzie iPhone 12 Pro
umożliwi dość dokładne wymiarowanie obiektu, przynajmniej na potrzeby
pierwszych szkiców. W ciągu kilku minut projektant wnętrz jest w stanie
przygotować sobie plan pomieszczenia do zaproponowania klientowi
konkretnych rozwiązań. Dodatkowo Apple coraz mocniej skupia się na AR
i to poszerzona rzeczywistość jest kolejnym ważnym elementem w pracy
projektanta. Wykorzystując iPhone’a, może on pokazać klientowi na obiekcie w stanie deweloperskim, jak będzie wyglądała przyszła kuchnia czy
łazienka. Będąc na miejscu, oglądając wirtualnie naniesione zmiany, znacznie łatwiej wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało to w przyszłości.
Poszerzona rzeczywistość i wszelkie wizualizacje to także przyszłość dla
modelowania przyszłych produktów. Wielu rzeczy obecnie nie trzeba już
wytwarzać, aby zobaczyć, jak będą wyglądać w przestrzeni. Techniczne
możliwości nowego iPhone’a 12 Pro sprawiają, że te wizualizacje w AR będą
jeszcze dokładniejsze, jeszcze bardziej realne. To pozwala zaoszczędzić
znaczne sumy na prototypowaniu i wdrażaniu produktów do seryjnej produkcji. W dodatku iPhone daje taką możliwość szerszemu gremium. Teraz
może po takie rozwiązania sięgną firmy z MSP, dla których część takich rozwiązań było zupełnie niedostępnych.
iPhone 12 Pro ma szansę przyczynić się do rewolucji w logistyce. Mając iPhone’a z LIDAR-em w kieszeni, możliwe jest szybkie wymiarowanie przesyłek
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czy całych palet. Z takiego rozwiązania z wykorzystaniem iPada Pro i jego LIDAR-u korzysta już
Lufthansa Cargo, której skuteczne wymiarowanie
tabletem usprawnia proces lokalizacji przesyłek
w luku bagażowym.
Nowoczesne rozwiązania dotykają też wielu
innych branż, jak rolnictwo czy leśnictwo. Tu
iPhone też już od lat jest wykorzystywany,
a iPhone 12 da jeszcze więcej możliwości. To
możliwość szybkiego oznaczania obszarów
roboczych, mapowania upraw, a w leśnictwie
liczenia drzew i prowadzenia dokumentacji.
„Wraz z dedykowanym oprogramowaniem
iPhone 12 Pro będzie mógł zostać wykorzystany
w wielu sytuacjach. Oczywiście nie zastąpi
on wszystkich urządzeń. Jest w stanie jednak
wspomóc przy początkowych pomiarach, przy
różnego rodzaju korektach czy też weryfikacji
zdolności projektu. Część firm zyska narzędzia,
które do tej pory były zarezerwowane na przykład dla liderów danej branży” – mówi Michał
Sowiński, Brand Manager z APN Promise.

Masz swój biznes – pomyśl
o tym, jak możesz go usprawnić, wdrażając iPhone’a
To, jak będzie sprawował się iPhone w biznesie, zależy właściwie tylko od nas. Owszem,
może być to sprzęt tylko do dzwonienia, przeglądania poczty i oglądania zdjęć z wakacji.
Jednak odpowiednio wykorzystany może stać
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się narzędziem generującym oszczędności i dodatkowe zyski. W branży
projektowania wnętrz pozwoli zyskać klientów, którzy zdecydują się na
ciekawsze rozwiązania, może pozwolić sprzedać ciekawsze produkty.
W logistyce usprawni funkcjonowanie magazynu, a w rolnictwie, leśnictwie
czy geodezji pozwoli zwiększyć wydajność. Wiele narzędzi znajdziemy bezpośrednio w AppStore, inne można stworzyć na miarę naszego biznesu.
Nie wiesz, od czego zacząć? Wciąż zastanawiasz się, jak wygląda to finansowo? Warto postawić na doświadczonych partnerów, firm, które od lat
pracują na urządzeniach Apple i mają status resellera produktów firmy
z Cupertino. Przykładem takiej firmy jest APN Promise. To eksperci rynku
IT, którzy są w stanie doradzić w kwestiach technologicznych, przygotować
dedykowane rozwiązania dla firmy, dostarczyć najnowocześniejsze narzędzia szyte na miarę każdego biznesu. W dodatku APN Promise jako reseller
Apple jest w stanie zaproponować korzystną ofertę na cały sprzęt, a także
przedstawić atrakcyjne finansowanie.
Jeśli zależy Ci na rozwoju biznesu, pozwól sobie na sięgnięcie po opinie
ekspertów i osób doświadczonych we wdrażaniu mobilnych rozwiązań. Nie
ma potrzeby wymyślania koła na siłę, gdy można rzeczywiście wycisnąć
z iPhone’a 12 Pro pełnię jego możliwości. Wtedy zakup nowego iPhone’a,
a nawet kilkudziesięciu dla całej grupy pracowników, nie będzie wydatkiem, a inwestycją w przyszłość firmy.
Tekst powstał we współpracy z APN Promise.
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Nowy HomePod Mini
i porównanie do HomePoda
– co nowego i przemyślenia
Jako w miarę zadowolony wieloletni użytkownik pierwszego
HomePoda, z niecierpliwością czekałem na coś nowego w tym
zakresie. Nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć dużego HomePoda
w nowej odsłonie, ale znajdę też zastosowanie dla Mini, więc będę
zamawiał dwa.
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Głośniki
		

Głośnik niskotonowy
o wysokim wychyleniu
i siedem tweeterów

Jeden przetwornik
pełnozakresowy i dwa
pasywne głośniki

Świadomość przestrzenna

Tak

Nie

Multiroom

Tak

Tak

Tak, tylko z drugim
HomePodem

Tak, tylko z drugim
HomePodem

Kino domowe z Apple TV 4K

Tak

Nie

Siri

Tak

Tak

Intercom

Tak

Tak

Smart Home Hub

Tak

Tak

299 USD / 320,70 lub 329 EUR
(zależnie od kraju)

99 USD / 96,50 lub 99 EUR
(zależnie od kraju)

Tworzenie stereo-pary
z drugim HomePodem

Cena
		

Nowy HomePod Mini jest mniejszą, zdecydowanie tańszą i prawdopodobnie gorzej grającą wersją oryginalnego HomePoda, ale ma kilka rzeczy na
plus. Nie mówię, że będzie źle grał – wręcz przeciwnie! – ale spodziewam

Aparat (tył)

się, że nie tak dobrze, jak duży HomePod.
Po pierwsze, jest Apple S5 na pokładzie (HomePoda ma Apple A8), który
prawdopodobnie jest wydajniejszy, ale realnie nie mamy jak tego obecnie sprawdzić.
Kolejną zaletą jest dodanie układu Apple U1, który odpowiada za lokalizowanie innych urządzeń w przestrzeni trójwymiarowej, więc jeśli macie
iPhone 11 lub nowszego, to w końcu będziecie mogli sensownie wykorzystać procesor ultraszerokopasmowy. U1 przede wszystkim przyda się przy
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przekazywaniu muzyki z iPhone’a do HomePoda Mini, poprzez zbliżenie
pierwszego do drugiego. Ta funkcja działa w oryginalnym HomePodzie, ale
nie jest aż tak sprawna.
Trzecią zaletą jest oczywiście cena – rejon 99 EUR jest w zasięgu zdecydowanie większej ilości ludzi.

Stereo-pary
Aby stworzyć stereo-parę, potrzebny jest HomePod tego samego rodzaju,
więc można łączyć ze sobą dwa HomePody albo dwa HomePody Mini, ale
nie HomePoda z HomePodem Mini.

Kino domowe z Apple TV 4K
Niestety, HomePod Mini ma też jedną sporą wadę – nie będzie można go
(lub ich; pary Miniaków) podłączyć na stałe do Apple TV 4K (lub nowszego;
jestem gotowy na nowy model Apple!), aby wykorzystywać je jako głośniki
do kina domowego.
Home Theatre with Apple TV 4K to nowość, która umożliwia ustawienie
HomePoda lub pary HomePodów, jako głośniki dla Apple TV 4K. Nadal
można je wykorzystywać niezależnie, do odtwarzania treści np. przez
AirPlay lub z Apple Music, ale po włączeniu Apple TV, służą jako główne
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głośniki dla niego. Będzie wsparcie dla Dolby 5.1, 7.1 i Atmos – dlatego
wymagany jest HomePod, ze względu na jego funkcję spatial awareness
(świadomości przestrzennej).

Intercom
Oba HomePody otrzymają możliwość wykorzystywania ich jako intercomów, więc można z jednego HomePoda powiadomić poszczególne lub
wszystkie HomePody w domu, aby przekazały głosową wiadomość do
innej lub innych osób.

CarPlay
Funkcja Intercom będzie wspierana również z poziomu CarPlay, więc
będzie można przekazywać wiadomości jeszcze z samochodu, np. przed
dojechaniem do domu z zamówionym jedzeniem.
Będzie też wsparcie dla Siri Suggestions, więc jeśli np. zapytamy się, o której godzinie jakiś sklep się zamyka, to po wejściu do samochodu, Siri w CarPlay zaproponuje nawigowanie do niego.

Fajny!
Zapowiada się kolejny świetny mały głośnik, dla osób, które mogą sprawnie komunikować się we wspieranych przez HomePoda językach (czyli nie
w języku polskim) i które preferują HomeKita nad alternatywne rozwiązania.

Subiektywnie
Zamawiam dwa.

AUDIO

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

86

Beoplay H95

– słuchawki godne jubileuszu
Na 90-lecie Bang & Olufsen pojawiły się niesamowite głośniki BeoLab
90. Teraz Duńczycy świętują swoje 95-lecie. Z tej okazji pojawiły się
słuchawki oznaczone jako H95. To produkt w pełni wyrażający całe
dziedzictwo marki. Produkt łączący w sobie skandynawski design,
audiofilskie podejście do dźwięku oraz szczyptę luksusu. Bardzo dużą
szczyptę luksusu.
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Zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie, że rok
2020 jest zupełnie inny, znacznie bardziej
normalny. A Wy właśnie lecicie w służbową podróż za ocean. W dodatku lecicie
w pierwszej klasie, w wygodnym przepastnym fotelu. Za chwilę rozpocznie się kołowanie, a Wy delektujecie się powitalnym
drinkiem. Z bagażu podręcznego wyjmujecie sporych rozmiarów aluminiowe pudełko.
Wygląda trochę jak walizka Jamesa Bonda,
tylko nieco bardziej stylowa. Otwieracie
ją i wyjmujecie piękne, wręcz artystycznie
wykonane słuchawki, łączące skórę i aluminium. Zakładacie je na głowę, uruchamiacie i cieszycie się błogą ciszą, a za chwilę
ulubioną muzyką w referencyjnej jakości
dźwięku. Tak jakbyście siedzieli właśnie
wygodnie na kanapie w swej rezydencji
i rozkoszowali się melodią płynącą z podłogowych głośników BeoLab.
Ten iście malowniczy, a w tej chwili wręcz
marzycielski opis, miał za zadanie pozwolić
wyobrazić sobie, jakie wrażenia pozostawia
odsłuch słuchawek Beoplay H95. To jest produkt absolutnie high-endowy, z najwyższej
półki. Produkt właśnie łączony z najwyższą
klasą podróży podniebnych czy najbardziej
prestiżowymi samochodami. Beoplay H95
to słuchawki absolutnie wybitne, a zarazem
absolutnie luksusowe.
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Pierwsze, co rzuca się w oczy, to właśnie ta jakość wykonania. Sam karton nie jest jakiś niezwykły. Dopiero później zaczyna się coraz większa
magia. Otwieramy pudełko, a tam wspomniana aluminiowa skrzynka,
pełniąca funkcję pokrowca. W nim jest miejsce nie tylko na słuchawki,
ale przewód minijack, adapter samolotowy oraz przewód USB-C do
ładowania słuchawek. Centralne miejsce zajmują jednak słuchawki, które
są składane, co dla mnie jest sporym atutem i pozytywną zmianą względem H8, których używałem przez dłuższy czas. Choć i H8 były dobrze
wykonane, to jednak tu mowa o dwóch klasach wyżej. Pod względem
odczuć z obcowania z produktem naprawdę mowa o czymś z innej ligi.
Testowałem, użytkowałem naprawdę wiele słuchawek, ale żadne nie
były tak wykonane jak te.
BeoPlay H95 przenoszą te wrażenia dalej w momencie, gdy założymy
je na głowę. Mięciutkie, delikatne poduszki nauszników dają poczucie
niesamowitego komfortu. One są na tyle komfortowe, że o pracy w nich
chyba nie byłoby mowy, od razu człowiek chce się relaksować. Nie czuć
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ich wagi, choć ważą ponad 300 g. Stylowe, komfortowe, wręcz eleganckie, ale zarazem ponadczasowe i uniwersalne. Takie są te słuchawki.
A jak grają? Za dźwięk odpowiadają dwa 40 mm tytanowe przetworniki
z magnesami neodymowymi. Dźwięk jest w pełni soczysty, klarowny
i przyjemny dla ucha. Nie ma tu żadnej sztuczności, podbijania basów,
jakiegoś specjalnego ocieplania. To raczej próba wydobycia wszystkiego, co możliwe z każdego dźwięku, ale w sposób zgodny ze źródłem.
Na tyle, że ewidentnie muzyka ze streamingu to dla tych słuchawek za
mało. Nakarmienie wyższej jakości plikami muzycznymi i podpięcie pod
amplituner – tu dopiero pokazują wszystko, co potrafią. Mimo wszystko
starałem się testować je w warunkach dla mnie naturalnych, czyli Apple
Music, i zdecydowanie było to przyjemne dla ucha, ale im lepsze źródło, tym te słuchawki pozwolą usłyszeć więcej. Jako że są to słuchawki
z myślą o wielogodzinnych podróżach, to przetestowałem też fragmenty
filmów i tu również nie zawodzą. Przy czym nie ma tu żadnych czarów
– otrzymujemy porządne stereo.
H95 to także adaptacyjny dźwięk z redukcją szumów. Mowa tu o redukcji
na najwyższym możliwym poziomie. Te słuchawki pod tym względem
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są na absolutnym topie. Chociaż też nie deklasują Bose czy Sony. Robią
swoją robotę świetnie i to jest najważniejsze. Wrażenie w H95 robi bardzo wygodne sterowanie, atutem jest możliwość dodatkowego dopasowania dźwięku za sprawą aplikacji. Najbardziej koronnym argumentem
za H95 jest praca do 38 godzin na jednym ładowaniu z włączoną aktywną
redukcją hałasu. To fantastyczny wynik.
BeoPlay H95 są całościowo produktem top of the top. Zdecydujemy
się na nie, zapewne biorąc pod uwagę i dźwięki, i design, i markę. To
produkt luksusowy, z ceną na odpowiednio wysokim poziomie. Najważniejsze, że słuchawki się bronią, nie ma tu mowy o fanaberii. No, może
lekkim łechtaniu swoich uszu i stylu bycia. Ale taki właśnie jest Bang &
Olufsen.
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Philips Fidelio X3
– klasycznie dobre
Marka Fidelio jakiś czas temu zniknęła z rynku i została niemal
zapomniana. Jej powrót, możliwy dzięki przejęciu przez TP Vision,
zaczyna się od produktu z najwyższej półki. Nowe słuchawki nauszne
Fidelio X3 to propozycja dla audiofilów, bo bez dobrego źródła
dźwięku nie sposób wykorzystać ułamka ich możliwości.
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Choć słuchawki przewodowe tracą na popularności, to wśród modeli przeznaczonych do stacjonarnego odsłuchu w wysokiej jakości wciąż
dominują te z kablem. Powodów jest kilka:
od ograniczonej przepustowości komunikacji
bezprzewodowej, przez standardy wyjść audio
w odtwarzaczach, po wygodę wynikającą
z niższej wagi i braku konieczności ładowania
akumulatora. Philips Fidelio X3 są, w porównaniu choćby do flagowych modeli Bowers
& Wilkins czy Bang & Olufsen, słuchawkami
wręcz spartańskimi, pozbawionymi nie tylko
takich funkcji jak ANC, ale i nieposiadającymi
nawet przycisków sterowania czy mikrofonu
do rozmów. Te elementy są jednak całkowicie
zbędne, zważywszy na to, dla jakiego użytkownika zostały zaprojektowane. Ich konstrukcja
opiera się na metalowym, giętkim pałąku, nieposiadającym żadnego mechanizmu składania
ani regulacji. Pokryto go częściowo naturalną
skórą, podobnie jak opaskę, która opiera konstrukcję na głowie. Nauszniki są bardzo duże,
swobodnie otaczają całe ucho i komfortowo
opierają się na głowie. Od zewnątrz pokryto
je szorstką tkaniną, wewnątrz natomiast
znajduje się tkanina Kvadrat, przepuszczalna
i niemająca wpływu na powstające wewnątrz
nauszników ciśnienie akustyczne. Nauszniki
również się nie składają, poruszają się jedynie
w osi poziomej. Prawdopodobnie zaburzyłoby to estetykę mocowania, ale chciałbym,
by poruszały się również w osi pionowej,
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zabrakło mi tego do idealnie komfortowego ułożenia na głowie. Poduszki są
co prawda całkiem miękkie, ale niewystarczająco grube, by skompensować
ograniczoną regulację nauszników. Do jakości wykonania i wyglądu nie mam
najmniejszych zastrzeżeń – słuchawki mają całkiem eleganckie wzornictwo,
są świetnie spasowane i dość lekkie. Względy praktyczne wzięły górę nad
ekstrawagancją i uważam to za bardzo dobrą decyzję.
Nauszniki pozbawione są jakichkolwiek przycisków sterujących, nie
ma ich też na kablu. Każdy z nauszników ma osobne gniazdo minijack,
a w komplecie dostajemy dwa 3-metrowe przewody. Jeden z nich ma
standardowy wtyk minijack 3,5 mm, drugi natomiast kończy się mniejszym, o średnicy 2,5 mm. Przeznaczony jest do podłączenia do złącza
zbalansowanego, występującego głównie w odtwarzaczach Hi-Res.
Szkoda trochę, że producent nie dorzucił też krótszego kabla – 3 m
sprawdzają się przy podłączeniu do stacjonarnego zestawu audio, ale są
nieporęczne, gdy używamy przenośnego odtwarzacza. Kable są bardzo
solidne: symetryczne, z prostym wtykiem i w nylonowym oplocie, dzięki
któremu trudniej je przełamać czy przetrzeć. Oprócz kabli w komplecie
dostajemy też przejściówkę z jacka 3,5 mm na 6,3 mm, klips do spinania
kabli oraz woreczek na słuchawki (to nie sprzęt przenośny, więc nie było
potrzeby dorzucania sztywnego etui).
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Chciałbym, by [nauszniki] poruszały się również w osi pionowej,
zabrakło mi tego do idealnie komfortowego ułożenia na głowie.

Jak na duże, nauszne słuchawki domowe przystało, Fidelio X3 mają konstrukcję otwartą, co bezpośrednio przekłada się na słyszaną przestrzeń.
Zastosowano w nich 50-milimetrowe przetworniki polimerowe wypełnione
żelem, które znajdują się pod kątem 15° względem płaszczyzny nausznika,
by lepiej skierować je w stronę kanału słuchowego. Wysoka impedancja,
równa 30 Ω, zmusza do korzystania ze źródła z odpowiednim wzmocnieniem. Do testu używałem odtwarzacza Cowon Plenue D2 (którego test
również możecie przeczytać w tym wydaniu). W odsłuchu wykorzystywałem złącze zbalansowane (zapewniające lepszą separację kanałów).
Muzyka, której słuchałem, była w jakości bezstratnej (16 bitów i 44,1 kHz lub
24 bity i 96 kHz, w formatach M4A oraz FLAC). Tym, co natychmiast zwróciło moją uwagę w brzmieniu Fidelio X3, jest doskonała, bardzo szeroka
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scena i równie dobra separacja instrumentów. To znak szczególny słuchawek o otwartej konstrukcji, choć w testowanych słuchawkach nie odbiło się
to na głębi i możliwości generowania niskich tonów. Tu basu jest dużo, jeśli
tylko jest potrzebny, choć trudno o kinowe dudnienie czy bardzo mocne,
niskie uderzenie. Prócz muzyki filmowej oraz klubowej trudno znaleźć mi
obszar, w którym niskie tony okazałyby się niewystarczające. Zarówno środek, jak i góra charakteryzują się bardzo wysoką szczegółowością. Brzmienie robi wrażenie odrobinę ocieplonego, ale tylko na tyle, by zaznaczyć
własny charakter Fidelio X3.
Nie dziwi mnie, że marka Fidelio została niemal zapomniana. Od zawsze
wychodziły pod nią słuchawki stawiające na pierwszym miejscu brzmienie, a nie pozostałe funkcje, którymi wyróżniałyby się na tle innych. Philips
Fidelio X3 są powrotem w świetnym stylu, świadomym i konsekwentnym.
Ich jedynym zadaniem jest generowanie jak najlepszego dźwięku i dokładnie to robią, kompletnie nie przykładając wagi do kolejnych funkcji, które
ubarwiłyby specyfikację.

Philips 			
Fidelio X3
•
•
•
•

					

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

Plusy:
• bardzo dobre odwzorowanie
przestrzeni
• brak wyraźnie dominującego pasma:
Minusy:
• ograniczona możliwość dopasowania do głowy
Cena: około 1500 PLN
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Surface Headphones 2
– komfort i jakość w jednym

Muzyka. To dla wielu z nas bardzo ważna część życia. Dlatego do jej
słuchania szukamy odpowiedniego sprzętu…
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Producentów akcesoriów muzycznych jest naprawdę wielu. A jednym
z nich jest Microsoft. W świecie użytkowników Apple firma z Redmond
może nie do końca jest lubiana ze względu na wieloletnie wojenki, niechęć do systemu operacyjnego itp. Jakby jednak nie było, trzeba przyznać jedno – Microsoft od zawsze robił solidne akcesoria. Klawiatury,
myszki – to bardzo dobre i wygodne sprzęty.
Do niedawna nie wiedziałem nawet, że Microsoft ma w swojej ofercie
słuchawki. A okazało się, że jakiś czas temu pojawiła się druga wersja
słuchawek z serii Surface. Surface Headphones 2, bo tak się nazywają,
to bezprzewodowe słuchawki nauszne. Występują w dwóch kolorach
– jasnoszarym oraz czarnym matowym. Do mnie dotarły te drugie.
W schludnym pudełku znajdziemy czarny, twardy pokrowiec. Dzięki
temu nie trzeba się martwić, że słuchawki połamią się w trakcie podróży.
W środku pokrowca znajdziemy skróconą instrukcję, kabel ładujący,
kabel audio oraz oczywiście słuchawki. Te ostatnie od razu sprawiają
bardzo dobre wrażenie. Nie za ciężkie, nie za lekkie, po prostu w sam raz.
Jakość materiałów też nie pozostawia wiele, a w zasadzie nic, do życzenia. W tej kwestii jest tak samo, jak z wieloma innymi akcesoriami firmy
Microsoft – bardzo solidnie.

AUDIO

98

Fajnym rozwiązaniem są nauszniki, które można przekręcić na pałąku
w zakresie 180°. Umożliwia to wygodne ułożenie słuchawek, gdy akurat
z nich nie korzystamy i chcemy je powiesić na szyi, do wewnątrz lub na
zewnątrz. Na samych nausznikach znajdziemy też sterowanie. Takie akcje
jak włączanie muzyki, pauzowanie itd., a także odbieranie połączeń,
wykonamy poprzez dotyk lewej lub prawej słuchawki. Zmiana głośności
odbywa się natomiast przez obrócenie obręczy na prawym nauszniku.
Taka sama obręcz znajduje się także na lewym nauszniku, ale w tym
przypadku służy do czegoś innego. Surface Headphones 2 obsługują
ANC, czyli aktywną redukcję szumów. I to nie tylko na zasadzie włącz/
wyłącz, ale do wyboru mamy 13 poziomów czułości tego trybu. W zależności więc, jak dużo bodźców z zewnątrz chcemy odebrać, tak możemy
sobie ustawić wyciszenie.
Jak możemy dowiedzieć się na stronie produktu, wbudowana bateria
może starczyć na aż 18,5 godziny słuchania muzyki. O tym, jaki jest stopień naładowania akumulatora lub raczej na jak długo słuchania jeszcze
starczy, dowiadujemy się za każdym razem, kiedy słuchawki włączymy.
Informuje nas o tym w języku angielskim damski głos. I najwyższy wynik,
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jaki udało mi się usłyszeć, to 17 godzin
i w sumie tyle właśnie udaje się z nich
wyciągnąć. Myślę, że to całkiem dobry czas,
zważywszy na to, że przecież w słuchawkach
nie ma wiele miejsca na duże ogniwa.
Bezprzewodowe słuchawki łączą się w zdecydowanej większości, korzystając z Bluetooth. Nie inaczej jest z tymi od Microsoftu.
Tutaj jednak firma z Redmond wykonała
ukłon w stronę użytkowników ich sprzętu
– laptopów Surface. Dzięki funkcji Szybkie
Parowanie zaraz po włączeniu słuchawek
na ekranie laptopa pojawia się komunikat,
czy chcemy połączyć oba urządzenia. Coś
podobnego jak w przypadku m.in. łączenia AirPodsów z iPhone’em. Niby mała, acz
wygodna funkcja z punktu widzenia użytkownika sprzętu Microsoft.
To, co bardzo przypadło mi do gustu
w kwestii opisywanych słuchawek, to
wygoda noszenia. Jako posiadacz dodatkowej pary „oczu” dość ciężko jest mi znaleźć
słuchawki nauszne, które po czasie nie
zaczną mnie uwierać, dociskając boleśnie
okulary do głowy. W przypadku Surface
Headphones 2 było inaczej. Mogłem je
nosić godzinami bez widocznej utraty
komfortu. A zabrałem je ze sobą w kilkugodzinną podróż pociągiem, więc wiem,

99

AUDIO

100

co piszę. Decydującą rolę odgrywają tutaj oczywiście gąbki pokryte
naturalną skórą. Bardzo dobrze dopasowują się do kształtu naszej głowy
i przylegają delikatnie, a z drugiej strony – tak, zgadliście – solidnie. To
słowo przewinęło się w tej recenzji już kilka razy, ale co poradzić, skoro
to prawda… Oczywiście sama gąbka to nie wszystko. Jak wspomniałem,
jest ona pokryta naturalną skórą, która nie powoduje pocenia się uszu.
Oczywiście te słuchawki nie będą się nadawać do biegania, a bardziej
do stacjonarnej pracy, na przykład przy biurku. Do tego nadadzą się
doskonale. Ale równie wygodnie nosi się je, po prostu spacerując. Włączamy wtedy ANC i odcinamy się na przykład od całego ruchu ulicznego obok, by w spokoju móc się zagłębić w kolejny odcinek podcastu
lub album ulubionego zespołu.
No właśnie, na koniec, co nie znaczy, że to najmniej ważne, a wręcz
przeciwnie, zostawiłem wrażenia z odsłuchu. Wszak to jest główny cel
tego produktu – dostarczyć nam jak najlepszych wrażeń dźwiękowych.
Oczywiście na pewno znaleźliby się audiofile, którzy w kwestii przekazu
dźwięku w słuchawkach Surface wymieniliby wiele wad, ale pozwolę sobie
wypowiedzieć się jako zwykły użytkownik. A w tej kwestii mogę napisać,
że jest bardzo fajnie i przyjemnie. Basy miło brzmią, wysokie dźwięki są
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dobrze słyszalne (choć niekiedy mogłyby być głośniejsze), a środek bardzo solidny. Bardzo dobrze słucha się rozmów w podcastach, spokojnej
muzyki, ostrzejszej, a nawet łupaniny. W odbiorze bardzo pomaga opisywana wcześniej funkcja ANC, dzięki której wyraźnie można słyszeć dźwięki
bez potrzeby nadmiernego zwiększania poziomu dźwięku.
Podsumowując, Surface Headphones 2 to słuchawki bardzo… solidne.
Niesamowicie wygodne, nawet dla okularników, bardzo dobrze grające, z długim czasem działania. W czasie testów bardzo je polubiłem
i poważnie zastanawiam się nad kupnem własnego egzemplarza. W ich
przypadku trzeba jednak troszkę głębiej sięgnąć do portfela, bo kosztują
niecałe 1200 PLN.

Producent Microsoft
Cena: 1199 PLN

Ocena iMagazine
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Devialet Phantom Reactor 600
– głośnik z przyszłości

Większość systemów multiroom oferuje nie tylko duże głośniki, ale
i mniejsze urządzenia, które bez problemu postawimy na szafce
nocnej czy regale. Devialet zamknął jakość brzmienia większych
kolumn w niemal miniaturowym Phantom Reactor 600, więc dobry
dźwięk możemy mieć wszędzie, nie tylko w salonie.
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Phantom Reactor to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna linia
produktów francuskiego Devialet. Kuliste, nieprzypominające głośników
obudowy wykonane z matowej stali nierdzewnej, mieszczą dwa głośniki
niskotonowe oraz jeden pełnozakresowy. Ponadto z tyłu mamy gniazdo
Ethernet, minijack (będący jednocześnie złączem optycznym), port zasilania
oraz włącznik – wszystkie ukryte tak, by podłączone do nich kable jak najmniej rzucały się w oczy. Do pełni szczęścia brakuje tylko HDMI z ARC, przy
tym, jaki dźwięk generuje Phantom Reactor 600, aż prosi się o wygodniejszy
sposób podłączenia do telewizora niż kabel optyczny. Niemniej jednak rozumiem, że niewielki głośnik, który nie jest sprzedawany w kompletach stereo,
może go nie mieć. Tylna część została ukształtowana tak, by pełnić funkcję
radiatora, natomiast góra i front są gładkie. Na górze znalazły się dotykowe
przyciski sterujące, pozwalające nie tylko kontrolować odtwarzanie, ale też
sparować głośnik z urządzeniem Bluetooth lub powiązać go z aplikacją. Po
obu stronach znajdziemy dwie kuliste wypukłości, kryjące głośniki niskotonowe. Głośnik waży 4,3 kg i stoi na solidnej, gumowej podstawie, tłumiącej
ewentualne drgania i zapobiegającej przesuwaniu się go. Umieszczono w niej
gwint, który pozwala zamontować Phantom Reactor na uchwycie ściennym lub stojaku (oferowany przez Devialet trójnóg wygląda fenomenalnie).
Obudowa dostępna jest w dwóch kolorach: białym i czarnym. Dostałem ten
drugi wariant i jestem nim zachwycony, jednolita kolorystyka podkreśla jego
elegancję, ponadto dzięki niej łatwo dopasować go do wnętrza.
Coraz więcej głośników jest zupełnie samodzielnymi urządzeniami, co
w przypadku sprzętu multiroom jest szczególnie przydatne. Phantom
Reactor 600 na pierwszym miejscu stawia komunikację bezprzewodową
i, choć Bluetooth jest bardziej uniwersalnym rozwiązaniem, to wykorzystanie Wi-Fi stanowi tę rozsądniejszą opcję, zwłaszcza gdy używamy ich
w kilku pomieszczeniach. Głośnik obsługuje sieci Wi-Fi na częstotliwości
2,4 GHz oraz 5 GHz, można też go podłączyć przewodowo. Dostępne są
trzy tryby pracy, oprócz samodzielnego jest też możliwe połączenie kilku
głośników Devialet w jeden system multiroom bądź też stworzenie pary

Phantom Reactor 600 robi wrażenie sprzętu wyjętego z może
niedalekiej, ale jednak przyszłości.
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stereo z dwóch Phantom Reactor 600. To właśnie w tej ostatniej konfiguracji używałem ich najdłużej, do testu dostałem bowiem dwie sztuki tego
modelu. Skonfigurowanie głośników przez aplikację na smartfonie jest proste i szybkie, wymaga tylko przytrzymania przycisku dotykowego na obudowie, jeśli głośniki były już wcześniej dodawane do innego systemu. Jako
recenzent korzystam dość często z urządzeń, które były już wcześniej używane i tym bardziej doceniam brak konieczności resetowania głośników
do ustawień fabrycznych – tu przemyślano nawet ten detal. Sama aplikacja
jest potrzebna tylko do konfiguracji, ma co prawda podgląd odtwarzania
i daje możliwość zmiany trybu pracy, ale funkcja ta przydaje się tylko przy
fizycznym przenoszeniu głośników w inne miejsce. Program daje też opcję
ustawienia synchronizacji audio w przypadku źródła analogowego, ustawienie na stałe określonego sposobu łączenia się z siecią oraz włączenia
automatycznego wybierania analogowego bądź cyfrowego (w przypadku
wejścia optycznego) sygnału. Na co dzień aplikacja może służyć wyłącznie
do zdalnej zmiany źródła dźwięku, bo do głośników nie dołączono pilota.
Bardzo szybko polubiłem się z Phantom Reactor 600, na co wpływ miało
nie tylko ich brzmienie, ale i wygoda obsługi. Zazwyczaj korzystałem z AirPlay, ale wspierany jest też Spotify Connect. Głośniki gotowe są do pracy
właściwie cały czas, nie trzeba ich włączać i wyłączać – po wstrzymaniu
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Głośniki wyciągają z nagrań wszystko, co najlepsze, ale i są
bezlitosne dla słabej jakości nagrań czy kiepskiego masteringu.

odtwarzania przechodzą w tryb czuwania, z którego błyskawicznie się
wybudzają. Ponadto rozmiar obudowy (219 × 157 × 168 mm) pozwolił mi
zmieścić go pojedynczo na regale, na którym zmieściłby się mało który sensownie brzmiący głośnik. Większy model, czyli Phantom Reactor 900, różni
się przede wszystkim mocą, ale do nagłośnienia średniej wielkości salonu
para mniejszych w zupełności wystarcza. Głośniki mają jeszcze jedną cechę,
która nie ma absolutnie żadnego wpływu na brzmienie czy wygodę obsługi.
Boczne pokrywy głośników niskotonowych wyraźnie się poruszają, czym
absolutnie mnie kupiły – nawet bez nich Phantom Reactor 600 robi wrażenie sprzętu wyjętego z może niedalekiej, ale jednak przyszłości.
Miniaturyzacja jest bardzo trudnym i kosztownym procesem, czego dowodem jest ponad 100 patentów, jakie chronią rozwiązania zastosowane
w Phantom Reactor 600. Nie jest to tylko marketing – słysząc po raz pierwszy,
jak brzmią te głośniki, uznałem, że ktoś bardzo mocno nagiął zasady fizyki,
bo dźwięk tych maleństw jest fenomenalny. Wszystko, od wysokich tonów
po bas, robi ogromne wrażenie i podaje w wątpliwość stawianie w salonie
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znacznie większych kolumn głośnikowych.
Pasmo przenoszenia od 18 Hz do 21 kHz jest
wynikiem wybitnym, zwłaszcza jak na tak małe
głośniki, mamy też niski współczynnik THD
(0,0001%). Ponadto Devialet zastosował kilka
autorskich technologii znanych z poprzednich modeli, czyli ADH (Analog Digital Hybrid,
oznaczający połączenie wzmacniacza analogowego klasy A z cyfrowym klasy D), SAM (Speaker Active Matching, zapewniający aktywną
korekcję sygnału, mającą na celu dopasowanie
sygnału wejściowego do parametrów konkretnego głośnika), HBI (Heart Bass Implosion,
odpowiadający za generowanie niskich tonów)
oraz ACE (Active Cospherical Engine, regulujący sposób rozchodzenia się dźwięku).
Przyznaję, że nie znam szczegółów technicznych tych rozwiązań, niemniej jednak efekt
pracy inżynierów Devialet wyraźnie słychać.
Najbardziej imponuje dół, który jest po prostu potężny, miękki i mięsisty, robi wręcz filmowe wrażenie. Kontrolowany jest doskonale,
a szczególnie dobrze wypada w utworach,
w których bas nie dominuje, a stanowi jedynie
akcenty w tle. Wraz ze wzrostem głośności
niskie tony nie tylko stają się mocniejsze, ale
i wyraźniejsze, i bogatsze w detale. Optymalnym poziomem głośności było 50% mocy – nie
było to zbyt głośno, by się męczyć, a jednocześnie wystarczająco, by usłyszeć wszystko,
co głośniki są w stanie wygenerować. Powyżej
tego poziomu odsłuch wciąż był komfortowy,
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ale nie sposób było doszukać się w brzmieniu kolejnych niuansów. Środek
w Phantom Reactor 600 jest bardzo przyjemny, wokale są czyste i dobrze
słyszalne. Głośniki wyciągają z nagrań wszystko, co najlepsze, ale i są bezlitosne dla słabej jakości nagrań czy kiepskiego masteringu. Niektóre utwory
brzmiały niezwykle płasko i choć różnicę słyszałem też na innych głośnikach i słuchawkach, to tu była bardzo odczuwalna. Dobrze nagrana muzyka
odwdzięcza się mnogością detali i bardzo dobrą separacją. Góra również
brzmi dobrze: wspaniale słychać drobne detale, zarówno w popie („Starboy” od The Weeknd i Daft Punk jest doskonałym materiałem do testów),
jak i w jazzie. Phantom Reactor 600 brzmią raczej neutralnie, w niektórych
utworach można odnotować lekkie ocieplenie brzmienia. Dobra jest też przestrzeń i separacja, szczególnie przy zestawieniu ich w parę stereo.
Trochę ekstrawaganckie, z pewnością niepozorne, a przede wszystkim
nieustannie dostarczające radości odsłuchu. Takie właśnie są Devialet
Phantom Reactor 600. To prawdziwie nowoczesny sprzęt, mający tylko tyle
funkcji, ile potrzeba, ale wykorzystujący jednocześnie najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne, by dostarczyć dźwięk w najlepszej możliwej jakości. Devialet dowiódł, że nawet nie mając miejsca na klasyczne,
pełnowymiarowe kolumny, można cieszyć się fenomenalnym brzmieniem.

Devialet Phantom
Reactor 600
•
•
•
•

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

Plusy:
• każda minuta odsłuchu sprawia radość
• wyśmienite brzmienie pomimo
kompaktowych wymiarów
• nowoczesny i niepowtarzalny wygląd
Minusy:
• brak HDMI
Cena: 4777 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Sharp PS-919

– głośniki na lepsze jutro
Bieżąca sytuacja nie tylko nie zachęca, ale wręcz nie pozwala na imprezy.
Warto jednak wierzyć w to, że będzie lepiej. Przed nami święta i już teraz
warto pomyśleć o ciekawych prezentach. Głośniki Sharp PS-919 to sprzęt,
który może odmienić niejednego grilla w następnym sezonie, imprezę
urodzinową i relaks nad basenem. Let's get this party started.
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Rynek głośników Bluetooth cały czas rośnie.
W 2018 roku wyceniany był na 4,6 miliarda
USD i notuje co roku zwyżkę o minimum
kilkanaście procent. Wydawałoby się, że już
jest przepełniony szeregiem urządzeń. Na
szczęście producenci wciąż potrafią zaskoczyć i tworzyć nietuzinkowe, ciekawe i nieco
niszowe rozwiązania. Właśnie chodzi o to,
aby każdy znalazł głośnik dostosowany do
swoich potrzeb. Niektórzy zapewne mają
nawet kilka różnych rodzajów głośników
do stosowania w odpowiednich sytuacjach.
Testowane przeze mnie głośniki Sharp PS-919
to też konkretna nisza, konkretne zadania,
a przede wszystkim maksimum zabawy.
Głośnik Sharp PS-919 ma wymiary znacznie
większe od typowego głośnika Bluetooth.
Raczej nie zabierzemy go na rowerową
wycieczkę ani nie spakujemy na wakacje
samolotem. Natomiast na wyjazd samochodowy do domu w Chorwacji wynajmowanego
z grupą znajomych – jak najbardziej. Warto
też od razu pomyśleć o dwóch takich głośnikach, ponieważ można je połączyć w parę
i stworzyć zestaw stereo. Stereo o łącznej
mocy 260 W, gdzie każdy z głośników to 130
W. Co istotne, głośnik nabędziemy za 499 PLN
– aktualną cenę sprawdzicie tutaj.
Sharp PS-919 jest kompaktowym głośnikiem
imprezowym. Oferuje znacznie więcej niż
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typowy głośnik Bluetooth, a swoim wyglądem przypomina właśnie głośniki stricte
imprezowe. Tu charakterystycznym elementem jest podświetlany diodami LED pierścień
wokół membrany głośnika. Może on świecić
do muzyki na różne kolory lub też być statyczny. A dzięki IPX5 sprzęt nadaje się na
rewelacyjną imprezę nad basenem.
Najważniejsze jest jednak, że wciąż mówimy
o głośniku bezprzewodowym, który jest
w stanie grać do 14 godzin. Czyli spokojnie
możemy sobie pozwolić na długą imprezę
w plenerze i nie martwić się o ładowanie.
W zestawie znajdziemy też podłączenie do
zasilania, gdy więc jest okazja, spokojnie go
podładujemy z gniazdka. Jednak możemy
też go naładować z portu USB i przedłużyć
żywotność, zasilając energią z laptopa czy
powerbanku. Sharp PS-919 obsługuje dźwięk
ze źródeł Bluetooth, z portu AUX lub też
wspomnianego USB. Urządzenie dostępne
jest w dwóch kolorach, czarnym i białym,
w obu przypadkach z czerwonymi akcentami
nawiązującymi do klasycznego logo Sharp.
Jak gra Sharp PS-919? Tak jak powinien grać
głośnik imprezowy. Mamy tu sporo basu, niezłą głośność. Istotne jest to, że dźwięk nawet
na najwyższym poziomie nie dudni, nie ma
żadnych nieoczekiwanych zniekształceń ani
innych mankamentów. Oczywiście trudno
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doszukiwać się tu jakichś audiofilskich niuansów. Ten głośnik ma być podpięty do naszego smartfona ze Spotify lub Apple Music i dawać godziny
przyjemnej muzyki do dobrej zabawy na dworze. Widzę też oczywiście
potencjał prywatkowy i żałuje bardzo, że w moich czasach studenckich
takiego sprzętu nie było na rynku. Aczkolwiek rekomenduję wcześniejsze
poinformowanie sąsiadów, gdy zamierzacie ze znajomymi bawić się przy
dwóch takich głośnikach.
Ani atmosfera, ani aura nie sprzyjają imprezom – natomiast to dobry
moment, by zaopatrzyć się w sprzęt, który będzie cieszył i służył w przyszłości. W końcu kiedyś nadejdzie ten czas, by zrobić porządną imprezę.
A wtedy komplet głośników Sharp PS-919 da czadu!
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Harman Kardon Citation
Multibeam™ 700
Część z Was zapewne kojarzy, że po dwóch latach poszukiwania
telewizora idealnego w końcu na taki trafiłem w tym roku. Przyszła zatem
pora na kolejny etap, czyli poszukiwanie soundbara. Idealnego dla mnie.
Wymagań jakichś wielkich nie mam, audiofilem nie jestem, ale na kilka
trendów mam niebywałą alergię. Poszukiwania te trwają, ale kiedy trafiła
do mnie nowość z rodziny Harman Kardon Citation – Citation Multibeam
700 – szybko zorientowałem się, że trafi ona do mojego TOP 3.
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Powiew nowości w starym stylu
65 lat obecności na rynku robi swoje. Po kolei. Przede wszystkim Kardon
Citation Multibeam 700 to propozycja dla tych, którzy – podobnie jak
ja – nie lubią przekombinowanych rozwiązań i cenią sobie klasyczne
podejście do sprzętu audio. Nawet jeśli to ma w sobie nowoczesne
elementy. Multibeam 700 taki właśnie jest i to już od momentu jego
rozpakowywania. W pudełku znajdziemy nawet specjalne uchwyty
umożliwiające zamontowanie soundbara na ścianie (wraz z kompletem
wkrętów, kołków i wszystkiego, co przy takiej operacji jest konieczne). To
tyle z wodotrysków. Minimalizm w kwestii przewodów – HDMI Arc, przewód optyczny i zasilający. Do tego pilot (dość sporych gabarytów), baterie oraz skromny komplet dokumentacji (instrukcja, ulotka promująca
Asystenta Google, który został zintegrowany z linią Harman Kardon Citation oraz karta gwarancyjna). Do pełni szczęścia brakuje jedynie bardziej
ekologicznych opakowań na te wszystkie akcesoria, ale i tak jest o niebo
lepiej niż u konkurencji.
Na pokładzie mamy AirPlay 2, mamy ekran multitouch, który wyświetla najpotrzebniejsze informacje na temat poziomu głośności, aktualnie
wybranego (jednego z 4) trybu ustawień korektora dźwięku i oczywiście
informacje od Asystenta Google – głównej nowości w tegorocznej odsłonie
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rodziny Citation. O nim nieco więcej później.
Wykończenie całego sprzętu jest utrzymane
w skandynawskim stylu. Materiał otulający
cały soundbar jest niesamowicie przyjemny
w dotyku, a przy tym sprawia wrażenie bardzo wytrzymałego (ważne w przypadku
właścicieli kotów). Okolice wyświetlacza
znajdującego się na górnej części głośnika
wykończono metalowym elementem ze
szczotkowanego aluminium. Tam znajdziemy
także logo marki oraz przyciski regulacji głośności. Jest płasko i szlachetnie. Nic nie świeci
się, jak choinka w Boże Narodzenie, nic nie
sprawia wrażenia tandety. Plastik widoczny
jest jedynie, gdy spojrzymy na boki głośnika
– w których zaszyto niesamowicie wyglądające i grające, dwa wysokotonowe 25 mm
tweetery. Materiały użyte w przypadku tego
fragmentu produktu są również na najwyższym z możliwych poziomów.

Bez udziwnień
Nie, nie mamy do dyspozycji specjalnej
aplikacji mobilnej. Całe szczęście! Może to
efekt nieubłaganie płynącego czasu, ale
coraz częściej doceniam prostotę i coraz
rzadziej jest nią możliwość nieograniczonej
konfiguracji czegokolwiek. Głośnik ma proste
zadanie – ma grać tak, abym, gdy chcę, mógł
spaść z kanapy, a gdy nie chcę – mógł zostać
otulony ciepłem ukochanej klasyki i jazzowych brzmień. Tylko i aż tyle. Multibeam 700
współpracuje z nami już od pierwszych chwil.
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Kompatybilność z Wi-Fi 2,4 GHz, jak i 5 GHz, brak konieczności parowania
z dodatkową aplikacją czy w końcu AirPlay 2 lub Chromecast sprawiają,
że maksymalne wymagania, którym musimy sprostać, to wpięcie dwóch
przewodów. I gotowe. Jeśli chcemy, możemy ograniczyć się nawet tylko do
jednego – tego zasilającego. W moim przypadku użyłem jeszcze przewodowego połączenia z wykorzystaniem HDMI Arc. Wsparcie dla tego rodzaju
połączenia jest w przypadku tego soundbara kluczowe. Dlaczego? Oddaję
głos naszemu ekspertowi – Pawłowi Okopieniowi:
„Warto pamiętać o dwóch zaletach połączenia soundbara z telewizorem
za pomocą złącza HDMI. Po pierwsze HDMI ARC, czyli kanał zwrotny audio,
sprawia, że na soundabrze odtworzymy dźwięki z telewizora oraz wszystkich innych urządzeń podłączonych bezpośrednio pod telewizor, jak: Apple
TV, konsola, czy inny set-top-box lub odtwarzacz Blu-Ray. W najnowszej
wersji z HDMI 2.1 otrzymujemy standard eARC wspierający jeszcze lepszej
jakości dźwięk, bezstratny z DolbyTrueHD i warstwą Dolby Atmos czy DTS:X
i DTS HD MA.
Drugą zaletą HDMI jest CEC, czyli standard komunikacji urządzeń między
sobą. To dzięki niemu nasz soundbar i telewizor uruchamiają się i wyłączają
jednocześnie. Standard ten umożliwia też obsługę podstawowych funkcji
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jednym pilotem. Dlatego też często po pierwszym podłączeniu pilota do
soundbara możemy schować na dno szuflady”.
Dzięki HDMI Arc oraz AirPlay 2 mam to, czego szukam, czyli stabilność
głównego setupu kinowego – TV + soundbar, który jest dla niego domyślnym wyjściem dźwięku – oraz chwilowego, kiedy np. chcę szybko przerzucić podcast na głośnik lub muzykę z Apple Music. Nic wzajemnie o sobie
nie zapomina. I wszystkim mogę sterować albo pilotem od Apple TV, albo
tym, który dołączono do soundbara. Nic nie wymaga wielu skomplikowanych kroków od klienta. Tak powinno być zawsze.
No dobrze, to przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli jak gra Harman
Kardon Citation Multibeam 700? Jest bardzo dobrze. Ze wszystkich soundbarów, które do tej pory testowałem, ten ma najprzyjemniejszy, głęboki
bas. I to bez towarzystwa subwoofera Harman Kardon Citation Sub S, który
możemy zamówić osobno (ten jest autonomicznym urządzeniem i nie
wymaga przewodowego połączenia z soundbarem – wszystko dzieje się
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bezprzewodowo). Dla większych pomieszczeń ten subwoofer jest jednak
obowiązkowy. Wracając do mocy, nie ma się co dziwić, bowiem w tym,
mającym mniej niż 100 cm głośniku, kryje się także pięć niskotonowych
50 mm głośników, a znamionowa moc całości to imponujące 210 W. Multibeam 700 oferuje cztery tryby pracy, które sam dobiera w zależności od
rodzaju odtwarzanej treści. I robi to piekielnie dobrze! Mamy tryb standardowy, gdzie stykamy się z normalizacją poziomów – nie jest ani za dużo
góry, ani nie atakuje nas moc dołu. Mamy tryb Movie – filmowy – gdzie po
załączeniu dodatkowo opcji Surround soundbar zmienia się prawdziwą
bestię, a przy okazji także nasz salon. Tryb News został stworzony do
oglądania wszystkiego, w czym przeważają dialogi i narracja – np. wszelkiego rodzaju vlogów i YouTube’a. Tutaj obcięty zostaje dół, a na pierwsze
miejsce wychodzą tony wysokie; gwarantując słyszalność nawet najgorzej
udźwiękowionych ścieżek dialogowych [korekta pyta, czy była ta funkcja testowana na polskich filmach – przyp. korekty]. W końcu tryb Music
– stworzony dla muzyki, uwalnia 100% mocy Multibeam 700. Przynajmniej
w mojej ocenie, ale jak mówiłem – audiofilem nie jestem i zapewne nie
będę. Pomiędzy tymi wszystkimi trybami możemy oczywiście przełączać
się ręcznie, z wykorzystaniem specjalnych przycisków na pilocie. Możemy
także zapisać trzy własne zestawy ustawień, które konfigurujemy z wykorzystaniem wbudowanej opcji kalibracji głośnika. Dzięki niej urządzenie
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może dopasować się do naszego otoczenia, tak aby zapewnić nam najlepsze wrażenia z odsłuchu. Pilot pozwala także kontrolować poziom tonów
niskich (basu) oraz przestrzennego systemu surround. Jest także tryb
nocny, który dynamicznie kontroluje zakres dźwięku, chroniąc nas przed
nagłą zmianą głośności – np. w scenach akcji (dotyczy materiałów ze ścieżkami Dolby Digital i DTS). Zabrakło Dolby Atmos, ale dla mnie osobiście
nie jest on obowiązkowy. W przypadku całej rodziny Harman Kardon Citation po prostu nie trzeba być dźwiękowcem, aby uzyskać nawet więcej niż
zadowalające brzmienie i to jest siłą tej serii i marki.

Kardon Citation Multibeam 700 to propozycja dla tych, którzy
– podobnie jak ja – nie lubią przekombinowanych rozwiązań
i cenią sobie klasyczne podejście do sprzętu audio.

Detale
Jak wspomniałem, producent, gdzie tylko może, podaje, że produkty z serii
Harman Kardon Citation napędza Asystent Google. Z aplikacji Google Home
dostajemy także dostęp do dodatkowych ustawień głośnika, ale podkreślam:
jej instalowanie ani korzystanie z Asystenta nie są obowiązkowe.
Detale – te pozytywne – o których wspomniałem na początku tej recenzji
– potrafią zdziałać wiele dobrego. Już tak jednak jest, że ogóle diabeł tkwi
w szczegółach. Jeśli miałbym powiedzieć o tym, jakie główne zastrzeżenie
mam do tego soundbara, to wypada, abym zacytował najpierw samego
producenta. Ten pisze tak:
„Mikrofony Harman Kardon Citation można z łatwością włączać i wyłączać, zapewniając bezpieczeństwo i prywatność zgodnie z potrzebami.
Wielokolorowe wskaźniki LED umożliwiają szybkie sprawdzenie obecnego stanu mikrofonów”.
I wszystko się tutaj zgadza poza jednym, małym wyjątkiem. Kiedy wyłączymy mikrofony – tak, jak zrobiłem to ja, ponieważ nie akceptuję
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Asystenta Google i nie chcę, aby sprzęt audio nasłuchiwał w moim otoczeniu – to diody zadziałają prawidłowo, czyli będą świeciły się na pomarańczowo, informując, że dostęp do mikrofonów został odcięty. Problem
polega na tym, że tych diod nie da się wyłączyć. Tak – będą święciły się
także podczas nocnego seansu. I to na froncie urządzenia. To niezrozumiałe
dla mnie niedopatrzenie producenta. Szkoda, ale wiem, że wielu osobom
nie będzie to przeszkadzało. Zwłaszcza że diody umieszczone są pod materiałem, zatem nie rażą w żaden sposób oczu.
Podsumowując, Harman Kardon Citation Multibeam™ 700 to genialna,
uniwersalna propozycja dla każdego, kto szuka soundbara za około 2000
PLN, który wspiera najnowsze technologie smart (AirPlay 2 czy Chromecast), ale nie jest przerostem formy nad tym, co oferuje. Tutaj, za rozsądną
kwotę, dostajemy jakość wykonania, do której wielu producentom bardzo daleko i przede wszystkim – radość, już od etapu wyjęcia Multibeam
700 z pudełka. Dobra robota, Harman Kardon!

Harman Kardon Citation
Multibeam™ 700		
Dane techniczne:
• Harman Kardon Citation Multibeam 700
• Przetwornik: Wysokotonowy
2 × 25 mm, niskotonowy 5 × 50 mm
• Moc wyjściowa: 210 W RMS
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
• Zasilanie: 100−240 V50/60 Hz
• Wersja Bluetooth®: 4.2
• Zakres częstotliwości nadajnika
Bluetooth: 2402–2480 MHz
• Wymiary (szer. × wys. × gł.): 790 ×
65 × 130 mm (31,1” × 2,6” × 5,1”)
• Masa: 3,7 kg
Więcej na stronie producenta
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Sony HT-G700

– słychać przestrzeń i Atmosa
Dolby Atmos to już nie technologiczna nowinka, to czołowa
technologia dźwięku, nieco zdewaluowana przez część urządzeń,
chociażby mobilnych. To jednak Atmos zmienia doświadczenia
podczas filmowych seansów. Aby się nim cieszyć, potrzebujemy
odpowiedniego sprzętu. Na przykład soundbara takiego jak Sony
HT-G700. To belka grająca, która wyjątkowo zaskakuje.
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Sony ma na swoim koncie wiele udanych produktów audio. Ba, gdyby nie
Sony, prawdopodobnie świat muzyczny nie wyglądałby tak, jak wygląda.
Przecież Sony to Walkman, płyty CD, świetne słuchawki z redukcją szumu.
To wreszcie produkty do kina domowego, w tym liczne rozwiązania audio
wbudowane w telewizor. Na koncie Sony są też soundbary, m.in. świetny
ZF9. Teraz do tego grona udanych produktów do kina domowego należy
dodać Sony HT-G700. Ten soundbar często będzie pojawiał się w moich
rekomendacjach belek grających do 2000 PLN.
HT-G700 jest sprzętem stosunkowo niepozornym. Ma raczej małe gabaryty jak na soundbar, a przynajmniej przeciętne, porównywalne do wielu
głośników dostępnych na rynku. Zestaw składa się z belki grającej, subwoofera oraz pilota. W urządzeniu znajdziemy wejście i wyjście HDMI (eARC),
a także wejście optyczne oraz wsparcie dla łączności Bluetooth w wersji
5.0 RX. Deklarowana przez producenta moc zestawu to 400 W.
Istotne jest to, jakie formaty wspiera soundbar. Tu lista jest nietuzinkowa
i jest to jeden z nielicznych sprzętów w tej cenie mogący poszczycić się tak
szeroką obsługą formatów audio. To Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby
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TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS HD HR, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS:X,
DTS 96 /24, Dolby Dual Mono, a także dźwięk dostarczany w wersji LPCM.
Do tego dochodzą jeszcze trzy istotne technologie, które sprawiają, że
HT-G700 jest wart uwagi. To DTS Virtual:X, czyli wirtualizacja efektów na
obiektowy dźwięk w standardzie DTS, Vertical Surround Engine odpowiedzialny za tworzenie wrażenia dźwięku przestrzennego oraz S-Force PRO,
czyli podnoszenie dźwięku do wysokości telewizora. Ta ostatnia cecha
może brzmieć nieco niezrozumiale lub zabawnie. Chodzi o to, aby dźwięk
z soundbara dawał efekt, jakby głośniki ulokowane były na równi z telewizorem, a tym samym także na wysokości naszych uszu, gdy siedzimy
na kanapie. Rzeczywiście to działa – czuć, że dźwięk jest lepiej osadzony
w przestrzeni niż w przypadku większości soundbarów.

Sony HT-G700 jest tym typem soundbara, który ze swojego systemu 3.1
udaje, że jest w stanie zrobić dźwięk o efektach zbliżonych do zestawu głośników 7.1.2, ulokowanych w całym pomieszczeniu. Zarówno Dolby Atmos,
jak i DTS:X, a także ogólnie dźwięk przestrzenny, jest słyszalny. Nie jest on
może szalenie efektowny, czuć, że odpowiada za to przedni głośnik, ale
jednak mamy tu pewne efekty charakterystyczne właśnie dla dźwięku
obiektowego i przestrzennego. To duży atut tego systemu i przewaga nad
większością urządzeń tej klasy.
Generalnie dźwięk z belki grającej Sony jest czysty, można usłyszeć
wiele detali dźwiękowych. Nie jest on tak bardzo efektowny, jak w wielu
soundbarach oznaczonych Dolby Atmos, ale pod względem jakości

AUDIO

123

wybija się on ponad sprzęty w tym budżecie i za to należy się spora
pochwała. Mamy tu też tryb Muzyka, który poprawia doświadczenia
z odtwarzania utworów audio. I w tym trybie rzeczywiście wypada to
lepiej, niż w trybie standardowym, ale wciąż soundbar jednak znacznie
lepiej sprawdza się przy konsumpcji materiałów wideo.
G700 to moje pozytywne zaskoczenie. Plusem sprzętu jest niewątpliwie
dobra jakość oraz bogate wsparcie dla formatów audio. Sama jakość
wykonania głośnika też stawia ten produkt wysoko. Można czuć pewien
niedosyt związany z odczuwaniem tej obiecanej przestrzenności czy
samymi efektami, ale trudno oszukiwać się, że z zestawu 3.1 otrzymamy
nagle system 7.1.2. W dodatku mówimy o sprzęcie za rozsądne pieniądze. Dla mnie HT-G700 od Sony to zdecydowanie produkt wart pozytywnej rekomendacji.
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Cowon Plenue D2

– mały odtwarzacz do dużych słuchawek
Rynek przenośnych odtwarzaczy muzyki właściwie nie istnieje,
z powodzeniem zastąpiły je smartfony. Jest od tego pewien wyjątek
– odtwarzacze profesjonalne cały czas się rozwijają, a Cowon Plenue
D2 jest jednym z tych bardziej przystępnych cenowo modeli.
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Na zakup przenośnego odtwarzacza decydują się nieliczni i zazwyczaj
nie są to osoby, które po prostu przyzwyczaiły się do osobnego urządzenia. Zdecydowanie częściej to świadomi użytkownicy, mający bardzo
konkretne oczekiwania. Najbardziej oczywista wydaje się jakość przetwornika DA, natomiast na dalszy plan schodzi interfejs, wzornictwo czy
prędkość działania. Z takiego założenia wyszli inżynierowie Cowon, bo
Plenue D2 wizualnie nie wyróżnia się kompletnie niczym. Jakość materiałów jest bardzo dobra, ale kanciasta obudowa z aluminium, plastiku
i szkła na froncie nie przyciąga wzroku, nawet pomimo wyraźnych srebrnych lub złotych akcentów. Jej niewątpliwą zaletą jest rozmiar, pozwalający schować urządzenie do niewielkiej kieszeni. Układ przycisków
daje się lubić, wyłącznik wylądował na górze (jest też podświetlany), na
prawym boku mamy natomiast regulację głośności i sterowanie odtwarzaniem. Przyciski są wąskie, ale mają wyczuwalny skok, więc obsługuje
się je całkiem wygodnie (choć nie obraziłbym się, gdyby były szersze. Na
dolnej krawędzi mamy gniazdo micro USB, lewa krawędź kryje gniazdo
micro SD, niestety nieosłonięte niczym. Na górnej krawędzi mamy natomiast wyjście minijack 3,5 mm oraz wyjście zbalansowane 2,5 mm. Front
wypełnia wyświetlacz – ma całkiem szerokie ramki, ale dzięki temu nie
wciskamy go przypadkiem, trzymając urządzenie w dłoni.

Plenue D2 wizualnie nie wyróżnia się kompletnie niczym.

Używanie jako głównego odtwarzacza muzyki smartfona rozpieszcza – łatwo przyzwyczaić się do elementów, które nie mają żadnego
wpływu na brzmienie (takich jak świetnej jakości wyświetlacz). W Plenue
D2 zaniedbano niestety zarówno wyświetlacz, jak i płynność interfejsu.
Jestem w stanie zrozumieć, że mają one drugorzędne znaczenie, ale
tu ich jakość jest niezwykle niska. Ekran ma zbyt niską rozdzielczość,
by komfortowo odczytywać na nim drobny tekst, kiepsko radzi sobie
też z reprodukcją kolorów (choć to akurat jest już mało istotne). Interfejs urządzenia początkowo wydaje się mało intuicyjny, ale po jakimś
czasie można się spokojnie nauczyć go używać; co jednak z tego, skoro
nie działa płynnie, a nieraz zdarzy się mu też zaciąć na chwilę. To
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najpoważniejsze zarzuty, jakie mam do tego urządzenia, gdyby nie te
wady, z Plenue D2 korzystałoby się bardzo przyjemnie. Główny widok
odtwarzacza muzyki jest przejrzysty, wyświetlana jest okładka albumu,
przyciski sterowania muzyką i postęp odtwarzania. Po dotknięciu okładki
można przejść do szczegółów utworu, wyświetlić parametry techniczne
pliku oraz jego lokalizację w pamięci urządzenia. Nawigacja po bibliotece
jest do bólu klasyczna: można przeglądać ją zgodnie z folderami, w których się znajduje, sortować według albumów i artystów, tworzyć playlisty
oraz wyświetlić całą muzykę na jednej liście. Jest też dobrze działające
wyszukiwanie. Na ekranie wyświetlona jest zawsze godzina, głośność,
poziom baterii oraz tryb odtwarzania (losowy lub po kolei). Obawiałem
się, że przez rozmiary ekranu obsługa odtwarzacza będzie trudna, ale
producent całkiem rozsądnie wymierzył wielkość interfejsu.
Audiofilską stronę odtwarzacza można poznać, wywołując menu ustawień z poziomu ekranu odtwarzania. W szybkich opcjach mamy do
wyboru między innymi zapętlenie fragmentu utworu, by móc go dokładnie przeanalizować. Tam można też zmienić prędkość odtwarzania,
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sposób wyświetlania czasu utworu, kolejność odtwarzania czy zmienić wygląd odtwarzacza (dostępne są trzy skórki, wszystkie naprawdę
ładne). W ustawieniach urządzenia możemy skonfigurować takie rzeczy,
jak czas automatycznego wyłączenia, zmienić język (jest polski) czy
wyregulować podświetlenie, ale są tu też bardziej zaawansowane opcje,
takie jak tryb pracy filtra DAC oraz włączenie dodatkowego wzmocnienia dla słuchawek o wysokiej impedancji. O ile sposób działania filtra
DAC daje subtelne różnice w brzmieniu, to już korekcja dźwięku JetEffect wpływa na nie wyraźnie. Nie tylko pozwala wyregulować brzmienie
według swoich potrzeb i zapisać do czterech własnych konfiguracji,
ale też umożliwia nakładanie efektów pogłosu, wzmocnienie poszczególnych pasm czy kompensację brzmienia. Są też gotowe presety dla
wybranych gatunków muzycznych. Korektor ma mnóstwo ustawień, ale
na każdym z dostępnych profili odczuwalnie były inne efekty, co więcej,
nawet dokładany sztucznie pogłos bardzo mi się podobał – brzmiał całkiem naturalnie, co nie jest w przypadku takich dodatków oczywistością.
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Wrzucanie muzyki na Plenue D2 nie wymaga żadnego specjalnego oprogramowania, a oprócz 64 GB pamięci wewnętrznej możemy też skorzystać z karty micro SD. Obsługiwana jest pojemność do 128 GB, razem
mamy więc prawie 200 GB na muzykę. Album w formacie bezstratnym
może zająć około 0,5 GB lub więcej, stąd też 64 GB powinno na jakiś
czas wystarczyć. Obsługiwane formaty to między innymi FLAC, ALAC,
WAV, AIFF, APE, ISO, DSF, DFF, OGG, MP3 i WMA. Urządzenie pozwala na
odsłuch za pośrednictwem wyjścia zbalansowanego o mocy 4,0 Vrms,
choć w odtwarzaczu przenośnym nie ma ono zbyt wielkiego sensu
(efekty stosowania takiego rozwiązania słychać dopiero na dłuższych,
kilkunastometrowych przewodach). Zastosowany
DAC to CIRRUS LOGIC CS43131, zaprojektowany
z myślą o urządzeniach przenośnych i ograniczeniu zużycia energii. Tej wystarcza na długo: Cowon

W szybkich opcjach mamy

deklaruje nawet 45 godzin pracy, ale przy odtwa-

do wyboru między innymi

rzaniu wyłącznie plików w wysokiej jakości (24 bit,

zapętlenie fragmentu
utworu, by móc go dokładnie przeanalizować.

44,1 kHz) ze słuchawkami o impedancji 30 Ω, baterii
wystarczyło mniej więcej na połowę tego czasu.
Testowałem go wraz ze słuchawkami Philips Fidelio X3, ale podłączałem też do niego sprzęt z dużo
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niższej półki (Philips Flyte Everlite), by sprawdzić, czy poczuję różnicę
w słuchawkach, które dobrze znam. Ta była zauważalna przede wszystkim w liczbie detali i czystości dźwięku. Plenue D2 dobrze poradził sobie
z Fidelio X3, odpowiedni korektor wydobył z nich bardzo niskie tony
(pomimo dość neutralnego brzmienia tego modelu), na najbardziej płaskiej korekcji grały z bardzo dobrą dynamiką.
Z tym, że popularność przenośnych odtwarzaczy muzyki już nie wróci,
trzeba się pogodzić. Nie oznacza to jednak, że smartfony całkowicie je
zastąpiły. W przypadku wysokiej jakości DAC i wymagających większego
wzmocnienia sygnału słuchawek Plenue D2 wyprzedzi każdy telefon. To
nieco archaiczny, ale wydajny i poręczny odtwarzacz z bardzo dobrym
stosunkiem jakości do ceny.

Cowon 					
Plenue D2
•
•
•
•

			

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

Plusy:
• dobrej jakości DAC
• rozbudowany korektor brzmienia
• poręczny
Minusy:
• powolny interfejs
• słabej jakości ekran
Cena: 1200 PLN
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Samsung Galaxy S20 FE

– telefon stworzony z myślą o fanach
Ekran Super AMOLED – jest. Częstotliwość odświeżania 120 Hz – jest.
Obsługa sieci 5G – jest. Cena? Połowę mniejsza niż flagowców. Oto
Samsung Galaxy S20 FE.
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FE w nazwie tego smartfonu to nie tylko kolejne, nic nieznaczące oznaczenie, które ma tylko skomplikować i wydłużyć nazwę. FE to inaczej
Fan Edition. I nie chodzi tu o nowatorski telefon z wbudowanym wiatrakiem, a produkt, który powstał dzięki opiniom zebranym od użytkowników firmy Samsung. W ten sposób powstało dość wyjątkowe urządzenie.
Zacznijmy od ekranu. Pokrywa całą przednią przestrzeń telefonu. Nie
ma wcięcia, bo przednia kamerka znajduje się wewnątrz ekranu. We
wstępie wspomniałem już, z jaką technologią mamy do czynienia. Super
AMOLED w rozmiarze 6,5 cala zapewnia głębokie czernie i żywe kolory.
Jest naprawdę bardzo przyjemnie. Całość zyskuje jednak dzięki częstotliwości odświeżania ekranu – 120 Hz. Sprawia to, że korzystanie z S20
FE jest niesamowicie płynne. Każde przewinięcie, ruch na ekranie, każda
czynność po prostu płynie. Tak po prawdzie, to ciężko jest opisać działanie takiego urządzenia, jeśli nie miało się wcześniej styczności z ekranami o większej częstotliwości odświeżania. Użytkownicy sprzętów od
Apple mają możliwość zobaczyć to w działaniu na iPadach Pro. Niestety
w iPhone’ach na taki „ficzer” będzie trzeba poczekać przynajmniej do
przyszłorocznych modeli. Apple zasłania się znacznym zużyciem baterii…
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Z ekranem związana jest jeszcze jedna funkcja – podobnie jak kilka
poprzednich modeli Samsunga, również ten ma wbudowany w ekran
czytnik linii papilarnych. To nadal dość nowatorskie rozwiązanie, niezbyt
rozpowszechnione. Ale działa bardzo dobrze. Telefon nie miał problemów z rozpoznaniem palców ani razu. Prędkość rozpoznawania jest
zadowalająca. Tradycyjne czytniki mogą działać szybciej, ale nie oznacza
to, że w przypadku S20 FE jest zauważalnie wolniej.
Telefon od Samsunga ma wbudowaną baterię o pojemności 4500 mAh.
To w zupełności starcza na intensywny dzień pracy bez obawy, że
zabraknie energii. S20 FE obsługuje szybkie ładowanie ładowarką
o mocy 25 W, która jednak nie jest załączona do zestawu. Tam znajdziemy tylko zwykły zasilacz. Obsługiwane jest również szybkie ładowanie bezprzewodowe. A jeśli macie przy sobie jeszcze jedno urządzenie
ładowane bezprzewodowo, to Samsung S20 FE może posłużyć jako przenośny powerbank i podzielić się energią.
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Bardzo ciekawą opcją jest również Samsung
DEX, który także działa bezprzewodowo
i po połączeniu z telewizorem wyświetla
ekran telefonu w sposób przypominający
pulpit komputera.
Oczywiście telefon to dziś dla wielu przede
wszystkim aparat. W S20 FE znajdziemy
z tyłu 3 obiektywy: ultraszerokokątny, szerokokątny i teleobiektyw. Dwa pierwsze
mają po 12 MP a trzeci – 8 MP. Dzięki nim
można uzyskać 3-krotny zoom optyczny
oraz dodatkowe 30x przy pomocy funkcji
Space Zoom. Oczywiście zoom cyfrowy
traci na jakości wraz z większym przybliżeniem, ale czasem może się przydać.
Muszę przyznać, że aparat w S20 FE jest
bardzo przyzwoity. Co prawda poprawne
zdjęcia w dobrym świetle potrafią robić już
smartfony z najniższej półki, ale ich piętą
achillesową są zazwyczaj słabe warunki.
W przypadku tego modelu mamy do
czynienia z funkcją, którą znają użytkownicy iPhone’ów. Chodzi o tryb nocny. Jeśli
chcemy zrobić zdjęcie w słabych warunkach
oświetleniowych, to musimy przytrzymać
telefon nieruchomo przez 2–3 sekundy.
W tym czasie robionych jest kilka zdjęć
z różnymi parametrami, które następnie
łączone są w jedno, gdzie oprogramowanie
stara się wyeliminować wszelkie poruszenia.
I podobnie jak w przypadku iPhone’ów, tak
i tutaj działa to całkiem sprawnie.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć,
że S20 FE występuje w dwóch wersjach
– zwykłej i 5G. Ta druga wspiera oczywiście
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najnowszą transmisję danych. Co prawda w Polsce sieć nadajników
5G dopiero się rozwija, ale kupując sprzęt już teraz, warto patrzeć
przyszłościowo.
Podsumowując, Samsung Galaxy S20 FE to świetna słuchawka, która
może nawet konkurować z flagowcami innych firm. Bardzo dobry
wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120 Hz, wbudowany w ekran
czytnik linii papilarnych, który działa bez problemów, spora bateria i bardzo dobry aparat sprawiają, że będzie to dobre rozwiązanie dla bardziej
wymagających użytkowników, którzy jednak nie chcą wydać kroci na
taki sprzęt. No właśnie. Jeśli chodzi o cenę, to model wspierający technologię 5G kupimy w cenie 3400 PLN, natomiast w wersji LTE – 2900 PLN.
Biorąc pod uwagę, że flagowce potrafią obecnie kosztować dwa razy więcej, myślę, że warto poważnie rozważyć ten model.

Producent: Samsung

Ocena iMagazine
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Oppo Reno4 Pro 5G
– piękny średniak
Oppo jest dość młodą marką smartfonów, zarówno na polskim, jak
i światowym rynku. Firma ma ambicje rywalizacji z największymi,
jednak Reno4 Pro 5G może powalczyć co najwyżej na średniej półce.
I niekoniecznie ma szansę na zdobycie popularności.
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Oppo Reno4 Pro 5G zaprojektowano tak, by
robił świetne pierwsze wrażenie. Duży, subtelnie zakrzywiony ekran ma bardzo wąskie
ramki i jedynie niewielkie wycięcie w rogu
na pojedynczy obiektyw. Głośnik rozmów
zmieszczono w górnej krawędzi tak, że ledwie
go widać, podobnie jak czujnik światła oraz
czujnik zbliżeniowy, schowane w ramce. Rama
obudowy jest aluminiowa, o błyszczącym
wykończeniu. Tył pokryto natomiast matowym szkłem, które nie zbiera odcisków palców i wygląda wyjątkowo atrakcyjnie. Nawet
wyspa z aparatami jest elegancka, bo choć
każdy z trzech obiektywów wyraźnie odstaje,
to zgrywają się z konstrukcją telefonu. Przyciski regulacji głośności i blokady ekranu są
wąskie, ale na właściwej wysokości. Na dole
znalazł się port USB-C oraz gniazdo SIM. Telefon obsługuje dwie karty nanoSIM, nie ma
natomiast gniazda microSD, więc pamięci nie
da się rozszerzyć, trzeba polegać na wbudowanych 256 GB. Zaokrąglony front i tył sprawiają, że telefon wydaje się jeszcze cieńszy,
niż faktycznie jest (a już 7,6 mm grubości to
bardzo dobry wynik). Dzięki temu zabiegowi
całkiem dobrze leży też w dłoni, choć tylny
panel jest śliski. Na ekran fabrycznie naklejone jest szkło ochronne, a w zestawie mamy
też silikonowe etui dobrej jakości, jeśli ktoś
obawia się o kondycję smartfona po dłuższym
czasie używania, to na początek dostaje podstawowe zabezpieczenie w zestawie.
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Wyrzucanie z pudełek ładowarek i słuchawek jeszcze nie stało się globalnym trendem, dlatego wraz z Reno4 Pro 5G dostajemy nie tylko wspomniane już etui i szkło ochronne, ale też kabel do ładowania, słuchawki
przewodowe na USB-C oraz ładowarkę o skromnej mocy 65 W. To mniej
więcej tyle, co zasilacz do MacBooka Pro. Smartfon wspiera standard
ładowania SuperVOOC 2.0, więc od zera do pełna ładuje się w niespełna
40 minut. Co więcej, już po 12 minutach bateria jest naładowana w 50%,
a po 29 minutach wskaźnik pokazuje 99%. Zakładając, że zazwyczaj podłączam telefon do ładowania, gdy ten ma około 20% energii, mogę naładować
go do pełna podczas posiłku czy niezbyt długiej telekonferencji. Niestety,
ale producent nie przewidział ładowania bezprzewodowego. Szkoda, bo
ładując telefon w nocy, to, czy bateria będzie pełna po 30 minutach, czy
3 godzinach, nie robi dla mnie różnicy. Bateria Reno4 Pro 5G wytrzymuje
z pojedynczą kartą SIM około dwóch dni pracy (zakładając częste dzwonienie, stale włączone Wi-Fi i Bluetooth, a także korzystanie wyłącznie z sieci
LTE). To zadowalający wynik, zważywszy na to, że jej pojemność, równa
4000 mAh, nie jest rekordowa.
Oppo przyłożyło się nie tylko do szybkiego ładowania. Równie duże
wrażenie robi lekko zaokrąglony na krawędziach wyświetlacz AMOLED
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o przekątnej 6,5” i rozdzielczości 2400 × 1800 pikseli (402 ppi). Nie dość, że
ma bardzo dobre odwzorowanie kolorów (100% palety DCI-P3) i wysoką
jasność (maksymalnie 1100 nitów), to jego odświeżanie może wynosić nawet
90 Hz. Tryb ten da się wymusić na stałe bądź ustawić automatyczne przechodzenie pomiędzy 60 a 90 Hz. Niestety, pomimo tego, że telefon daje
opcję wysokiego odświeżania, nie zawsze nadąża z generowaniem klatek
animacji. Najlepszym przykładem jest Chrome, w którym przewijaniu nieraz
daleko do płynności. Zastosowany procesor, czyli ośmiordzeniowy Snapdragon 765G, nie jest może najszybszym dostępnym na rynku układem,
ale nie spodziewałem się, że będą występowały akurat takie problemy.
Muszę jednak przyznać, że 12 GB pamięci RAM wyraźnie czuć, telefon długo
pozostawia otwarte w tle programy i bardzo dobrze radzi sobie z wieloma
zakładkami w przeglądarce. Smartfon miewa też problemy z automatycznym ustawianiem jasności, które działa prawidłowo tylko przy średnim
natężeniu światła w otoczeniu. Jakiekolwiek zbliżenie się do bardziej skrajnego poziomu oświetlenia powoduje znacznie niedoświetlanie lub prześwietlanie ekranu, ponadto tempo, w którym jasność dostosowuje się do
otoczenia, jest zbyt powolne, by efekt jego działania uznać za komfortowy.
W działającym na Androidzie 10 Reno4 Pro 5G zastosowano nakładkę ColorOS 7.2. Ma kilka przydatnych elementów, jak szuflada na skróty do aplikacji

SPRZĘT

139

czy przestrzeń gier, ale nie jest agresywna i ingeruje w system w minimalnym stopniu. Niewątpliwym ułatwieniem są gesty, pozwalające ściągnąć do
narożnika ekranu ikony, by następnie wybrać aplikację, nie odrywając palca
od wyświetlacza. Na telefonie zainstalowany jest pakiet WPS Office do
obsługi dokumentów i skanowania, edytor wideo Soloop czy Oppo Relax
(czyli pakiet uspokajających podkładów dźwiękowych i ćwiczeń oddechowych). Wszystkie te programy są przydatne i całkiem dopracowane. Telefon
obsługuje USB OTG, które włączane jest w ustawieniach na 10 minut (nie
da się włączyć tej funkcji na stałe). Do zabezpieczenia smartfona mamy
skaner odcisku palca umieszczony pod ekranem. Jest niezły – działa z dużą
skutecznością, choć niezbyt szybko (nawet jak na standardy skanerów pod
wyświetlaczem). Reno4 Pro 5G ma też oczywiście NFC – powinno to być
oczywiste, ale skoro zabrakło innego, równie oczekiwanego po tej półce
cenowej elementu, jak bezprzewodowe ładowanie, wolę o tym wspomnieć.
Smartfon ma jeszcze dwie cechy, które zupełnie nie pasują do segmentu,
w którym jest umieszczany przez producenta. Nie jest wodoszczelny – nie
poddano ocenie jego odporności na wodę i pył, stąd też lepiej trzymać go
od niej z daleka. Ponadto ma bardzo kiepski silnik wibracji, który przypomina mi moje stare HTC Desire 300, w którym wraz z nadejściem SMS-a cały
wręcz rzęził. Jest uciążliwy od momentu pierwszej konfiguracji, gdyż działa
przy każdym wciśnięciu przycisku na klawiaturze.
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Już w poprzednich flagowcach Oppo pokazało, że potrafi zrobić naprawdę
dobry aparat w smartfonie. Główny aparat ma matrycę o rozdzielczości
48 MP, obiektyw z przesłoną f/1.7 i OIS. Standardowo wykonuje on zdjęcia
w rozdzielczości 12 MP, bo na jeden piksel zapisanego obrazu składają się
dane z czterech pikseli matrycy (da się też wymusić wykonanie zdjęcia
w pełnej rozdzielczości matrycy). Drugi obiektyw ma szeroki kąt widzenia równy 120 stopni, f/2.2, współpracuje z matrycą o rozdzielczości 12 MP.
Teleobiektyw ma F/2.4 i zapewnia dwukrotny zoom optyczny (smartfon
cyfrowo wykonuje nawet 20-krotne zbliżenie, ale jego efekty rzadko są
zadowalające). Z przodu mamy natomiast matrycę o rozdzielczości 32 MP.
Oppo mocno stawia na wykorzystanie AI w fotografii, co widać szczególnie w trybie nocnym. Zdjęcia wykonane przy bardzo słabym świetle mają
przyzwoitą szczegółowość i niezłe odwzorowanie kolorów. Najlepsze efekty
widać jednak na tych zdjęciach, które wykonane zostały z niewielkim „niedoborem” światła: w zaciemnionym pomieszczeniu lub tuż po zachodzie

Oppo mocno stawia na wykorzystanie AI w fotografii, co widać
szczególnie w trybie nocnym
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słońca. Wypadają one najbardziej naturalnie, najbliżej im też do odwzorowania rzeczywistości. Tryb nocny działa również podczas nagrywania, to
nie jest powszechnie spotykana funkcja. Możliwości wideo Reno4 Pro 5G są
spore: nagrywa 4K w 30 FPS lub 1080p w 60 FPS, ponadto może też rejestrować filmy slow motion w 1080p i 120 FPS bądź w 720p i 240 FPS. Stabilizacja
obrazu działa świetnie, wykorzystywana jest zarówno optyczna (o ile korzystamy z głównego obiektywu), jak i cyfrowa.
Dawno nie używałem smartfona o tak nierównej specyfikacji. Oppo Reno4
Pro 5G ma piękne wzornictwo, niesamowicie szybkie ładowanie, bardzo
dobry wyświetlacz i równie zadowalający aparat. Z drugiej jednak strony
brakuje w nim ładowania bezprzewodowego i wodoszczelności, wibracje
są głośne i brzęczące, a pomimo mocnych podzespołów zdarza się mu
gubić płynność. Telefon jest bardzo dobrym średniakiem, szkoda jedynie, że
w cenie, która sugerowałaby trochę wyższą półkę.

Oppo Reno4 			
Pro 5G 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• przemyślane i przyciągające wzrok
wzornictwo
• bardzo dobry aparat i tryb
nagrywania
• 12 GB pamięci RAM się przydaje
•
•
•
•

Minusy:
brak ładowania bezprzewodowego
nie jest wodoszczelny
wysoka cena względem oferowanych możliwości
spadki płynności

Cena: około 3300 PLN (12 GB/256 GB)

SPRZĘT

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

142

Dzień z życia
z Withings
Żyjemy w dziwnych czasach. Mamy XXI wiek, technologię umożliwiającą
nam podróże w kosmos, jednak z drugiej strony nie jesteśmy w stanie
poradzić sobie z ochroną naszego zdrowia. Żyjemy w czasach pandemii,
gdzie szczególnie musimy uważać na siebie, swoich bliskich, aby nie
zarazić siebie i innych oraz trzymać formę, która pomoże nam to
wszystko przetrzymać. Jak się głębiej nad tym wszystkim zastanowię, to
nie ma drugiej takiej firmy jak Withings, która nam w tym może pomóc.
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Bardzo szanuję Withings za to, co konsekwentnie robią, projektują i produkują. Skoncentrowali się na jednej branży, która de facto jest – albo
przynajmniej powinna być – dla nas najważniejsza: na inteligentnych
urządzeniach umożliwiających kontrolę naszego zdrowia. Jako jedyni na
rynku mają pełne spektrum produktów, cały ekosystem, pokrywający
praktycznie wszystkie potrzeby każdego Kowalskiego. Zaczynając od inteligentnych wag (trzy do wyboru), przez ciśnieniomierze (dwa do wyboru),
termometr, profesjonalny analizator snu, a kończąc na zegarkach (sześć
modeli do wyboru). Sprzęt można kompletować, dokupować po kolei, a na

T

końcu mieć wszystko przeanalizowane w świetnej aplikacji Health Mate, za
którą stoją najlepsi lekarze z Europy. Większość urządzeń testowaliśmy na
naszych łamach, teraz pokażę Wam, jak wygląda mój dzień i jak wykorzystuję Withings.

6:45 pobudka
Budzi mnie delikatną wibracją zegarek – ScanWatch. Recenzowaliśmy go
dokładnie w iMagazine 9/2020. Jest elegancki, super wygląda, zdecydowanie lepiej niż Apple Watch. Z jednej strony jest jak analogowy, a z drugiej
to świetne narzędzie diagnostyczne. Mamy powiadomienia z telefonu, ciągły pomiar tętna, treningi, które synchronizują się też np. ze Stravą. Do tego

SPRZĘT

144

oczywiście pomiar kroków, dystansu, pięter, ale najważniejsze jest to, że
mam w nim podręczny EKG oraz pomiar SpO2. Ten ostatni czujnik, odpowiadający za mierzenie saturacji krwi, jest wyjątkowo istotny w dzisiejszych
czasach w kontekście COVID-19.
ScanWatch działa u mnie w tandemie ze Sleep Analyzer. Z jednej strony
niby mam dokładną analizę snu właśnie dzięki Sleep Analyzer, ale z drugiej
strony mam dzięki ScanWatch pomiar przez całą noc SpO2. Sleep Analyzer
niestety zwraca mi uwagę, że dość często chrapię i mam ostatnio umiarkowany bezdech senny. Niby nic szczególnego, bo mamy przed sobą wydanie, ale z drugiej strony warto to sprawdzić i skontrolować z lekarzem. Co
istotne, taką analizę snu możemy przeprowadzić tylko w specjalistycznych
przychodniach, a dzięki Sleep Analyzer, w tandemie ze ScanWatch, mamy
to codziennie w domu z wynikami w naszym telefonie. Świetna sprawa.
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7:00
Po porannej kąpieli czas się zważyć. Korzystam codziennie z Withings

Body Cardio. Kupiłem ją jeszcze w czasach, gdy Withings był… Nokią. Ale to
już przeszłość i znów jest Withingsem. Waga jest bardzo cienka, minimalistyczna, jednocześnie przeprowadza nam pełną analizę składu masy ciała
oraz mierzy tętno. Mierzy nam wagę, tkankę tłuszczową, mięśnie, masę
kostną i wodę, po czym ukazuje je w postaci łatwych do odczytania linii
trendów, co pomaga nam w szybszym osiąganiu założonych celów. Po nocy
zawsze lubię wchodzić na wagę, jest to zdecydowanie lepsze dla mojej
psychiki niż wieczorem… Waga pokazuje nam też Pulse Wave Velocity, czyli
prędkość fali tętna, czyli coś, co najlepiej wytłumaczył Wojtek Pietrusie-

wicz w swoim tekście o tej wadze:
„W dużym skrócie waga mierzy czas od momentu wytryśnięcia krwi z aorty
serca do chwili dotarcia jej do naszych stóp. Ten czas nazywa się Pulse
Transit Time i na jego podstawie obliczane jest Pulse Wave Velocity. Ten
pomiar daje nam ogólny zarys naszego stanu zdrowia, ponieważ brana pod
uwagę jest też giętkość ścian aorty, miażdżyca i nasze tętno przed finalnym
wyliczeniem”.
Istotne jest to, że z wagi może korzystać cała rodzina, która ma swoje profile.

i
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Ok. 8:00–16:00 praca, w ciągłym biegu
Ciągle coś się dzieje. Co chwila telefon, wiadomości na Discordzie, Twitter,
Messenger, Facebook. Praca wre, jak to przed wydaniem. Każdy ma jakieś
pytanie, tu czegoś brakuje, tu czegoś jest za dużo. Ciągły stres. Nie pomaga
świadomość, że w windzie mogę od kogoś złapać jakąś „cholerę”, z drugiej
strony patrzę, może niepotrzebnie, na to, co się dzieje w polityce… Stare
przyzwyczajenia związane jeszcze ze studiami… No i po co Ci to było,
chłopie. Tylko się zdenerwowałem bardziej. Puls mi skoczył, lekki ucisk
w klatce. Szybki pomiar EKG na ScanWatch informuje mnie, że pomiar nie
jest jednoznaczny. Lepiej zrobić dokładniejsze badanie ciśnienia z EKG.
Właśnie po to mam Withings BPM Core, ciśnieniomierz z funkcją EKG i rozbudowanym cyfrowym stetoskopem. Całe szczęście wszystko w normie.
No i po co się tak denerwować?
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17:00
Młody wraca z zajęć w szkole. Widzę, że jest poddenerwowany i nie wiem,
czy jest zmęczony, czy go coś, nie daj Boże, bierze. Nie byłoby to dobre
w tym momencie. Szybko biorę Withings Thermo. Termometr był pierwszym produktem Withings, który kupiłem. Jest ze mną już ładnych kilka lat
i świetnie się sprawdza. Wszyscy w domu sobie nim mierzymy i podobnie
jak z wagą i ciśnieniomierzem, każdy z domowników ma swój profil, zatem
po pomiarze dane automatycznie ładują się na jego konto. Uff… Młody jest
tylko zmęczony, bo 36,9°C w jego przypadku to norma.

Ok. 18:00 – czas na rower
Wreszcie jest chwila wytchnienia. Można się dotlenić i przewietrzyć. Zrobię
krótki przejazd na rowerze. Cieszę się, że Withings dodał w swoich zegarkach możliwość synchronizacji ze Stravą. ScanWatch nie ma wbudowanego
GPS, ale wykorzystuje do tego telefon. Dzięki temu dłużej działa na jednym
ładowaniu. Wiecie, ile wytrzymuje? Ponad dwa tygodnie. Bez treningów
myślę, że spokojnie miesiąc powinien pochodzić.

i
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20:00 kolacja
Czas na relaks i dobrą kolację. Myślę, że carbonara będzie idealnym zwieńczeniem dnia po stresującej pracy i lekkim wysiłku. Potem film i dzień jak
co dzień. Idziemy spać koło północy. Ale jeszcze się zważę… No i po co Ci ta
carbonara była, człowieku?

Podsumowując
Cały komplet ekosystemu Withings kosztował mnie, jak liczę po obecnych
cenach, 4459 PLN. Ale trzeba pamiętać, że zbierałem go przez około pięć
lat. Powoli dokupowałem kolejne elementy.
Biorąc pod uwagę to, co jestem w stanie za tę kwotę mieć: pełną informację
o moim stanie zdrowia, wraz z genialną analizą, którą mogę pokazać swojemu
lekarzowi albo wręcz wysłać zdalnie, uważam, że jest bezcenne. Co istotne,
produkty Withings są niezależne od platformy. Możemy z nich korzystać
zarówno na iOS, jak i na Androidach. Wszystko się świetnie synchronizuje
między platformami, a do wyników mamy dostęp z dowolnego urządzenia,
nawet komputera. Bardzo ważne – wszystkie produkty Withings są banalnie
proste w obsłudze, w zasadzie są bezobsługowe, bo wszystko „samo się robi”.
W dzisiejszych czasach, czasach pandemicznych, polecam ten sprzęt zdecydowanie bardziej od innych gadżetów, bo dzięki niemu będziemy lepiej
chronili swoje zdrowie.
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Canon XF405
NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

– kamera dla wymagającego użytkownika,
wymagającego streamera
Sytuacja związana z pandemią COVID-19 i wprowadzone ograniczenia
dotknęły nas wszystkich. Niektóre sektory gospodarki, branże zostały
mocniej uderzone niż inne, wśród nich tzw. branża eventowa: konferencje,
targi, koncerty, wystawy, szkolenia, przedstawienia. Aktywność przenosi się
do sieci, tworzy się wydarzenia online, streamingi, powstają wideoporadniki,
jak to wszystko obsługiwać i czym. Dzisiaj jest już łatwiej, choćby dlatego, że
mamy do dyspozycji znakomity sprzęt od Canona, kamerę XF405.
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Na samym początku, kiedy został ogłoszony pierwszy lockdown,
każdy radził sobie, jak mógł – smartfon z aplikacją Facebooka
lub Youtube’a plus statyw i… nadajemy! Nieważna jakość obrazu,
dźwięku – ważne, że jesteśmy online. Kilka miesięcy minęło,
wypadało odrobić pracę domową i nadrobić braki techniczne.
Najważniejszym elementem jest kamera, oczywiście nie jedynym mającym wpływ na jakość. Bardzo dużo na przykład zależy od przepustowości
naszego łącza internetowego, ale najszybsze łącze nie pomoże, jeżeli obraz
z kamery jest słabej jakości.
Kamerą stworzoną do transmisji online dającą bardzo dobrą jakość jest Canon
XF405. To nieduża kamera nieodbiegająca jakością obrazu od profesjonalnych
sprzętów TV. Jest typową kamerą reporterską o kompaktowej budowie, która
ułatwia transport i pracę w terenie. Canon XF wygląda jak miniatura dużych
naramiennych kamer. Ergonomia pracy z nią jest „kamerowa”: to sprzęt stworzony do filmowania, przy czym nie jest to aparat fotograficzny z dodaną
funkcją filmową. W pracy reportera – a przede wszystkim podczas transmisji na żywo – ma to ogromne znaczenie. Na przykład, kiedy potrzebujemy
zmienić jakiś parametr ekspozycji lub wykonać płynne zbliżenie – każdy, kto
pracował przy transmisji „na żywo” z DSLR lub nawet bezlusterkowcem, wie,
że tego rodzaju sprzęt nie jest do tego stworzony. Możliwość szybkiej zmiany
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i wygoda są bardzo istotne. Wygoda to jedno,
jakość zaś, bo tego chcemy, najwyższej próby.
Canon XF405 jest wyposażony w 1” matrycę
CMOS z możliwością rejestracji obrazu w rozdzielczości 4K z bitrate 160 Mbs przy zapisie
w kodeku XF-ACV lub 150 Mbs przy zapisie w MP4, obiektyw zmiennoogniskowy
z 15x optycznym zoomem (25 mm–382 mm)
z optyczną stabilizacją obrazu, możliwość
zapisu 100 kl/s w rozdzielczości Full HD, a w 4K
maksymalnie 50p, wbudowany mikrofon stereo oraz dwa złącza XLR pozwalające podłączyć profesjonalne mikrofony lub wpiąć się
w system nagłaśniający. Dwa sloty na karty SD,
z możliwością symultanicznego lub ciągłego
zapisu. Najważniejsze dla streamingu jest zaś to,
że ma bogaty zestaw interfejsów wyjściowych:
profesjonalne SDI (rzadko spotykane w tym
segmencie kamer), HDMI, Wi-Fi i LAN (RJ45).
Jeżeli dysponujemy profesjonalnym mikserem
wideo, to docenimy złącze SDI pozwalające
przesłać 10-bitowy sygnał na duże odległości
– szczególnie przydatne np. podczas koncertów. Bardziej przystępne HDMI, umożliwiające
wysłanie 8-bitowego obrazu 4K lub 10-bitowego obrazu Full HD, pozwoli podłączyć XF405
do dowolnego grabera wideo z HDMI działającego na USB lub do bardzo popularnego
miksera video Blackmagic ATEM mini czy ATEN
UH9020, którego recenzje znajdziecie w lipco-

wym iMagazine.
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Uwaga! Mając XF405, nie musimy mieć miksera sprzętowego lub/i grabera
wideo. Kamera jest wyposażona w interfejsy sieciowe Wi-Fi i LAN, umożliwiające m.in. streaming do komputera. Jeżeli podłączymy naszą kamerę do
sieci, to oprogramowanie kamery zapamięta kilka profili sieciowych przydatnych, jeżeli łączymy się w kilku miejscach do różnych sieci, wymagających
różnych ustawień. Wybieramy profil i kamera już jest w Wi-Fi lub w sieci LAN
z wcześniej zdefiniowanym adresem. Sieć w XF405 pracuje w dwóch trybach.
Pierwszym jest tryb zdalnego sterowania i podglądu – nie wymaga on
dodatkowego oprogramowania. Sterowanie i podgląd obrazu działa z przeglądarki przez www, zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej np.
z iPhone. Po drugie mamy tryb streamingu. XF potrafi przesyłać obraz
w standardach UDP, RTP, RTP+FEC w rozdzielczości Full HD z bitrate 9 Mb/s
lub 4 Mb/s, używając kodeku MPEG-4 AVC/H.264, z dźwiękiem stereo MPEG-2
AAC-LC, 256 kb/s. Na potrzeby popularnych serwisów streamingowych jest
to wystarczająca jakość.
Kamera jednak sama na YouTube nie wyśle obrazu, trzeba go przekodować,
a przydałoby się też dodać napisy, może jakąś planszę lub czołówkę. Strumień obrazu i dźwięku z podłączonej kamery możemy dla samego podglądu
odebrać np. darmowym odtwarzaczem VLC. Do streamingu możemy użyć
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darmowego programowego miksera video OBS lub np. płatnego Wirecast.
Każdy z nich potrafi odebrać strumień RTP. Dzięki takiemu rozwiązaniu
nie potrzebujemy wspomnianego wcześniej grabera wideo podłączonego
do komputera, a dysponując jednym, możemy XF405 podłączyć sieciowo,
a drugą kamerę/aparat po HDMI przez graber – co dwie kamery to nie jedna
i nasz streaming na pewno będzie atrakcyjniejszy.
Canon XF405 lub jego brat bliźniak XF400 (różnią się tylko złączem SDI) idealnie się sprawdzi tam, gdzie nie chcemy budować studia TV, ale wymagamy
wysokiej jakości i wygody obsługi. Kiedy sytuacja zmienia się dynamicznie
i musimy nadążyć za akcją, właśnie taka kamera nam się przyda. A gdzie?
Choćby na lekcjach tańca online (bardzo popularne ostatnio), na szkoleniach
– szczególnie technicznych, gdy musimy dokładnie pokazać jakiś obiekt,
element – na konferencjach, prezentacjach online itd. Czyli wszędzie tam,
gdzie nawet drogi i dobry smartfon to już za mało, a profesjonalne studio TV
znacząco przekracza budżet. Canon XF nie jest tani, kosztuje około 12 500
PLN, czyli tyle, co dwa iPhone’y. Biorąc pod uwagę jego możliwości, to cena
nie wygląda tak strasznie.
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Lacie 1Big Dock
Kamery i aparaty rejestrują obrazy w coraz lepszej jakości, z coraz
wyższą rozdzielczością, z większą rozpiętością tonalną, zbierają więc
coraz więcej danych, a do tego najnowszy iPhone może zapisywać
w formacie RAW. To wszystko znaczy tyle, że więcej danych wymaga
większych, szybszych dysków do przechowywania i pracy z nimi.
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Jednym z rozwiązań problemu „znowu mi się kończy miejsce na dysku” jest
dysk zewnętrzny z dodatkami, czyli dysk-stacja dokująca LaCie 1Big DOCK.
Cyfra w nazwie – 1Big – oznacza, że w środku znajduje się jeden fizyczny
dysk. W modelu testowym był to dysk HDD Seagate IronWolf Pro
o pojemności 16 TB. Model 16 TB jest wspierany przez 256 MB pamięci
cache, przystosowany do ciągłej pracy. Producent deklaruje 1,2 miliona
godzin pracy. Tak, miliona godzin, czyli jakieś… 137 lat. Chyba wystarczająco długo. Podsumowując: powinno być szybko, jak na HDD przystało
i bezawaryjnie przez dłuższy czas.
LaCie nas już przyzwyczaiło do tego, że dysk jest
zamknięty w czarnej eleganckiej aluminiowej obu-

1Big Dock potrafi zasilać
podłączone urządze-

dowie z charakterystycznym „oczkiem” – dużą
niebieską diodą na przednim panelu, sygnalizującą pracę urządzenia. Pod nią znajduje się port

nie za pomocą złącza

USB-A w standardzie 3.0 oraz czytnik kart CF i SD.

TB3 lub USB-C do mocy do

Na tylnym panelu znajdziemy dwa porty Thun-

45 W, działa także w trybie power pass-through.

derbolt 3, port DisplayPort 1.4 oraz złącze zasilania.
1Big Dock potrafi zasilać podłączone urządzenie za
pomocą złącza TB3 lub USB-C do mocy do 45 W,

Możemy również bezpo-

działa także w trybie power pass-through. Możemy

średnio niego podłączyć

również bezpośrednio niego podłączyć zasilacz od

zasilacz od naszego komputera, wtedy może przekazać do 70 W.

naszego komputera, wtedy może przekazać do 70
W. Akurat dla MBP 15” (87 W) lub 16” (96 W) może to
być trochę za mało przy pełnym obciążeniu komputera, więc maszyna działać będzie, ale będzie się
wolniej ładowała. Dzięki temu unikniemy jednak
zajęcia kolejnego portu TB3/USB-C w komputerze
przez ładowarkę.

Jako HUB 1Big sprawuje się bardzo dobrze, czytnik kart działa szybko, komputer i iPhone zasilimy, dodatkowy monitor za pomocą DP 1.4 podłączymy.
Co zatem z funkcją właściwą – dyskiem zewnętrznym?
Producent deklaruje prędkości odczytu do 280 MB/s i zapisu 240 MB/s.
W erze dysków SSD nie są to prędkości imponujące. Jeżeli jednak
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weźmiemy pod uwagę, że to jest dysk HDD o pojemności 16 TB, to te
osiągi już znacznie lepiej wyglądają, a na pewno koszt inaczej się rozkłada
niż w przypadku 16 TB SSD. Pomiary na dysku zapełnionym w około 60%
dają wyniki tylko troszkę odbiegające od deklarowanych: 256 MB/s odczyt
i 240 MB/s zapis.
Ze zdjęciami – nawet w wysokich rozdzielczościach – pracuje się komfortowo, chyba że bardzo, ale to bardzo nam się spieszy z eksportem zdjęć
z Adobe Lightroom. Wtedy powinniśmy jednak zaopatrzyć się w wersję
1Big DOCK SSD Pro. Podobnie wygląda praca z materiałem wideo. Dopóty,
dopóki jest to materiał z bitrate nieprzekraczającym około 150 MB/s, praca
nie przysparza żadnych kłopotów, jest dobrze. Wyższy bitrate może już
sprawiać, że praca stanie się nieco irytująca.
Wersja 16 TB HDD wydaje się zatem kompromisem pomiędzy pojemnością a wydajnością. Mamy więcej miejsca na dane, ale kosztem wydajności.
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Idealnie się sprawdzi na podręczny magazyn danych, pracę ze zdjęciami
czy wideo w proxy (jeżeli posługujemy się plikami z dużym bitrate).
Dodatkowym, ale bardzo ważnym atutem LaCie 1Big DOCK, jest pięcioletnia gwarancja, która obejmuje – uwaga! – również odzyskanie danych
z uszkodzonego dysku. Przy pojemności 16 TB jest to trochę uspokajająca
wiadomość na wypadek utraty cennych danych, których odzyskanie może
być nawet bardziej kosztowne niż same dane. Zalecam więc i tak regularne
tworzenie kopii zapasowych, żeby nie było potrzeby korzystania z takiej
fajnej rozszerzonej gwarancji LaCie.
Dyski o dużych pojemnościach nie należą do tanich. 1Big DOCK 16 TB to
koszt około 3500 PLN brutto, co może się wydawać wygórowaną kwotą.
Jednak biorąc pod uwagę, że samo jego „serce”, Seagate IronWolf Pro, kosztuje około 2500 PLN, to dopłata tysiąca za dock z interfejsem TB3, zasilaniem PD dla komputera, czytnikiem kart, a przede wszystkim pięcioletnią
gwarancją z odzyskiem danych nie jest wygórowana i śpi się spokojniej, nie
martwiąc się o dane.
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Logitech MX Anywhere 3
– mały mistrz
Wybierając mysz do Maca ani przez chwilę nie zastanawiałem się nad
Magic Mouse. Jej urok i minimalizm przegrał z wygodą i mnóstwem
opcji konfiguracji, jakie daje Logitech MX Anywhere. Od ponad roku
korzystałem z wersji 2S, a obecnie przesiadłem się na jeszcze lepszą
MX Anywhere 3.
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Klawiatura i mysz stanowią główne narzędzia do interakcji z systemem.
Z tego też powodu nigdy na nich nie oszczędzam – są intensywnie eksploatowane, muszą być niezawodne, a na co dzień wręcz niewidoczne.
Logitech MX Anywhere 2S towarzyszy mi w pracy już długo, wcześniej
zresztą korzystałem z innych urządzeń tej firmy, nasza znajomość trwa
już dobrych kilkanaście lat. Potrzebuję myszy mobilnej, którą wrzucę
do torby, sparuję z dwoma komputerami i iPadem, a przy okazji skonfiguruję tak, by pracowało mi się na niej dobrze w kilku zupełnie różnych
programach. MX Anywhere 3 doskonale wpasowuje się w ten opis, co
więcej, była dla mnie naturalnym wyborem, bo z poprzedniczki jestem
bardzo zadowolony.
Na pierwszy rzut oka zmieniło się niewiele, a główną różnicą wydaje się
promowany obecnie biało-srebrny wariant obudowy (choć taki był też
w ofercie wcześniej). Owszem, różnice wizualne są subtelne – obudowa
ma trochę szerszy tył, poszerzono też główne przyciski. Ponadto mysz
stała się bardziej symetryczna i przyciski strzałek umieszczone pod
kciukiem nie znajdują się już na mocno zaznaczonej krawędzi. Przez
umiejscowienie tych przycisków MX Anywhere 3 jest wciąż urządzeniem
dostosowanym do używania prawą dłonią. Boki wciąż pokryte są gumą,
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ma ona teraz inny wzór, ale zapewnia równie dobry chwyt. Płozy powiększono, dzięki
czemu mysz gładziej i ciszej pokonuje blat,
a micro USB wymieniono na USB-C. Wszystkie te drobne zmiany znacznie poprawiają
komfort, który już w MX Anywhere 2S był
bardzo wysoki. Odniosłem wrażenie, że
plastik użyty do wykonania myszy, zwłaszcza ten na spodzie, jest minimalnie gorszej
jakości niż w poprzednim modelu. Może
to jednak wynikać z tego, że teraz jest on
mniej matowy. Ogólnie trudno mieć jednak
zastrzeżenia do użytych materiałów i spasowania konstrukcji – czuć, że to sprzęt na lata.
Mobilne myszy Logitech są bardzo specyficznymi urządzeniami. Nie kładziemy
na nich całej dłoni, a jedynie palce i górną
część śródręcza. Taka pozycja wydaje się
nieszczególnie wygodna, ale szybko się do
niej przyzwyczaiłem i nie odczuwam obecnie żadnego dyskomfortu po 8-godzinnym
dniu pracy. MX Anywhere 3 ma bardzo
sensownie rozmieszczone przyciski: oprócz
dwóch głównych, mamy też klikający scroll,
przycisk funkcyjny na środku, pod rolką
oraz dwa przyciski strzałek pod kciukiem.
W poprzednim modelu rolka wychylała
się też na boki, co pozwalało na przewijanie w poziomie, ale nie była to tak płynna
metoda, jak zwykłe kółko. Teraz za przewijanie na boki również odpowiada scroll, ale
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dodatkowo należy przytrzymać strzałkę w górę. To zdecydowanie szybsze i bardziej precyzyjne rozwiązanie.
Rolka też została całkowicie przeprojektowana i oprócz tego, że wykonano ją wyłącznie ze stali, nie ma już gumowych elementów. Za sposób,
w jaki się obraca, odpowiada technologia MagSpeed, czyli elektromagnes, który nie dość, że imituje przeskok kółka pomiędzy kolejnymi
położeniami, to przy odpowiednio dynamicznym przesunięciu palca
wyłącza się i pozwala rolce kręcić się bezstopniowo. Gdy zwolni, mysz
ponownie przełącza się do skokowego przewijania. Uwielbiam to rozwiązanie nie tylko za intuicyjność, ale też za dźwięk, jaki wydaje rolka.
Jest bardzo cicha, zmiana trybu również, ponadto jej zatrzymaniu towarzyszy delikatne stuknięcie. W ustawieniach myszy można wymusić też
zmianę trybu przyciskiem, ale automat działa tak dobrze, że nie zamierzam tego robić.
Największym wyróżnikiem sprzętu Logitech jest aplikacja Logi Options,
pozwalająca zarządzać wszystkimi podłączonymi do komputera urządzeniami i dowolnie je konfigurować. W przypadku MX Anywhere
3 możemy skonfigurować dowolnie przyciski strzałek, przycisk pod
rolką i samą rolkę. Każdy z przycisków ma sugerowaną listę akcji oraz
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możliwość przypisania dowolnej kombinacji przycisków, a górny przycisk
dodatkowo pozwala wykonywać gesty. Przytrzymując go i przesuwając
mysz w jednym z czterech kierunków, możemy wywołać dodatkowe
akcje (świetnie sprawdza się domyślne przechodzenie między ekranami,
Mission Control i Expose). Co istotne, oprócz ogólnych ustawień działających w całym systemie, można też indywidualnie skonfigurować zachowanie myszy w konkretnych aplikacjach.
Podczas pierwszego uruchomienia myszy aplikacja sugeruje pobranie
profili dla aplikacji, które mamy zainstalowane na komputerze. Domyślny
pakiet ustawień ma na przykład MS Teams czy PowerPoint, wszystkie
można oczywiście zmienić. Ta funkcja nieprawdopodobnie przyspiesza mi
pracę: w AutoCAD pod strzałką w górę mam przypisany klawisz Enter (do
powtarzania ostatniej czynności), a w dół cofanie, w MS Teams za pomocą
myszy wyciszam rozmowę, w aplikacjach mailowych archiwizuję i flaguję
wiadomości, w Things dodaję nowe zadania oraz przechodzę do widoku
projektu. Ponadto mamy też funkcję Flow, pozwalającą na używanie
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myszy na dwóch komputerach jednocześnie: po dojechaniu do krawędzi
ekranu kursor przeskakuje na monitor drugiego urządzenia. W ten sposób można też pomiędzy nimi przenosić pliki. To niszowa, ale przydatna
funkcja. Zdecydowanie częściej korzystam z tradycyjnego przełączania
pomiędzy trzema urządzeniami. MX Anywhere 3 jest sparowana z moim
MacBookiem, służbowym PC oraz iPadem, przełączam się pomiędzy nimi
błyskawicznie za pomocą przycisku na spodzie myszy. Alternatywnie
można skorzystać z odbiornika Unifying, który obsługuje kilka urządzeń
jednocześnie. Szkoda, że dostępny jest tylko w wersji USB-A i nie można,
nawet osobno, dokupić wersji z USB-C.

Mysz dobrze współpracuje z iPadem, choć z powodu ograniczeń narzucanych przez iPadOS, nie znajdziemy na nim aplikacji Logi Options.
Mimo to każdy przycisk myszy da się skonfigurować, należy w tym celu
udać się do ustawień Assistive Touch, a tam w pozycji „Urządzenia”
odnaleźć sparowaną MX Anywhere 3. Uważam, że to jedna z najlepszych
myszy do tabletu – jest równie przenośna i ładuje się przez USB-C, więc
z powodzeniem można użyć ładowarki do iPada Pro. Wątpię jednak, by
ktoś jej nadużywał, bo MX Anywhere 3 trzeba ładować sporadycznie
– na jednym ładowaniu jest w stanie wytrzymać nawet 70 dni, natomiast podłączenie jej do ładowarki na minutę daje nawet trzy godziny
pracy. Nie używam jej na tyle długo, by sprawdzić, czy faktycznie 70 dni
jest realne, ale moją MX Anywhere 2S ładowałem mniej więcej co dwa
miesiące, więc wydaje się mi to osiągalny czas (zgodnie ze specyfikacją
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nowy model wytrzymuje równie długo, co poprzednik). Ponadto nie znalazłem powierzchni, na której mysz nie działa – czujnik Darkfield doskonale radzi sobie nawet na szkle. Jej mobilność ogranicza nieco brak etui
w zestawie. Może i obudowa jest odporna na uszkodzenia, ale wolałbym
zabezpieczyć ją dodatkowo przed drobnymi zanieczyszczeniami.
Gdy dostałem MX Anywhere 3, nie spodziewałem się, że będzie mnie
w stanie czymś zaskoczyć. I owszem, na pozór to niemal identyczny produkt, ale te drobne różnice mają ogromne znaczenie. Nowa rolka jest
znacznie bardziej komfortowa i cichsza, nawet dla niej warto przesiąść
się z poprzednika. Ponadto teraz jest też przyciskiem, który można skonfigurować. Do tego dochodzi poprawiony ślizg po blacie i bardziej ergonomiczny kształt. No i Logi Options – bez tego oprogramowania żaden
produkt Logitech nie byłby tak wyjątkowo wygodny.

Logitech MX Anywhere 3 for Mac
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Magiczny dysk, czyli hub
USB-C z ładowarką indukcyjną
Super pomysł – JCPAL stworzył bardzo wygodny i praktyczny hub
USB-C, który jednocześnie jest ładowarką indukcyjną.
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W dzisiejszych czasach, czasach USB-C, życie z przejściówkami, hubami to
codzienność. Cieszę się, że dostępnych jest dużo ciekawych rozwiązań i że
nadal pojawiają się zupełnie nowe, jeszcze bardziej praktyczne.
Jeśli mamy MacBooka, nieważne czy zwykłego, Air, czy Pro, czy dowolnego
nowoczesnego peceta, doświadczamy podstawowego braku, czyli braku
dodatkowych, starych i dobrych, nadal przez nas wykorzystywanych złączy. Mówię oczywiście o klasycznych USB i HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora, projektora lub TV. Nie uwierzę, że ktoś, kto ma taki
komputer, nie potrzebuje od czasu do czasu wykorzystać wspominanych
„starych” złączy. Ja mam tak bardzo często. Mam kilka hubów, jedne są
bardziej mobilne, inne mniej, jednocześnie do tej pory brakowało mi podręcznej ładowarki indukcyjnej – nie lubię kabli podłączanych do mojego
telefonu. Bardzo wygodnie jest też odłożyć telefon z boku komputera, co
jest idealnym miejscem do… ładowania. Jakby tylko to było możliwe.
JCPAL chyba odczytał moje oczekiwania i stworzył, bardzo, szczerze
powiem, fajny produkt – JCPAL Hub USB-C z bezprzewodową ładowarką.
Aluminiowy, bardzo solidny, dość ciężki, a dzięki temu stabilny dysk
posiada trzy porty USB – jedno USB 3.0 i dwa USB 2.0., do tego port HDMI
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obsługujący 4K oraz wejście USB-C Power Delivery zapewniające zasilanie
urządzeń podczas pracy. Złącze USB-C PD umożliwia ładowanie przelotowe do 60 W. Dysk ma średnicę 9 cm, a dołączony kabel wraz z wtyczką
ma 22 cm, dzięki czemu nie plącze się niepotrzebnie na stole.
Wisienką na torcie jest ładowarka indukcyjna, która znajduje się od góry
dysku. Górna część huba wykonana jest z tworzywa przypominającego
szkło, przykrywającego cewkę ładowania. Jest ona w stanie ładować nasze
urządzenia adaptacyjne, w zależności jaką moc przyjmuje nasze urządzenie
– 5 W, 7,5 W lub 10 W. Ładowarka automatycznie wykrywa i zapewnia optymalną prędkość ładowania bezprzewodowego.
Zatem jeśli szukacie niedużego i praktycznego huba, który jednocześnie
naładuje indukcyjnie Wasz telefon, to go właśnie dla Was znalazłem. Hub
można kupić np. w ZGSklep.pl w cenie 399 PLN.
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MSI MAG CORELIQUID 240R
– cisza i chłód

Co jest jednym z kluczowych podzespołów dobrze działającego PC-ta?
Szybki procesor? Dobra karta graficzna? Na pewno. Nie podziałałyby
jednak zbyt długo bez chłodzenia…
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To właśnie chłodzenie w dużej mierze odpowiada nie tylko za osiągi komputera, ale i jego „zdrowie”. Bez dobrej wymiany powietrza w obudowie
PC-ta, podzespoły będą się zbytnio nagrzewały i w najlepszym razie skróci
się ich żywotność. Najgorszym scenariuszem może być jednak zwarcie
i idące za nim konsekwencje, nierzadko kosztowne.
Jeśli chodzi o chłodzenie, to można podzielić je na kilka rodzajów. O odpowiednią temperaturę można zadbać pasywnie, korzystając z różnych radiatorów. Można też to robić aktywnie, czyli poprzez urządzenia mechaniczne.
Te z kolei to najczęściej różnej wielkości wiatraki. Oczywiście występują też
rozwiązania łączone pasywno-aktywne, spotykane najczęściej w postaci
dołączanych do procesorów wiatraków z radiatorami. Jest jeszcze jedna
grupa – chłodzenie cieczą. Ono też dzieli się na wiele rodzajów, jak choćby
nawet zanurzanie jednostki w cieczy. Na takie rozwiązanie nie każdy może
sobie jednak pozwolić ze względu na potrzebne miejsce czy wysoką cenę.
Chłodzenie cieczą nie musi być jednak ani ogromne, ani zbyt drogie.
A przynajmniej zbyt drogie w porównaniu do innych podzespołów. Jedno
z takich rozwiązań proponuje firma MSI ze swoją serią MAG CORELIQUID.
W ofercie znajdziemy cztery modele: 240R, 240RH, 360R oraz 360RH.
Liczba odnosi się do wielkości jednostki chłodzącej. Te z serii 240 wyposażone są w dwa wiatraki o średnicy 120 mm, natomiast seria 360 cechuje się
trzema takimi wiatrakami. Z kolei literka „H” odnosi się do dodatkowego
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koncentratora, za pomocą którego można łatwiej regulować temperaturę
i oświetlenie. Rozmiar ma także znaczenie, jeśli chodzi o dobór do naszego
procesora – te najsilniejsze lepiej będą działały z większym chłodzeniem.
Do mnie trafił pierwszy z wymienionych modeli – 240R, czyli najmniejszy
i bez wspomnianego koncentratora. Nie znaczy to jednak, że do testów
dostałem sprzęt słaby.
Przede wszystkim należy nadmienić, że urządzenia z serii MAG CORELIQUID są kompatybilne z wieloma płytami głównymi dla platformy Intel
i AMD. Widać to choćby tuż po rozpakowaniu akcesorium z pudełka.
Znajdziemy tam kilka różnych elementów mocujących, umożliwiających
zamontowanie chłodzenia na odpowiedniej płycie głównej. W doborze odpowiednich podzespołów pomaga krótka instrukcja montażu. Co
prawda na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowana, ale po chwili
zauważymy, że wszystko jest dość przejrzyście wytłumaczone.
Samo chłodzenie składa się z kilku głównych elementów. Pierwszy z nich
to specjalna głowica chłodząca, która przylega bezpośrednio do procesora. Oczywiście w zestawie znajdziemy pastę, która znajdzie się pomiędzy
wspomnianymi podzespołami. W elemencie samej głowicy widać też dbałość MSI o szczegóły. Choćby w umieszczeniu na widocznej stronie logo
smoka. Być może, ze względu na inne podzespoły zamontowane na płycie
głównej, będziemy zmuszeni zamontować głowicę z logo zwróconym na
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przykład do góry nogami lub bokiem. Esteci nie muszą się jednak bać.
Górną część głowicy można bowiem obrócić w zakresie 270°, dzięki czemu
na pewno ustawimy je w prawidłowej pozycji. A warto wspomnieć, że samo
logo, jak i obrysy wcięcia, są podświetlane diodami.
Od głowicy odchodzą dwie dość sztywne rurki uzbrojone w specjalny
materiał, którego zadaniem jest zapobieganie osadzania się na nim wilgoci
wytwarzanej w procesie chłodzenia. To bardzo ważny element, bo raczej
nikt z nas nie chciałby, żeby kropla wody z takiego kabla skapnęła chociażby na kartę graficzną i narobiła dużych szkód…
Rurki łączą głowicę ze specjalnym radiatorem, w który wbudowana jest
pompa zapewniająca cyrkulację cieczy w obiegu zamkniętym. Do radiatora
przykręcane są dwa wiatraki o średnicy 120 mm. Te ostatnie mają specjalnie profilowane łopaty, by przy zachowaniu jak największej wydajności nie
powodować zbytniego hałasu. O tym ostatnim zresztą za chwilę wspomnę.
Dodajmy jeszcze, że wiatraki również są podświetlane. Bo powiedzmy sobie
szczerze – czasy, gdy podzespoły komputera miały tylko dobrze działać,
już dawno minęły. Teraz producenci dbają również o atrakcyjny wygląd
takich produktów. Wszak wielu z nas specjalnie kupuje obudowy, których
jeden z boków jest przezroczysty, by zachwycać się feerią barw diod LED.
Radiator wraz z przytwierdzonymi do niego wiatrakami domyślnie przykręca się do górnej części obudowy, ale nic nie stoi też na przeszkodzie,
by zrobić to na przedniej ścianie. W moim przypadku byłem zmuszony na
drugie rozwiązanie, gdyż posiadam obudowę z zasilaczem montowanym
jeszcze właśnie w górnej części.

Od głowicy odchodzą dwie dość sztywne rurki uzbrojone w specjalny materiał, którego zadaniem jest zapobieganie osadzania
się na nim wilgoci wytwarzanej w procesie chłodzenia. To bardzo ważny element, bo raczej nikt z nas nie chciałby, żeby kropla
wody z takiego kabla skapnęła chociażby na kartę graficzną
i narobiła dużych szkód…
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Montaż zajął trochę czasu, wymagał u mnie nieco kombinowania z upchaniem kabli, ale w końcu się udało! Wszystko podłączyłem, włączyłem
zasilanie i… Z początku pomyślałem, że jednak nie wcisnąłem przycisku.
Z błędu wyprowadził mnie obraz na monitorze. Różnica między standardowo dołączanym wiatrakiem z radiatorem do procesora a chłodzeniem
od MSI jest Kolosalna. Tak, przez wielkie „K”.
Jak w takim razie MSI CORELIQUID 240R sprawdza się na co dzień? Przy
lekkim obciążeniu temperatura procesora nie przekracza 25°C. Chłodzenia
praktycznie w ogóle nie słychać. Musi być chyba późna noc, by rzeczywiście usłyszeć lekki szum. A co z większym obciążeniem? Włączyłem jedną
z najgorzej zoptymalizowanych gier, czyli ARK Survival Evolved. Niestety
nie udało mi się przekroczyć 40°. Szum się nieco zwiększył, ale nadal
był o wiele mniejszy niż przy normalnej pracy standardowego radiatora.
Naprawdę, pierwszy raz musiałem zbierać szczękę z podłogi.
W ten oto sposób dochodzimy do konkluzji sprawy. Jeśli cenisz sobie cichą
pracę oraz zdrowie komputera, to chłodzenie cieczą jest chyba najlepszym
rozwiązaniem. W przypadku MAG CORELIQUID od MSI otrzymacie też
świetny wygląd, który jeszcze bardziej wyeksponuje Wasz komputer! Zdecydowanie polecam zastanowienie się nad zakupem takiego rozwiązania.

Producent: MSI
Cena: od ok. 600 PLN za wersję 240R
do ok. 740 PLN za wersję 360RH

Ocena iMagazine
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Rio Arc Smart Panel Heater
Powoli szykujemy się już na zimę i chłodniejsze dni. Znamy już wiele
termostatów, które możemy zamontować do naszych grzejników. Tymczasem znalazłem dla Was cały grzejnik wspierający HomeKit, ale także
Aleksę i Google Assistant. Rio Arc Smart Panel Heater jest dość cienki,
przylega do ściany (820 × 450 × 100 mm), ma wbudowane Wi-Fi. Moc
grzejnika to 2000 W, co przewidziane jest do pokrycia 24 m2. Obudowa
jest szklana. Podobnie jak Forda T, kupicie go w dowolnym kolorze, pod
warunkiem, że będzie czarny.

Cena: 199 GBP
Do kupienia na stronie producenta
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Kwikset Premis
Kwikset Premis to ciekawy zamek do drzwi z wbudowanym ekranem
dotykowym wyświetlającym klawiaturę. Zamek możemy otwierać nadal
kluczem, wpisując kod lub używając telefonu. Występuje w dwóch wersjach – prostej i stylizowanej na klasyczny szyld zamka. W odróżnieniu
od wielu produktów na rynku Kwikset Premis działa tylko w HomeKit.

Cena: 159,99 USD
Do kupienia na stronie producenta
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Molekule AirMini
Prześliczny oczyszczacz powietrza, zaprojektowany w San Francisco
– Molekule AirMini i Molekule AirMini+. Pełne wsparcie dla HomeKit.
Przypomina mi projekty B&O, w szczególności ze względu na skórzaną
lub filcową rączkę. Wydajność do 23 m2 pomieszczenia. Dzięki walcowatej budowie oczyszczacz ma 360° system pobierania powietrza do
filtrowania. Jest supercichy i ma piękną aplikację. Cudo.

Cena: 399 USD (Molekule AirMini), 499 USD (Molekule AirMini+)
Do kupienia na stronie producenta
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Smart Air Purifier

– pierwszy oczyszczacz z HomeKit
Sezon grzewczy niedawno się rozpoczął, a wraz z nim powrócił smog.
W kategorii oczyszczaczy powietrza coraz trudniej się wyróżnić, ale
VOCOlinc Pure Flow robi to bardzo skutecznie.
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Czeska firma VOCOlinc nie jest jeszcze dobrze rozpoznawalna na
naszym rynku. Specjalizuje się w akcesoriach inteligentnego domu,
zaczynając od oświetlenia, a na czujnikach drzwiowych kończąc. Oczyszczacz PureFlow Smart Air Purifier, występujący też pod nazwą VAP1,
również ma wiele funkcji smart, a najważniejszą z nich jest pełna kompatybilność z HomeKit. Obsługuje też Asystenta Google oraz Aleksę, co
czyni go bardzo uniwersalnym urządzeniem, szczególnie pod względem
możliwości sterowania nim zdalnie. Ma bardzo klasyczny wygląd – plastikowa, wysoka obudowa z zaokrąglonymi narożnikami robi solidne wrażenie, dotykowe przyciski na górze pozwalają wygodnie sterować bez
sięgania do innych urządzeń, a duży, monochromatyczny wyświetlacz
z przodu pokazuje wszystkie niezbędne informacje naraz. Wśród nich
mamy nie tylko stopień zanieczyszczenia powietrza czy prędkość wentylatora, ale też temperaturę i wilgotność powietrza (VAP1 dostarcza te
informacje również do HomeKit). Podświetlenie jest regulowane, a kolorowy pasek pod nim sygnalizuje aktualną czystość powietrza.
Oczyszczacz nie jest przesadnie ciężki czy duży, na pochwałę zasługuje
wygodna wymiana filtrów. Wymaga jedynie zdjęcia bocznej osłony
(mocowanej na magnesy), następnym krokiem jest już wyciągnięcie
potrójnego filtra i montaż nowego. Zespolenie filtra wstępnego, HEPA

HOMEKIT

178

H12 i węglowego jest wygodne podczas demontażu, ale nie pozwala
wymieniać ich osobno, zgodnie z ich zużyciem. Urządzenie ma dwa
zestawy filtrów, natomiast powietrze wydmuchiwane jest w górę. Jednorazowa wymiana dwóch filtrów kosztuje około 700 PLN (zgodnie z ceną
w sklepie producenta), natomiast wystarczają one na około pół roku
ciągłej pracy. To niestety wysoka cena, szczególnie jeśli porównamy ją
ze stawkami za oryginalne filtry do konkurencyjnych urządzeń. Stopień
zużycia filtra widoczny jest zarówno na ekranie urządzenia, jak i w aplikacji. Program dostępny na iOS i Androida pozwala obsługiwać wszystkie
funkcje urządzenia: regulować intensywność pracy, włączyć tryb automatyczny lub nocny, a także zablokować przyciski.
Ponadto wskazuje też aktualny stopień zanieczyszczenia powietrza, wilgotność i temperaturę,

W HomeKit można włączyć
i wyłączyć oczyszczacz,
regulować obroty wiatraka, a także odczytać
temperaturę i wilgotność
powietrza.

informuje również o sile sygnału Wi-Fi. W osobnej
zakładce ustawiane są natomiast harmonogramy
pracy. W HomeKit można włączyć i wyłączyć
oczyszczacz, regulować obroty wiatraka, a także
odczytać temperaturę i wilgotność powietrza,
szkoda, że nie umożliwiono uruchomienia trybu
nocnego. Ten wyłącza ekran i zmniejsza obroty do
minimum – doskonale pasowałby do wieczornych
scen, w których światło jest przyciemnione, włącza
się playlista ze spokojną muzyką, a inne urządzenia
się wyłączają.

Pomimo tego, że Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz jest już powszechne, nie
wszystkie urządzenia je obsługują, a VAP1 nie jest niestety wyjątkiem
– działa wyłącznie na 2,4 GHz. Sama konfiguracja jest już banalna, a oczyszczacz jest gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z pudełka. To wydajny
sprzęt – nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 60 m2, więc poradzi
sobie nawet z całym mieszkaniem, o ile będzie miało względnie otwarty
plan, a urządzenie znajdzie się w jego centrum. Oprócz zanieczyszczeń
z powietrza usuwany jest też formaldehyd, wydzielający się na przykład
z tworzyw sztucznych używanych do produkcji piankowych mat. Przez
większość czasu oczyszczacz działał u mnie w trybie automatycznym,
dobrze reagującym na zmiany w zanieczyszczeniu powietrza, zarówno
po otwarciu okien, jak i smażeniu czegoś w otwartej na salon kuchni.
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Początkowo korzystałem z niego w sypialni, ale ze względu na to, że nawet
przy najwolniejszych obrotach wiatraka jest dość wyraźnie słyszalny, przeniosłem go do innego pomieszczenia.
Na rynku mamy wiele oczyszczaczy, które sterowane są zdalnie czy współpracują z ekosystemem ich producenta. Nikt wcześniej nie opracował jednak urządzenia wspierającego jednocześnie Asystenta Google, Aleksę oraz
HomeKit. VOCOlinc bardzo dobrze poradziło sobie również z podstawowymi funkcjami, zadbało też o komfort obsługi i wymiany filtrów. Te niestety są drogie i pozostaje tylko mieć nadzieję, że wytrzymają przynajmniej
tak długo, jak deklaruje to producent.

Smart Air 			
Purifier
•
•
•
•

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

Plusy:
• integracja z HomeKit
• wysoka wydajność
• czytelny ekran
Minusy:
• droga wymiana filtrów
• niewystarczająco cichy w trybie
nocnym
Cena: około 2000 PLN
Dostępne w VOCOlinc
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60 lat telewizorów Sony

– innowacje, jakość i doświadczenie
Niewiele jest firm w świecie technologii, które mogą pochwalić się
długim stażem. Sony działa już od 70 lat, a od 60 z powodzeniem
sprzedaje telewizory. To wieloletnie doświadczenie w połączeniu
z japońską kulturą kształtuje też tegoroczne modele. Zwiastuje
również dalsze innowacje w kolejnych latach. Zapraszam Was na
wyjątkowy spacer po świecie telewizorów. Gdyby nie Sony, te zapewne
nie wyglądałyby tak jak obecnie.
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Historia firmy Sony zaczyna się w 1946 roku. Wtedy w Tokio powstała firma
Tokyo Tsushin Kogyo, która 12 lat później zaczęła korzystać z nazwy Sony.
Założył ją inżynier Masaru Ibuka i fizyk Akito Morita. Wraz z 20 pracownikami zajęli się naprawą i budową urządzeń elektrycznych. Dla porównania
dziś Sony zatrudnia ponad 160 tysięcy osób na całym świecie. Pierwsze
urządzenia Sony to magnetofon taśmowy, radio tranzystorowe. Na koncie
Sony znajdziemy takie innowacje jak Walkman, płytę CD, dyskietkę. Sony
to też PlayStation, aparaty fotograficzne, zaawansowany sprzęt do produkcji wideo, rozwiązania dla medycyny i wiele więcej. Połączenie technologii,
innowacji oraz wysokiej jakości to kod genetyczny tej japońskiej firmy.
Rok 2020 to jednak wyjątkowy jubileusz w historii firmy i moment, którego
ja, jako pasjonat rynku telewizorów, nie mógłbym przegapić. To 60-lecie
telewizorów Sony. Japoński producent ma się czym pochwalić w tym
zakresie – wszak zawsze tworzył nowatorskie produkty, dyktował trendy,
a przede wszystkim oferował high-endowe rozwiązania dla najbardziej
wymagających widzów.
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Prace nad telewizorem w Sony trwały już pod
koniec lat 50. Na początku 1959 roku w jednym z wywiadów prasowych Masaru Ibuka
zdradził swoje marzenie, jakim jest stworzenie telewizora tranzystorowego. Już w kwietniu tego samego roku firma miała ukończony
prototyp, a w Boże Narodzenie mogła oficjalnie ogłosić światu, że wchodzi na rynek
telewizorów. W maju 1960 roku na rynek trafił
TV8-301 – przenośny tranzystorowy 8-calowy
telewizor Sony. To niesamowite i fascynujące z perspektywy współczesnego świata.
60 lat temu świat zachwycił się 8-calowym
ekranem, obecnie niewiele mniejsze są
wyświetlacze naszych telefonów, a w świecie
telewizorów zachwyt wzbudza 98-calowy
kolos Sony ZG9. Początkowo eksperci nie wierzyli w sukces telewizorów Sony, użytkownicy
jednak szybko zachwycili się nowatorskimi
rozwiązaniami japońskiej firmy.
W dziejach Sony było wiele takich epokowych momentów, które są krokami milowymi dla rozwoju telewizorów. Raptem 8 lat
po premierze pierwszego telewizora Sony
w 1968 roku firma wprowadza model KV-1310.
Był to pierwszy telewizor kolorowy japońskiego producenta, z dwukrotnie większą
jasnością obrazu od konkurencji. To pozwoliło
Sony na lata stać się liderem w segmencie
telewizorów kolorowych. To też pierwszy
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model oznaczony jako Trinitron. Tej nazwy z pewnością nie trzeba przypominać starszym czytelnikom, tym młodszym polecam zapytanie o to
rodziców czy dziadków. Jeśli choć trochę interesowali się technologicznymi
nowinkami, to z pewnością pamiętają, jaki zachwyt wzbudzały „Trinitrony”
zarówno w latach 70., jak i 80. oraz 90. Sony Trinitron – to było coś!
Sony dba równolegle zarówno o rozwój technologii konsumenckiej,
jak i profesjonalnej. Japoński koncern inwestuje w branżę filmową, ma
w końcu swoje studio – Sony Pictures, tworzy kamery, ale też monitory dla
profesjonalistów. Takim hitem w branży produkcji filmowej jest z pewnością monitor KX-21HV1, przełomowy kolorowy monitor o wybitnej jakości
obrazu. Cechowała go też szeroka kompatybilność z gniazdami wejściowymi i wyjściowymi.
Jeśli wydaje wam się, że rozdzielczość HD to ostatnie 15 lat, to jesteście
w błędzie. Pierwszy telewizor ze wsparciem HD Sony zaoferowało już
30 lat temu. HW-3600H HD Trinitron miał 36 cali. 7 lat później pojawiły się
kineskopowe telewizory HDTV WEGA, chwalone za fantastyczną jakość
obrazu. Natomiast w 2002 roku pojawił się pierwszy telewizor LCD od Sony
KLV-17HR1.
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Rok 2005 też przejdzie do historii, wtedy na rynku pojawiły się pierwsze
telewizory BRAVIA z flagowym modelem 46X1000. Pierwszy ekran z rozdzielczością Full HD i technologią Triluminos. To rozwiązanie, polegające
na podświetleniu matrycy kolorowymi diodami, zapewniło dokładniejszą
reprodukcję kolorów, a tym samym bardziej naturalny i szczegółowy obraz.
Ten moment w dziejach Sony zostanie zapamiętany także przez reklamę
telewizyjną, która towarzyszyła tej premierze. Na reklamie tysiące kolorowych gumowych kulek skakało po ulicach San Francisco. Do jej nakręcenia
użyto aż 250 tysięcy kolorowych piłeczek.
Dwa lata później Sony wprowadziło na rynek pierwszy telewizor OLED.
Tak, to właśnie Japończycy byli pionierami w dziedzinie organicznych
wyświetlaczy. XEL-1 miał raptem 11 cali, ale też zaledwie 3 mm grubości. Niesamowity ekran, który pokazywał przyszłość. Do dziś pamiętam
zachwyt nad nim, wielokrotnie wtedy wracałem do Sony Center, by
zobaczyć to technologiczne dzieło sztuki. To był też zwiastun kolejnych
designerskich telewizorów Sony, jak ekranu 3D KDL-LX900 z 2010 roku.
Tak było raptem 10 lat temu.
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A w 2012 roku Japończycy jako pierwsi wprowadzili do sprzedaży telewizor
4K HB-84X900, o przekątnej 84 cali. To też niesamowite, że ten telewizor
kosztował ponad 100 tysięcy złotych, a dziś HX8096 o przekątnej 85 cali
kosztuje mniej niż 10 tysięcy. Telewizory rosną, rynek się zmienia, wciąż
pojawiają się innowacje, telewizory stają się coraz lepsze, a najwyższej jakości obraz staje się bardziej przystępny.
Doskonale pamiętam kolejną premierę Sony z 2013 roku i telewizory serii
X9. 55- i 65-calowe telewizory 4K stały się pierwszymi szeroko dostępnymi
telewizorami z ultrawysoką rozdzielczością. Gdy telewizor X9 trafił do mnie
do testów, przyjechali do mnie eksperci z Sony Polska, objaśniający detale
tych wyjątkowych modeli. Ich niezwykłość bazowała chociażby na fantastycznych głośnikach umieszczonych po bokach ekranu. Design i jakość
serii X9 robiła niesamowite wrażenie. O treści 4K wtedy też było naprawdę
trudno, dlatego pierwsze testowe materiały można było odtwarzać jedynie ze specjalnego generatora. W tym samym roku pojawił się też flagowy
model Full HD W905, wyposażony w kropki kwantowe, pozwalające uzyskać bogatszą paletę kolorów.
Kolejne momenty to już teraźniejszość. Warto jednak pamiętać o tak
ważnych momentach, jak wprowadzenie do oferty telewizora OLED A1
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w 2017 roku. Rozpoczął on stałą obecność
organicznych wyświetlaczy w portfolio Sony,
charakteryzował się wyjątkowym designem
i pierwszym pojawieniem się technologii
Acoustic Surface, gdzie cały ekran jest głośnikiem. Następnym przełomem bez wątpienia
są telewizory 8K. W tamtym roku zadebiutował model ZG9 w wersji 85 i 98 cali. To ekran
zapewniający niespotykaną dotąd jakość
obrazu, o niesamowitej jasności sięgającej
ponad 3000 nitów w trybie HDR. Jest to
prawdziwy pokaz technologicznych możliwości i dowód na to, że inżynierowie z Japonii
wciąż pracują nad innowacjami i udoskonaleniami. Jestem przekonany, że telewizor ten
stanie się legendą.
Zresztą tych legendarnych modeli w ofercie Sony jest naprawdę wiele. Warto wspomnieć serię XF90, która jeszcze wiosną była
w sprzedaży. To hitowy telewizor oferujący
fantastyczny stosunek ceny do jakości obrazu
i technologicznych możliwości. Teraz został
on zastąpiony serią XH90 – wspierającą funkcję HDMI 2.1 i stworzoną z myślą o nabywcach
PlayStation 5. Dla tych pragnących najwyższej
rozdzielczości 8K w tym roku Sony zaoferowało model ZH8, dostępny także w bardziej
przystępnym 75-calowym rozmiarze. Flagowy
ekran LCD 4K – Sony Bravia XH95 – to kolejny
pokaz „wyciskania” z technologii tego, co
najlepsze. Świetny efekt HDR, poszerzone
kąty widzenia, doskonałe odwzorowanie
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kolorów – to właśnie mocne strony tego modelu. Sony wciąż rozwija też
swoje portfolio telewizorów OLED. Obok flagowej serii AG9 – w rozmiarach
77,65 i 55 cali – dostępna jest też seria A8 o równie mocnych możliwościach.
Nowością jest też 48-calowy OLED A9, który pozwala cieszyć się doskonałą
jakością przy bardziej kompaktowych gabarytach.
Historia telewizorów to historia napisana w dużym stopniu właśnie przez
technologiczne rozwiązania Sony. Od 60 lat japoński producent cały czas
zaskakuje nas kolejnymi nowościami, tworząc telewizory z roku na rok
jeszcze lepsze. W tych produktach widać to przywiązanie Japończyków do
dążenia do perfekcji, etos pracy i chęć doskonalenia. Świadczy o tym ewolucja tych telewizorów.
W tym tekście nie sposób było uniknąć osobistych wycieczek. Pasjonując
się rynkiem telewizorów, trudno nie zwracać uwagę na dokonania Sony.
Wiele rzeczy zachwyca, cieszy i pozostaje w pamięci. Dobrze pamiętam
działający do dziś mały 14-calowy telewizor Sony Trinitron z sypialni
rodziców z lat 90. To do niego podłączałem Amigę. Choć mówimy o ekranie kineskopowym, to jednak miał on uchwyt i można go było zabrać ze
sobą i tak zdarzyło nam się go wziąć na deszczowe wakacje nad polskim
morzem. W dodatku pilot z tego telewizora z powodzeniem obsługiwał
podstawowe funkcje nowych telewizorów Sony z ostatniej dekady. To także
testy kolejnych nowości Sony w ostatnich latach, praktycznie w każdym
roku Sony czymś zaskakuje i cały czas podnosi poprzeczkę. Ciekawe, jakie
będą telewizory Sony za 40 lat. Wszak właśnie tego z okazji jubileuszu Sony
trzeba życzyć – 100 i więcej lat na rynku telewizorów!
Artykuł powstał we współpracy z firmą Sony
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1968

Pierwszy tranzystorowy
telewizor Sony TV8-301

Pierwszy kolorowy
telewizor Sony KV-1310

1990

1997

Profesjonalny monitor

Pierwszy telewizor

Pierwsze telewizory z serii

KX-21XV1

HDTV Sony HD Triniton

HDTV VEGA KW-32HD F9

KW-3600H

2002

2005

2007

Pierwszy LCD Sony

Pierwszy telewizor Full

Pierwszy na świecie

KLV-17HR1

HD Sony LCD Bravia

telewizor OLED XEL-1

KDL-46X100

2010

2012

2013

Pierwszy telewizor Sony

Pierwszy telewizor Sony

Pierwsze masowo

3D BRAVIA KDL-LX900

4K XBR-84X900

sprzedawane telewizory
Sony 4K X9

2017

2019

Sony wkracza szeroko

ZG9 pierwszy telewizor 8K

z ofertą telewizorów OLED

w ofercie Sony
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Philips PUS7805

– budżetowy telewizor, który da wiele radości
Obecnie na rynku nie brakuje tanich telewizorów, rynek ekranów
do 2000 PLN jest wręcz przesycony. Problemem jest jakość tych
telewizorów, zarówno od strony obrazu, jak i działania czy wyglądu.
Na szczęście są takie modele jak PUS7805 od Philipsa. Philips wie, jak
zrobić tani telewizor z głową.

TV

Na warsztat wzięliśmy 43-calowy egzemplarz
PUS7805, do wyboru są jeszcze wersje 50, 55,
58, 65, 70 i 75 cali oraz spokrewniony model
7855, różniący się kolorystyką. To nowości od
Philipsa, które zastępują serię 6XX4 z ubiegłego roku. Dlatego też w tym momencie ich
cena nie jest jakoś szalenie niska, ale mówimy
o produkcie, który debiutuje na sklepowych
półkach. Wariant 43-calowy to wydatek około
1800 PLN, wersje 50–58 cali dostępne są za
nieco ponad 2000 PLN.
W tym segmencie konkurencja jest naprawdę
duża, ale często to produkty, które cieszą
przez chwilę, a później irytują. Philips zdecydował się nie dawać do swoich najtańszych
telewizorów systemu Android TV. Doskonale
wie, że system ten jest zasobożerny i potrzebuje mocnych procesorów i sporo pamięci,
aby działał sprawnie, zwłaszcza przez długi
czas. Dlatego też w PUS7805 znajdziemy
platformę SAPHI. Ma ona prosty interfejs,
trochę podobny do Apple TV lub Tizena,
działa bardzo płynnie i wspiera wszystkie
najpopularniejsze aplikacje. Jest YouTube,
Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, Player,
Ipla, a wkrótce mają być kolejne. Dodatkowo
system jest zintegrowany z Amazon Alexa,
a nawet asystentem Google. To jest rozwiązanie w pewnym sensie okrojone względem
topowych rozwiązań na rynku, ale jednak
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znacznie lepsze niż większość pomysłów w tanich telewizorach. Działa
sprawnie i powinno posłużyć przez kilka najbliższych lat.
Osobiście platformę SAPHI wybrałbym dla swojego dziadka oraz osób
nieco starszych, mniej obeznanych ze światem technologii. Ten system
nie utrudnia codziennego korzystania z telewizora, a jednocześnie jest na
tyle prosty, że może zachęcić do użytkowania serwisów VOD. To świetna
opcja, aby przejść ze świata telewizji linearnej, na rozwiązania VOD w sposób przyjazny dla osób przyzwyczajonych do „starych norm”. Myślę, że
w 2021 roku, gdy rozpocznie się temat migracji do DVB-T2, nadejdą dobre
czasy dla Saphi właśnie wśród starszych użytkowników.
PUS7805 wyposażony jest w procesor obrazu P5, to poprzednia generacja
procesora, która niedawno jeszcze zarezerwowana była dla najwyższych
serii ekranów Philips, w tym ekranów OLED+. Teraz trafia do właściwie
podstawowych modeli, sprawiając, że obraz jest naprawdę ostry i czysty.
W moim odczuciu PUS7805 radzi sobie najlepiej z przetwarzaniem sygnału
telewizyjnego wśród telewizorów tej klasy. Oczywiście wsparcie dla Dolby
Vision i HDR10+ to raczej teoria i efektów tu nie uświadczymy. Dźwięk jest
czysty, przyzwoity, trudno mieć do niego uwagi.
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Jednak ten telewizor to także magia systemu Ambilight. Na tylnej obudowie po bokach i na górnej krawędzi znajdują się diody, które rozświetlają
ścianę za telewizorem. To zdecydowanie fajny efekt i wciąż unikalna cecha
telewizorów Philips. Zdecydowanie jest to dodatek, który może się podobać i robi klimat w pomieszczeniu.
Na plus zasługuje czytelny pilot, tutaj fakt, że ma on duże przyciski i swoją
wagę jest zaletą, biorąc pod uwagę grupę docelową tego telewizora. Jeśli
chodzi o samą jakość wykonania, to widać, że użyto tańszych komponentów, ale całość jest zgrabna i dobrze wygląda. Zwłaszcza patrząc z kanapy.
Philips PUS7805 to telewizor zdecydowanie klasy entry. Jednak ma wyjątkowe atuty, które sprawiają, że nie można przejść obok niego obojętnie
– Ambilight, procesor obrazu P5 oraz stabilny system Saphi. To czyni ten
telewizor wartym zainteresowania. Szczególnie rekomenduję go osobom
starszym lub jako dodatkowy ekran w domu.
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Rolls-Royce Ghost i jego
największe tajemnice
Z pozoru Rolls-Royce wygląda dla niektórych jak kolejna superluksusowa
limuzyna. Nic bardziej mylnego. Produkcja każdego egzemplarza zajmuje
od kilku tygodni do kilku miesięcy, zależnie od stopnia skomplikowania
zamówienia przez klienta, a firma rozważy każdą prośbę swoich klientów, od
najprostszych do najbardziej absurdalnych. Najnowszy Ghost, którego miałem
okazję poznać z bliska, jest najbardziej technologicznie zaawansowanym
modelem tej marki, ale niekoniecznie w sposób, jaki sobie wyobrażacie.
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Zupełnie inny poziom luksusu
Rolls-Royce, w obecnej formie, jest stosunkowo młodą firmą – powstała
w 2003 roku. Sama marka jest oczywiście znacznie starsza, a jej początki
sięgają 1906 roku. Uprzedzając pytania, obecnie dostępne modele są niemal całkowicie oparte na własnej technologii, a zapożyczenia od BMW
są znikome (głównie iDrive). Co więcej, jeśli cokolwiek od BMW jest zaimplementowane w Rollsie, to jest to gruntownie dostosowane do filozofii
firmy, która przede wszystkim skupia się na najwyższej formie luksusu
możliwego do osiągnięcia. Zrozumiałe jest, że Rolls-Royce nie chwali się
listą zapożyczeń, ale, jak się przekonałem, nie jest to też temat, który mnie
interesuje. Dla przykładu, skrzynia biegów w najnowszym Ghost to 8-biegowy automat ZF, znany z wielu innych marek. Samo zachowanie skrzyni
jest jednak skrajnie różne od wszystkich innych, z których miałem okazję
skorzystać – Rolls-Royce po prostu całkowicie zmienił jej oprogramowanie,
aby jej zachowanie spełniało ich oczekiwania.
Niemal wszystko, co firma wprowadza do swoich samochodów, jest
robione właśnie pod kątem luksusu dla klienta końcowego. Ta filozofia
rozpoczyna się od samych podstaw konstrukcji samochodu, gdy tworzona
jest płyta podłogowa i nadwozie, aż po najdrobniejsze detale wykończeniowe we wnętrzu. Nigdy nie spodziewałem się, że firma idzie aż tak
daleko w swoich działaniach, aby tylko stworzyć najprzyjemniejsze miejsce do spędzania czasu podczas podróżowania po asfalcie (lub poza nim,
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w przypadku Cullinana), niezależnie, czy to będzie za jego kierownicą, czy
w drugim rzędzie siedzeń.
W kwestii spełniania życzeń klientów, jak już wspominałem, firma zrobi
wszystko, co w jej mocy, aby je zaspokoić. Jednocześnie nie uważa się jako
strażnika gustu swoich klientów, wychodząc z założenia, że każda osoba
ma indywidualne podejście do swojej wizji świata, na podstawie swojego
pochodzenia, wychowania czy kultury. Za świetny przykład może posłużyć
tutaj model Phantom Serenity, którego wnętrze wykończono za pomocą
ręcznie tkanego, ręcznie barwionego i ręcznie malowanego jedwabiu, aby
nawiązać do orientalnego charakteru tego projektu. Poszczególne panele
wymagały do 600 godzin pracy, aby je odpowiednio przygotować. Innym
przykładem może być zorganizowanie jazdy testowej dla klienta, gdzie
fabryka wysłała na miejsce swoich specjalistów, którzy wynajęli odcinek
drogi i przygotowali go tak, aby odpowiednio zademonstrować walory
swoich samochodów. Musicie przyznać, że stoi to w delikatnym 		
kontraście od tego, co czego sami jesteśmy przyzwyczajeni 			
w kwestii jazd testowych od dealerów?
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Nowy Ghost – najbardziej technologicznie
zaawansowany Rolls-Royce
Ghost jest najmniejszą czterodrzwiową limuzyną oferowaną przez producenta z Goodwood, co oznacza, że ma 5,5 metra długości, ponad 2 metry
szerokości i wagę przekraczającą 2,5 tony (model Extended jest o 170 mm
dłuższy). Zbudowano go na „Architekturze Luksusu”, czyli aluminiowej
space frame, całkowicie własnej konstrukcji, co pozwoliło firmie skupić
się na tym, na czym jej najbardziej zależy, poprawiając aspekty luksusu
dokładnie tak, jak chcieli. Jednym z ciekawszych aspektów tej platformy
jest możliwość dostosowania jej do szerokiej gamy zastosowań, w tym do
przeprowadzania odpowiednich modyfikacji dla zamówień indywidualnych (z tej platformy już korzystają nowy Phantom i Cullinan).
Druga generacja Ghosta wprowadza m.in. napęd na cztery koła oraz tylną
oś skrętną, aby zwiększyć jego użyteczność na ciasnych ulicach oraz uniezależnić go od warunków panujących na drogach. Nadwozie izolowane
jest od nawierzchni za pomocą pneumatycznego zawieszenia. Aby uniknąć braku czucia drogi, po której prowadzi auto kierowca, zastosowano
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unikalny system zawieszenia planarnego, które uzupełnia Magic Carpet
Ride. To dodatkowy amortyzator osadzony na głównym amortyzatorze,
którego zadaniem jest ograniczenie przepływu energii pomiędzy kołami
i podwoziem auta, dzięki czemu samochód jeszcze płynniej pokonuje
wszelkie nierówności, ale który jednocześnie przekazuje kierowcy odpowiednie informacje o tym, co się dzieje z samochodem. To jednak nie
wszystko, ponieważ system zawieszenia jest uzupełniony przez „Flagbearer”, czyli system kamer skanujących non stop nawierzchnię przed
samochodem, dzięki czemu zawieszenie jest wstępnie przygotowane
i odpowiednio ustawione na zbliżające się przeszkody. Dodatkowo wykorzystywany jest też GPS, aby zawieszenie wiedziało, gdzie na danej trasie
się znajduje i znało jej przebieg, co dostarcza systemowi jeszcze więcej
informacji. Te informacje z systemu GPS są też wykorzystywane przez
skrzynię biegów, dzięki czemu wie ona, jak ma się zachować względem
nachodzących zakrętów, nachylenia nawierzchni lub długich prostych
– może np. utrzymywać dłużej bieg, szybciej go zmienić, albo utrzymywać
wyższe obroty, gdy pokonujemy górskie serpentyny.
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Rolls-Royce, w swoim dążeniu do perfekcyjnego luksusu, skupia się na tym,
jakie częstotliwości dźwięków przedostają się do uszu pasażerów. Dźwięk
jest już optymalizowany podczas budowania aluminiowej konstrukcji
nadwozia, która jest tak projektowana, aby pomóc wyciąć niechciane
częstotliwości. Zresztą cały proces tworzenia auta skupiał się na tym,
aby pasażerów nie nękały niepotrzebne dźwięki, również te niesłyszalne,
powodujące zmęczenie lub pobudzenie. Dla przykładu, podczas projektowania nowego Ghosta, inżynierowie Rolls-Royce’a odkryli, że z powodu
powiększenia bagażnika (względem poprzedniego modelu), do przestrzeni
pasażerskiej przenikały niechciane dźwięki, podczas gdy sama kabina była
wręcz za cicha, co powodowało podobne wrażenie do zbyt agresywnego
ANC w słuchawkach. W tym celu stworzono dodatkowe kanały pomiędzy
kabiną a bagażnikiem, których celem było zbalansowanie niskich częstotliwości. Wnętrze progów samochodu z kolei odpowiednio ukształtowano
i wykorzystano jako pudła rezonansowe dla wooferów, a głośniki wysokiej częstotliwości, które firma nazywa exciter speakers, umieszczono za
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podsufitką. Nawet szyby nie zostały pominięte w tej kwestii – podwójne
szyby są przełożone specjalną warstwą, która wpływa na akustykę. Firma
nawet postarała się „wyciszyć powietrze”, które tłoczone jest do wnętrza
kabiny, poprzez wyłożenie kanałów specjalnym tworzywem, przypominającym filc. Na deser został specjalnie zaprojektowany i zoptymalizowany pod
względem dźwiękowym wał napędowy, aby był cichszy, niż te stosowane
wcześniej oraz opony, który zostały specjalnie stworzone z ich producentem. Dwie przednie opony wyłożono specjalną gąbką, która pochłania ich
hałas, a redukcja jest na tyle znacząca, że są odpowiednio oznaczone. Przy
okazji, podczas ich projektowania, inżynierowie zauważyli, że stosowanie
ich na tylnej osi nie ma absolutnie żadnego wpływu na „hałas” w kabinie.
Wspominałem też o tym, że same fotele wyposażono w tłumiki masy?
Powyższe detale to zapewne jedynie garstka z wszystkich technologii,
które firma zastosowała w nowej generacji Ghosta, ale dla mnie absolutnie
niesamowite jest to, jak daleko Rolls-Royce jest w stanie się posunąć, aby
tylko delikatnie poprawić życie pasażerów ich samochodów. To wynika
z filozofii, że technologia ma być stosowana w służbie kierowcy i pasażerów, ale jednocześnie ma ich nie dezorientować. Dlatego firma nie instaluje
w swoich samochodach np. systemów utrzymywania pasa ruchu, ponieważ
nie są one jeszcze tak dobre, jak człowiek. Co więcej, Rolls-Royce wyznaje
też zasadę, że jeśli jakaś technologia, której potrzebują, nie istnieje, to
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zrobią wszystko, aby ją stworzyć. Ciekawym przykładem tego może być
zautomatyzowany system otwierania drzwi tylnych, którego silniki są na
bieżąco kalibrowane zależnie od nachylenia nawierzchni, na której auto się
znajduje, aby zawsze otwierały się z tą samą prędkością i mocą.
Jedną z najważniejszych nowości w nowym Ghost jest też poprawiona
lodówka na szampana, która teraz przewiduje dwa różne ustawienia,
zależnie od rocznika butelki w nim umieszczonego. Jeśli chcemy schłodzić „współczesnego” szampana, to zalecana jest wartość 6° C, ale jeśli
w lodówce zostanie umieszczona butelka starego szampana, to koniecznie
należy schłodzić go do 11° C.

Ghost na drodze
Ghost dostępny jest w dwóch wersjach – „krótkiej”, czyli 5,5-metrowej lub
Extended, czyli przedłużonej o 170 mm. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, ok. 80% klientów modelu podstawowego decyduje się samodzielnie
prowadzić samochód, podczas gdy model Extended jest niemal wyłącznie kupowany przez osoby, które korzystają z usług zawodowego szofera. Miałem okazję prowadzić tego pierwszego na dystansie nieznacznie
przekraczającym 100–150 km oraz być w nim prowadzonym przez osobę,
która ułożyła oficjalny program szkoleniowy dla Rolls-Royce – White Glove
– profesjonalnego kursu dla zawodowych szoferów.
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Andy, na półgodzinnym dystansie po mieście, podczas gdy ja popijałem
szampana na tylnym siedzeniu, przekazał mi najważniejsze informacji na
temat sytuacji, z którymi szofer spotyka się na co dzień i jak się powinien
zachować. Po pierwsze, dowiedziałem się, że są trzy rodzaje zatrzymań
samochodu – whiskey stop, gin & tonic stop oraz champagne stop. Ten
pierwszy oznacza, że jeśli na stoliku przed pasażerem znajdującym się
z tyłu (lub w jego dłoni) znajduje się szklanka z whiskey, to zatrzymanie samochodu nie powinno spowodować wylania się tego trunku. Jak
zapewne wiecie, whiskey pije się z dosyć głębokich szklanek, a napoju
jest niewiele. Gin & tonic stop z kolei jest trudniejszy, bo szklanka jest
węższa, wyższa i zawiera więcej trunku. Najtrudniejszy jest champagne
stop, ponieważ zakłada się, że gość pije szampana z płaskiego kieliszka,
a alkohol wypełnia go prawie go górnego brzegu, co wymusza na szoferze
zatrzymanie się, które nie jest wyczuwalne. Jednocześnie, szofer nie może
jeździć zbyt wolno i powinien potrafić współpracować z ruchem samochodów na ulicy, aby płynąć razem z nimi. Niespodziewanie, na skrzyżowaniu
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nieopodal Łazienek Królewskich, nadarzyła się zupełnie przypadkowa
i idealna sytuacja, demonstrująca kunszt i zdolności Andy’ego. Nagle
z bocznej ulicy podporządkowanej, gdy my jechaliśmy na zielonym środkowym pasem (pasy były trzy – dwa prosto i jeden prawoskręt), wyjechała
karetka. Wszyscy wokół nas instynktownie mocno zahamowali i zrobili jej
miejsce, podczas gdy Andy jedynie odpuścił delikatnie gaz, aby nie szarpnęło samochodem i płynnie przepuścił karetkę. Gdybym akurat nie patrzył
przez szybę, to nawet nie wiedziałbym, że przejeżdżała przed nami. Zrobił
to jednocześnie na tyle bezpiecznie, że miał odpowiedni zapas, gdyby ona
nagle zmieniła swoje zamiary.
Resztę dnia spędziłem na pokonywaniu trasy w Warszawie i okolicach, na
której miałem okazję doświadczyć supernierównej kostki brukowej, nowiusieńkiej trasy szybkiego ruchu oraz wszystkiego pomiędzy nimi.
Nigdy jeszcze nie doświadczyłem tak wyjątkowo zestrojonego samochodu, nastawionego na komfort i luksus, a który jednocześnie, w razie
potrzeby, zapewnia więcej niż odpowiednie osiągi. Pod maską znajduje
się 6,75-litrowa V12-tka, którą słychać tylko po pełnym naciśnięciu pedału
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gazu i tak ma być – to nie jest wyścigówka. Silnik jednocześnie zapewnia
zaskakujące osiągi, biorąc pod uwagę, że ma „tylko” 570 KM, które muszą
rozpędzić ponad 2,5 tony – przyspieszenie od zera do 100 km/h prawdopodobnie trwa w rejonie 4,6–5 sekund, a kończy się ono na elektronicznie
ograniczonych 250 km/h.
Trudno porównać Ghosta do czegokolwiek innego na rynku. Nawet komfortowa zestrojona Alpina B7, którą miałem okazję niedawno jeździć,
wydaje się twarda jak beton przy Rollsie. Pomimo swojej miękkości auto
prowadzi się zaskakująco dobrze na zakrętach – nie jest to oczywiście
sportowe auto, ale nie miałem absolutnie żadnych zastrzeżeń do niego.
Niestety nie miałem okazji go porównać z poprzednikiem, ale inni dziennikarze raportowali, że w zakrętach „czuli się jak na łajbie na pełnym
morzu” – w przypadku Ghosta drugiej generacji mogę jedynie powiedzieć, że tak nie jest. Jednocześnie, zaskakująco dobrze czuć to, co dzieje
się pod kołami – kierowca nie jest oderwany od rzeczywistości. A co do
dziur… no cóż, Rolls-Royce jeszcze fizyki nie pokonał, bo jeśli przywali się
w dziurę, to ją czuć we wnętrzu, ale gdyby to samo zrobił czymkolwiek
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innym, to prawdopodobnie wypadłyby mi plomby. Najlepszym testem był
zjazd ulicą… Nowy Zjazd w Warszawie, od strony miasta w kierunku Wisły
– normalnie po tym odcinku jadę 20 km/h, bo kostka jest tak nierówna,
a Ghostem dosłownie przepłynąłem po niej i dopiero później zauważyłem,
że przekroczyłem tam ograniczenie prędkości. Po wyjechaniu za miasto
spędziłem część trasy na dostojnym udawaniu, że wiozę ważną osobistość
z tyłu, a część na dynamiczniejszej jeździe. Samochód naturalnie lepiej
czuje się w tej pierwszej roli, ale nie zawodzi, jeśli przypadkiem gdzieś się
spieszymy – moc wciska w fotel, a kierownica precyzyjnie kieruje go na
wyznaczoną ścieżkę. Ghostowi też nie są straszne trzycyfrowe prędkości
– jazda autostradą przy 140 km/h była niezwykle komfortowa.
Wiele lat temu miałem sąsiada na ulicy, który jeździł jednym z pierwszych nowych Phantomów w Polsce. Przez kolejne lata zmieniał modele
na nowsze, zawsze w nieznacznie innej konfiguracji wnętrza, ale zawsze
czarne. Istotniejsze jednak jest to, że zawsze je prowadził samodzielnie, a ja
nigdy nie byłem w stanie tego zrozumieć. Jego żonę, owszem, rozumiałem,
ponieważ jeździła Wraithem i Dawnem. Potrzebowałem jednak dekady
i paru godzin za kierownicą Ghosta, aby zrozumieć, że jeśli komuś zależy
na absolutnie najwyższym poziomie luksusu i komforcie, to doświadczy
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tego nawet prowadząc Ghosta samodzielnie. Ba! Dowiedziałem się, że prowadzenie
tego auta może być wręcz bardzo przyjemną
czynnością.
Przez wiele lat zastanawiałem się, po co kupować takiego Rolls-Royce’a, jeśli za połowę
mniej można mieć auto klasy S, które przecież
tak bardzo od niego nie odstaje. Nie wiem,
jak było wtedy, ale dzisiaj Ghosta od aut klasy
S dzieli taka sama przepaść, jak np. BMW
serię 3 i 7 – jest po prostu lepszy pod każdym
względem i widać oraz czuć to na każdym
kroku. A nie wspomniałem ani słowem o jego
image’u, ani o tym, jaką ma prezencję na
drodze. Nie wspomniałem nawet o tym, jak
niesamowicie zestrojono tak prostą rzecz,
jak wysuwany bolec, który służy do regulacji
nawiewów. To, ile pracy włożono w precyzję
jego ruchu oraz w stopień „kliku”, gdy osiąga
położenia graniczne, jest nie do opisania.
Są po prostu ludzie, którym tego typu samochody ułatwiają życie, czy to poprzez zwiększanie ich produktywności, gdy są wożeni, czy
poprzez zmniejszanie ich zmęczenia podczas
podróży, dzięki czemu mają więcej energii na
istotniejsze dla nich czynności.
Ghost jest absolutnie wyjątkowy. Boję się
myśleć, jak odbiorę jeszcze bardziej luksusowego Phantoma.
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Reeder 5
Silvio Rizzi wydał nową wersję mojego ulubionego narzędzia do czytania RSS-ów, w dwóch wersjach – osobno dla Mac i osobno dla iPhone’a oraz iPada.
Na nowościach najbardziej skorzystają czytelnicy korzystający z iPadów,
ponieważ aplikacja wspiera nowy i dynamiczny system przesuwanych okien,
dzięki czemu można szybciej nawigować pomiędzy
poszczególnymi działami w programie. Dla osób, które
jednak preferują tradycyjny układ, pozostaje zmiana
odpowiednich opcji w ustawieniach – jest ich sporo,
więc design można dostosować do własnych potrzeb.
Ważną nowością jest nowa opcja niezależności
od serwisów synchronizujących nasze RSS-y, typu
Feedly, Feedbin, NewsBlur i innych – RSS-y można
subskrybować bezpośrednio w aplikacji, a ich stan
będzie się synchronizował za pomocą iClouda
pomiędzy naszymi urządzeniami.
Silvio dodał również iCloud Read Later, jeśli chcemy
coś zapisać sobie do przeczytania później. Jest też
rozszerzenie, które pozwala zapisywać linki spoza
Reedera, np. z Safari.
Artykuły będą teraz też oznaczane jako przeczytane, gdy je przewijamy na liście – tę opcję należy włączyć w ustawieniach, ponieważ jest
domyślnie wyłączona.
Reeder 5 wspiera też nowe widgety w iOS-ie.

Cena: 47,99 PLN (Mac)				
Cena: 23,99 PLN (iOS)				
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Halide Mark II
Jeśli systemowa aplikacja Apple’a do robienia zdjęć, którą znajdziecie na
każdym iPhonie, jest dla Waszych potrzeb niewystarczająca i interesuje
Was robienie zdjęć RAW w formacie DNG, to nowa odsłowa Halide, z przydomkiem Mark II, jest najlepszą aplikacją, jaką znajdziecie.
Program został całkowicie przebudowany w przygotowaniu na premierę iOS 14 i nowych iPhone’ów. Jedną
ze sztandarowych nowości jest Instant RAW, czyli automatyczne „wywoływanie” zdjęć RAW, dla tych, którzy
albo nie potrafią, albo nie chcą tracić czasu na ich
edycję. Dla tych jednak, którzy wolą mieć możliwość
skorzystania z technologii Apple’a, jak Deep Fusion
czy Smart HDR, przewidziano opcję uchwyceniu „zwykłego” zdjęcia obok RAW, aby móc wybrać kierunek,
który nas interesuje.
Halide Mark II zawiera wszelkie narzędzia i pomoce,
których potrzebujecie, w tym ręczny autofocus, zebry,
tryb portretowy dla przedmiotów, osób i zwierząt,
które nie są wspierane przez aplikację Aparat od
Apple, a program dodatkowo dba o naszą prywatność.
Program zawiera też wbudowany tutorial, aby pomóc
osobom początkującym.
Program jest darmowy, ale niektóre funkcje wymagają odblokowania
poprzez IAP, które kosztuje 47,99 PLN rocznie lub jednorazowo 169,99 PLN.
Obecnie trwa promocja, gdzie w cenie 47,99 PLN możecie dożywotnio
odblokować pełną funkcjonalność. Osoby, które zapłaciły za pierwszą wersję Halide, mają automatycznie odblokowane wszystkie funkcje za darmo.

Cena: za darmo (z IAP)				
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Mafia

Definitive Edition
Mafia już od prawie 20 lat uzupełnia właśnie te najciekawsze czasy
półświatka, których nie pokrywa seria GTA – erę włoskich gangów
rosnących w siłę od lat 30. Jako że ostatnia część, Mafia III sprzed
kilku lat, niezbyt przypadła do gustu graczom, studio 2K najpewniej
chciało ich przeprosić, wydając remaster kultowej pierwszej części.
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I rzeczywiście, przeprosiny zostały przyjęte. Mafia Definitive Edition
dzięki osiemnastoletniej różnicy wieku względem oryginalnej Mafii to
prawie nowa gra, zachwycająca praktycznie każdym aspektem i utrzymująca świetną pozycję Mafii w świecie gier gangsterskich.
Historia gry pokrywa się z tą z oryginału, zaczynając się w barze
w 1938 roku. Tommy Angelo spotyka się z policjantem, któremu opowiada swoją kryminalną historię, co wprowadza interesującą narrację.
Historia rozpoczyna się w roku 1930, gdy doświadczony Wielkim Kryzysem taksówkarz (Tommy) siłą zostaje zmuszony przez swoich przyszłych
przyjaciół Pauliego i Sama do pomocy w ucieczce przed gangsterami
z konkurencyjnej rodziny przestępczej. Choć Tommy chce na początku
zachować swoją marną, ale legalną i uczciwą pracę taksówkarza, niskie
zarobki i napaść gangsterów od Dona Morelli, przed którymi wcześniej
pomógł uciec gangsterom Dona Salieri, powodują, że Tommy dołącza
do mafii. Historia, oczywiście ta sama, co w oryginale, jest wciągająca,
bogata i nawet nieprzewidywalna, mimo zbytniego braku wielowątkowości charakterystycznej dla gier Rockstara.
Mafia bowiem odznacza się inną formą otwartego świata od tej, do
której się przyzwyczailiśmy. Cały storyline leci ciurkiem od jednej misji
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do drugiej, wymuszając praktycznie tylko
granie w część fabularną gry. Chociaż jest
też tryb free ride, trzeba w niego wejść
z menu głównego, przez co gra stawia nam
raczej ultimatum niż wybór trybu gry. Do
tego w trybie wolnego świata nie mamy
zbyt wiele do roboty. Gra jest niewiarygodnie piękna, o czym za chwilę, ale nawet
dla samego piękna trudno dłużej jeździć
– chociaż definitywnie jeździć będziemy
chcieli sporo. W trybie wolnym poza zwykłą
przejażdżką możemy zadowolić się pracą
taksówkarza, wyścigiem (w formie poniekąd
Mafia Kart, z broniami i plamami oleju, jak
dla mnie niezbyt w tematyce) i, co definitywnie najciekawsze, szukaniem ukrytych
samochodów. Po misji, gdzie poznajemy
młodego mechanika Lucasa Bertone,
możemy odwiedzić go poza fabułą w jego
serwisie, gdzie znajdziemy pocztówki z różnych miejsc z mapy wraz z niebanalnymi
wskazówkami. Pocztówki te wskazują nam
miejsca poukrywanych aut, które możemy
sobie, no, znaleźć. O ile po odszukaniu fury
frajda lekko siada, to właśnie poszukiwania
są tą ciekawszą częścią i nie powinniśmy
się nastawiać na nic więcej poza pięknym,
wyjątkowym samochodem. Niestety, pocztówek jest raczej niewiele i w zasadzie tyle
z zabawy. Dodać też trzeba, że przez taką
oddzielność świata fabularnego i otwartego
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nie mamy niestety żadnych pieniędzy w namacalnej formie albo nawet
poziomów, co również wiele ujmuje.
Jeśli jednak chodzi o samochody, to twórcy gry zaszaleli i jesteśmy w stanie poprowadzić przeróżne klasyki z owego okresu równie przyjemnie
wyglądające, co prowadzące się. Po włączeniu poziomu trudności classic czujemy się nie jak w byle grze, lecz jak w symulatorze motoryzacji
lat 30. Z łatwością odczuwamy, że żeby prowadzić prawie 3-tonowe
coupé z silnikiem V16, nie można być byle właścicielem tesli, a prawdziwym kierowcą. Do tego oczywiście dochodzi możliwość włączenia
manualnej skrzyni biegów, dodającej klimatu. Waga, moc, przyczepność
powierzchni, także w deszczu, wpływają na prowadzenie takich piękności
jak podobizny Forda V8 (w grze Bolt V8), Duesenberga Model J Boattail
Speedster (Trautenberg Sport), Cadillaca V16 (Lassiter V16) czy Chryslera
Airflow (Culver Airmaster). Jako że historia Tommy’ego ciągnie się przez
niemal osiem lat, fury na ulicach zmieniają się odpowiednio do roku.

Wraz z samochodami zmieniają się też inne aspekty otoczenia. Kolejne
lata przynoszą nam inną, coraz świeższą muzykę, a w radiu pojawia
się więcej reklam. Jedna z nich zachęca do kupna wódki destylowanej
w Krakowie od pokoleń, z niezmienioną recepturą. U przechodniów
można zauważyć posuwającą się do przodu modę, tak jak gdy Tommy
zmieni swój garnitur w paski na gładki. Gra odnosi się również do
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zdarzeń ogólnoświatowych – z radia lub z gazet znajdywanych w wielu
miejscach możemy dowiedzieć się o szalejącym bezrobociu, będącym
efektem Wielkiego Kryzysu. Dowiemy się o końcu prohibicji, która napędzała przestępczość w owych latach, w ’38 usłyszymy, jak spiker nada
komunikat o aneksji Austrii przez III Rzeszę, o narastających napięciach
międzynarodowych oraz czy „izolować, czy interweniować?” – pytaniu
odnoszącym się do pozycji USA w nadchodzącym konflikcie.
Wracając do gry – rozgrywka wciąga i nie pozostawia zbyt wiele do
życzenia. Mamy do wyboru kilka poziomów trudności i jeśli ustawimy
wspomniany wyżej classic, robi się ciekawie. Policja oraz przechodnie
zwrócą uwagę na różne przewinienia, takie jak przekraczanie dozwolonej prędkości, spowodowanie wypadku, zignorowanie czerwonego
światła lub po prostu za niebezpieczną jazdę (w tym przypadku dla
przechodniów). AI policji jest zaawansowane, funkcjonariusze odsuwają się z linii ognia i stosują prawdziwe taktyki zatrzymania pojazdu,
różne w zależności, czy chodzi o mandat, czy o zneutralizowanie lub

GRY

214

schwytanie przestępcy. Przeciwnicy podobnie nie są tępi, a w trybie
classic zadają dużo obrażeń i powodują, że niektóre fragmenty gry są
niezwykle trudne.
Osobiście Mafię DE polecam całym sobą, mimo mankamentów otwartego świata – fabuła nadrabia całokształt. Klimat nie pozostawia nic do
życzenia, a fabuła już od 20 lat wciąga, ale w o wiele ładniejszej oprawie.
Chociaż niestety ta właśnie oprawa może dla niektórych być kłopotem,
to nawet na minimalnych ustawieniach graficznych gra będzie przyjemna. W końcu to tylko remaster
Mafia Definitive Edition dostępna jest na komputery z Windows, Xbox
One oraz PS4.
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Murder in the Alps
Gdy Anna Myers, dziennikarka z Zurychu, wybrała się na wakacje do
malowniczego małego hotelu w Alpach, nie mogła przypuszczać,
że zupełnie przypadkiem znajdzie się w centrum śmiertelnie
niebezpiecznej intrygi rodem z filmów Hitchcocka.
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Historia gry rozgrywa się w małym hotelu położonym w górach, gdzie Anna
chciała spędzić urlop. Niestety, sprawy szybko przybierają nieciekawy
obrót, śnieżyca odcina hotel od pobliskiego miasteczka, a jeden z gości
ginie. Niedługo potem w hotelu zaczynają dziać się inne dziwne rzeczy.
Z każdym nowym dniem fabuła gęstnieje, a Anna musi zdecydować,
która z dziesięciu tajemniczych postaci może być zabójcą. Czy uda
Ci się pomóc jej rozwiązać zagadkę, zanim zabójca dopadnie Ciebie
i innych gości?
Murder in the Alps nie jest grą nową, została oryginalnie stworzona
w 2016 roku, niemniej do dziś zachwyca piękną i niezwykle szczegółową
grafiką oraz oferuje nam niesamowitą rozgrywkę. Jest to w pełni interaktywna powieść kryminalna z wieloma minigierkami logiczno-zręcznościowymi i funkcjami gry z ukrytymi obiektami.
Historia, którą musimy rozwiązać, jest intrygująca, a jej kolejne elementy
coraz bardziej zachęcają nas do rozwiązywania kolejnych zagadek tylko
po to, by móc ułożyć kolejny element tej układanki.
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Piękna, rysowana grafika połączona z mądrą grą świateł i cieni oraz niezwykle klimatyczną ścieżką dźwiękową tworzą atmosferę tajemniczości i potęgują mroczny klimat tego tytułu. Mieszanka ta jest naprawdę
wybuchowa i ożywia, zwłaszcza gdy zasiądziemy do gry wieczorem,
z słuchawkami na uszach.
Co ciekawe, gra oferowana jest w modelu free-to-play i pozbawiona jest
kompletnie reklam... Niestety, z tego też powodu bardzo szybko zostaniemy skonfrontowani z jej największym minusem.
Otóż, aby wykonywać różne czynności w grze, potrzebna będzie nam
energia, która niestety wyczerpuje się zdecydowanie za szybko. Znalezienie wszystkich ukrytych przedmiotów na jednej z wielu plansz wymagać będzie co najmniej 50–60 punktów energii, a gdy zorientujemy się,
że przejście czterech takich plansz kosztuje nas ok. 15 zł, możemy dość
szybko się zniechęcić.
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Niestety autorzy gry każą sobie płacić dość słono za możliwość płynnej
rozgrywki, na szczęście jednak wbudowali w grę moduł automatycznego
i darmowego odnawiania energii. Co prawda jest on bardzo powolny, ale
pozwala co bardziej cierpliwym osobom przejść całą grę za darmo i to
bez konieczności oglądania irytujących reklam.
Jest to na pewno plus, choć osobiście wolałbym system, w którym mam
zapłacić jakąś z góry określoną kwotę, aby móc odblokować cały jeden
rozdział rozgrywki i móc cieszyć się płynną nieprzerwaną grą.
Tak czy inaczej, jestem pewien, że fani gier typu hidden objects będą
zachwyceni. Gra pozwala na wiele godzin świetnej rozgrywki, wypełniona jest wieloma zaskakującymi zwrotami akcji i intrygującymi postaciami, które poznamy podczas naszego dochodzenia.
W przerwach między kolejnymi etapami gry zobaczymy pięknie ilustrowany komiks, który wzbogaca całą historię i pcha fabułę do przodu.
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Nie mamy się też co obawiać sytuacji, w której utknęlibyśmy w jakimś
miejscu na zawsze. Wbudowany w grę tryb podpowiedzi będzie w stanie
nakierować nas w odpowiednie miejsce lub wskaże szukaną rzecz, gdy
tylko sami nie będziemy w stanie jej znaleźć.
Czy jesteś na tyle bystry, by znaleźć wszystkie wskazówki i rozwiązać
zagadkę? Czy potrafisz znaleźć odpowiedź na Morderstwo w Alpach?
Jest tylko jeden sposób, żeby się tego dowiedzieć! Czas wziąć lupę i włożyć kapelusz detektywa, bo czeka na Ciebie niesamowita przygoda, od
której (wierz mi) ciężko będzie Ci odejść.

Murder in the Alps
• Grafika: 4/5
• Grywalność: 3/5
• Jakoś wykonania: 5/5
•
•
•
•

Plusy:
Wciągająca fabuła i niesamowity
klimat
Świetna oprawa graficzna i muzyczna
Wiele łamigłówek i minigierek urozmaicających rozgrywkę
Brak reklam

Minusy:
• Energia, która zdecydowanie za
szybko się kończy
• Drogie pakiety doładowań, które
starczają nam na bardzo krótki czas
• Brak polskiego języka
Wymagania
• ok. 142 MB – iOS 10.0 lub nowszy.
Kompatybilna z iPhone‘em, iPadem
i iPodem touch.

Kategoria wiekowa: 12+
Rodzaj: Gra typu hidden objects
z elementami przygodowymi
Odnośnik do gry
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Zmiana domyślnej przeglądarki
i klienta poczty w iOS i iPadOS 14
Jedną z najbardziej (i chyba najdłużej) wyczekiwanych opcji w iOS
była możliwość zmiany domyślnej przeglądarki oraz klienta poczty
w iOS. Pozwala na to dopiero najnowsza, czternasta wersja systemu
mobilnego od Apple.
W jaki więc sposób ustawić aplikacje firm trzecich na domyślne? Proces
jest dość prosty i sprowadza się do kilku kroków. Pokażę, jak to zrobić na
przykładzie Google Chrome i Spark.

Ustawienie Google Chrome jako domyślnej przeglądarki

Krok 1. Po pobraniu

Krok 2. Wybieramy menu

Krok 3. Zmieniamy Safari

Google Chrome z App

Domyślna przeglądarka.

na Chrome.

Store przechodzimy do
Ustawień, a tam szukamy
Google Chrome.
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Od tej pory Google Chrome stanie się domyślną przeglądarką systemową. Co prawda w aplikacjach, które otwierają szybką przeglądarkę,
nadal będziemy mieli do czynienia z klientem Safari, ale po wciśnięciu
przycisku przejścia do przeglądarki zostanie uruchomiony Chrome.

Ustawienie Spark jako domyślnego klienta maili
Analogicznie jak to było w przypadku przeglądarki, kroki są niemal
identyczne:

Krok 1. Po pobraniu apli-

Krok 2. Odnajdujemy

Krok 3. Zmieniamy Mail

kacji Spark przechodzimy

menu Domyślna aplikacja

na Spark.

do Ustawień i odszuku-

poczty.

jemy tam jej konfigurację.

Od tej pory wszelkie linki do utworzenia maili będą otwierane w Spark.
Powyższe metody będą działały podobnie z innymi aplikacjami, które
mają zdolność zastąpienia domyślnej przeglądarki i klienta pocztowego.
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Cud narodzin
Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wchodzicie – Dante Alighieri

M
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Mam nadzieję, że w Polsce rodzi się dzisiaj lepiej niż dwadzieścia kilka
lat temu. Kiedy na świat przychodziła moja córka, z praktycznego
punktu widzenia cud narodzin wyglądał mało cudownie. Szpitale były
przepełnione, wszędzie brakowało łóżek. Na sali porodowej kobiety
rodziły oddzielone od siebie parawanami, w towarzystwie położnych,
które niewybrednie komentowały rzeczywistość. Nie zacytuję, ale do
tej pory kilka z tych komentarzy pozostało mi w pamięci. Można było
oczywiście wybrać poród rodzinny, za dodatkową słoną opłatą. Wtedy
w porodzie mógł uczestniczyć ojciec dziecka, a przyszłej mamie oszczędzano pobytu na ogólnej sali, komentarzy położnych i parawanów. O ile
oczywiście wszystkie terminy się zgadzały, bo pokój do „rodzinnych” był
jeden i trzeba było zrobić stosowną rezerwację. Jeśli wolnego terminu
nie było, duchowe misterium porodu było mało uduchowione – z wystającymi zza parawanu nogami kobiety rodzącej na sąsiednim krześle.
Można też było usłyszeć, jak położna znudzonym głosem uspokaja
pacjentkę obok: „No i czego tak ryczy jak krowa? Jak wcześniej nogi rozkładała, to też tak ryczała?”. Przejście tego karykaturalnego rytuału było
jak osiągnięcie ostatecznego wtajemniczenia – tylko kobiety wiedziały,
jak wyglądał rząd foteli ginekologicznych i w jakich warunkach przeżywały ten najważniejszy moment w swoim życiu. Oto, kim tak naprawdę
jest Matka Polka – maszyną do rodzenia, która ma z pokorą zrobić swoje
i przestać utrudniać personelowi życie.
Była jeszcze jedna tajemnica, przekazywana przez matki córkom i przez
bardziej doświadczone koleżanki pierworódkom. Przynosiła ona obietnicę, że to wszystko nie ma znaczenia, ponieważ jest taki moment,

Można też było usłyszeć, jak położna znudzonym głosem uspokaja pacjentkę obok: „No i czego tak ryczy jak krowa? Jak
wcześniej nogi rozkładała, to też tak ryczała?”. Przejście tego
karykaturalnego rytuału było jak osiągnięcie ostatecznego wtajemniczenia – tylko kobiety wiedziały, jak wyglądał rząd foteli
ginekologicznych i w jakich warunkach przeżywały ten najważniejszy moment w swoim życiu.
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w którym kobieta zapomina o otoczeniu, bólu i zmęczeniu. Prawdziwy
cud odbywa się wtedy, kiedy po ostatnim parciu na sali porodowej rozlega się płacz nowo narodzonego człowieka. To jedyny moment w życiu,
gdy krzyk dziecka przynosi matce ukojenie i sprawia, że szczęście nakazuje zapomnieć o wszystkim poza tą małą istotą, która właśnie przyszła
na świat. Bez względu na liczbę badań prenatalnych i zapewnień lekarzy,
każda matka czeka na ten moment z lękiem w sercu i nie znajdzie spokoju, dopóki go nie usłyszy.
Nie chcę wyobrażać sobie, co czuje kobieta, która po kilku lub kilkunastu godzinach porodu nie usłyszy tego dźwięku. Nie chcę wyobrażać
sobie, jak to jest, gdy z góry wie, że go nie usłyszy, albo gdy zdaje sobie
sprawę, że to bezbronne kwilenie to ostatni dźwięk, jakie wyda jej
dziecko. Kiedy pierwszy krzyk nie jest świadectwem rozpoczynającego
się życia, tylko sygnałem nadchodzącej śmierci.

Nie chcę wyobrażać sobie, co czuje
kobieta, która po kilku lub kilkunastu godzinach porodu nie usłyszy
tego dźwięku.

Nie chcę wiedzieć, co czuje ciężarna kobieta, która przez kilka miesięcy
żyje ze świadomością, że poród nie jest dla niej początkiem, tylko końcem. Która nie kupuje łóżeczka, nie wybiera ubranek, nie maluje ścian
dziecinnego pokoju. Która zamiast katalogu z wózkami przegląda katalog malutkich trumien.
Nie chcę wiedzieć, co czuje kobieta, która przez dziewięć miesięcy
oczekuje na śmierć swojego nienarodzonego dziecka, a podczas wizyty
w osiedlowym sklepiku uśmiechnięta ekspedientka pyta ją o przyszłe imię maluszka. Kiedy ludzie dookoła zakładając, że będąc w ciąży,
powinna być szczęśliwa, składają przedwczesne gratulacje, a ona nosi
w sercu przedwczesną żałobę.
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Nie chcę wiedzieć, co czuje kobieta, która przez dziewięć miesięcy oczekuje na śmierć swojego nienarodzonego dziecka,
a podczas wizyty w osiedlowym sklepiku uśmiechnięta ekspedientka pyta ją o przyszłe imię maluszka.

Nie chcę wiedzieć, bo ogrom takiego okrucieństwa nie może być wyrażony słowami. Nie może być usprawiedliwiony ani zracjonalizowany. To
piekło Dantego, u bram którego porzuca się nadzieję, a każda komórka
ciała krzyczy z rozpaczy.
Wiem, że są piękne i dzielne kobiety, które na przekór wszystkiemu,
wbrew badaniom i diagnozom, zdecydują się przejść przez piekło, mając
nadzieję na cud. Niektóre z nich doświadczą tego cudu, inne nie. Natomiast nikt nie ma prawa pozbawiać ich prawa do dokonania własnego
wyboru. Do podjęcia decyzji płynącej z serca i duszy, nie zaś bezmyślnych praw i zakazów. Każda kobieta ma prawo być traktowana jak czująca i myśląca istota, nie jak maszyna do rodzenia dzieci, upodlana przez
ustawodawstwo opresyjnego reżimu, nakazującego im, jak niewolnicom,
nosić w sobie śmierć i ból.
Kilka godzin po narodzinach mojej córki (10 w skali APGAR), na szpitalnym korytarzu podeszła do mnie dyżurna lekarka. Potwierdziła nazwisko
i bezosobowym tonem poinformowała mnie, że moje dziecko urodziło
się z wylewem III stopnia do obu półkul mózgowych. Następnie zapytała:
„Pani wie, co to jest wylew?”. Nigdy nie zapomnę szoku i strachu, które
wywołało we mnie to krótkie zdanie. W jednej chwili niewiele zostało
ze szczęśliwej młodej matki, którą byłam chwilę wcześniej. Odruchowo
odpowiedziałam, że wiem. Na co lekarka, z tonem wyraźnej dezaprobaty
powiedziała: „Tak? Co to jest w takim razie wylew?”. Pomiędzy szokiem,
moim mózgiem przedstawiającym różne konsekwencje właśnie usłyszanej informacji i totalnym absurdem zachowania lekarki, bez udziału
świadomości i bez zastanowienia wyrecytowałam książkową definicję.
Lekarka spojrzała na mnie spod oka i bez emocji stwierdziła: „No to wie
Pani, jak może być. Dziecko może nie mówić, nie chodzić, nie rozwijać
się prawidłowo w zależności od tego, gdzie i które ośrodki są uciskane.
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Na razie nie wiadomo”. Po czym odwróciła się i odeszła. Stałam na tym
korytarzu, patrząc za nią, nie będąc w stanie skupić myśli ani zareagować w żaden liczący się sposób. Nie byłam w stanie ani jej zatrzymać,
ani zadać żadnych dodatkowych pytań. Musiałam
stać tak dość długo, bo w końcu zainteresowała się
mną pielęgniarka. I dopiero wtedy zaczęłam płakać. Do tej pory, przypominając sobie ten moment,

Pomimo upływu czasu
i zmian społeczno-kulturowych, niektórym nadal
wydaje się, że można

zadziwia mnie, jak działa szok. W jednych wzbudza
potrzebę ucieczki, w innych wolę walki. U mnie
mózg zamknął się na każdą inną możliwość niż taka,
że wszystko będzie dobrze. Kilka miesięcy i dwa

odzierać kobiety z godności, traktować jak klacze
rozpłodowe i stawiać przed

skany tomografowe później, okazało się, że zupełnie słusznie. Ale nigdy nie zapomnę tego korytarza,
bezdusznej lekarki i miesięcy niepewności.

faktem dokonanym: mają

Pomimo upływu czasu i zmian społeczno-kultu-

robić swoje, rodzić dzieci,

rowych, niektórym nadal wydaje się, że można

zajmować się nimi przez
całe życie – ich lub własne
– i krzyczeć po cichu. Tak,
jakby kobiety nadal nie
miały prawa do samodzielnego istnienia i decydowania o swoim życiu oraz ciele.

odzierać kobiety z godności, traktować jak klacze
rozpłodowe i stawiać przed faktem dokonanym:
mają robić swoje, rodzić dzieci, zajmować się nimi
przez całe życie – ich lub własne – i krzyczeć po
cichu. Tak, jakby kobiety nadal nie miały prawa do
samodzielnego istnienia i decydowania o swoim
życiu oraz ciele.
Myślę, że to, czego nie przewidzieli decydujący
o tym, co jest, a co nie jest zgodne z konstytucją, jest dość oczywiste: czasy się zmieniły, nawet
pomimo tego, że niektórzy ciągle chcieliby widzieć
kobiety boso i w kuchni. I nie przewidzieli jeszcze

jednego – kobiety są silne i mądre. Tak silne, że w bólu rodzą dzieci,
a chwilę potem z uśmiechem przytulają je do piersi.
Więc poradzą sobie i z agresorem, odmawiającym im prawa do decydowaniu o własnym życiu. Jeśli trzeba siłą i skutecznie.
Tak nas wychowano.
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Chciejsko-czarodziejsko
W życiu należy uważać, by nie zniszczyć delikatnej materii marzeń. Bo
któregoś dnia możemy się obudzić puści jak wydmuszka.

Z
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Zwierzyłam się ostatnio siostrze, że niczego nie chcę. A nawet jeśli czegoś
chcę, to zaraz sama się przekonam, że do niczego mi to nie potrzebne. Nie
chodzi o to, że nie chce mi się posprzątać czy ugotować, bo to zupełnie
inna kategoria chcenia. Chodzi o to marzycielskie „chcenie”, które sprawia,
że z niecierpliwością wyczekujemy na coś, co ma się wydarzyć. Wszystko
jedno na co – na możliwość zakupu nowego sprzętu, wycieczkę do Ameryki Południowej czy czego tam ludzie chcą. W niektórych filozofiach stan
„niechcenia” jest bardzo pożądany, bo jeśli niczego nie oczekujesz, to nie
przeżywasz rozczarowania, jednakowoż może skończyć się niemożliwością
odczuwania radości z życia i egzystencją na jałowym biegu.
Z uporem zapytuję samą siebie, czego mogłabym chcieć i za każdym
razem odczuwam przy tym coraz większy stres, bo nie potrafię udzielić
szczerej odpowiedzi. Prawdopodobnie powodem jest weryfikacja możliwości spełnienia marzenia, która wprost wynika z bazy doświadczeń oraz
fakt, że najbardziej chcemy rzeczy, których nie możemy mieć. Przejawia się
to na wszystkich płaszczyznach życia – począwszy
od pary dżinsów, przez technologię, na dylematach
filozoficznych skończywszy.

Z uporem zapytuję samą

Załóżmy, że chciałabym zmienić świat. Chciałabym,

siebie, czego mogłabym

żeby wszyscy byli szczęśliwi i radośni, trzymali się

chcieć i za każdym razem

za ręce i śpiewali skoczne piosenki. Czy wiem, jak to

odczuwam przy tym coraz
większy stres, bo nie

zrobić? Nie. Czy uważam, że możliwe jest osiągnięcie
takiego stanu? Nie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie
lubi się uśmiechać ani śpiewać skocznych piosenek

potrafię udzielić szczerej

i będzie nieszczęśliwy. Wszystkim nie dogodzisz.

odpowiedzi. Prawdopo-

A nawet jak większość będzie szczęśliwa, to zaraz

dobnie powodem jest

odezwą się głosy, że marginalizowana jest mniejszość
i że należy, w ramach inkluzji, śpiewać smutne pio-

weryfikacja możliwości

senki. Zgodnie z efektem domina smutne piosenki

spełnienia marzenia, która

sprawią, że szczęśliwym nosy opadną na kwintę

wprost wynika z bazy

i tyle z tego zmieniania świata. Prosty przykład na

doświadczeń oraz fakt, że
najbardziej chcemy rzeczy,
których nie możemy mieć.

racjonalną weryfikację marzycielskiego potencjału.
Gorzej, że nie kończy się na dylemacie filozoficznym, bo jak głowa raz wykona takie ćwiczenie, to
nagle wszystko staje się bez sensu, a najlepszym
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rozwiązaniem okazuje się alienacja z rozentuzjazmowanego tłumu. Trochę
drastyczne, ale prawdziwe.
Nawet jeśli nie rzucamy się na wyższą filozofię zarządzania wszechświatem, nadal możemy zaobserwować filozofię „niechciejstwa” w życiu
codziennym. W zależności od okoliczności osobistych możemy nie
chcieć nowego telefonu, bo możemy go mieć, czy nowych szpilek, bo
nie mamy ich gdzie założyć. Ale niech tylko zaczniemy przeczuwać przez
skórę, że ktoś nam zabrania noszenia szpilek – od razu budzi się w nas
nieokiełznany bunt i potrzeba natychmiastowego ich założenia. Takie
chciejstwo-czarodziejstwo.
To trochę jak z kwarantanną, żeby nie szukać przykładów odległych. Jak
zaczęto zabraniać kin czy siłowni, to natychmiast wszyscy zapragnęli z nich
skorzystać. Nawet ci, którzy nie robili tego nigdy wcześniej.
Sama znajomość mechanizmu niczego jeszcze nie załatwia, chociaż bywa
przydatna w reklamie i marketingu – wystarczy powiedzieć, że przedmiot
czy usługa są limitowane, a zainteresowanie ofertą wzrośnie. Każde utrudnienie na drodze do spełnienia podnosi nominalną wartość marzenia.

Sama znajomość mechanizmu niczego jeszcze nie załatwia,
chociaż bywa przydatna w reklamie i marketingu – wystarczy
powiedzieć, że przedmiot czy usługa są limitowane, a zainteresowanie ofertą wzrośnie. Każde utrudnienie na drodze do spełnienia podnosi nominalną wartość marzenia.

Z technologicznej strony mamy oczywiście Apple, w przypadku którego
utrudnieniem jest oczywiście cena. Wszyscy narzekają, że drogo, ale
kupują i świat się kręci. No, może nie świat, tylko sprzedaż, ale zawsze. Co
zabawniejsze, ludzie zmieniają sprzęty coraz rzadziej – wcale nie dlatego,
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że ich nie stać na najnowszy model, tylko dlatego,

Podstawowym problemem
związanym z „chceniem”
jest jednak to, że nie da
się go wymusić. Owszem,
można zmotywować się do
wykonywania czynności,
koniecznych do osiągnięcia
jakiegoś celu i metodycznie skreślać z listy kolejne
punkty, ale to jeszcze nie
gwarantuje osiągnięcia
stanu „chcenia”.

że właśnie stać, więc nie mają ciśnienia na to, żeby
cokolwiek udowadniać.
Z rozważań nad matematyką „chcenia” wyszło mi,
że stan ten wymaga spełnienia określonych wymogów, zachodzących jednocześnie – po pierwsze,
konieczne jest wykonanie znaczącej pracy, a po drugie, rzecz musi być możliwa do osiągnięcia. Rzeczy
niewymagające wykonania pracy nie są interesujące,
a rzeczami niemożliwymi do osiągnięcia już greccy
bogowie karali nieposłusznych i krnąbrnych, na
przykład takiego Syzyfa. Tak źle i tak niedobrze.
Podstawowym problemem związanym z „chceniem”
jest jednak to, że nie da się go wymusić. Owszem,
można zmotywować się do wykonywania czynności,
koniecznych do osiągnięcia jakiegoś celu i metodycznie skreślać z listy kolejne punkty, ale to jeszcze
nie gwarantuje osiągnięcia stanu „chcenia”. Można

za to mieć nadzieję, że to trochę jak odpalanie samochodu na pych. Jak się
popchnie, to może zaskoczy. Tego się trzymajmy.
Całkiem możliwe, że to tylko zmęczenie materiału, wywołane aktualnym stanem rzeczywistości i jakoś trzeba przeczekać. Całkiem możliwe,
że wszystko wróci do siebie bez interwencji chirurgicznej. A jeśli nie, to
trudno powiedzieć – zawsze pozostaje twardy reset i nadzieja, że to nie
problem z baterią.
W telefonach można ją wymienić, w ludziach nieco trudniej. Tak już jest.
Pozostając w tonie średniooptymistycznym, pozostaje mi jedynie życzyć
wszystkim, żeby im się chciało chcieć.
Czarodziejsko.
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Upadek z dachu
Mogłoby się wydawać, że historia wszystkich tegorocznych konferencji
jest taka sama. Przyszła pandemia, pokrzyżowała plany, trzeba było
szukać siebie na nowo i obowiązkowo ciąć koszty. Mogłoby się tak
wydawać, ale nie w przypadku Apple. Jesteśmy świeżo po kolejnej
konferencji pod rządami Tima Cooka, a to jeszcze nie koniec na ten rok.

A

FELIETONY

234

Stare wnętrza w nowej aranżacji
Przyznam, że byłem smutny, widząc opustoszałe przestrzenie Apple Park
w trakcie trwania klipu otwierającego październikową konferencję produktową firmy. Jasne, był on nagrywany o świcie, ale z drugiej strony wszystkie
ujęcia z kamery przelatującej przez kosmiczny kampus miały bardzo jasny
wydźwięk. Mamy pandemię, ale działamy. Osobiście od samego WWDC 2020
począwszy, aż po ostatni Apple Event, jestem totalnym zwolennikiem tej
nowej, zdalnej formy prezentacji, którą serwuje nam Apple. Nie, nie przeszkadza mi fakt, że całość jest realizowana według ściśle określonego scenariusza,
nagrywana i montowana w iście hollywoodzkim stylu o wiele wcześniej. Tak,
jasne, brakuje tej „wirtualnej” linii jedności z audytorium dziennikarzy zaproszonych do Steve Jobs Theatre, ale widok pustej widowni jest potrzebny. Nie
jest łatwy, ale takie mamy czasy. A mimo tego – działamy.
Skala tych działań u jednych jest znacząco mniejsza niż w 2019 roku.
U Apple od zawsze mniej oznaczało lepiej, zatem tak jest i tym razem.
Mniej fizycznego rozmachu, ale więcej tego zdalnego. Dzięki temu firma
może sobie pozwolić na zorganizowanie nie trzech, a czterech dużych
prezentacji produktowych w ciągu roku. W czasach, gdy świat wstrzymuje
oddech, a wiele branż po prostu nie wytrzymuje zderzenia z globalną pandemią, firma pod przewodnictwem Tima Cooka idzie przed siebie niczym
przecinak. Minimalizując skutki COVID-19, jak tylko się da, a przy tym coraz
częściej słuchając swoich klientów. Spójrzcie na nas – jesteśmy zamknięci
– w swoich domach, które nagle stały się dla nas miejscem pracy,
relaksu i życia. Mimowolnie to mikrokosmosy, które na nowo odkryliśmy
w 2020 roku. Zmieniają się także nasze oczekiwania i wymagania – z tego,
co opasłe i sięgające chmur schodzimy do tego, co codzienne, małe, ale
stanowiące to, kim jesteśmy i – jak – jesteśmy. Dla innych i dla siebie.

U Apple od zawsze mniej oznaczało lepiej, zatem tak jest
i tym razem. Mniej fizycznego rozmachu, ale więcej tego
zdalnego. Dzięki temu firma może sobie pozwolić na zorganizowanie nie trzech, a czterech dużych prezentacji produktowych w ciągu roku.
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Mini
Pierwszą nowość, czyli HomePoda mini, zobaczyliśmy, przenosząc się
do takiego właśnie mikroświata, czyli naszego salonu. I to dosłownie.
Przyznam szczerze, że ta wizualizacja zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Marketingowy majstersztyk. Przechodząc jednak do samego produktu
– w końcu! Czekałem na niego dość długo i w sumie, niestety, nadal czekam, bowiem oficjalnie nie możemy go kupić w Polsce. Winowajca? Polska Siri, a właściwie marzenie o niej. Będę jednak starał się sprowadzić
to urządzenie do Polski, co w 2020 roku nie jest łatwym wyzwaniem.
Dlaczego mini?

Jesteśmy świeżo po kolejnej
konferencji pod rządami Tima
Cooka, a to jeszcze nie koniec na
ten rok.

Przede wszystkim jest to odpowiedź na podstawową potrzebę posiadania głośnika smart w salonie, który jednak nie będzie wielkości standardowego HomePoda, gdyż mam już inny sprzęt audio, także wyposażony
w AirPlay 2 i wszelkie inne bajery. Natomiast potrzebuję czegoś, na co
będę mógł szybko przerzucić słuchany właśnie podcast, odebrać na nim
połączenie, ustawić timer (tak, timer) i sterować oświetleniem. Czegoś,
co ma piekielnie dobre mikrofony. A jedynie HomePod może to oczekiwanie spełnić. Tak, używam Siri od lat. Po angielsku. Większość oświetlenia i sprzętów w mieszkaniu mamy zintegrowane z Apple HomeKit, więc
to naturalny kierunek dla nas. No i najważniejsze – cena. W przeliczeniu
na złotówki kwota w okolicy 500 PLN jest odpowiednia za to, co oferuje
ten produkt. Oczywiście jest ona tak niska nie bez powodu. Mini to mini.
Im więcej mini kupimy, tym lepiej. Na to liczy Apple i w wielu przypadkach się nie pomyli.
Oczywiście to jasne, że inne smart głośniki od dawna potrafią wiele z tego,
co zaprezentowało wraz z HomePodem mini Apple, ale – nie interesują mnie
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inne głośniki. Świadomie wybrałem ten, a nie inny ekosystem, więc tutaj ucinam wszelkie porównania. Zwróćmy uwagę na jedną z funkcji, które w sposób szczególny Apple kojarzy z obecnymi czasami. Chodzi mi o Intercom.
Dla niektórych to za wiele, bo niebawem dojdzie do tego, że będziemy już
zamknięci nie tylko w swoich domostwach, ale nawet pokojach – wołając siebie nawzajem przez małe HomePody mini. Dla innych – to super, ponieważ
w końcu mogę, jadąc do domu, powiedzieć rodzinie, aby zaczęła szykować
obiad. Tak, jakby wcześniej nikt do nikogo z taką informacją nie dzwonił.
Widzicie paradoks? No jasne. I mogę się założyć, że Intercom dodano do
specyfikacji produktu w 2020 roku. Dla mnie to bez znaczenia. Od wielu miesięcy nasza kamera także ma taką
funkcję, a skorzystaliśmy z niej tylko raz, wołając kota
z drugiego końca świata, bo nie wiedzieliśmy, gdzie się

Doprawdy nic się nie

podział pod naszą nieobecność. Cóż…

zmieni, dopóki to nasze
narodowe „należy mi się”,
a „Polska jest centrum
wszechświata”, nie zmieni

Jeśli chodzi o nowe iPhone’y, to chcę zwrócić uwagę tylko
na jeden z nich. iPhone’a 12 mini. To produkt, którego
wyczekiwało tak wielu moich znajomych, że już chyba
nie byłbym w stanie ich zliczyć. To kolejny przykład na

się na proste, ludzkie: „Jak

to, że Apple słyszy głosy swoich klientów. Jestem przeko-

mogę pomóc?”.

nany, że to właśnie „miniak” będzie sprzedażowym hitem
tej jesieni i zimy. Sam, gdybym w tym roku miał wymieniać swojego iPhone’a 11 Pro, z wielką chęcią powróciłbym
do mniejszego rozmiaru i wybrał ten właśnie model.
Jasne, nieco ryzykując, ale to takie ryzyko, które ma
pewien gwarantowany bufor bezpieczeństwa. Po pierwsze – cenowy, po
drugie – ej, znowu można kupić supermocnego iPhone’a w małym rozmiarze!
Mając 11 Pro, nie wykorzystuję nawet 50% potencjału jego aparatów, więc ten
argument dla mnie nie stanowiłby problemu. Cieszy mnie to, że ten produkt
się pojawił, ponieważ wiele osób, inwestując dziś w ten model, może spędzić
z nim spokojnie 3–5 kolejnych lat. I to mając pełne wsparcie do kolejnych
systemów, płynność działania i najważniejsze, czyli genialny ekran OLED. Bez
względu na to, jak wyszukanymi słowami Apple nazwie tę technologię – to
jeden z najlepszych ekranów OLED na rynku.
Mówi się, że rynek smartfonów jest cholernie nudny. Jest. I nowe materiały czy kolory słuchawek tego nie zmienią, ale z drugiej strony przez to
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Tak, jasne, brakuje tej „wirtualnej” linii jedności z audytorium
dziennikarzy zaproszonych do Steve Jobs Theatre, ale widok
pustej widowni jest potrzebny.

wracamy często do tego, co już było. To naturalny cykl w przypadku wielu
branż i tak też będzie ze smartfonami. Po pędzie w kierunku więcej, szybciej i lepiej, wracamy do tego, co naprawdę jest nasze. Wygodne, wystarczająco szybkie i rozsądne. Rozsądek po 2020 roku jakoś tak bardziej
determinuje wszelkie decyzje, prawda?

Płacę, to żądam
Niekoniecznie wszystkie. Przez sieć przelała się, absolutnie druzgocząca dla
mnie, fala krytyki wymierzona w kierunku Apple. Powodem jest oczywiście
decyzja firmy o usunięciu z pudełek wszystkich sprzedawanych aktualnie
modeli zasilaczy oraz przewodowych słuchawek EarPods. Przy niezmienionych cenach samych telefonów. Same zasilacze zyskały na mocy i atrakcyjności, gdyż są teraz sprzedawane w znacznie obniżonej cenie. Słuchawki także
potaniały, ale o tym nie mówimy głośno. Cicho sza. Lisa Jackson – wiceprezes
Apple ds. środowiska, polityki i inicjatyw społecznych – już jakiś czas temu
postawiła kwestię neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla za
jeden z najważniejszych celów firmy. Podczas październikowej konferencji
Apple, stojąc na dachu Apple Park, stanowczym tonem oznajmiła ludzkości,
że w naszych domach zalegają miliony nieużywanych ładowarek.
I teraz stało się to, co dzieje się niezwykle często. Niestety. Świat przyjął to
ze spokojem i szacunkiem względem firmy, bo naprawdę, nie trzeba być
geniuszem, aby zorientować się, w jakiej kondycji jest nasza planeta. Nie
trzeba też spać na pieniądzach, aby przyczynić się do zmiany. Długofalowej
zmiany, nie takiej – pstrykniemy i już problemu nie będzie. Technologiczne
media w Polsce zaprezentowały zgoła inne podejście do tematu. Oto my,
Polacy, płacimy za iPhone’a kilka tysięcy złotych. Jakby ktoś nas do tego
przymuszał. Zatem jak już płacimy, to żądamy! Jak ładowarka i słuchawki
były, to mają być! Bo ja, Kowalski, zapłaciłem. Ja wydałem. Ja mam dostać.
Niech o dobro planety walczą inni.
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Samo Apple nie naprawi tym jednym ruchem sytuacji naszej planety.
Oczywiście, że mogli obniżyć cenę iPhone’a. Bo przecież podnosząc
jego możliwości, zmieniając jego wygląd i czyniąc go pozbawioną, pod
wieloma względami, konkurencji częścią globalnego ekosystemu, nie
mają większych kosztów. Przecież iPhone’y powinny tylko tanieć. I nie
zrozumcie źle tej ironii – ja rozumiem to oburzenie; patrząc na to, ile
w Polsce musimy pracować (28 dni), aby kupić sobie taki sprzęt. Może
zatem – kupujmy tańsze? Może zatem zaplanujmy taki zakup z wyprzedzeniem? Może sprawdźmy, ile faktycznie ładowarek mamy w domu
i czy czasem do naszych bezprzewodowych słuchawek nie przyczepił
ktoś dodatkowych przewodów, skoro tak piszą w mediach? Mamy
2020 rok, z jakich słuchawek korzystasz? Dobrze – nie krzycz, Dobry
Człowieku. Skoro z przewodowych, to zapewne je posiadasz. Gratuluję!
Nie ma za co.
Jest to dla mnie szalenie przykre, patrzeć jak cholernie trudno jest nam
wygrywać z tym, co wynieśliśmy z poprzedniej epoki, systemu czy
w końcu – z domu. I mówię też za siebie. Nikt tu nie jest bardziej uprzywilejowany. Doprawdy, nic się nie zmieni, dopóki to nasze narodowe
„należy mi się”, a „Polska jest centrum wszechświata”, nie zmieni się
na proste, ludzkie: „Jak mogę pomóc?”. Apple, wycofująca z Formuły 1
swoje jednostki napędowe – z powodu ekologii – Honda czy każda inna
firma na świecie, nie ma tutaj znaczenia. Liczy się działanie. Wspólne.
Sprzężone. W takim obszarze, na jaki my możemy sobie pozwolić. Marzy
mi się, abyśmy coraz częściej rozumieli, że więcej nie znaczy lepiej,
taniej nie znaczy często trwalej (a nierzadko znaczy o wiele drożej), ale
najważniejsze, że nic absolutnie nikomu się nie należy z urzędu. Patrząc
na sprawę pragmatycznie. Możesz żądać od świata,
aby wybudował Ci drapacz chmur. Na kredyt, na
gębę, za cokolwiek i czyimkolwiek kosztem. Bo Ci
się należy. Będzie nieco plastikowy, niewygodny, ale

Mówi się, że rynek smart-

wysoki i dumny niczym ogon pawia. I w końcu, na

fonów jest cholernie

tym betonowym dachu świata staniesz Ty. Ups. Upa-

nudny. Jest. I nowe materiały czy kolory słuchawek tego nie zmienią.

dek. Z 10. piętra zaboli znacznie mocniej niż z przytulnej, wystarczającej „parterówki”. Tak – słyszę
– gratuluję tego, że to osiągnąłeś i stać Cię na więcej.
Mam pytanie: „Co to znaczy więcej?”.
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Trzy kroki do skutecznego
wymagania od innych ludzi
Wydarzyło się to dawno temu. W tamtym czasie nie przepadałem
za chodzeniem po górach. Mimo tego dałem się wyciągnąć na dość
poważną, jak dla mnie, wyprawę.

I
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I oto byłem tam, na szczycie, wyczerpany, ale szczęśliwy, że odcinek
„pod górę” mamy za sobą. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że tuż
pod szczytem jest nawet miejsce, w którym można kupić ciepły posiłek.
Mój przyjaciel, który był odpowiedzialny za naszą wyprawę, widząc, co
ze mnie zostało po kilku godzinach wspinaczki, zapytał, czy chciałbym
coś zjeść. Powiedziałem wtedy coś w stylu: „Tak, po prostu przynieś
mi coś”. On zniknął i po chwili był z powrotem z soczystym i pięknie
pachnącym burgerem. Dla mnie nie miał nic. Oczywiście wściekłem się
i zacząłem go obwiniać. I bardziej w myślach niż w słowach analizowałem, jak bardzo mnie zawiódł. Dopiero po latach uświadomiłem sobie,
jak bardzo się wtedy myliłem. Odkryłem też, że istnieje właściwszy sposób postępowania, zwany „procesem odpowiedzialności”.
To zdecydowanie jest trudny temat. Aby wymagać od innych ludzi,
a w szczególności pociągać ich do odpowiedzialności, muszę sam
mentalnie być we właściwym miejscu. Polecam przeczytanie książki
„Ekstremalne przywództwo”, aby nabrać nawyku brania pełnej odpowiedzialności w każdej sytuacji. Tam, w górach to była oczywiście moja wina,
że przyjaciel

nic mi wtedy nie przyniósł. Byłem zmęczony, sfrustrowany
i w rezultacie nie byłem konkretny. Zapytał mnie, ale moją odpowiedź
można było zinterpretować jako: „Odejdź człowieku, jestem zmęczony”.
Załóżmy, że jesteśmy we właściwym punkcie mentalnym. Przejmujemy pełną
odpowiedzialność i nadal chcemy zaadresować czyjeś niedociągnięcia. Jaki
jest właściwy sposób, aby wymagać czegoś od innych i robić to z klasą?

Właściwy sposób pociągania ludzi do
odpowiedzialności
Jest to prostsze, niż mogłoby się wydawać, ale zarazem – niełatwe. Cały
proces składa się z kilku kroków i kilku pytań, na które muszę sobie
odpowiedzieć. Tak, to ja muszę znaleźć na nie odpowiedź i to ja jestem
odpowiedzialny za każdą sytuację, w której muszę wymagać czegoś od
innych lub pomóc im być bardziej odpowiedzialnymi.

Czy sam wiem, czego chcę?
Przede wszystkim to ja sam muszę wiedzieć, czego chcę. Pamiętacie
historię z początku? W swojej komunikacji byłem po prostu niejasny.
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To zdecydowanie jest trudny temat. Aby wymagać od innych
ludzi, a w szczególności pociągać ich do odpowiedzialności,
muszę sam mentalnie być we właściwym miejscu. Polecam
przeczytanie książki „Ekstremalne przywództwo”, aby nabrać
nawyku brania pełnej odpowiedzialności w każdej sytuacji.

Widać było, że jestem głodny, ale też byłem zły i sfrustrowany, i w konsekwencji powiedziałem coś bardzo niejasnego. Mój przyjaciel nie czytał
w moich myślach i po prostu zrobił to, co jego zdaniem było najlepsze.
Mógł oczywiście kupić cokolwiek, ale co by było, jeśli kupiłby mi niewłaściwą rzecz?
Teraz zaimplementujmy to do kontekstu biznesowego. Wyobraź sobie
sytuację, kiedy poprosisz kolegę o raport i mówisz: „Czy mogę jutro
dostać ten raport?” Wydaje się w porządku. Jeśli jednak jesteś w Europie, a druga osoba jest w USA, „jutro” jest pojęciem niejasnym i musisz
być bardziej precyzyjny. Może lepiej zapytać: „Czy możesz przesłać mi
raport, nad którym razem pracowaliśmy, do końca dzisiejszego dnia,
abym mógł go otrzymać jutro o moim czasie? To ważne, bo będę prezentował i muszę się przygotować”.

Czy zapytałem lub poprosiłem o to drugą
stronę?
Kolejny krok na drodze do polepszenia komunikacji z innymi to właśnie
sama komunikacja. A dokładnie klarowne zapytanie lub prośba do drugiej osoby. Krok ten jest niezmiernie ważny, bo sprawdza, czy sami zrobiliśmy wszystko, zanim zaczniemy wymagać od innych. W mojej historii
mogłem po prostu powiedzieć: „Kup mi to, co kupujesz dla siebie”.
Zamiast tego pomyślałem, że moje „może” oznacza już konkretną prośbę
o przysługę.
Aby wdrożyć to w biznesie, zadaj sobie pytanie — ile razy mówimy:
„Musimy zrobić ten raport”, albo „Powinieneś pracować wydajniej”. I wiele innych niejasnych sformułowań, które są jednocześnie
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oświadczeniami i życzeniami. Aby móc wymagać od innych we właściwy
sposób, musimy być konkretni w naszych pytaniach, prośbach i poleceniach. Gdybym miał przedstawić szablon na efektywną prośbę lub polecenia, to wyglądałby on tak:
„Czy możesz <działanie: prośba, polecenie> w <dokładnym czasie>,
ponieważ <dlaczego jest to dla mnie ważne>”.

Czy druga strona się zgodziła?
Proces brania odpowiedzialności nie kończy się jednak tutaj. Jak dotąd
jest to komunikacja jednokierunkowa. Nawet jeśli jestem szczegółowy
i wyjaśniam, dlaczego jest to istotne, nadal muszę usłyszeć potwierdzenie od osoby, która jest po drugiej stronie naszej komunikacji.
Mógłbym bardzo konkretnie opisać mojemu przyjacielowi to, co chciałbym zjeść, ale on mógłby wtedy odpowiedzieć: „Nie mam przy sobie
tylu pieniędzy”.
W sytuacji biznesowej nie mogę zakładać, że praca zostanie wykonana, ponieważ moje prośby były szczegółowe. Powinienem poczekać
i potwierdzić, czy wszystko jest jasne i może być wykonane w pożądanych ramach czasowych. Druga strona musi się na to zgodzić.

Wymagaj od innych, ale tak, jakbyś chciał, aby
wymagano od Ciebie
W większości sytuacji, jeśli wykonasz te trzy proste kroki i przejdziesz przez podane pytania — zadanie zostanie wykonane. Są jednak

Aby wdrożyć to w biznesie, zadaj sobie pytanie — ile razy
mówimy: „Musimy zrobić ten raport”, albo „Powinieneś pracować wydajniej”. I wiele innych niejasnych sformułowań, które
są jednocześnie oświadczeniami i życzeniami. Aby móc wymagać od innych we właściwy sposób, musimy być konkretni
w naszych pytaniach, prośbach i poleceniach.
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okoliczności, w których zdarzy się, że coś nie zostanie ukończone, zadanie nie zostanie wykonane, a burgery nie trafią do głodnych brzuchów.
W takich sytuacjach nadal muszę w pełni przejąć odpowiedzialność za
sytuację. Może moje instrukcje nie były aż tak dobre i jasne. Być może
druga osoba ma inne wyzwania, a ja je ignoruję.
W tej dziedzinie przydaje się sztuka konstruktywnej krytyki. To złożony
temat i wart jest osobnego wpisu. Pamiętajmy jednak o złotej regule:

Rozliczanie ludzi to sztuka, podobnie jak udzielanie informacji zwrotnej. Zainwestuj w tę umiejętność. Pamiętaj o braniu odpowiedzialność także na tym etapie. Być może Twoje
instrukcje nie są aż tak czytelnie, a Twoje intencje nie są zrozumiałe dla drugiej strony?

Wymagaj od ludzi i komunikuj im swoje oczekiwania, ale zachowuj się tak
samo, jak byś chciał, aby ludzie pociągali do odpowiedzialności Ciebie.

Wnioski
• Nie zakładaj, że ludzie będą czytać w twoich myślach, zamiast tego
bądź bardzo konkretny w swoich pytaniach i poleceniach.
• Czy sam wiesz, czego chcesz i czy wiesz, jak to wyrazić?
• Czy pytając innych, formułujesz konkretną prośbę, podajesz czas na
realizację i informujesz, dlaczego jest to ważne?
• Czy upewniasz się, że druga strona się zgodziła, uwzględniając podane
warunki i parametry (czas, miejsce, zakres itp.)?
• Rozliczanie ludzi to sztuka, podobnie jak udzielanie informacji zwrotnej. Zainwestuj w tę umiejętność. Pamiętaj o braniu odpowiedzialność
także na tym etapie. Być może Twoje instrukcje nie są aż tak czytelnie,
a Twoje intencje nie są zrozumiałe dla drugiej strony?

FELIETONY

ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

244

Kupujemy rower: szosa
Jest połowa października. W następną niedzielę z kolegami umówiliśmy
się na ostatnią wyprawę tego sezonu. Mam nadzieję, że pogoda
pozwoli, mimo że dzisiaj za oknem deszcz i wiatr. Czas zakończyć sezon
i pomyśleć o następnym rowerze szosowym.

W
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W poprzednim miesiącu opisałem rower Gravel. Idziemy teraz dalej
i wybieramy najlepszą dla siebie „szosówkę”. Czym jest tego rodzaj jednoślad? To po pierwsze lekka konstrukcja nastawiona na szybkie pokonywanie kilometrów. Dla wielu osób najbardziej charakterystyczna i rzucająca
się w oczy jest kierownica typu „baranek”.
Rowery szosowe to nie tylko jeden rodzaj, jak bywało kiedyś. Teraz
mamy różne warianty i wariacje. Podstawowy jest podział na rowery szosowe, rowery aero i lekkie rowery wspinaczkowe. Rowery wspinaczkowe
dzielą się znowu na rowery race oraz endurance. Race to rowery do
wyścigów, widzimy je na wszystkich rozgrywanych zawodach kolarstwa
szosowego ze startu wspólnego, gdzie mamy podjazdy pod wzniesienia.
Rowery aero widzimy na zawodach rozgrywanych na płaskich trasach.
Rowery do jazdy czasowej to bywalcy etapów czasowych oraz wszystkich odmian zawodów triatlonowych.
Czym się różnią powyższe rowery? Różnica jest w ramie i jej geometrii.
Wszystkie rowery przeznaczone do zawodów mają agresywną sylwetkę.
Kolarz jest nisko pochylony i układa się aerodynamicznie. Nie jest to dla
amatora zbyt wygodne i polecam zastanowić się nad tym na wstępie.
Szczególnie gdy dopiero zaczynamy przygodę z kolarstwem szosowym.
Niektóre modele oczywiście można ustawić w sposób mniej agresywny.
Jednak nie w przypadku rowerów czasowych, tu polecam na początek
kupić rower aero z przystawką czasową zwaną „lemondką”.
Najlepszym wyborem na początek będą dla amatorów rowery z grupy
„endurance”. Po pierwsze, są wygodne jak na rower szosowy. Po drugie,

Różnica jest w ramie i jej geometrii. Wszystkie rowery przeznaczone do zawodów mają agresywną sylwetkę. Kolarz jest
nisko pochylony i układa się aerodynamicznie. Nie jest to dla
amatora zbyt wygodne i polecam zastanowić się nad tym na
wstępie. Szczególnie gdy dopiero zaczynamy przygodę z kolarstwem szosowym.
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przeważnie tańsze niż rowery o sylwetce
wyścigowej. Jak je poznać? Najłatwiej na
stronie producenta zerknąć, jak je przyporządkował lub porównując do innych. Mają
przeważnie wyższą główkę ramy, czyli ten element, gdzie zamocowany jest widelec od koła
przedniego i mostek, na którym jest kierownica. Kierownica jest dzięki temu wyżej i plecy
kolarza są bardziej wyprostowane. Są modele
rowerów, np. TCR od Giant czy SuperSix od
Cannondale, które spokojnie można skonfigurować tak, by nawet amator na nich czuł się
dosyć wygodnie podczas jazdy do 100 km.
Podstawowe pytanie to oczywiście, ile
chcemy przeznaczyć pieniędzy na zakup
nowego roweru. Możemy podzielić tu rowery
na takie do 3–4 tys. PLN, potem takie do ok.
10 tys. i wszystko ponad tę kwotę.
Zaczynając od najtańszych modeli, mamy tu
na 100% ramę wykonaną z aluminium. Warto
wyszukiwać takie rowery, gdzie mamy pełen
karbonowy widelec. Daje nam to większą
amortyzację i pochłanianie mikrodrgań, bez
przenoszenia ich na nadgarstki. Gdyby sztyca
była karbonowa, to byłoby genialnie, ale
w większości modeli nie ma co na to liczyć.
Tak samo jak na sztywne osie czy hamulce
tarczowe, jeśli już będą, to raczej też mechaniczne, a nie hydrauliczne. Zastosowany
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napęd, czyli przerzutki, to minimum powinny być Shimano Sora. Proszę
wystrzegać się suportu na kwadrat. Osprzęt Sora działa już na tyle dobrze,
że poczujemy, jakbyśmy mieli lepszy osprzęt, a kosztowo jest przystępny.
Lepiej wybrać Sorę i wymienić za zaoszczędzone pieniądze sztycę dla lepszego komfortu.
W rowerach do 10 tys. PLN już możemy mieć dwie wersje ram. Najwyższe
modele aluminiowych rowerów lub podstawowe karbonowe. Lepiej mieć
karbon czy aluminium? Ja sam osobiście wolałbym mieć słaby osprzęt np.
Shimano Tiagra i karbonowy rower niż Ultegrę na rowerze aluminiowym.
Tu znowu dwie rzeczy, na które zwracamy uwagę: sztywne osie i hamulce
tarczowe. To teraz już raczej obowiązek, ale na rynku są nadal rowery bez
tych elementów. Możemy kupić taki rower, ale musimy się liczyć z tym,
że przy odsprzedaży stracimy więcej. To już raczej jest schyłkowy czas
tego typu rowerów. Jednak dla osoby jeżdżącej rekreacyjnie nie będzie to
miało większego znaczenia i wtedy uzasadniony jest taki zakup, bo można
wywalczyć lepszą cenę na rower.
Powyżej 10–13 tys. PLN to już jest panowanie tylko i wyłącznie rowerów
karbonowych. Na osprzęcie zaczynającym się od Shimano 105. Musimy
tylko odpowiedzieć, na ile możemy sobie pozwolić z wydawaniem
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pieniędzy, bo tak naprawdę wydanie kwoty podobnej jak na samochód
osobowy nie jest trudne. Tu patrzymy już na dodane w zestawie koła
i dodatki. Ja osobiście wybrałem Giant TCR z kołami karbonowymi i obustronnym pomiarem mocy. Bo był najlepszy stosunek ceny do oferowanych komponentów. I w tym przedziale tak chyba należy do tego podejść.
Wybieramy kolory i komponenty. Przy kwotach około 20 tys. PLN właściwie mamy pewność, że zakupiony rower ma wszystko, co można mieć
w nowych rowerach. Ceny powyżej wzrastają wraz z zastosowanymi niuansami lub z odpowiednim znaczkiem danej firmy.
Rower szosowy to dla mnie przez ostatnie dwa lata wyjątkowe przeżycie.
Prędkość i brak ograniczeń. To zdrowy tryb życia oraz, nie bójmy się tego
powiedzieć, elegancja i „stylówka”. Wszystko składa się na zupełnie inne
spojrzenie na środek transportu. Tu musimy inaczej i już świadomie zdecydować się na taką formę aktywności związanej z rowerem.
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Jak bogaci stają się jeszcze bogatsi,
a biedni jeszcze biedniejsi?
Gdy piszę te słowa, kampania prezydencka w USA trwa w najlepsze,
a jednym z tematów tabu (poza cudownym ozdrowieniem Trumpa)
jest fakt, że prezydent USA od wielu lat nie płaci podatków i, co
najważniejsze, robi to całkiem legalnie.

S
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Sporo moich znajomych pytało mnie, jak to jest możliwe, więc postanowiłem w tym krótkim artykule wyjaśnić podstawową różnicę między ludźmi
bogatymi a resztą społeczeństwa.
Pamiętaj tylko, że żadne z przedstawionych tu rozwiązań nie jest poradą
finansową, a ja nie jestem doradcą finansowym. W celu otrzymania porad
dopasowanych do Twoich warunków należy skontaktować się z księgowym
lub doradcą podatkowym.

Bogaci nie pracują za pieniądze
Jak mawia w swojej książce „Bogaty ojciec, biedny ojciec” Robert Kiyosaki,
bogaci nie pracują za pieniądze. Co nie znaczy, że nic nie robią. Plan tygodnia wielu z nich zawstydziłby niejednego Kowalskiego, który twierdzi, że
ciężko pracuje.
Różnica między bogatymi a resztą z nas polega jednak na tym, że bogaci
ludzie, zamiast pracować na etacie, są właścicielami biznesów. To tak
naprawdę fundament drogi do bogactwa.
Gdy pracujesz na etacie, nie ma ucieczki przed podatkami, są one pobierane automatycznie, zanim wypłata trafi na Twoje konto.
Tak więc osoba bogata, zamiast pracować dla kogoś, prędzej założy własną
firmę i co tylko będzie w stanie, kupi na firmę, zanim wypłaci sobie jakiekolwiek pieniądze w formie wypłaty.
Zilustruję to na prostym przykładzie. Załóżmy, że chcemy kupić sobie
samochód za 100 000 PLN. Przyjmując 20% poziom podatku dochodowego i 20% podatek VAT mamy następujące wyliczenia.

1 Osoba pracująca na etacie:
• Cena auta netto 100 000 PLN
• VAT 20 000 PLN
• Cena do zapłaty 120 000 PLN
• Wypłata 150 000 PLN– 20% podatku dochodowego 			
= 120 000 PLN
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Innymi słowy, musimy zarobić tu 150 000 PLN brutto, aby moc kupić
auto za 100 000 PLN i to nie biorąc pod uwagę żadnych składek na ZUS
czy kosztów życia.

2 Osoba prowadząca firmę i płacąca VAT:
• - Cena auta = 100 000 PLN
• - Podatek = 0

Realny koszt = 100 000 PLN. Jak, zapytasz?
To proste, auto kupione na firmę i udostępnione sobie (jako właścicielowi
firmy) do użytku w ramach pracy jest dla firmy KOSZTEM. Od kosztów nie
płacimy podatku. Podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, płaci się
bowiem od dochodu, a ten wylicza z równania:

Obrót firmy – koszt jego uzyskania = Przychód
– Podatek = Dochód
Jeśli więc mam 100 000 PLN tzw. obrotu (czasami potocznie zwanego
przychodem, choć to nieprecyzyjne określenie), a auto kosztowało 100
000 PLN, to dochód firmy = 0 a 20% z 0 to 0.

OK, ale zapytasz, co z VAT?
Cóż, technicznie VAT musimy dalej zapłacić, ale… jeśli jesteśmy płatnikami
podatku VAT (jako firma) i w danym miesiącu zapłacimy więcej VAT-u, niż
otrzymamy od innych podmiotów z faktur, które sami wystawiliśmy, wówczas państwo zwróci nam nadpłacony podatek VAT.
Tak więc w teorii mogę wziąć kredyt na 20 000 PLN tylko po to, by mieć
pieniądze na zapłacenie VAT-u i za miesiąc dostać zwrot nadpłaconego

Cóż, technicznie VAT musimy dalej zapłacić, ale… jeśli jesteśmy płatnikami podatku VAT (jako firma) i w danym miesiącu
zapłacimy więcej VAT-u, niż otrzymamy od innych podmiotów
z faktur, które sami wystawiliśmy, wówczas państwo zwróci
nam nadpłacony podatek VAT.
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podatku VAT. Wtedy mogę (ale nie muszę) spłacić kredyt, który
zaciągnąłem.
Czyli realnie jako firma musimy wygenerować jedynie 100 000 PLN obrotu,
aby kupić auto za 100 000 PLN. Natomiast jako pracownik na etacie
musimy zarobić ponad 150 000 PLN, czyli ponad 50% więcej.

Dług to coś więcej niż tylko 4-literowe słowo
Krok pierwszy za nami, kolejna kluczowa lekcja z książki Roberta Kiyosakiego, to: „Twój dom to nie jest aktywo”.
Co przez to rozumie Robert Kiyosaki? W uproszczeniu, aktywa to takie instrumenty, które wkładają

Tak więc pierwszy krok to własny

nam pieniądze do kieszeni, a pasywa to rzeczy,

biznes, a drugi to długi… dobre

które je wyjmują. Choć większość ludzi nazywa

długi. Kupując na firmę prawdziwe
aktywa, zwiększamy jej obroty

swój dom inwestycją swojego życia i ich głównym
aktywem, tak naprawdę nie jest on ani jednym,
ani drugim. Powodem tego jest kredyt hipoteczny,

(przychody) oraz ilość aktywów,

który musimy za niego zapłacić, co sprawia, że tak

którymi firma zarządza.

naprawdę jest on jednym z większych składników
naszych comiesięcznych wydatków (na które właśnie musimy tak ciężko pracować).

Taka sama różnica jest między dobrym długiem a złym długiem.
Uproszczając nieco, dobry dług to taki, który służy do zakupu rzeczy, które
wkładają nam pieniądze do kieszeni (np. mieszkanie na wynajem, akcja
płacąca dywidendę itd.), a zły dług to taki, który spłacamy sami. Są to raty
za samochód, dom czy inne zabawki, jakie lubimy sobie kupować.
Tak więc pierwszy krok to własny biznes, a drugi to długi… dobre długi.
Kupując na firmę prawdziwe aktywa, zwiększamy jej obroty (przychody)
oraz ilość aktywów, którymi firma zarządza.

Formuła bogactwa
W naszym równaniu brakuje jednak jeszcze jednego składnika… prawdziwego sekretu bogactwa.
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Co bardziej spostrzegawczy czytelnicy zauważą, że coś tu nie gra.
OK, mamy firmę, za cały dochód kupujemy aktywa, więc nasze obroty =
kosztom, więc nie ma przychodu ani podatków. OK, ale za co żyć?
Tu dochodzimy do sedna sprawy. Aktywa, które posiadamy, mogą nam
posłużyć jako zastaw na zaciąganie kolejnych kredytów, które potem
możemy użyć na wypłacanie sobie np. pensji. Alternatywnie nasze przychody mogą być większe od 0.
Skoro mamy już gdzie mieszkać (np. mając kamienicę, gdzie wynajmujemy
cztery z pięciu mieszkań, a w piątym mieszkamy sami), kupiwszy elektronikę
czy samochód na firmę, to tak naprawdę nie potrzebujemy wielkiej wypłaty.
Możemy więc teraz sobie spokojnie wypłacić jako pensje tzw. minimalną krajową, która… zazwyczaj zwolniona jest z podatku (albo opodatkowana bardzo
nisko), a ewentualne nadwyżki w postaci dywidendy od zysków firmy.
Takie dywidendy to często osobna klasa podatkowa (choć nie w każdym
kraju) która… często ma osobną kwotę zwolnioną z podatku. Nawet jeśli
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musimy z niej zapłacić jakiś podatek, to często jest on niższy niż podatek
dochodowy i nie wymaga płacenia dodatkowych składek na ZUS.
Dlatego właśnie bogaci ludzie kontrolują wiele rzeczy, ale posiadają niewiele z nich. Wszystkie bowiem kupowane są na firmy, którymi oni po
prostu zarządzają.
Co więcej, niektóre kraje (jak USA) pozwalają odpisać od podatków
straty z lat poprzednich. Jeśli więc w roku poprzednim mieliśmy stratę,
wtedy te straty mogą być użyte do zmniejszenia naszej podstawy do
opodatkowania w kolejnym roku.
W taki oto sposób (koszty i długi) pan Trump jest w stanie całkiem legalnie
nie płacić podatków. Czy jest to dobre, czy złe? Pozostawiam to Tobie do
oceny. Powiem tylko tyle, jeśli Cię to złości, to pomyśl, czy chcesz złościć się
na kogoś, kto mądrze wykorzystuje przysługujące mu prawa, czy na system
podatkowy, który być może nie jest równy dla wszystkich.

ODKRYJ STRONĘ
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Proces Siódemki
z Chicago
Aaron Sorkin to zdecydowanie jeden z najlepszych współczesnych
scenarzystów. Wiele z jego tekstów stało się klasykami telewizji i kina
– wymienić tu warto między innymi serial „Newsroom”, czy film „Social
Network”, za który Akademia nagrodziła go Oscarem.
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Po tym, jak Sorkin osiągnął już właściwie wszystko jako scenarzysta,
próbuje swoich sił na krześle reżyserskim. Jego poprzedni film „The
Molly’s Game” z 2017 trudno nazwać spektakularnym sukcesem, choć
ostatecznie nie jest to film zły. Czy kolejne podejście do poprowadzenia filmu od A do Z wypadło lepiej?
„Proces Siódemki z Chicago” to historia, która wydarzyła się naprawdę.
W 1968 roku siedmiu mężczyzn zostało oskarżonych o zorganizowanie
i podżeganie do zamieszek przeciwko wojnie w Wietnamie, podczas
konwencji Demokratów w Chicago. Według oskarżenia działali oni
wspólnie – choć wielu z nich nigdy wcześniej się nie spotkało, ani
nawet ze sobą nie rozmawiało. To wydarzenie bardzo ważne z punktu
widzenia współczesnej Ameryki i walki o prawa obywatelskie. Pomimo
tego, że przeciętny mieszaniec Polski mógł wcześniej o nim nie słyszeć, po tym filmie najprawdopodobniej będzie chciał się dowiedzieć
czegoś więcej o tamtych wydarzeniach.
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Styl Aarona Sorkina można poznać po bardzo celnych, precyzyjnie napisanych dialogach oraz perfekcyjnie napisanych i zbudowanych bohaterach. Nie inaczej jest w przypadku „Procesu…”. To naprawdę świetny
dramat sądowy, pomimo dwugodzinnego metrażu, ogląda się niemalże
jednym tchem. Wielu z zaangażowanych do filmu aktorów daje tu swoje
życiowe popisy – przede wszystkim doskonały Sacha Baron Cohen,
który zdecydowanie zasługuje na oscarową nominację. Również idący
obok niego Eddie Redmayne w końcu nie zagrał na „autopilocie” i jego
rola była inna niż pięć poprzednich. Tak naprawdę każdy aktor pojawiający się na ekranie jest tutaj ważny dla historii – nawet jeśli początkowo
wydaje nam się, że jest to osoba bez większego znaczenia.
„Proces Siódemki z Chicago” to również dobrze poprowadzony film.
Aaron Sorkin wyciągnął lekcję ze słabej reżyserii swojego poprzedniego
obrazu i to się czuje niemal przez cały czas. Nie jest idealnie, ponieważ
w pewnych momentach nieco słabnie tempo narracji, ale kolejne sceny
szybko nam to rekompensują.
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Fani scenopisarstwa Sorkina i dramatów sądowych poczują się tutaj jak
ryba w wodzie. Są tu sceny, które mogą przejść do kanonu i które można
oglądać bez końca. Przede wszystkim na uznanie zasługuje tu wspaniały,
wspomniany już Sacha Baron Cohen oraz dawno niewidziany Frank Langella, w roli sędziego tytułowego procesu – jeśli w tym roku ktoś nie czuł
nienawiści do filmowej postaci, to teraz to się zmieni.
Film jest do obejrzenia na Netfliksie i ten rodzaj dystrybucji absolutnie
mu nie zaszkodził. Oczywiście, najlepiej byłoby go obejrzeć w kinie, ale
tego typu filmy smakują równie dobrze z domowej kanapy.
Zapraszam również do przesłuchania odcinka podcastu Inna Kultura,
w którym omawiamy ten film.

FILM

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Ocena iMagazine

260

Mroczne wody
Październik był bardzo dobrym miesiącem, jeśli chodzi o dramaty
sądowe. Najpierw „Proces Siódemki z Chicago” dostępny na Netfliksie,
a później „Mroczne wody” na HBO. Oba świetne, oba od siebie różne
i oba warte obejrzenia.
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„Mroczne wody” to film z 2019 roku, ale dopiero od niedawna jest on
dostępny w Polsce na HBO Go. Film w reżyserii Todda Haynes’a „Carol”,
„I'm Not There”, („Gdzie indziej jestem”) zgodnie ze swoim tytułem jest
dość mroczny, przede wszystkim w wydźwięku i poczuciu bezsilności,
jaki momentami powoduje.
Podobnie jak „Proces…” jest oparty na faktach. Opowiada historię
prawnika środowiskowego, do tej pory broniącego korporacji, który
podejmuje się śledztwa i przygotowania pozwu przeciwko jednej
z największych firm w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? O tym już
trzeba się przekonać samemu.
Główną rolę w filmie gra Mark Ruffalo – chyba największych współczesny everyman Hollywood. Oglądanie go na ekranie w każdej roli to
czysta przyjemność i tym razem nie jest inaczej. Pomimo tego, że nie
znałem wcześniej historii Roba Bilotta, w którego Ruffalo się wciela,
jestem pewny, że to dokładnie taki człowiek. Kolejny raz na ekranie
widać w jego wykonaniu postać, a nie samego aktora. To największa
aktorska sztuka, która udaje mu się bez względu na to, czy gra prawnika walczącego o sprawiedliwość, czy zielonego stwora, walczącego
z najeźdźcami z kosmosu.
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Film Haynesa trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty
i z każdą chwilą daje nam do zrozumienia, że żyjemy na świecie, w którym nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość, a wszystkim rządzą
pieniądze. Przykre tym bardziej, kiedy przypominamy sobie, iż jest to
historia oparta na faktach.
Pomimo tego, że na pierwszy plan zdecydowanie wybija się tu Mark
Ruffalo, to w filmie możemy zobaczyć partnerujące mu inne znane
twarze. Zaczynając od wcielającej się w żonę głównego bohatera Anne
Hathaway, szefa Tima Robbinsa, Billa Pullmana czy Victora Garbera – to
jeden z tych aktorów, których nazwisko zapewne nic nikomu nie powie,
dopóki nie zobaczycie jego twarzy i wtedy wszystko staje się jasne.
W zasadzie trudno jest nazwać „Mroczne wody” dramatem sądowym,
tak jak było to w przypadku „Procesu Siódemki z Chicago”. O wiele
bardziej zasługuje on na miano sądowego thrillera, który w wersji książkowej mógłby napisać John Grisham. To jedna z najlepszych pozycji
z obecnie dostępnych na platformach streamingowych i zdecydowanie
warta obejrzenia. Piątkowy lub sobotni wieczór może śmiało stanąć pod
znakiem tego seansu.
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Premiery streamingowe
listopad 2020
Kłamstewko
Komedia obyczajowa, będąca jednym
z najciekawszych filmów 2019 roku. W główną
rolę wciela się tutaj Awkwafina, która gra
młodą kobietę mieszkającą na co dzień
w Stanach Zjednoczonych, udającą do
rodzinnych Chin, by spotkać się z babcią,
u której zdiagnozowano śmiertelną chorobę.

Premiera: 07.11			
		

Sonic. Szybki jak błyskawica
Ekranizacja jednej z najpopularniejszych gier wideo.
Sonic jest niebieskim antropomorficznym jeżem
o niezwykłych mocach, który przybył na Ziemię
z kosmosu. Łączy siły z policjantem, aby powstrzymać
Doktora Robotnika (Jim Carrey), który pragnie
schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy w celu
przejęcia kontroli nad światem.

Premiera: 08.11				
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The Crown – Sezon 4
Czwarty sezon jednej z najpopularniejszych
produkcji Netfliksa. „The Crown” opowiada
historię Elżbiety II i brytyjskiej rodziny
królewskiej od początków XX wieku aż
po współczesność. Każdy sezon dzieje
się w innym okresie panowania królowej,
a tłem są najważniejsze wydarzenia z dziejów
współczesnej Wielkiej Brytanii i świata.
W najnowszym sezonie poznamy postać
księżnej Diany.

Premiera: 15.11			
		

Elegia dla bidoków
Były żołnierz Marines z południowego
Ohio, a obecnie student Szkoły Prawa na
Uniwersytecie Yale, jest bliski zdobycia
wymarzonej pracy. Nagły kryzys rodzinny
zmusza go jednak do powrotu do domu,
o którym starał się zapomnieć. J.D. musi
na nowo ułożyć sobie relacje ze swoją
niełatwą rodziną, w tym ze zmagającą się
z uzależnieniem matką Bev. W rolach głównych
zobaczymy tu Amy Adams i Glenn Close.

Premiera: 24.11		
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Muzyka młodego
pokolenia
Dużo ostatnio słucham muzyki, naprawdę dużo. Jednak czasem jest tak,
że choć dużo słuchamy, to tkwimy w tej swojej bańce i po prostu nie
możemy z niej wyjść. Tak było też ze mną.
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Uważałem się za bardzo otwartego – ba, mówiłem nawet, że: „Co to
nie ja i czego to ja nie słuchałem”. Okazało się jednak, że jeśli punk, to
słucham jedynie zespołów, które znam od lat. Jeśli rap, to wiadomo, że
tylko dobry polski, stary rap.
Wydarzyło się jednak coś, co sprawiło, że postanowiłem dać szansę kilku
wykonawcom, których do tej pory nie słuchałem. I w ten oto sposób
odkryłem nową falę rapu, punka i emo. Okazało się nawet, że jest to
muzyka bardzo dobra, świeża i przede wszystkim jakaś.
Powstało jedynie pytanie – dlaczego aż tyle czasu zajęło mi przekonanie
się do muzyki, która obiektywnie jest dobra, ba, jest nawet bardzo dobra.
Pierwszym czynnikiem jest wiek i klasyczne: „Lubię słuchać muzyki, którą
już znam” – z wiekiem powoli zawęża nam się świat, przestajemy odczuwać
potrzebę poznawania wciąż nowych dźwięków, odkrywania nowych bodźców, etc. Oczywiście nie dotyczy to jedynie muzyki, ale również innych dziedzin życia – w dużym skrócie można to nazwać dorastaniem połączonym
z osiadaniem w dorosłości.
Nigdy jednak nie myślałem w ten sposób o sobie, więc było to dla mnie
dość odkrywcze i orzeźwiające, gdy zdałem sobie sprawę, że wciąż
muszę się stymulować i starać się zachować otwartą na nowości głowę
– tylko w ten sposób nie zostanę przysłowiowym „dziadem”.
Drugim czynnikiem jest wpływ środowiska i to, co mówią nasi znajomi:
„Ten wokalista jest słaby”, „Kiedyś to było granie”, „Tego to się nie da
słuchać”, etc. Nawet najtwardsi z nas część z tych informacji wezmą do

Nigdy jednak nie myślałem w ten sposób o sobie, więc było to
dla mnie dość odkrywcze i orzeźwiające, gdy zdałem sobie
sprawę, że wciąż muszę się stymulować i starać się zachować
otwartą na nowości głowę – tylko w ten sposób nie zostanę
przysłowiowym „dziadem”.
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siebie i przy odpowiednim szczęściu (albo nieszczęściu) wpłynie to na
nas tak, że zaczniemy się zamykać w naszej pokoleniowej bańce.
No dobrze, ale wiemy, co może mieć na nas wpływ, wiemy w dużym
uproszczeniu, co zrobić, żeby z tym walczyć – na co zatem warto się
otworzyć, co warto sprawdzić?
Zdecydowanie polecam twórczość YUNGBLUD, Machine Gun Kelly
z zagranicznego podwórka, a z polskiego? Bedoes i Smolasty – to tylko
kilka przykładów, które absolutnie wywróciły mój świat muzyczny do
góry nogami. Oczywiście na początku było ciężko, na początku myślałem – to nie dla mnie, to nie jest mój świat – jednak w chwili, gdy dałem
sobie i tej muzyce szansę, zobaczyłem, że jednak nie bez powodu to
właśnie te nazwiska są obecnie na topie. Czasem, jak widać, warto dać
sobie szansę. Czasem, parafrazując tekst Smolastego z utworu „Tyson
Fury”: Warto żyć na jakimś poziomie, ale być też blisko ulicy.
Tylko w ten sposób, będąc otwartym na nowe, trzymając się blisko
ziemi, jesteśmy w stanie na trzeźwo ocenić otaczający nas świat. Tego
sobie i Wam życzę!
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Kruche ciasto jabłkowośliwkowe z bezą
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Ciasto:

Masło wysiekać z mąką i cukrem, następnie dodać żółtka

• 250 g mąki

i śmietanę. Zagnieść ciasto i schłodzić w lodówce przez co

• 100 g masła

najmniej 30 min.

• 3 żółtka
• 1 łyżka gęstej
śmietany

Jabłka obrać i pokroić na kawałki, śliwki pozbawić pestek i, jeśli
są duże, pokroić na cząstki. Owoce podsmażyć, aż się lekko roz-

• 100 g cukru

padną i odparują. Pod koniec dodać cynamon i imbir.

Farsz

Schłodzone ciasto wyjąć z lodówki, rozwałkować, wyłożyć nim

• 500 g jabłek

formę i ponakłuwać widelcem. Położyć na nim papier do piecze-

deserowych

nia i np. suchą fasolę lub groch jako obciążnik. Piekarnik rozgrzać

• 500 g śliwek (mogą

do temp. 180°C i podpiec przez 15 min. Następnie zdjąć folię

być również same

z fasolą i jeszcze chwilę podpiec, do zrumienienia wierzchu.

jabłka)
• ½ łyżeczki
cynamonu

Białka ubić na sztywną pianę, dodać stopniowo cukier i jeszcze ubić, aż będzie sztywna piana. Dodać mąkę ziemniaczaną

• Szczypta imbiru

i lekko wymieszać.

Beza

Na podpieczony spód wyłożyć podduszone owoce i ubitą bezę.

• 3 białka

Piec w 180°C przez 20–25 min.

• 150 g cukru pudru
• 1 łyżeczka mąki
ziemniaczanej

Podawać po przestudzeniu.
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