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Wyłącz hałas, włącz muzykę – całkowicie bezprzewodowo
Dzięki tym słuchawkom True Wireless z systemem ANC na nowo odkryjesz swoją ulubioną muzykę, w dowolnym miejscu i czasie. Doskonały dźwięk, trzy tryby redukcji
hałasu, sterowanie dotykowe oraz funkcje Qualcomm cVc™, TrueWireless™ Stereo Plus
i hear-through łączą się w jeden, całkowicie bezkompromisowy i wszechstronny model.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

4,5+13,5h

Salony firmowe Audio-Technica
www.tophifi.pl
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TWÓJ NASTRÓJ
W TWOICH
RĘKACH
Z GŁOŚNIKAMI
BEZPRZEWODOWYMI
DENON HOME
WWW.DENON.PL

Zbudowane w oparciu o 110 lat doświadczeń głośniki serii Denon Home wypełnią Twój dom doskonałym brzmieniem - całkowicie bezprzewodowo. Możesz cieszyć
się słynną jakością dźwięku Denon, po mistrzowsku dostrojonego i płynnie przesyłanego z ulubionych usług przez Wi-Fi, AirPlay2 lub Bluetooth®, nawet w wysokiej
rozdzielczości. Dzięki wbudowanej technologii HEOS możesz grupować głośniki lub podłączać je do amplitunerów AV lub soundbarów Denon.

DENON HOME 150.

DENON HOME 250.

DENON HOME 350.

Kwintesencja stylu w kompaktowej obudo-

Poznaj wielkie HiFi o małych rozmiarach.

Słuchaj wspaniałego dźwięku w każdym, nawet

wie - głośnik bezprzewodowy do każdego
pomieszczenia, nawet tych wilgotnych, jak
kuchnia, czy łazienka.

To głośnik do średnich i większych pomieszczeń, w których zaprezentuje imponującą
scenę dźwiękową.

najdalszym zakątku swojego domu. Ten flagowy
głośnik ma moc i klasę do wypełnienia nawet
największych pomieszczeń.

DOSKONAŁOŚĆ W KAŻDYM DŹWIĘKU
Głośniki bezprzewodowe Denon Home są zbudowane tak, aby zapewnić
niesamowitą jakość dźwięku. Ich zaawansowane konstrukcje akustyczne
składające się z wysokiej klasy przetworników wysokotonowych i niskotonowych, a także wzmacniaczy klasy D zapewniają doskonałość w każdym
pojedynczym dźwięku. Czujniki zbliżeniowe przycisków na górnym panelu
przywitają Cię świeceniem, gdy zbliżysz do nich dłoń, by w łatwy sposób
sterować głośnikiem dotykowo. Używając przycisków szybkiego dostępu
możesz zapisać swoje ulubione internetowe stacje radiowe, unikając kłopotów z szukaniem. Możesz też użyć komend głosowych. We współpracy
z inteligentnym głośnikiem lub za pomocą smartfona możesz, w zależności
od regionu, używać Amazon Alexa, Google Assistant lub Apple Siri. Ustawienia? Wszystko zrobisz w kilka minut za pomocą smartfona i darmowej
aplikacji HEOS.

POCZUJ ENERGIĘ JAK NA KONCERCIE NA ŻYWO
My Baby, zespół z Amsterdamu, na dużych scenach festiwalowych, takich jak
Glastonbury lub Lowlands czuje się jak ryba w wodzie. Jego członkowie jednogłośnie są pełni pochwał dla eksperckiego sposobu strojenia dźwięku
w głośnikach Denon Home. „Jeśli chodzi o dźwięk, wszyscy jesteśmy bardzo
drobiazgowi“ - mówi Cato, główny wokalista i gitarzysta - „bezprzewodowe
głośniki Denon Home pozwalają, by cała energia nagrania wybrzmiała w Twoim salonie.”

CZAS NA ZMIANY.
CZAS NA DENON.

Więcej:

OKIEM PAWŁA JOŃCY

PAWEŁ JOŃCA
@paweljonca
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Co za numer Wam serwujemy… 290 stron
naszych rekomendacji prezentowych w najróżniejszych kategoriach od Apple, Samsunga, przez
bardzo rozbudowane audio w kilku odsłonach,
TV, fitness, Smart Home, lifestyle, książki i kończąc na pomysłach na prezenty dla… kryptogeeków. Przeglądajcie – na pewno coś znajdziecie
dla siebie i swoich bliskich.
Niezależnie od naszych rekomendacji w numerze
nie zabraknie jak zwykle innych tekstów. Polecam szczególnie testy audio – m.in. Homepod
Mini, słuchawek Sony WH-1000XM4, ale nie tylko.
Zwróćcie uwagę też na nowości na rynku Macbooka Air z procesorem M1, PS5, Xbox X, Airofit czy
BMW otwieranego… iPhone’em. Bardzo ciekawie też
zapowiadają się świąteczne felietony.
Korzystając z okazji, chciałem w imieniu całej
redakcji życzyć Wam przede wszystkim zdrowia
i cierpliwości w tych trudnych czasach. Damy
radę, jeszcze będzie przepięknie. Dbajcie o siebie
i innych dookoła
Wszystkiego najlepszego!		

Dominik Łada

Mocne. Kolorowe. Inspirujące.

Wszyscy jesteśmy SUPREME
Słuchawki SUPREME ON nie tylko wyglądają dobrze,
ale są również naszymi najmocniejszymi słuchawkami Bluetooth.
Tak się dzisiaj słucha muzyki.
Z aplikacją

Teufel Headphones
i funkcją „Share me” !

Wypróbuj przes 8 tygodni

Darmowa dostawa i zwrot

Aż do 12 lat gwarancji

Ponad 40 lat w dziedzinie audio

WYPRÓBUJ TERAZ!
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Wygodnie,
inteligentnie,
prosto.

Steruj oświetleniem bez podnoszenia się z kanapy.
Dzięki inteligentnemu gniazdku TP-Link, lampki

włączysz za pomocą jednego kliknięcia w telefonie
lub głosowo korzystając z Google Assistant.
Możesz też ustawić harmonogramy pracy,

dzięki którym oświetlenie włączy i wyłączy się

automatycznie o wybranej przez Ciebie porze.

Tapo P100
Smart gniazdko WiFi
w w w.tp -link .com .pl
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Aktualizacja iOS do
wersji 14.2
Czytaj dalej....

macOS Big Sur nareszcie
gotowy do zainstalowania!
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

15

Aktualizacja watchOS do
wersji 7.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do wersji 14.2.1
– tylko dla iPhone’ów 12
Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS do
wersji 14.2
Czytaj dalej....
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Nowe, świecące
w ciemności, Powerbeats AMBUSH
powinny pojawić się
dziś w sklepie Apple
Czytaj dalej....

Można już zamawiać skórzane etui do
iPhone’ów 12
Czytaj dalej....
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Tapo C310 - nowa kamera do
monitoringu zewnętrznego od TP-Link
TP-Link uzupełnia ofertę kamer z serii Tapo o model C310 przeznaczony do
monitoringu zewnętrznego. Tapo C310 to nowoczesne podejście do problemu bezpieczeństwa własnej posiadłości.
Nowa kamera od TP-Link to świetne rozwiązanie dla osób, które często
spędzają czas poza domem i cenią sobie bezpieczeństwo. Technologia
zastosowana w Tapo C310 gwarantuje stałą i wysoką jakość monitoringu, a intuicyjna konfiguracja bez problemu pozwoli na samodzielną
instalację systemu kamer nawet najmniej zaawansowanym technicznie
użytkownikom.
Kamerę TP-Link wyposażono w matrycę 3 Mpx, która umożliwia nagrywanie wideo o rozdzielczości 1296p (Full HD). Taka konfiguracja gwarantuje niezwykłą ostrość i jakość obrazu, co umożliwia rozpoznawanie
zarejestrowanych postaci, nawet gdy znajdują się w dużej odległości od

AKTUALNOŚCI
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kamery. Ponadto, Tapo C310 zostało wyposażone w tryb nocny z nagrywaniem w podczerwieni 850 nm oraz automatycznym filtrem przełączania barwy przy słabym oświetleniu. Dzięki temu urządzenie wykryje
każdy ruch nawet w całkowitej ciemności. Nagrania z kamery można
zapisywać na karcie microSD. Tapo C310 obsługuje karty o pojemności
do 128 GB, co pozwala na przechowywanie aż 384 godzin (16 dni) zarejestrowanego materiału.
Ważnym atutem kamery jest wbudowany czujnik ruchu, który wyśle
powiadomienie na telefon za każdym razem, gdy wykryje aktywność.
Ponadto urządzenie posiadawbudowany alarm dźwiękowy i świetlny,
pozwalający skutecznie odstraszyć każdego intruza. Tapo C310 oferuje
także dwukierunkową transmisję audio, czyli możliwość rozmowy przez
urządzenie. Jeśli kurier zapuka do drzwi, można go poprosić o zostawienie
paczki przed drzwiami.
C310 wyróżnia się wśród innych modeli z serii Tapo – jest to jedyna
kamera zewnętrzna. Posiada wodo i pyłoszczelną obudowę klasy IP66
i może pracować nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych od
-20°C do 45°C. W zestawie montażowym znajdują się wodoodporne
mocowania kabli i uszczelki.
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Urządzenie obsługiwane jest za pomocą aplikacji Tapo dostępnej na
urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android. Aplikacja poprzez
chmurę umożliwia dostęp do monitoringu i wszystkich funkcji kamery
z dowolnego miejsca na świecie. Pozwala także na podgląd obrazu
z nawet 32 kamer jednocześnie oraz zarządzanie innymi urządzeniami
do inteligentnego domu z serii TP-Link Tapo. Kamerą można również sterować głosem za pośrednictwem Asystenta Google lub Amazon Alexa.
Dzięki zgodności ze standardem ONVIF, Tapo C310 można również skonfigurować z zewnętrznym oprogramowaniem do obsługi monitoringu.
Pierwsza konfiguracja kamery jest niezwykle prosta. Do urządzenia
dołączony jest kompletny zestaw montażowy, a aplikacja sama prowadzi
użytkownika przez proces konfiguracji.
Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 250zł i został objęty
24-miesięczną gwarancją.
Więcej informacji na temat Tapo C310 dostępnych jest na stronie
internetowej.

Zobacz wydania specjalne
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Zbrickowane MacBooki Pro
– Apple nie pomaga klientom, którym macOS Big Sur
unieruchomił komputery
Czytaj dalej....

Startuje program wymiany
AirPods Pro
Czytaj dalej....

15% prowizji w App Store
dla małych biznesów –
przełomowa decyzja Apple
Czytaj dalej....
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Dokumenty, Arkusze
i Prezentacje Google na iOS
z obsługą edycji plików MS
Office
Czytaj dalej....

Sprawdź, które aplikacje
działają na Apple M1
Czytaj dalej....

iPad Pro z ekranem OLED
już pod koniec 2021 roku
Czytaj dalej....
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Baza danych gier
działających poprawnie na
nowych Macach z Apple M1
Czytaj dalej....

Apple jest na TikToku 		
– to nie żart
Czytaj dalej....

Cortland otwiera nowy
salon w Krakowie
Czytaj dalej....
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JBL Xtreme 3
JBL Xtreme 3 to już trzecia generacja wyjątkowego głośnika przenośnego
od JBL. Jak sama nazwa wskazuje, wyróżnia się on ekstremalnym, potężnym brzmieniem i imponującym dźwiękiem JBL Original Pro. Głośnik jest
już w sprzedaży na polskim rynku.
JBL Xtreme 3 to bezprzewodowy wodoodporny głośnik Bluetooth, który
cieszy doskonałą jakością gdziekolwiek zostanie zabrany. Na basenie.
Podczas pikniku. W czasie relaksu. Bez muzyki nie ma imprezy. Przenośny
głośnik Bluetooth JBL Xtreme 3 z gracją generuje imponujący dźwięk JBL
Original Pro. Cztery przetworniki i dwa pulsujące radiatory basowe JBL
sprawiają, że potężny dźwięk przyciąga uwagę wszystkich, a dzięki funkcji PartyBoost można połączyć więcej głośników obsługujących tę technologię, by emocje muzyczne nabrały nowego wymiaru. Wodoodporny
i pyłoszczelny Xtreme 3 (stopień ochrony IP67) jest również niewzruszony
na zmienne warunki atmosferyczne – nie straszny mu na przykład deszcz
czy śnieg. Zawsze można też skorzystać z poręcznego paska z wbudowanym otwieraczem do butelek, aby łatwo przenieść imprezę pod dach. JBL
Xtreme 3 wywołuje falę poruszenia wszędzie tam, gdzie się pojawia.
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Dzięki czterem przetwornikom i dwóm radiatorom pasywnym JBL Xtreme 3 generuje
imponujący dźwięk JBL Pro o głębokim basie
i wysokiej szczegółowości. A ponieważ dobra
zabawa nie powinna zbyt szybko się kończyć,
Xtreme 3 ma akumulator wystarczający nawet
na 15 godzin pracy. Z głośnikiem bezprzewodowo połączyć można nawet 2 smartfony lub
tablety i na zmianę odtwarzać dźwięk JBL
Pro. Natomiast technologia PartyBoost umożliwia połączenie dwóch głośników zgodnych
ze standardem JBL PartyBoost, aby uzyskać
dźwięk stereo lub połączenie wielu głośników
zgodnych ze standardem JBL PartyBoost, aby
rozkręcić imprezę. Dodatkowo wbudowany
powerbank umożliwia ładowanie urządzenia
zewnętrznego bez zatrzymywania muzyki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
•

Przetworniki: 2 x woofer 70 mm; 2 x tweeter 20 mm

•

Znamionowa moc wyjściowa: 2 x 25 W RMS – woofer
+ 2 x 25 W RMS – tweeter (tryb zasilania AC)

•

Zasilanie: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V, 3 A

•

Pasmo przenoszenia: 53.5 Hz – 20 kHz

•

Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB

•

Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy 36,3 Wh

•

Czas ładowania akumulatora: 2.5 godz. 			
(wejście 20 V / 3 A)

•

Czas odtwarzania muzyki: do 15 godzin (zależnie od
poziomu głośności i odtwarzanej muzyki)

•

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 298.5 x 136 x 134 mm

•

Waga: 1.968 kg

AKTUALNOŚCI

27

Wywiad z Craigiem
Federighi, Johnym Srouji,
i Gregiem Joswiakiem nt.
Apple M1
Czytaj dalej....

Kolejne MacBooki
z procesorami Apple
Silicon w drugiej
połowie 2021 roku
Czytaj dalej....

Wywiad z Craigiem
Federighi, Johnem
Ternusem i Gregiem
Jozwiakiem podpowiada,
żeby nie czekać na
dotykowe ekrany w Macach
Czytaj dalej....
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Dzięki macOS Big Sur
odblokujemy 1Password za
pomocą Apple Watch
Czytaj dalej....

Tegoroczne Apple Music
Awards rozdane
Czytaj dalej....

Twitter udostępnia funkcję
Fleets (Stories) i testuje
rozmowy audio w czasie
rzeczywistym
Czytaj dalej....
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Apple MagSafe Duo nie
może ładować iPhone’ów
z pełną mocą 15 W
Czytaj dalej....

HomePod Mini rozebrany
Czytaj dalej....

Apple wysłało składane
iPhone’y do Foxconn w celu
przetestowania
Czytaj dalej....
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Apple pozwala osadzać
treści z Apple Podcasts na
dowolnej stronie
Czytaj dalej....

Oppo zaprezentowało
trzy nowe koncepty
– zwijany telefon, okulary
i oprogramowanie
Czytaj dalej....

AirPods Studio i kolejne
dowody na istnienie
AirTags odkryte w becie
iOS 14.3
Czytaj dalej....
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Płatności BLIK w Apple – od
teraz doładujesz Apple ID
za pomocą BLIK-a i opłacisz
Apple One, iCloud czy aplikacje w App Store
Czytaj dalej....

Apple wymienia 18 W
zasilacze w iPadach Pro na
model 20 W
Czytaj dalej....

Google Photos kończy
z bezpłatnym, nieograniczonym miejscem
Czytaj dalej....
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Universal Electronics
prezentuje alternatywnego
pilota do Apple TV
Czytaj dalej....

iFixit rozebrało
nowego MacBooka
Air i MacBooka
Pro
Czytaj dalej....

Apple podbiera Intelowi
istotnych pracowników
– od stycznia do firmy
przychodzi Barbara Whye
Czytaj dalej....
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Orange Światłowód – FTTH
bez Funbox, z własnym routerem
Czytaj dalej....

Co prezydentura Bidena
może oznaczać dla Apple
i innych gigantów technologicznych?
Czytaj dalej....

Creative Outlier Active to eleganckie, bezprzewodowe, douszne
słuchawki z technologią Bluetooth 4.1 z płaskim kabelkiem łączącym.
Starannie opracowane słuchawki o matowym, czarnym wykończeniu
ważą tylko 15g, są odporne na pot (IPX4). Wygoda ich noszenia
i odpowiednie dopasowanie sprawiają, że mogą towarzyszyć Ci podczas
codziennych wyzwań. Niezwykle długi czas pracy baterii wynoszący 10
godziny zapewnia, że zawsze będziesz mieć muzykę przy sobie.

ODPORNE NA POT
SŁUCHAWKI
BEZPRZEWODOWE
dostępne w sklepach:

Z tych słuchawek korzysta na co dzień Ewa Komander - Mistrzyni Polski
w Ironman 70.3 2018

WYGODNE
DOPASOWANIE

ODPORNOŚĆ
NA POT IPX4

CZAS PRACY
BATERII DO 10H

BLUETOOTH
4.1

WBUDOWANY
MIKROFON

WAGA
TYLKO 15g

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Creative Stage V2

- Soundbar z technologią TV ARC
Surround i Clear Dialog
Creative Technology wprowadza na europejski rynek nową listwę dźwiękową Creative Stage V2. Jest to ulepszona wersja, dostępnego w polskiej
dystrybucji soundbara Creative Stage 2.1, obecnie najlepiej sprzedającego
się i docenianego soundbara w cenie do 400 zł.

Połączenia
Najnowszy soundbar Creative Stage V2 jest wyposażony w szeroką gamę
opcji łączności - TV ARC, optyczne, AUX, Bluetooth 5,0, a dodatkowo
nawet, w strumieniowe przesyłanie dźwięku przez USB typu C - co czyni go
kompleksowym systemem rozrywki audio dla urządzeń takich jak telewizory, komputery, telefony komórkowe i konsole do gier.

Sterowanie
Listwa dźwiękowa została wyposażona w nowy intuicyjny pilot, za pomocą
którego użytkownicy mogą przełączać źródła wejściowe, regulować

AKTUALNOŚCI

37

ustawienia tonów wysokich i niskich, a także włączać i wyłączać, dodaną do
urządzenia, opatentowaną przez Creative, technologię Surround i Clear Dialog.

Technologia
Technologia Clear Dialog odpowiada za szczegółowość dźwięku bez
konieczności zwiększania głośności. Dialog jest wyodrębniany i wzmacniany bez uszczerbku dla efektów otoczenia. Creative w nowej wersji
zestawu nagłośnieniowego zastosował technologię sorround by ulepszyć
jakość otaczającego nas dźwięku przestrzennego.

Jakość
Dla uzyskania rozbudowanej sceny dźwiękowej, np. filmów, szerokość
listwy została zwiększona z 55cm, względem poprzedniej wersji, do 68 cm.
Za jakość dźwięku odpowiadają specjalnie zaprojektowane dwa przetworniki średniotonowe o mocy 20W każdy z osobna i w subwoofer z 40W
przetwornikiem niskotonowym.

Ceny i dostępność
Creative Stage V2 jest dostępny w atrakcyjnej cenie 489zł na stronie Creative.com. Więcej informacji na stronie creative.com/stagev2
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Prezentownik Apple
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Partnerem prezentownika Apple jest iSpot.pl

Mac
Nowe serce Maców – Apple M1 – obecne w trzech modelach, zapewnia ogromną wydajność, porównywalną z najszybszymi desktopowymi
Macami, ale pobiera ułamek ich energii, a co za tym idzie, wiąże się to
z niewielkimi potrzebami w kwestiach chłodzenia. To oznacza, że pracuje
cicho, niewiarygodnie wydajnie i nie uwierzyłbym w to, gdybym go nie
miał teraz przed sobą.
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MacBook Air z Apple M1
Niegdyś największy hit wśród notebooków, stał się wzorem dla ultrabooków, ale
potem, dzięki montażowi zbyt powolnej
serii procesorów i zbyt wolnemu przejściu
na Retinę, wypadł z łask. Teraz, z Apple M1,
bez Touch Bara, z Touch ID i z nowym ekranem wspierającym Display P3, uważam go
za najlepszego Maca, jakiego można kupić.
Polecam zainteresować się jedynie wersją
z 16 GB RAM, pojemność SSD dostosować
do własnych potrzeb i nawet nie ma sensu
dopłacać do 8-rdzeniowego GPU. To komputer, który nadaje się nie tylko do pracy
biurowej, ale z powodzeniem można na nim
montować wideo, nawet w 4K.

MacBook Air 13” z M1 – od 5199 PLN

MacBook Pro 13” 				
z Apple M1
Ma ciut jaśniejszy ekran od nowego Aira
(o 100 nitów), dodano mu Touch Bara
(co kto lubi) i jeden wentylator, który
odpowiada za odprowadzanie tej niewielkiej ilości ciepła, które odda Apple
M1, co pozwala mu pracować dłużej pod
większym obciążeniem. Nieznacznie
wydajniejszy i cięższy od Aira, dla osób,
które naprawdę go potrzebują. Pamiętajcie tylko o 16 GB RAM! Ciekawostką
jest fakt, że wentylator, w odróżnieniu od
Intel Maców, ledwo słychać, nawet gdy
procesor jest w pełni obciążony, więc nie
odstraszy Was hałasem.

MacBook Pro 13” z M1 – od 6699 PLN
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Mac Mini z Apple M1
Jeśli jednak wolicie komputer stacjonarny,
to nowy Mac Mini Was nie zawiedzie.
W ofercie Apple nadal pozostaje model
z procesorem Intela, ale to model z M1
powinien skupić Waszą uwagę. Do kompletu obowiązkowo należy zamówić 16 GB
RAM, a resztę według potrzeb. Nie uwierzycie, ale to maleństwo, wyposażone w M1,
może w wielu konkurencjach rywalizować
z Makiem Pro. Nie, nie żartuję. Zrobi to przy
okazji w ciszy, bo jego wentylator rzadko
kiedy ma potrzebę rozkręcenia się.

Mac Mini z M1 – od 3699 PLN

MacBook Pro 16”
Na nowe modele, wyposażone w mocniejszą
odmianę Apple M1, przyjdzie nam jeszcze poczekać, może rok, a może nawet dwa. Jeśli więc
potrzebujecie już teraz komputera, który udźwignie większe zadania, to 16-tka nie powinna Was
zawieść. Model z Core i7 ma mniej rdzeni, ale
dzięki temu pracuje przy niższej temperaturze, co
z kolei powoduje, że wentylator rzadziej szaleje,
ale Core i9 potrafi więcej, pod maksymalnym
obciążeniem. Polecam od razu AirPods Pro z ANC
do kompletu, aby nie słyszeć wspomnianego
wentylatora.

MacBook Pro 16” – od 11 999 PLN
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iMac 27” Retina 5K
Nadal najciekawszy all-in-one na rynku,
dodatkowo wyposażony w genialny ekran
5K. Niestety, na model z M1 jeszcze trzeba
poczekać, ale jeśli nie chcecie mieć Maca
Mini z zewnętrznym ekranem i wolicie
posiadać jedno urządzenie, to nie macie
wyboru. Największą zaletą iMaca jest to, że
jego ekran jest naprawdę świetny, biorąc
pod uwagę cenę komputera, a największą
wadą jest to, że tego ekranu nie można
sobie zostawić, gdy chcemy komputer
wymienić na nowszy.

iMac 27” Retina 5K – od 8999 PLN

Mac Pro
Są pewne zadania, które wymagają wielu
rdzeni i wielu kart graficznych, a pieniądze
nie mają znaczenia. Najnowsza odmiana
Maca Pro będzie prawdopodobnie ostatnią
w tej formie i architekturze, więc to dobra
okazja, aby wyposażyć się na najbliższe lata.
Kto wie, ten wie.

Mac Pro – od 27 999 PLN
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iPad Air (4. generacji)
Całkowicie nowa konstrukcja, oparta
o iPada Pro 11”, powoduje, że ten model
to bardzo korzystna oferta. Względem
swojego droższego brata zabrakło przede
wszystkim czterech głośników (są dwa), Face
ID oraz ekranu ProMotion. Wszystko inne
zostało, ale ekran jest ciut inny – ma 10,9”
i niezauważalnie niższą rozdzielczość, którą
z pewnością rekompensuje niższa cena. Do
wyboru aż pięć kolorów, a Touch ID umieszczono w przycisku Sleep/Wake. Dla osób,
które zamierzają się z nim przemieszczać,
polecam wersję z LTE.

iPad Air – od 2899 PLN

iPad Pro 11” i 12,9” (2020)
Nowe modele Pro są delikatnym odświeżeniem modeli z 2018 roku, z dodatkowym
rdzeniem w GPU oraz LiDAR-em przy
obiektywach. Ich niepodważalną zaletą
jest 120 Hz wyświetlacz ProMotion oraz 4
głośniki, grające nie tylko głośno, ale również czysto. Dostępny również w rozmiarze
laptopowym, czyli 12,9”.

iPad Pro 11” i 12,9” – od 3899 PLN
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iPad 10,2” (8. generacji)
Najtańszy model iPada być może nadal ma
stary design, brakuje mu Face ID i lepszego
ekranu, ale jego serce jest jak dzwon. Szalenie szybki, z ceną zaczynającą się od 1599
PLN, jest to świetny wybór dla wszystkich,
niezależnie od wieku.

iPad 10,2” – od 1599 PLN

Apple Pencil
Występuje w dwóch odmianach, zależnie od iPada, z którym ma pracować. Jeśli zależy Wam na
rysowaniu, kolorowaniu, bazgraniu lub pisaniu po ekranie, to jest to bezapelacyjnie najlepsze piórko,
jakie znajdziecie na rynku.

Apple Pencil – od 479 PLN

Magic Keyboard dla iPada Pro
Ten dock dla iPadów Pro jest naprawdę
wyjątkowym pomysłem i zależnie od sytuacji, może być najlepszym akcesorium dla
nich. Klawiaturę poprawiono diametralnie
i dodano touchpad, więc można nawigować
po iPadOS bez odrywania rąk od klawiatury.
Wadą jest cena, ale zaletą to, że pasuje do
modeli Pro z 2018 i 2020 roku.

Magic Keyboard – od 1499 PLN
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iPhone 12 Pro i 12 Pro Max
Najlepsze z najlepszych, mają teraz większe
ekrany i jeszcze lepsze aparaty. Po raz pierwszy
w historii są też znaczące sprzętowe różnice
pomiędzy Pro i Pro Max – ten drugi wyposażono w większą matrycę i inne obiektywy.

Szczegółowe różnice pomiędzy modelami
znajdziecie w naszym porównaniu. Jeśli zależy
Wam przede wszystkim na zdjęciach, to dodatkowy teleobiektyw 2× (2,5× w 12 Pro Max), nieobecny w 12-tkach, uważam za obowiązkową
pozycję. 12 Pro ma teraz większy, 6,1-calowy
ekran, a 12 Pro Max urósł aż do 6,7”. Mają jedną
wadę – nieporęczne, kanciaste brzegi.

iPhone 12 Pro – od 5199 PLN
iPhone 12 Pro Max – od 5699 PLN

iPhone 12 i Mini
iPhone 12 i 12 Mini w tym roku otrzymały ekrany
OLED klasy tych z linii Pro. Mini oczywiście charakteryzuje się krótszym czasem pracy na baterii, ale dla osób, które chcą mały telefon, jest to
absolutnie najlepsza propozycja na rynku. Oba
modele, poza rozmiarem ekranu i pojemnością
baterii, są identyczne – mają takie same dwa
obiektywy aparatu i identyczną funkcjonalność.
Prawdopodobnie obecnie najrozsądniejszy wybór.

iPhone 12 Mini – od 3599 PLN
iPhone 12 – od 3599 PLN
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Apple Watch Series 6
Najnowszy i najlepszy, wyposażony w czujnik pomiaru tlenu we krwi, zapewnia
maksymalnie do 2–3 dni pracy na jednym
ładowaniu (przy wyłączonym ekranie
always-on).

Apple Watch Series 6 – od 1899 PLN

Apple Watch Series SE
Konstrukcyjnie jest to model bardzo zbliżony do
Series 4, bez większości „bajerów” Series 6, w tym
bez ekranu always-on. Zaletą jest zdecydowanie
niższa cena oraz nowszy i szybszy procesor.

Apple Watch Series SE – od 1299 PLN
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Apple TV 4K
Apple nadal nie oferuje nowszego
modelu od Apple TV 4K, więc jeśli szukacie jednego z najlepszych set-top-boxów na rynku, który dodatkowo
umożliwia granie, nawet z padem, to
nie macie dużego wyboru.

Apple TV 4K – od 849 PLN

AirPods
To są najlepsze słuchawki, jakie kiedykolwiek
miałem okazję używać (dopóki nie pojawiły się
AirPods Pro). Mieszczą się w kieszeni, więc zawsze
mamy je ze sobą, zapewniają długi czas pracy na
baterii i automatycznie przełączają się pomiędzy
wszystkimi naszymi urządzeniami iCloud. Must
have dla osób w ekosystemie Apple.

AirPods – 599 PLN
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AirPods Pro
Nigdy nie sądziłem, że ANC w tak maleńkich słuchawkach może być tak skuteczne.
Znakomicie sprawdzają się nie tylko
w podróży, ale również na co dzień, gdy
chcemy odciąć się od otaczającego nas
hałasu. W odróżnieniu od AirPods, ten
model jest dokanałowy i co było dla mnie
szokujące – wygodny! Obowiązkowa pozycja dla właściciela iPhone’a.

AirPods Pro – 1099 PLN

Powerbeats Pro
Dla osób bardziej aktywnych,
którym AirPods lub AirPods
Pro mogą wypadać z uszu,
Beats oferuje Powerbeats Pro,
które są funkcjonalnie identyczne z AirPodsami, ale ich
konstrukcja pozwala na uprawianie sportów bez ryzyka
wypadnięcia słuchawek.

Powerbeats Pro 			
– od 1129 PLN
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Samsung
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

– najlepsze prezenty na święta
Samsung na święta. Oferta Samsung jest ogromna. A skupiam się tutaj
tylko na urządzeniach mobilnych. Wybrałem dla Was najciekawsze,
najlepsze moim zdaniem produkty, które będą idealnymi prezentami
dla wszystkich aktywnych, którzy nie lubią kompromisów i cenią rzeczy
ładne i wzajemnie uzupełniające się.

Galaxy S20 FE 5G
Najnowsze dziecko w rodzinie Galaxy S20. Smartfon dla ludzi, którzy pragną mieć wszystko. Samsung wsłuchał się w głosy fanów (nieprzypadkowo
taka jest jego nazwa – Fan Edition) i stworzył telefon bez kompromisów.
To idealny smartfon dla ludzi z pasją. Niezależnie od tego, czy kochasz
fotografię, gry, czy uwielbiasz dzielić się wszystkim tym, co Cię inspiruje,
Galaxy S20 FE 5G spełni Twoje wymagania. Ciekawe, oryginalne kolory. Trzy
aparaty, wyraźne i żywe zdjęcia nocne. Do tego ekran AMOLED z odświeżaniem 120Hz, duża bateria 4500 mAh, procesor Snapdragon i oczywiście
wsparcie dla sieci 5G.

Samsung.com
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Galaxy Note20 Ultra 5G
Zero kompromisów. Genialne narzędzie do pracy i rozrywki. Duży ekran
AMOLED o przekątnej 6,9" w połączeniu z rysikiem S Pen zapewnia dużą
powierzchnię do pracy. Rozpoznawanie pisma odręcznego, świetna integracja z Office. Żaden inny produkt na rynku nie daje takich możliwości.
Galaxy Note20 Ultra 5G sprawdzi się również świetnie jako mobilna konsola. Na pokładzie nie zabrakło także wsparcia dla sieci 5G, wszechstronnego zestawu aparatów oraz wytrzymałej baterii 4500 mAh.

Samsung.com
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Galaxy Z Fold2 5G
To jest mój absolutny faworyt. Jeśli czytacie iMagazine, to znacie moją opinię na jego temat. Jest to w tej chwili najlepszy smartfon na rynku, który
jednocześnie po otwarciu będzie… tabletem. Elastyczne, składane ekrany
to według mnie przyszłość. Świetnie nadaje się zarówno do pracy, jak
i konsumpcji mediów. Zewnętrzny ekran sprawdza się w biegu. W dowolnym momencie można go rozłożyć i mieć dostępny ekran 7,6". Jakieś pytania? Polecam moją recenzję w iMagazine 10/2020.

Samsung.com
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Galaxy Z Flip 5G
Lifestylowa wizja przyszłości będąca rozwinięciem, albo raczej uzupełnieniem Galaxy Z Fold2. Zgrabny, kompaktowy telefon, który bez problemu
zmieści się w kieszeni lub damskiej torebce. Po rozłożeniu staje się pełnoprawnym flagowcem o przekątnej ekranu 6,7". Składana konstrukcja świetnie sprawdza się w fotografii mobilnej i rozmowach wideo, zwłaszcza że
ekran możemy po otwarciu ustawić pod dowolnym kątem. Dwa eleganckie kolory – miedziany i szary. Mój drugi faworyt na rynku smartfonów.

Samsung.com
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Galaxy A71
Smartfon łączący w sobie wszystko, co najlepsze w serii Galaxy, ale w dużo
bardziej przystępnej cenie. Rewelacyjny 6,7-calowy wyświetlacz sAmoled
Infinity-O. Cztery obiektywy: 64MP, Ultraszeroki kąt, Macro, Głębia ostrości.
Pojemna bateria 4500 mAh i superszybkie ładowanie 25 W. Czytnik linii
papilarnych w ekranie. To wszystko zamknięte w bardzo ładnej obudowie
o ciekawej fakturze.

Samsung.com
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Galaxy Tab S7+ 5G
Synonimem tabletu w świecie Androida jest seria Galaxy Tab. Najnowsza
edycja Galaxy Tab S7+ to klasa sama w sobie. Pracuj, graj i oglądaj ulubione
treści na niezwykle płynnym ekranie Super AMOLED 120 Hz. Cienkie ramki.
Smukła obudowa grubości zaledwie 5,7 mm. Superszybkie ładowanie
45 W. Wsparcie dla S Pen (w komplecie) i sieci 5G. Świetna synchronizacja z pakietem Microsoft Office. Szereg genialnych aplikacji graficznych
dostępnych na starcie. W dobie HomeOffice i nauki zdalnej to bardzo ciekawa alternatywa.

Samsung.com
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Galaxy Buds Live
Bezprzewodowe słuchawki douszne zaprojektowano tak, by dostroiły
się do każdej chwili. Dzięki wyjątkowemu kształtowi dopasowują się do
ucha, zapewniając niebywałą wygodę. Wygląd Galaxy Buds Live przyciąga wzrok. Ich kształt odzwierciedla krzywizny uszu, które nadają im
naturalny wygląd. Słuchawki są dodatkowo gładkie i mają błyszczące
wykończenie. Galaxy Buds Live oferują
również ANC, czyli aktywną redukcję szumów. Do tego sześć godzin
nieprzerwanej pracy, a w sumie 21
– wykorzystując etui ładujące.

Samsung.com
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Galaxy Watch3
Samsung Galaxy Watch3 to stylowy smartwatch, który w eleganckiej obudowie skrywa prawdziwe centrum dowodzenia. Z Galaxy Watch3 (LTE)
możesz odbierać połączenia i wysyłać wiadomości wprost z nadgarstka,
a nawet sterować prezentacją podczas ważnego spotkania. Co więcej,
smartwatch pomoże też zadbać o kondycję i dobre samopoczucie. Urządzenie monitoruje m.in. sen, poziom stresu, puls czy natlenienie krwi,
a także automatycznie rozpoznaje rozpoczęcie treningu. Całości dopełnia
charakterystyczny obrotowy pierścień, który ułatwia sterowanie. Galaxy
Watch3 jest dostępny w dwóch rozmiarach – 45 mm oraz 41 mm i trzech
wersjach kolorystycznych (model 45 mm – czarna i srebrna, model 41 mm
– miedziana i srebrna).

Samsung.com
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Galaxy Watch Active2
W ofercie Samsung znajdziemy też bardziej casualowy produkt – zegarek Galaxy Watch Active2. Dwa
rozmiary – 40 i 44 mm. Wersja z i bez LTE. Idealny
kompan naszych codziennych treningów. Automatycznie rozpozna aż siedem aktywności, w tym pływanie.
Podobnie do większego brata, posiada wbudowany
elektrokardiogram.

Samsung.com
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Świąteczne audio…
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

…czyli to, co według nas najlepsze z szeroko pojętej dziedziny audio.
Nieoczywiste, ale bardzo ciekawe produkty, które sprawią dużo frajdy każdemu.

Teufel RADIO 3SIXTY
Sieciowy odtwarzacz grający muzykę bez końca, dookoła, 360°. RADIO
3SIXTY łączy w sobie design klasycznych radioodbiorników z nowoczesną
technologią. Odtwarza muzykę za pośrednictwem DAB+, radia internetowego po Wi-Fi czy serwisów takich jak Amazon Music lub Spotify. Obsługa
możliwa jest za pomocą aplikacji dla iOS lub Androida oraz pilota zdalnego sterowania. Dźwięk 360° zapewnia technologia Teufel Dynamore
oraz specjalna stożkowa konstrukcja, która emituje sygnał we wszystkich
kierunkach. Produkt zaskakujący i nietuzinkowy. Dla czytelników iMagazine
urządzenie dostępne jest teraz w specjalnej ofercie. RADIO 3SIXTY można
kupić taniej o 100 PLN. Na stronie teufelaudio.pl wpisz kod 100RADIO3SIXTY. Kod ważny do 31 grudnia 2020 roku.

Cena: 1149 PLN
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Denon Ceol RCD-N11 DAB (elektronika) +
głośniki Wilson Exclusive Line EL-4
Bardzo ciekawy amplituner stereo z wbudowaną obsługą AirPlay 2, sterowaniem głosowym Amazon Alexa oraz Google Assistant. Wspiera system HEOS Built-In multiroom do bezprzewodowego streamingu muzyki.
„Wszystko w jednym” w małej, kompaktowej i eleganckiej obudowie.
W zestawie są dołączone stylowe, bardzo dobrze oceniane kolumny stereo
Wilson Exclusive Line EL-4.

Cena: 4497 PLN

W oczekiwaniu na imprezy –
Sharp party speaker system
PS-919(BK)
Ten zestaw głośnikowy recenzowaliśmy w listopadowym numerze iMagazine. Sharp PS-919 to
naprawdę sporych rozmiarów głośniki Bluetooth,
które można łączyć w pary. Razem tworzą wyjątkowy system głośników imprezowych. Duża moc,
fajny dźwięk z niezłym basem i możliwość zabrania ze sobą. Wszyscy mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie mnóstwo okazji do małych
i dużych imprez. PS-919BK pomogą je rozkręcić.

Cena: 499 PLN za sztukę

PREZENTOWNIKI

61

Creative Sound BlasterX G6
Jeśli cenicie sobie najwyższej jakości dźwięk,
a ten, który macie w konsolach lub komputerach, grając w gry, Wam nie wystarcza,
to warto zastanowić się nad zewnętrznym
wzmacniaczem Creative Sound BlasterX
G6. Nieduża kostka, a potężna różnica
w dźwięku, jaki słyszymy w słuchawkach.
Creative Sound BlasterX G6 to wzmacniacz
DAC. Jest wyposażony w 32-bitowy/384kHz,
130dB cyfrowy przetwornik audio USB. Wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1, regulacja
między głośnością a czatem w grach, no
i Scout Mode. Fajny prezent.

Cena: 659 PLN

JBL Xtreme 3
Potężny przenośny głośnik imprezowy, któremu
nie są straszne żadne warunki meteorologiczne.
Wszędzie tam, gdzie jesteś i potrzebujesz zrelaksować się przy muzyce, Xtreme 3 nie zawiedzie
– basen, stok narciarski, ognisko, salon… Wodoodporny i kurzoodporny, co potwierdza certyfikat
IP67. Gra na baterii do 15 godzin. Do tego mamy
możliwość łączenia kilku takich samych głośników razem dzięki funkcji PartyBoost. Łatwo go
wszędzie zabierzemy dzięki paskowi na ramię,
przy którym jest… otwieracz do butelek. Jak
widać same plusy.

Cena: 1349 PLN
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Harman Kardon 			
Citation Oasis
Elegancki, no ale to Harman Kardon,
to zrozumiałe, głośnik z AirPlay 2
i wbudowaną ładowarką indukcyjną
do innych urządzeń. Obsługuje radio
cyfrowe DAB/DAB+. Ma wbudowaną
obsługę Asystenta Google, dzięki któremu możemy nim sterować głosem.
Z zewnątrz wysokiej jakości tkanina
z mieszanki wełny, produkowana przez
firmę Kvadrat, jest odporna na brud
i trudnopalna.

Cena: 849 PLN

Okulary Bose Frames Tempo
Zaskakujący produkt w tej kategorii. Okulary,
które… odtwarzają muzykę. Możemy delektować
się dźwiękiem wysokiej jakości — bez słuchawek.
Oto magia Bose Frames Tempo — wysokiej jakości sportowych okularów przeciwsłonecznych
z technologią Bose Open Ear Audio. Dzięki nim
posłuchamy muzyki, nie odcinając się od dźwięków otoczenia. Dzięki odporności na działanie
potu i warunków pogodowych, lekkiej i aerodynamicznej nylonowej oprawce oraz miękkim silikonowym noskom, model Tempo gwarantuje jakość
i komfort. To z jednej strony dźwięk, a także
wszystko, czego wymagasz od sportowych okularów przeciwsłonecznych.

Cena: 1199 PLN
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Muzyka zawsze z nami 		
– słuchawki dla każdego
Jeśli zastanawiacie się nad szczególnym, bardzo osobistym prezentem
dla kogoś bliskiego, to jednym z najlepszych wyborów będą słuchawki.
Wybraliśmy dla Was najciekawsze naszym zdaniem, najlepiej grające
modele z różnych kategorii.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2
Od 75 lat firma Sennheiser stawia dźwięk na pierwszym miejscu. Nowe
MOMENTUM True Wireless 2 to potwierdzają. Od klasycznego do współczesnego – każdy gatunek muzyczny brzmi wyjątkowo dzięki specjalnie
dobranym 7-milimetrowym dynamicznym przetwornikom nowych słuchawek MOMENTUM True Wireless 2, które zapewniają głęboki bas, naturalny
środek i wyraźną, szczegółową górę. Słuchawki bardzo wygodne, świetnie
wyglądające, z bardzo dobrym ANC. Do tego jedyne w swoim rodzaju etui
ładujące, wykończone eleganckim materiałem.

Cena: 1359 PLN
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Soundcore Liberty Air 2
Bluetooth 5, 28 godzin pracy na baterii, dotykowy panel, wkładki dokanałowe, mikrofony
z redukcją szumów – oto Liberty Air – wysokiej
klasy słuchawki firmy Soundcore w niezwykle
przystępnej cenie. Przetworniki pokryte grafenem umożliwiają Liberty Air odtwarzanie
bardzo dokładnego dźwięku. Każdy szczegół
muzyki, od najgłębszego basu po najjaśniejsze
średnie i bujne wysokie tony, jest dostarczany
z niezwykłą czystością i bez zniekształceń,
a ukryty czujnik w obu słuchawkach pozwala
bez wysiłku odbierać połączenia lub dostosowywać muzykę bez sięgania po telefon.

Cena: 449 PLN

B&W PX7 Carbon Edition
Bowers & Wilkins. Marka-legenda. Nie trzeba jej
przedstawiać. Wybrałem genialny model, który
miałem okazję zobaczyć podczas premiery w Londynie. PX7, ale w specjalnej, karbonowej edycji.
Świetne słuchawki wokółuszne, dające nam ponad
30 godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu z adaptacyjnym ANC, która bez względu na to,
gdzie jesteśmy, przenosi nas do centrum muzyki.
Marka, wygląd, jakość i dźwięk…

Cena: 1799 PLN
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Bang & Olufsen Beoplay H95
Aby uczcić 95 lat innowacji w dziedzinie dźwięku,
wzornictwa i wspaniałego rzemiosła, Bang & Olufsen stworzył najlepsze swoje bezprzewodowe
słuchawki. Beoplay H95 oferują najwyższą jakość
dźwięku, długotrwały komfort użytkowania, wybitnie skuteczne tłumienie szumów, piękną obudowę, najwyższej jakości materiały: jagnięca skóra
i genialne, mechaniczne pokrętło służące do sterowania dźwiękiem. Słuchawki nie dla wszystkich, ze
względu na cenę, ale jeśli je kupisz, będziesz usatysfakcjonowany pod każdym względem.

Cena: 3499 PLN

Audio-Technica ATH-ANC900BT
Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne ATH-ANC900BT, wyposażone w cyfrową, hybrydową
technologię ANC drugiej generacji (Active Noise
Cancellation), wyróżniają się najwyższym poziomem
redukcji hałasu otoczenia wśród wszystkich modeli
z serii QuietPoint. Dzięki temu można słuchać muzyki,
oglądać filmy i prowadzić rozmowy telefoniczne
nawet w ekstremalnie głośnym otoczeniu, bez utraty
dźwiękowych detali. Specjalna funkcja hear-through
ułatwia słuchanie ludzkiego głosu, np. podczas konwersacji lub słuchania ważnych komunikatów, bez
potrzeby zdejmowania słuchawek z głowy.

Cena: 1459 PLN
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Teufel SUPREME ON
Stworzone i opracowane w Berlinie SUPREME ON to wyjątkowe słuchawki Bluetooth o zamkniętej konstrukcji. Wykonane
z wysokiej jakości materiałów. Oferują znakomity – głęboki
i wyrazisty bas, subtelne i szczegółowe tony wysokie i system mikrofonów, który zapewnia doskonałe rozumienie mowy. Wyróżniają się funkcją współdzielenia
muzyki ShareMe. Pozwala ona połączyć
dwie pary słuchawek do jednego smartfona
i wspólne słuchać nagrań z bliską osobą. Długi
czas pracy na baterii (do 30 h) z szybkim ładowaniem przez
USB-C, do tego Bluetooth 5.0 z aptX i AAC, dzięki którym Twoja
ulubiona muzyka z Apple Music lub Spotify będzie brzmieć jak
z płyty CD. I jeszcze ten design…

Cena: 649 PLN (promocja dla najszybszych

– 200 PLN rabatu)

Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Gen
To już trzecia generacja słuchawek Beoplay H9.
Każdy, kto miał do czynienia z produktami
Beoplay, wie, że te sprzęty po wielokroć są
wyjątkowe. W Beoplay H9 3rd Gen zastosowano luksusowe i lekkie materiały. Pałąk
jest zbudowany z ramy aluminiowej pokrytej
skórą naturalną. Nauszniki zaś obszyte są skórą
jagnięcą, pod którą kryje się pianka z efektem
pamięci dostosowująca się do kształtu ucha.
Zapewnia ona najwyższy komfort oraz oddychalność. Czas pracy na baterii to 25 godzin przy słuchaniu muzyki bezprzewodowo i z włączoną ANC, 33
godziny przy korzystaniu przewodowym i włączonej ANC
i 32 godziny przy korzystaniu ze słuchawek przez Bluetooth
i bez ANC. Cóż można powiedzieć – jakość audio wbija w fotel.

Cena: 2299 PLN
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CREATIVE OUTLIER GOLD
Bardzo ciekawy produkt, w bardzo dobrej cenie. Niewiele jest modeli słuchawek true wireless grających
porównywalnie do CREATIVE OUTLIER GOLD. Do tego
zaryzykuję, że nie ma innych słuchawek mających
taki czas pracy na baterii – 14 godzin bez ładowania, a w sumie 39 godzin z etui ładującym. CREATIVE
OUTLIER GOLD są wyposażone w przetworniki z membranami grafenowymi i moduł Bluetooth 5.0 z obsługą
kodeków aptX i AAC, które umożliwiają odtwarzanie
dźwięku z doskonałym wyważeniem. Wreszcie jako
jedyne w tej kategorii na rynku potrafią dzięki oryginalnej technologii Super X-Fi dostarczać użytkownikowi dźwięk przestrzenny. Testowałem i przyznam, że
robi to kolosalne wrażenie.

Cena: 429 PLN

Jabra Elite 85t
Absolutna nowość. Zaprezentowane pod koniec
września słuchawki trafiają dopiero do sprzedaży,
idealnie na święta. Jabra Elitę 85t to najwyższy
model w ofercie duńsko-amerykańskiego producenta ze 150-letnią historią. Neutralny i naturalny
dźwięk oraz świetne ANC. No i bardzo ciekawy
system personalizowania słuchawek. Funkcja
MySound profesjonalnie optymalizuje i konfiguruje dźwięk w wyniku działania dostępnego
w aplikacji testu słuchu, a następnie kalibruje
słuchawki. W efekcie muzyka jest perfekcyjnie
dostosowana do Twojego indywidualnego profilu
słuchowego.

Cena: 999,99 PLN
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Bose QuietComfort Earbuds
Dla wielu osób synonimem ANC jest firma Bose. To oni jako jedni z pierwszych wprowadzili na rynek słuchawki z tym systemem i od lat prawie
do perfekcji go rozwinęli. Słuchawki Bose QuietComfort to słuchawki
true wireless, w tej chwili chyba najpopularniejsza kategoria. Nie wiem,
czy wiecie, bo to mało znany fakt, że firma Bose jest własnością MIT, czyli
Massachusetts Institute of Technology, najsławniejszej na świecie uczelni
technologicznej.

Cena: 1199 PLN
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Na święta przenieś kinowy dźwięk do domu
– najlepsze soundbary pod choinkę
Soundbar to najrozsądniejszy i najprostszy wybór, aby uczynić oglądanie
filmów, seriali oraz granie znacznie przyjemniejszym, a czasem wręcz
ekscytującym. Oferta jest naprawdę szeroka i każdy znajdzie coś na miarę
swoich potrzeb. Oto soundbary, które ja najchętniej zobaczyłbym pod
swoją choinką.

Polk MagniFi 2
Celem inżynierów pracujących nad tym soundbarem było przeniesienie
doświadczeń dźwięku
przestrzennego do
zestawu składającego się
ze stosunkowo niedużej
belki dźwiękowej i subwoofera. I to im się udało
w sposób niezwykły. Polk
MagniFi 2 dekoduje DTS
i Dolby Digital, wspiera
Google Chromecast i Bluetooth. Ma też trzy porty
HDMI. Propozycja dla tych,
którzy lubią doświadczać
efektów przestrzennych,
np. w grach czy filmach
sensacyjnych.

Cena: 2499 PLN
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HK Citation Multibeam 700
Minimalistyczny, stylowy, zintegrowany
z GoogleHome oraz systemem głośni-

tytuł
ków Harman Kardon. Soundbar wspiera
tekst
także AirPlay 2. Jest to sprzęt, który gra
naprawdę
Cena:
PLN przyjemnie i zarazem jest ele-

ganckim elementem wnętrza. Jeden z najładniejszych soundbarów na rynku.

Cena 2199 PLN

Sennheiser Ambeo
Iście obłędny soundbar dla najbardziej
wymagających. Dla tych, którzy marzą
o dźwięku przestrzenny skrytym w jednym
urządzeniu. Rewelacyjne efekty Dolby
Atmos i DTS:X, bardzo dobre odtwarzanie muzyki. To zdecydowanie sprzęt dla
fanów dźwięków, osób lubiących najwyższą jakość, a jednak chcących zachować
względny minimalizm. Oczywiście wiele
osób chciałoby mieć w domu pełny zestaw
kina domowego, ale kable, dodatkowe
urządzenia, głośniki porozstawiane po
całym pokoju odstraszają. Ambeo stara się
to doskonale zastąpić, nie idąc na większe
kompromisy, jeśli chodzi o jakość dźwięku.

Cena: 10 499 PLN
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Yamaha MusicCast YSP-5600
To nie soundbar, tylko najbardziej zaawansowany projektor dźwięku, jak określają
go Japończycy. To właśnie Yamaha przodowała w soundbarach i wciąż YSP-5600,
choć mijają lata od premiery, jest produktem wyjątkowym, dającym świetne efekty,
zwłaszcza jeśli chodzi o Dolby Atmos
i DTS:X. Ma jednak też swoje gabaryty
i wymaga dokupienia subwoofera. Efekty
robią piorunujące wrażenie. To idealny
soundbar dla tych, którzy naprawdę lubują
się w dźwięku, a nie mają technicznych
możliwości zamontowania pełnego systemu kina domowego.

Cena: 6111 PLN

JBL Bar 9.1
Soundbar, który jednocześnie jest kinem domowym.
Wystarczy odłączyć boki
głównego głośnika i przenieść je na tył naszej kanapy.
Możemy cieszyć się pełnym
doświadczeniem dźwięku
5.1.4 z Dolby Atmos i DTS:X.
W dodatku soundbar wspiera
AirPlay 2.

Cena 4199 PLN
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Sonos Arc
To soundbar, na który rynek czekał od dawna. Dotychczas Sonos nie mógł
się pochwalić nowoczesnym głośnikiem do kina domowego. Sonos Arc gra
czysto, oferuje dźwięk Dolby Atmos, wygląda elegancko. W pełni korzysta też z ekosystemu Sonos. Niestety też, aby cieszyć się nim całkowicie,
potrzebujemy zakupić właśnie dwa tylne głośniki i subwoofer. Plus jest
taki, że w Sonosie można to zrobić w każdej chwili. Zdecydowanie warto
go brać pod uwagę, mając już system multiroom Sonos lub planując takie
rozwiązanie.

Cena: 3899 PLN

Bluesound Pulse Soundbar 2i
Smukły design, wsparcie dla AirPlay 2, współpraca z ekosystem Bluesound, integracja
z Amazon Alexa – to główne cechy tego
urządzenia. Pulse 2i gra naprawdę dobrze,
można rozkoszować się zakresem dynamiki
oraz zachwycać niezłym basem z tak małego
urządzenia. Brakuje nieco szerszego wsparcia
dla formatów audio. Jest to jednak jedna z ciekawszych pozycji dla tych, którzy chcą łączyć
dobry styl z dobrym dźwiękiem.

Cena: 3999 PLN
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Denon DHT-S316
Jeden z prostszych i bardzo przystępnych soundbarów, jednocześnie oferujący dobrą jakość
dźwięku. DHT-S316 niczego nie udaje, jest po prostu dobrym nagłośnieniem, znacznie lepszym od
tego, które oferuje większość telewizorów. Chcecie cieszyć się czystym, fajnym dźwiękiem za rozsądną cenę? DHT-S316 będzie dobrym wyborem.

Cena: 1199 PLN

Samsung S60T
Oferta soundbarów Samsunga jest niezwykle szeroka. Tegoroczną nowością są
soundbary lifestyle’owe. S60T ma niewielkie gabaryty, łatwo umieścić go na półce.
Schować go tak, aby pasował do telewizora The Frame. Gra też przyzwoicie, adekwatnie do swoich kompaktowych rozmiarów. Taki niepozorny soundbar może być
ciekawym rozwiązaniem, które i tak znacząco poprawi jakość dźwięku względem
tej oferowanej przez telewizor.

Cena 1399 PLN
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Bang & Olufsen BeoSound Stage
Designerski, świetnie prezentujący się, gdy wisi
na ścianie soundbar, wprost z Danii.
Bang & Olufsen wie, jak sprawić, aby
dźwięk brzmiał atrakcyjnie dla ucha.
Tu usłyszymy także efekty Dolby
Atmos. Wspiera Chromecasta i AirPlay
2. BeoSound Stage występuje w różnych wariantach wykończenia. Dlatego
można go dopasować idealnie do stylistyki naszego wnętrza.

Cena: 6999 PLN

Philips TAB8805
Rozsądny cenowo soundbar ze wsparciem dla Dolby Atmos, Airplay 2
i Asystenta Google. To dobra propozycja dla tych, którzy chcą doświadczyć
dźwięku Dolby Atmos i jednocześnie nie oczekują, że soundbar zaoferuje
im dźwięk wprost z sali kinowej czy koncertowej. Idealny do mniejszych
pomieszczeń, w których chcemy rzeczywiście cieszyć się dźwiękiem Dolby
Atmos bez konieczności instalacji wielu głośników.

Cena 2299 PLN
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Teufel CINEBAR LUX
Niezwykle smukły soundbar, który nawet bez podłączonego subwoofera
zrobi sporo zamieszania w salonie. Dwanaście głośników generujących
czysty i prawdziwie przestrzenny dźwięk. CINEBAR LUX obsługuje podstawowe formaty Dolby i DTS, które zapewnią ogrom satysfakcji podczas
filmowych seansów oraz zmagań w grach wideo. Nie zawiedzie też podczas odtwarzania muzyki. Teufel to marka, która do niedawna była znana
w Polsce tylko entuzjastom, ale teraz daje się poznać szerzej dzięki sprzętom stawiającym jakość brzmienia na pierwszym miejscu.

Cena: 2979 PLN
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Philips TV & Sound poleca się nie
tylko na święta – garść inspiracji
audio i wideo
Święta to wyjątkowy czas dla każdego z nas. Czas z bliskimi, który
spędzamy w domu. W tym roku ten dom stał się jeszcze ważniejszy. Może
to dobry moment, aby pomyśleć o telewizorze albo soundbarze, dzięki
którym wspólne momenty przeżywane podczas filmowych seansów
będą jeszcze ciekawsze? Może obdarujecie swoich bliskich fajnymi
słuchawkami? Zaglądamy do portfolio marki Philips TV & Sound, by
polecić Wam wyjątkowe produkty nie tylko od święta.

PREZENTOWNIKI

77

Obok tych telewizorów nie można przejść obojętnie
Współczesny telewizor potrafi być prawdziwym oknem do świata rozrywki
– granie na konsolach, korzystanie z serwisów streamingowych, klasyczna
telewizja, oglądanie zdjęć rodzinnych. W przypadku telewizorów Philips
wyjątkowy jest system Ambilight, dodający temu wszystkiemu odrobiny
magii za sprawą inteligentnych diod LED umieszczonych na tylnej ścianie
telewizora. Klimatycznie, nastrojowo nie tylko jeden dzień w roku. A na te
modele szczególnie warto zwrócić uwagę:

Philips OLED805
Minimalistyczny OLED, delikatne chromowane nóżki, niewielka ramka
i fantastyczna jakość obrazu, za którą odpowiada procesor Philips P5 AI
wspierany przez sztuczną inteligencję. Wszystko wzbogacone systemem
Android TV oferującym dostęp do tysięcy aplikacji.
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Philips PUS8535
Wystarczyły zaledwie dwa lata, aby seria Performance od Philipsa stała się
niemal kultowa. Wszystko przez rewelacyjny stosunek ceny do parametrów technicznych, jakości wykonania i możliwości. 65-calowy PUS8535 jest
tego najlepszym przykładem.

Philips PUS7855
Chcesz sprezentować telewizor dziadkom? Interesuje Cię prosty interfejs
i dobrej jakości obraz w rozsądnym budżecie? PUS7855 z autorskim systemem SAPHI wyróżniającym się łatwą i intuicyjną obsługą to doskonały
wybór, który cieszyć będzie przez lata.
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Soundbary dla każdego
Soundbar to najrozsądniejszy wybór, jeśli chcemy w znaczący sposób
polepszyć dźwięk z telewizora, a jednocześnie uniknąć plątaniny kabli
i olbrzymich głośników. Dzięki nowoczesnym belkom grającym jesteśmy
w stanie przeżyć filmy na nowo, ciesząc się rewelacyjnym dźwiękiem. Propozycje Philipsa są zdecydowanie nietuzinkowe:

Philips Fidelio B97
Linia Fidelio to produkty audio Philipsa z najwyższej półki. Soundbar
B97 z dźwiękiem 7.1.2 oferuje prawdziwe przestrzenne brzmienie. Wszystko
dlatego, że z głównego głośnika można wydzielić dwa dodatkowe moduły
i na czas filmowego seansu ustawić je za kanapą jako tylne nagłośnienie.
Prawdziwe doznania Dolby Atmos w kompaktowej formie.

Philips TAB8805
Ten soundbar pozwala zasmakować obiektowego dźwięku Dolby Atmos
i to za rozsądną kwotę. Świetny design, fantastyczne efekty audio oraz
wsparcie dla AirPlay 2, Asystenta Google i Aleksy czynią go bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem zwłaszcza do mniejszych pokoi.
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Philips TAB8505
Model TAP8505, podobnie jak jego większy brat opisany powyżej, również
uzbrojony jest w multum funkcji multimedialnych. Wsparcie dla AirPlay
2 to coś, co doceni każdy użytkownik sprzętu Apple. Niewielkie rozmiary
i świetny design przemawiają właśnie za tym soundbarem.

Słuchawki na każdą okazję
Muzyka łagodzi obyczaje. Wielu z nas towarzyszy ona podczas przeróżnych
czynności. Różnorodne są też słuchawki dostosowane do wielu okazji.
Portfolio Philipsa jest tu niezwykle bogate. Warto pomyśleć o nich jako
doskonałych propozycjach na prezent dla swoich bliskich. I tych, którzy
delektują się muzyką, i tych, którzy żyją w ciągłym biegu. Na te modele
szczególnie warto zwrócić uwagę:

Philips Fidelio X3
Powrót marki Fidelio to wielkie wydarzenie w świecie audio. Model X3 to
dowód na to, że można naprawdę rozkoszować się muzyką w słuchawkach
na uszach. To produkt dla prawdziwych melomanów, którzy chcą cieszyć
się doświadczeniami rodem z sali koncertowej, a dodatkowo cenią piękny
design i wykończenie materiałami z najwyższej półki.
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Philips TAPH805
Aktywna redukcja szumu to technologia,
która znacznie poprawia komfort podróżowania, pracy czy relaksu. W przypadku tego
modelu otrzymujemy ją za niewygórowaną
cenę i w bardzo wygodnych, dobrze grających
słuchawkach nausznych. Całość uzupełnia
łatwe składanie na dwa sposoby.

Philips TASH402
Kto powiedział, że słuchawki sportowe
mają być małe? Bieganie na bieżni lub inny
intensywny trening w lekkich, wygodnych,
ale jednak kompletnych nausznych słuchawkach, których bateria wystarcza na 20
godzin odtwarzania. Dodatkowo poduszki
tego modelu zostały wypełnione specjalnym
żelem chłodzącym, który jest w stanie obniżyć temperaturę przy skórze o ok. 3°C do 5°C.
Dobra propozycja dla fanów sportu i tych,
którzy dopiero zamierzają w świat sportu
wejść z muzyką na uszach.

Philips TAT2205
Mikroskopijne wręcz słuchawki prawdziwie
bezprzewodowe, odporne na pot i zachlapania za sprawą wodoodporności klasy
IPX4. Dzięki małemu etui z funkcją ładowania można z nich korzystać nawet przez 12
godzin. W dodatku dostępne są w czterech
różnych wariantach kolorystycznych, w tym
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tak nietypowych jak niebieski czy różowy. To może być bardzo stylowy
prezent.

Philips TAT5505
Kolejne warte uwagi słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, które
w dodatku mogą pochwalić się aktywną redukcją hałasu. Do tego sterowanie dotykowe i głosowe oraz nawet 20 godzin pracy dzięki etui ładującemu.
Kompaktowe rozwiązanie, które możemy mieć zawsze w kieszeni, pozwoli
na chwile relaksu w ciszy lub z dobrą muzyką bez hałasu otoczenia.

Philips TAUT102
Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe to hit
ostatnich lat. Dają nam swobodę i komfort
użytkowania. Ten model udowadnia też, że
mogą dobrze grać, generować mocne basy
i jednocześnie być przystępne cenowo. Jeśli
szukacie słuchawek bezprzewodowych do 200
PLN, to właśnie je znaleźliście.
Materiał powstał przy współpracy z marką
Philips TV & Sound
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Święta z dużym ekranem
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– kupujemy duży telewizor pod choinkę
Tegoroczny święty mikołaj będzie na bogato, przynajmniej w naszym wydaniu
prezentownika. Wychodzę z założenia, że jeśli kupować telewizor w 2020 roku,
a zaraz 2021, to duży. Wybieramy zawsze o rozmiar większy, niż pierwotnie
zakładaliśmy. Dlatego poniżej znajdziecie garść inspiracji na 65-,75- i 85-calowe
telewizory. I mimo tych obfitych rozmiarów, wciąż na każdą kieszeń.

Toshiba 65UA6
Tani 65-calowy telewizor wyposażony w system Android TV, ze wsparciem
dla Dolby Vision i przyzwoitym wykonaniem. Za marką Toshiba stoi obecnie Vestel i są to produkty budżetowe, ale oferujące dobrą jakość w stosunku do tej ceny. Szukając czegoś dużego, przystępnego, a w dodatku
oferującego dostęp do bogatej platformy Android TV, model UA6 warto
mieć na uwadze.

Cena 2699 PLN
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Samsung UE70TU7192
Podstawowa seria Samsunga TU71XX to bardzo dobry wybór, choć telewizor nie jest tak szybki jak jego mocniejsi bracia. W naszym prezentowniku
sięgnąłem po nietypowy rozmiar, który pokazuje, że naprawdę duży telewizor może być naprawdę tani. TU71XX to wsparcie dla AirPlay 2, Apple TV
(iTunes Movies+ AppleTV+), Apple Music oraz dziesiątek innych aplikacji.
Wszystko przy przyzwoitej jakości obrazu.

Cena 2999 PLN
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Samsung 65Q80T
W porównaniu do prezentowanych powyżej modeli Q80T Samsunga to
skok przynajmniej o dwie klasy rozgrywkowe wyżej. Tu mamy do czynienia z 120 Hz matrycą VA QLED, wsparciem dla HDMI 2.1, wielostrefowym
tylnym podświetlaniem, pozwalającym na uzyskanie niezłych efektów
HDR i czerni, szybko działającym Tizenem. Telewizor dostępny jest także
w większych wariantach 75 i 85 cali oraz mniejszym, 				
55-calowym rozmiarze.

Cena 4899 PLN
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LG OLED 65CX
Technologia OLED ma licznych fanów, ma też bezdyskusyjne zalety
w postaci głębokiej czerni, właściwie nieograniczonego kontrastu czy
wręcz referencyjnego odzwierciedlenia kolorów. LG OLED CX jest właściwie „ojcem wszystkich OLED-ów”. To model LG, na którym bazują inne
ekrany, wykorzystywany jest też przez Bang & Olufsen. Wspiera Dolby
Vision, HDMI 2.1, AirPlay 2, HomeKit i Apple TV. Sam system WebOS jest
przyjemny w użytkowaniu, choć mocno kolorowy. Dostępny jest też
w większym rozmiarze 77 cali, niestety wtedy cena znacząco się różni.

Cena 7599 PLN
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Philips 65OLED805
Interesującą alternatywą dla LG OLED CX. Telewizor z równie świetnym
panelem OLED, wyróżniający się natomiast minimalistycznym designem,
technologią Ambilight oraz systemem Android TV. Ambilight powoduje
poczucie wyjątkowości w obcowaniu z telewizorem i filmowymi seansami.
Jest to gadżet, który wiele osób naprawdę uwielbia. Szkoda jedynie, że ten
ekran dostępny jest jedynie w rozmiarach 55 i 65 cali i nie wspiera HDMI
2.1. Nieco inny design, ale tożsame parametry techniczne mają modele
OLED855 i OLED 865.

Cena 8499 PLN
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Sony 85XH90
Jako że Sony to firma od PlayStation, to nie dziwi fakt, że ten telewizor jest
z nią najczęściej łączony. Poza modelem ZH8 to jedyny ekran japońskiego
producenta oferujący aktualnie HDMI 2.1. Posiada wielostrefowe tylne
podświetlanie, system Android TV, wsparcie dla HomeKit, AirPlay 2. To zdecydowanie jeden z ciekawszych dużych telewizorów na rynku, w dodatku
fantastycznie wyceniony.

Cena 9199 PLN
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Samsung 85Q950T
Wisienka na torcie, najlepszy z najlepszych. Tak bez wątpienia można
powiedzieć o Samsungu Q950T. Aczkolwiek, aby stać się jego posiadaczem
w wariancie 85-calowym, trzeba mieć naprawdę szczodrego mikołaja. Jak
szaleć, to szaleć. Praktycznie bezbramkowy design, fantastyczny wygląd na
boku (perforacje w stylu Mac Pro), bardzo dobry dźwięk z wykorzystaniem
technologii podążania za obiektem. Sprawnie działający system Tizen
z rozwiązaniami dla użytkowników Apple (niestety bez HomeKit). Najistotniejsza jest jednak fenomenalna jakość obrazu, duża jasność, świetne przetwarzanie obrazu także gorszej jakości. 8K jest tu tylko dodatkiem.

Cena 39 999 PLN
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Prezenty gwiazdkowe
dla aktywnych
Gwiazdka to świetny pretekst, aby sprawić komuś lub sobie coś, co
pomoże lub zmotywuje nas do ruszenia się. Z jednej strony święta
sprzyjają odkładaniu się zbędnych kilogramów, z drugiej żyjemy
teraz w tak dziwnych czasach, że każdy ruch pozytywnie wpłynie na
nasze zdrowie i kondycję psychiczną. Podrzucam Wam kilka moich
typów-pewniaków.

Withings ScanWatch
Withings stworzył naprawdę
rewolucyjne urządzenie. wyposażone w zaawansowane czujniki,
które na bieżąco monitorują nie
tylko aktywność fizyczną, ale również pracę serca oraz współczynnik SpO2, czyli poziom nasycenia
tlenem krwi. W zegarku wykorzystano najlepsze dostępne sensory,
zapewniające zarówno wysoką
dokładność pomiarów, jak i niskie
zużycie energii. ScanWatch wyróżnia się wyjątkową żywotnością
baterii – działa nawet do 30 dni.
Dwa rozmiary – 38 i 42 mm. Dwa
kolory – biały i czarny.

Cena: 1399 PLN (42 mm)

PREZENTOWNIKI

91

Apple Watch SE i 6
Pierwszy wybór gadżetu fitnessowego dla
każdego macusera. Kwintesencja smartwatcha. Masa aplikacji, wsparcie dla wszystkich
serwisów sportowych. Nieograniczony
wybór pasków. Dostępne w kilku wariantach kolorystycznych, z aluminium, stali,
z i bez LTE i w dwóch rozmiarach.

Cena: od 1299 PLN (SE), 1899 PLN (6)

Fitbit Sense
Fitbit Sense to najbardziej zaawansowany
smartwatch w historii firmy. Został wyposażony w czujnik do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA), pomagający
zarządzać stresem, zaawansowaną technologię pomiaru tętna, czujnik pomiaru
temperatury skóry na nadgarstku i wiele
innych funkcji zdrowotnych oraz fitness.
Wszystko to z baterią o żywotności do sześciu dni w wyjątkowym i eleganckim designie. Do tego darmowa, sześciomiesięczna
wersja próbna Fitbit Premium, którą otrzymujemy od aktywacji zegarka.

Cena: 329,95 USD
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Airofit
Wyjątkowy produkt. Nie ma takiego
drugiego na rynku. Airofit to przyrząd do treningu oddechowego
płuc. Świetne wsparcie zarówno dla
sportowców, muzyków, jak i chorych
na astmę lub inne schorzenia związane z płucami. Więcej o nim piszę
w dalszej części numeru.

Przeczytaj więcej w tym
numerze
Cena: 1299 PLN

Withings Sleep Analyzer
Inteligentna mata do monitorowania snu i wykrywania bezdechu. Nr 1 na świecie urządzenie
z certyfikatem medycznym do wykrywania
bezdechu sennego. Mata Sleep Analyzer
została opracowana we współpracy
z lekarzami zajmującymi się snem
w szpitalu Béclère w Paryżu. Następnie poddano ją gruntownym testom
pod kątem zgodności z wynikami
analizy polisomnograficznej
(PSG), która jest uznana za
najwyższy standard w diagnostyce snu. Używam
codziennie, polecam.

Cena: 649 PLN
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Rower NS BIKES 2021 RAG+
2 28'' CORAL
Kiedyś rowery dawało się na pierwszą komunię. Odkąd zastąpiły je komputery i konsole,
rowery można dawać wreszcie też na inne
okazje… Żartuję oczywiście. Nie zmienia to
faktu, że wbrew pozorom teraz jest świetny
moment, aby zamówić lub kupić rower.
Zaczynają pojawiać się nowe modele na
2021 rok. Polecam nową odsłonę mojego
roweru, który opisywałem w wydaniu fitnessowym. RAG+ 2 na 2021 występuje w dwóch
kolorach – czarnym i koralowym, które Wam
szczerze polecam. Wygląda według mnie
obłędnie z tymi czarnymi oponami.

Cena: 5699 PLN

Trenażer
Z jednej strony idzie zima, z drugiej pandemia
nie odpuszcza. Aby utrzymać formę, a lubicie
jeździć na rowerze, warto rozejrzeć się za trenażerem. Opcji jest multum, rozpiętość cenowa
jeszcze większa. Przed wyborem odpowiedniego
trenażera dla siebie, zdecydowanie polecam przeczytać w pierwszej kolejności artykuł Adalberta
Freemana trochę dalej w numerze.

Przeczytaj więcej w tym numerze
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Columbia Sportswear – kolekcja inspirowana
społecznością Mandalorianów
Columbia Sportswear – we współpracy z Lucasfilm – wprowadza na rynek
specjalną kolekcję outdoorową, nawiązującą stylistyką do „Gwiezdnych
wojen”. Wszyscy fani będą zachwyceni bogactwem szczegółów w każdym
z elementów kolekcji, w tym kapturami z chowanymi uszami, wysokiej
jakości materiałami przypominającymi zbroję Mandaloriana oraz dodatkowymi ukłonami w stronę historii i postaci z popularnej serii, w postaci m.in.
zakodowanych wiadomości w języku Mandalorian – mando’a. Kolekcja
będzie dostępna na stronie producenta od godziny 6:00 rano (CET) 4 grudnia 2020 roku. Ceny wahają się od 40 do 320 GBP. W skład kolekcji wchodzą ciepły, dziecięcy kombinezon i zimowa kurtka, nakrycie głowy, a także
techniczna kurtka 3 w 1 zaprojektowana z myślą o podróżach w najzimniejsze rejony Galaktyki.
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Prezentownik HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Budowanie inteligentnego domu na podstawie HomeKit to sama
przyjemność. Szybko dodajemy kolejne elementy i praktycznie dowolnie
je konfigurujemy. Wszelkie akcesoria HomeKit będą świetnym prezentem
dla każdego domatora. Przedstawiamy Wam zestaw najciekawszych
naszym zdaniem propozycji.

Eve Cam – domowa
kamera monitorująca
Kamera monitorująca to integralna
część naszego inteligentnego domu.
Jednym z elementów decydujących
o tym, że czujesz się u siebie bezpiecznie, jest ochrona Twojej prywatności.
Dlatego wybór kamery domowej nie
może być przypadkowy. Eve Cam
to pierwsza kamera zaprojektowana wyłącznie dla Apple HomeKit.
Została skonstruowana od podstaw
z myślą o ochronie Twojej prywatności. Niezależnie od tego, gdzie jesteś,
gdy patrzysz na transmisję na żywo
z kamery, nie jest ona przesyłana strumieniowo przez serwer. Otrzymujemy
bezpośredni i w pełni zaszyfrowany
dostęp do kamery za pomocą domowego huba – Apple TV, HomePod lub
HomePod Mini. Obraz na żywo nigdy
nie jest zapisywany w chmurze, nawet
w iCloud.

Cena: 679 PLN
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Netatmo Valves Set – zestaw
głowic termostatycznych
Ustalenie komfortu termicznego w naszym
mieszkaniu lub domu to podstawa. Większość z nas ma u siebie grzejniki, które
w prosty sposób możemy zrobić smart.
Oszczędzimy nawet do 37% na zużyciu
energii oraz zredukujemy emisję dwutlenku
węgla. Dzięki Netatmo Valves Set możemy
sterować prosto z naszego telefonu centralnym ogrzewaniem, zapewniając komfort
cieplny tylko w tych pomieszczeniach, w których potrzebujemy w danej chwili w ciągu
dnia czy w nocy podczas snu.

Cena: 949 PLN

Nanoleaf Canvas Smarter Kit
– panele świetlne
Stwórz na ścianie świetlne dzieło sztuki dzięki
zestawowi dziewięciu paneli (albo większej liczby
po dokupieniu kolejnych dodatków). Zestaw
startowy Smarter Kit zawiera wszystko, czego
potrzebujesz do rozpoczęcia swojej przygody
z panelami świetlnymi Nanoleaf. Wybierz odpowiednie miejsce w swoim domu i zaprojektuj swój
własny układ paneli, który wyraża Ciebie i pasuje
do Twojego wnętrza. Panele zareagują na Twój
dotyk. Przesunięcie w prawo, w lewo, podwójne
dotknięcie – każdy gest uruchomi inny scenariusz
oświetlenia. Robi to niesamowite wrażenie.

Cena: 849 PLN
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Bezprzewodowy system kamer
bezpieczeństwa EUFYCAM 2 (2 + 1)
Mamy zamek i alarm wewnętrzny, zatem pora na propozycję związaną z bezpieczeństwem na zewnątrz naszego
domu. Tutaj najlepiej sprawdzi się bezprzewodowy system
kamer EUFYCAM 2, który oczywiście jest w pełni zgodny
z HomeKit. Kamery są w pełni odporne na niesprzyjające
warunki meteorologiczne (IP67), a do tego działają do 365
dni na jednym ładowaniu baterii – niesamowity wynik.
Kamery mają rozdzielczość 1080p
i świetnie sobie radzą w nocy.
Dzięki wbudowanym mikrofonom i głośnikom mogą służyć też
jako domofon.

Cena: 1799 PLN

Zestaw Security Smart
Home WELCOME + TAGS 		
+ SIREN
Przy budowie inteligentnego domu
nie możemy pominąć kwestii alarmu.
Netatmo oferuje świetny zestaw, który
rozwiązuje tę kwestię. Składają się
na niego genialna kamera Netatmo
Welcome, trzy Netatmo Tags, czyli czujniki otwarcia drzwi/okien oraz syrena
alarmowa Netatmo Siren. Kamera rozpoznaje, czy w zasięgu są domownicy
lub zwierzęta, dzięki czemu możemy być
pewni, że nie zaskoczy nas niespodziewany ryk alarmu.

Cena: 1649 PLN
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VOCOlinc Smart Humidifier MistFlow VH1
W sezonie zimowym, gdy ogrzewamy nasze mieszkania,
nie możemy zapomnieć o odpowiednim nawilżeniu ciepłego, suchego powietrza. Nawilżacz ultradźwiękowy
MistFlow VH1 z dużym zbiornikiem 2,5 l nawilży powietrze
w pomieszczeniu do 40 m2 i jednocześnie zapobiegnie rozprzestrzenianiu się bakterii. Tworzy zdrowsze środowisko
dla alergików, chronicznie przeziębionych, nawilża suchą
skórę i przyczynia się do lepszego ogólnego samopoczucia
psychicznego. Dodając kilka kropli ulubionego olejku, MistFlow VH1 staje się cichym dyfuzorem zapachowym. Nawilżacz powietrza działa na zasadzie ultradźwięków, dzięki
czemu skutecznie rozprowadza do powietrza 200 ml wody
na godzinę i równomiernie nawilża otoczenie. Do tego jest
bodajże pierwszym nawilżaczem zgodnym z HomeKit.

Cena: 389 PLN

Smart Lock NUKI
Naszym zdaniem najlepszy dostępny w tej
chwili na rynku inteligentny zamek wspierający
HomeKit. Nieduży, cichy i pasujący praktycznie
do wszystkich analogowych zamków. Aplikacja
umożliwia przypisanie stałych dostępów dla
różnych użytkowników w danych przedziałach
czasowych, określonych dniach lub stały dostęp,
a wbudowany dziennik po włączeniu zapisuje
stale listę osób, które odblokowały lub zablokowały drzwi. Projekt i jego zalety zostały docenione – Nuki Smart Lock został wyróżniony jako
najbezpieczniejszy międzynarodowy Smart Lock
zarówno w 2018, jak i 2019 roku. Do tego świetna
cena i możliwość samodzielnego montażu…

Cena: 919 PLN
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Akcesoria pod choinkę
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Wszyscy jesteśmy gadżeciarzami. Lubimy nasze telefony, tablety,
komputery. Lubimy do nich dokupować kolejne akcesoria, a jeszcze
bardziej lubimy je dostawać. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce robiono
badania, według których statystyczny Kowalski, kupując telefon/tablet/
komputer, od razu dokupuje do niego trzy różne dodatki…

Native Union
Nie jest to oczywisty wybór. Native Union to póki co mniej znana marka
w Polsce, ale uwierzcie mi, produkująca jedne z najładniejszych akcesoriów
na rynku. Z technologii korzystamy przez większość dnia. Akcesoria, których używamy, powinny, poza funkcjonalnością, mówić coś o nas – podkreślać naszą wyjątkowość i styl. Native Union to produkty, które powstały
z miłości do dobrego wzornictwa połączonego z najwyższą jakością wykonania. W pełni certyfikowane i wykonane z najwyższej jakości materiałów.
Minimalizm i smak. W ofercie znajdziecie ciekawe obudowy, ładowarki
i kable. Ja to kupuję.

Zobacz na...
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Mophie
Mophie to wielokrotnie nagradzana kalifornijska marka akcesoriów zasilających do urządzeń mobilnych. Powszechnie ceniona za innowacyjne rozwiązania. Mophie zasłynęła z produkcji juice packa – pierwszej na świecie
obudowy z wbudowaną baterią. Produkty mophie to stylowe, wydajne
i praktyczne rozwiązania o wyjątkowo wysokiej jakości materiałów. Jeśli
szukacie dobrego powerbanku lub ładowarki indukcyjnej, to dobrze trafiliście. Warto zapoznać się z ofertą, bo jest w czym wybierać.

Zobacz na...

UAG
Markę UAG powinniście dobrze znać z iMagazine.
Obudowy ochronne UAG to charakterystyczny
design i gwarancja bezpieczeństwa. Opatentowana konstrukcja, składająca się z wytrzymałej,
zewnętrznej warstwy oraz elastycznego, absorbującego wstrząsy wnętrza, zapewnia ochronę przed
skutkami upadków oraz zarysowaniami. Szeroki
wybór wśród serii i kolorów umożliwia dopasowanie etui do stylu i potrzeb użytkownika. Ale UAG
to też od niedawna świetne, oryginalne paski do
Apple Watch i bardzo ciekawe plecaki. Tutaj na
pewno znajdziecie coś ciekawego na prezent.

Zobacz na...
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JCPal USB-C 10-in-1 Ultra
Slim Dock
Hub wyposażono przede wszystkim
w port HDMI, wspierający rozdzielczość
do 4K, trzy porty USB-A (USB 3.1 Gen 1),
port Ethernet (gigabitowy), port VGA, slot
na karty micro SD i SD oraz złącze USB-C
PD, który dostarcza do 60 W, co pozwala
na ładowanie notebooka.

Cena: 599 PLN

Pout 3-in-1 Monitor
Stand Hub with Wireless Pad
Ten stojak pod monitor przeznaczony jest głównie dla iMaca,
którego noga pozostawia wiele
do życzenia w kwestii ergonomii.
Zawiera w sobie też indukcyjną
matę do ładowania Qi (do 15 W),
hub, który ma porty USB-A, USB-C
i czytniki kart micro SD i SD.

Cena: 525 PLN
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Pout Wireless Charging
Mouse Pad
Ta podkładka pod myszkę zawiera
w sobie matę ładującą Qi, przeznaczoną przede wszystkim do ładowania smartfonów.

Cena: 229 PLN

XtendTouch 15.6 IPS USB-C
touch monitor (V2)
To przenośny monitor z matrycą
IPS o rozdzielczości 1920 × 1080 px,
który ma wbudowane wsparcie dla
dotyku, o przekątnej 15,6'', zasilany
baterią o pojemności 10800 mAh. Do
wysyłania obrazu wykorzystuje złącze
USB-C i wspiera nie tylko telefony
komórkowe, ale również notebooki
lub HDMI. Monitor może pracować do
6 godzin na baterii przez HDMI i do 5
godzin przez USB-C.

Cena: 1699 PLN
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JCPAL Linx 4-in-1 USB-C(PD)
to 4K HDMI Hub 2x USB
Maleńki hub JCPAL współpracuje z iPadami
wyposażonymi w złącze USB-C i z Macami.
Zapewnia dodatkowe złącze USB-C, aby
móc podłączyć urządzenie do ładowarki,
dwa porty USB-A oraz jeden HDMI.

Cena: 249 PLN

JCPAL Profesjonalny pokrowiec na 13-calowego laptopa
Pokrowiec z wierzchu wykonano z wodoodpornego nylonu, a wnętrze wykończone jest
tak, żeby nie porysować komputera. Ma też
dużą boczną kieszeń na akcesoria.

Cena: 169 PLN
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Woosh!
Myjesz zęby, szorujesz ręce? Teraz pora na
Twój smartfon, tablet i komputer. Urządzenia elektroniczne są istotną częścią naszego
codziennego życia. Pora na nową rutynę!
Dzięki płynom czyszczącym Whoosh Twoje
urządzenia będą czyste i bezpieczne. Płyny
Woosh! nie pozostawiają smug, a dołączona
specjalna szmatka ułatwia czyszczenie
gładkich powierzchni. Co ciekawe – są to
produkty „Made in Canada”. Poza syropem
klonowym nie znam drugiego takiego produktu. Ze swojej strony polecam większe
opakowanie, 100 ml w komplecie ze szmatką.

Cena: 49 PLN

ZAGG Pro Stylus
Co powiecie na ciemny, grafitowy ołówek dla
swojego iPada? Sam mam iPada Pro 11" w kolorze
Space Grey i biały Pencil według mnie średnio
do niego pasuje. Co innego najnowszy ZAGG Pro
Stylus. Kolorystycznie idealnie się dopasowuje
do mojej ciemnej obudowy i tak samo jak odpowiednik od Apple magnetycznie przyczepia się
do krawędzi iPada. Naładujemy go kablem USB-C.
Świetnie wykonany, dobrze leży w ręce.

Cena: 79,99 PLN (w Polsce prawdopo-

dobnie będzie to 329 PLN)
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Lifestylowa choinka
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle – to, co nas otacza, to, czym żyjemy. Propozycje prezentów
zainspirowane… naszymi marzeniami.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Kalendarze i albumy foto
Corocznym hitem pod choinką u mnie w rodzinie, ale zapewne też
u wszystkich innych, są drukowane kalendarze i albumy ze zdjęciami,
jakie zrobiliśmy w ciągu minionego roku. Ja do tego nadal używam (dzięki
Retroactive) iPhoto, ale na rynku dostępnych jest kilka innych opcji,
bardziej nowoczesnych i dostosowanych do nowych systemów. Warto
zainstalować i sprawdzić aplikacje Empik czy CEWE. Ceny od kilkunastu
złotych wzwyż. Polecam.
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LEGO CREATOR ECTO-1
Pogromców duchów
W 2021 roku legendarny pojazd, który
pomógł Pogromcom Duchów uratować
Nowy Jork, wraca do akcji na farmach
w Oklahomie w nowym filmie „Ghostbusters: Afterlife”. Z tego tytułu w ofercie LEGO pojawił się nowy, genialnie
zaprojektowany model odwzorowujący
praktycznie 1:1 kultowego Cadillaca Miller-Meteor z 1959 roku. Jeśli jesteś fanem
Ghostbusters, to jest to idealny prezent
dla Ciebie.

Zestaw kosztuje 899 PLN.
Zobacz na...

Bird Buddy: A Smart Bird Feeder
Mam paru znajomych, „wariatów”, którzy udają
się na „polowania” na ptaki, z aparatami. Potrafią
siedzieć godzinami z długimi obiektywami i czekać na ciekawe ujęcia. Tymczasem możemy mieć
całkowicie zautomatyzowany karmnik z wbudowanym aparatem, który będzie informować
nas o odwiedzinach ciekawych okazów i automatycznie tworzyć albumy ze zdjęciami gości.
Projekt jest właśnie finansowany na Kickstarterze,
ale widząc, ilu jest chętnych i ile razy już został
przebity próg, możemy być pewni, że niebawem
pojawi się w szerokiej dystrybucji. Ja w każdym
razie zamawiam.

Ceny zaczynają się od 129 EUR.

Zobacz na...
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Podaruj czyste powietrze swoim bliskim – Sharp UA-HG50E-L
Czyste powietrze w naszych warunkach jest na
wagę złota. Smog i wszelkie inne zanieczyszczenia dokuczają nam na zewnątrz i w naszych
domach. Warto zadbać o to, aby chociaż
w domu móc oddychać czystym powietrzem.
Dlatego dobrze wyposażyć siebie i bliskich
w efektywny oczyszczacz powietrza. Jednym
z ciekawszych produktów jest Sharp UA-HG50E-L z japońską technologią Plasmacluster oraz
funkcją nawilżania. Nadaje się do pomieszczeń
o powierzchni do 38 m2.

Cena ok. 2499 PLN

Plecak na każdą pogodę 		
Thule Chasm Backpack 26 l

–

Niestety rok 2020 nie pozwalał większości z nas
na wojaże. Oby rok 2021 to zmienił. Na podróże do
pracy, krótkie wycieczki rowerowe, a nawet jako
bagaż podręczny można wybrać najnowszy
plecak od Thule. Ma on pojemność 26 l,
kieszeń przeznaczoną na MacBooka
i mnóstwo innych praktycznych
rozwiązań. Przede wszystkim jest
odporny na warunki atmosferyczne
i bardzo wytrzymały. Dostępny
w czterech atrakcyjnych wariantach
kolorystycznych – klasycznej czerni,
kolorze oliwkowym, pomarańczowym
oraz niebieskim.

Cena 559 PLN
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Zabawki dla małych pomocników od Husqvarna
Dzieci często chcą być jak dorośli,
chociaż nie zawsze wiedzą, z czym to
się wiążę. Naszym małym dzielnym
pomocnikom możemy sprezentować
zabawki, dzięki którym poczują się jak
dorośli. Husqvarna w swojej ofercie ma
gadżety-zabawki świetnie odwzorowujące prawdziwe urządzenia. Możemy
kupić zabawkową dmuchawę do liści,
zestaw pilarkowy, a nawet zdalnie sterowaną kosiarkę autonomiczną.

Ceny od 159 PLN

inkBOOK Calypso
–
polski czytnik e-booków
Calypso to czytnik e-książek z Polski,
stworzony z myślą także o polskich
serwisach. Z łatwością skorzystamy
w nim z dostępu do Legimi, Empik Go,
Nexto (gdzie dostępny jest iMagazine),
Publio, Woblink i innych. Przejrzyste
menu, smukły kształt, lekkość czytnika oraz modne kolory przemawiają
za tym urządzeniem.

Cena 499 PLN
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Najlepszy prezent – książka
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Mówi się, że najlepszym prezentem zawsze będzie książka. W pełni się
z tym zgadzam. Książki są dobre na wszystko. Zarówno dla rozluźnienia,
jak i dla głębszego zastanowienia. Pomagają rozwiązać konkretne
problemy. Przedstawiamy Wam wybór kilku bardzo ciekawych nowości,
które na pewno spodobają się Waszym bliskim… albo Wam.

„Mindf*ck”, Christopher Wilie
17 marca 2018 roku Christopher Wylie dał się poznać
światu jako sygnalista w jednej z największych afer politycznych ostatniego dziesięciolecia. Tego dnia w „Guardianie” i „New York Timesie” ukazały się wyniki rocznego
śledztwa dziennikarskiego obu redakcji. Opublikowane
artykuły bazowały na ujawnionych przez autora informacjach o działaniach Cambridge Analytiki, brytyjskiej firmy
doradztwa politycznego, i ich wpływie zarówno na wynik
referendum w sprawie brexitu, jak i na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.
Ta opowieść to nie tylko pasjonująca publikacja demaskatorska, żywiołowo napisana i czytająca się lepiej niż niejedna powieść sensacyjna. To także poważne ostrzeżenie
o zagrożeniach, jakie niosą za sobą nowoczesne technologie
i potężne narzędzia informatyczne. Wylie unaocznił nadużycia i beztroskę ich twórców – potentatów rynku ekonomii
uwagi; wskazał również wrażliwe punkty systemów demokratycznych. A to, co wydarzyło się w roku 2016, było zaledwie próbnym rozruchem machiny manipulacji. Bezwzględni
gracze wciąż czyhają na twoje dane i chcą przejąć kontrolę
nad tym, co myślisz.

Do kupienia np. w Empiku

PREZENTOWNIKI

110

„Nic się nie dzieje – (nie)zwykłe
opowieści na dobranoc dla
dorosłych”
Bajki na dobranoc mają niezwykłą moc, z której mogą
korzystać nie tylko dzieci. Wieczorne opowieści to dla
zabieganych umysłów miejsce na oddech, miejsce odpoczynku. Myśli przestają uciekać, osadzają się tu i teraz.
Zanurz się w prostych historiach. „Nic się nie dzieje” to
jednak coś więcej niż kolekcja pogodnych opowiadań,
które ukołyszą cię do snu i sprawią, że także aktywną
część dnia wypełni równowaga i spokój. W tej książce
znajdziesz również urocze ilustracje Léi Le Pivert, pomysły na relaksujące rytuały, teksty pięknych medytacji
oraz przepisy na przepyszne co nieco.

Do kupienia w Empiku

„Listy od astrofizyka”, Neil deGrasse Tyson
Neila deGrasse’a Tysona – najsłynniejszego chyba astrofizyka i popularyzatora nauki – śledzi online nieprzebrana
grupa fanów, którzy uwielbiają jego bardzo przystępne
opowieści o nauce i wszechświecie. Teraz Tyson zaprasza
nas do zerknięcia za kulisy tej imponującej sławy – ujawnia bowiem swoją prywatną korespondencję z osobami
z całego świata, którzy napisali do niego, prosząc o odpowiedzi na dręczące ich pytania.
W tym starannie wyselekcjonowanym zbiorze stu jeden listów
Tyson z perspektywy kosmicznej wypowiada się na wiele tematów związanych z nauką, wiarą, filozofią, fenomenem życiem
i – jakże by inaczej – Plutonem. Dzięki jego zwięzłym, celnym,
pełnym pasji i humoru odpowiedziom od razu można zrozumieć, skąd wzięła się jego popularność i zasłużona renoma jednego z najlepszych propagatorów nauki.

Do kupienia np. w Empiku
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„Zacznij myśleć jak mnich”, Jay Shetty
Jay Shetty, śledzony przez miliony internautów mówca
i twórca „On Purpose” – jednego z najpopularniejszych podcastów – dzieli się ponadczasową mądrością, którą zdobył,
gdy wiódł żywot mnicha. Korzystając z niej, przedstawia szereg łatwych do wdrożenia działań – pomogą one uwolnić się
od niepokoju i nadać życiu głębszy sens. W tej inspirującej
i pobudzającej do działania książce Shetty wraca do czasów,
kiedy był mnichem i ukazuje, jak usuwać przeszkody, blokujące nasz potencjał. Łącząc znane od wieków mądrości
i doświadczenie z pobytu w aśramie uczy nas, jak przezwyciężyć negatywne myśli, pozbyć się złych nawyków oraz odnaleźć
spokój i nadać celowość naszym działaniom. W obecnych czasach pozycja obowiązkowa.

Do kupienia np. w Empiku

„Naprawdę?”, Jeremy Clarkson
„Naprawdę?” to tytuł najnowszej książki Jeremy’ego Clarksona
– najoryginalniejszego i najbardziej rozpoznawalnego dziennikarza motoryzacyjnego, jakiego zna branża, widzowie i czytelnicy. Niegdyś prezenter kultowego „Top Gear”, dziś prowadzący
program „The Grand Tour”, ale nie tylko: Clarkson to również
błyskotliwy felietonista wypowiadający się nie tylko na temat
samochodów, ale także – a może przede wszystkim – często
wyrażający niepoprawne politycznie opinie o otaczającej go
rzeczywistości i o absurdach współczesnego świata.
„Naprawdę?” Jeremy’ego Clarksona to książka, która znakomicie wpisuje się w charakterystyczny dla niego rozmach. Zawiera
aż 130 felietonów – ponad półtora razy tyle, ile mieści regularny tom „Świata według Clarksona”! Na prawie 600 stronach
znajdziemy wszystko, za co Clarksona ceni się najbardziej: ostre
jak brzytwa poczucie humoru, niesamowite metafory, absurdalne skojarzenia, nieszablonowe porównania, słowem: nie da
się podczas lektury nie parskać śmiechem.

Do kupienia np. w Empiku

PREZENTOWNIKI

112

„Rok pełen inspiracji”, Regina Brett
Od wielkiego sukcesu zbioru felietonów „Bóg nigdy nie
mruga” książki Reginy Brett cieszą się w Polsce niesłabnącym
uznaniem. Pełne nadziei, ciepła i wzruszeń lekcje amerykańskiej pisarki i dziennikarki stają się dla czytelników cenną
podporą w życiu i drogowskazem na jego krętych drogach.
Tym razem Regina Brett przygotowała wyjątkową pozycję:
starannie opracowany terminarz, notatnik i uniwersalny
kalendarz na dowolny rok w jednym. Zaplanujesz w nim
swój tydzień i znajdziesz miejsce na codzienne zapiski.
Przede wszystkim jednak czekają tu na ciebie 52 inspirujące
teksty ze słowem tygodnia oraz pytania, ćwiczenia i afirmacje, które pozwolą Ci inaczej spojrzeć na życie i otaczający
Cię świat, a także zajrzeć w głąb siebie.

Do kupienia np. w Empiku

„Tworzyć gry”, Patryk Polewiak
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka poświęcona pracy w branży gier komputerowych. Jesteś pasjonatem
gier komputerowych, ale czujesz, że samo granie to dla ciebie
za mało? Chciałbyś współtworzyć wirtualne światy i uczynić
z tego sposób na życie, ale nie wiesz, co zrobić, by spełnić
swoje marzenie?
Dzięki tej książce uzyskasz odpowiedzi na wszelkie nurtujące
Cię pytania dotyczące gamedevu. Patryk Polewiak oraz inni
przedstawiciele branży – graficy, programiści, scenarzyści,
twórcy studiów, a także specjaliści od marketingu i business
developerzy – dzielą się w niej wiedzą gromadzoną przez
lata pracy przy tworzeniu gier. Od zalet i wad branży, przez
pierwsze kroki i wybór specjalizacji, szukanie pracy, tworzenie portfolio, aplikowanie i rozmowy kwalifikacyjne, po
branżowe anegdoty – „Tworzyć gry” to solidna dawka wiedzy
przekazana w lekki, przyjemny i motywujący sposób.

Do kupienia np. w Empiku
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„Dlaczego rodzice tak
cię wkurzają i co z tym
zrobić?”, Dean Burnett
Masz dziwne wrażenie, że rodzice ciągle się o coś czepiają? Że nie dają ci
żyć w spokoju? Czasem podejrzewasz
nawet, że są z innej planety, bo wasze
mózgi na serio pracują inaczej i często
się kłócicie? Nie dość, że na co dzień
masz mnóstwo stresów, to rodzice
jeszcze Ci dokładają?
Jak rozwiązać te problemy? Nie
rodzimy się z taką wiedzą, więc można
by coś poczytać. Tymczasem znakomita większość poradników jest dla
dorosłych, no bo przecież to z Tobą
jako nastolatkiem nie można sobie
poradzić, ech, a na dodatek wieje od
nich nudą. Czy nie można czasem
zażartować dla rozluźnienia? Można!
Autorem książki jest Dean Burnett
– znany na całym świecie neurobiolog,
autor wielu bestsellerów, np. „Gupiego
mózgu”, a do tego bloger i podcaster,
który żartami sypie jak z rękawa. Jaka
jest ta książka? W skrócie: mądra,
szczera, napisana z empatią, przystępnie, niesztywna i… pomaga. Nie
zaszkodzi spróbować.

Do kupienia np. w Empiku
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7 pomysłów na prezent
dla „kryptogeeka”
Coraz bliżej święta i choć pewnie będą one inne niż wszystkie, to jedno
na pewno się nie zmieni. Wszyscy chcemy sprawić radość naszym bliskim
i obdarować ich unikalnymi i oryginalnymi prezentami.
Jeśli więc znasz kogoś, kto interesuje się kryptowalutami, oto 7 oryginalnych
pomysłów prezentowych na każdą kieszeń.

Portfel
Nie, nie taki „tradycyjny”, tylko tzw. Hardware
Wallet. Bezpieczeństwo środków w świecie
kryptowalut to sprawa naprawdę kluczowa,
dlatego zakup ewentualnego portfela polecam
robić jedynie bezpośrednio u producentów.
Dwa najpopularniejsze i najbezpieczniejsze
portfele kryptowalutowe to: Ledger i Trezor.
Osobiście korzystam z Ledger Nano S i szczerze
go polecam, głównie ze względu na jego kompaktowy rozmiar (może robić za breloczek przy
naszych kluczach).

Cena: od 60 EUR (zależnie od modelu
i producenta)
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Moneta kolekcjonerska
Bardzo fajnym i niedrogim pomysłem na
prezent może być też pozłacana moneta
kolekcjonerska z logo Bitcoina. Na Alle-

gro możemy znaleźć ich całe mnóstwo;
wystarczy wpisać „bitcoin moneta”
w wyszukiwarkę.

Polecam monety w kolorze złotym, gdyż
jest on najbardziej zbliżony do koloru logo
Bitcoina

Cena: 10–40 PLN

Ubranie
Jeśli jesteś jedną z tych osób, które kochają kupować innym ubrania, to upewnij się, że będzie
to coś, co Twój „kryptogeek” będzie faktycznie
chciał(a) nosić. Tu ponownie z pomocą przyjdzie nam Allegro, gdzie znajdziemy wiele ubrań
z naprawę oryginalnymi wzorami do wyboru.
Od T-shirtów, przez bluzy, czapki aż po… skarpetki. Wystarczy tylko wpisać „Bitcoin” i rodzaj
ubrania, które chcemy kupić, a na pewno znajdziemy coś ciekawego.

Ceny od 12 PLN do 122 PLN, w zależności
od tego, jaki produkt zdecydujemy się
wybrać.
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A może coś do poczytania?
Niestety w polskiej literaturze trudno jest znaleźć wiele pozycji o kryptowalutach. Tym niemniej z tego, co mamy, warte polecenia są:

„Bitcoin. Złoto XXI wieku”
Format: ebook
Cena: 31,89 PLN
Gdzie kupić? Np. Empik

„Bitcoin. Wirtualna waluta internetu”
Format: ebook
Cena: 29,90 PLN
Gdzie kupić? Np. Empik

„Jakie obowiązki podatkowe są związane 			
z handlem kryptowalutami?”
Format: ebook
Cena: 9,90 PLN
Gdzie kupić? Np. Empik

Na Allegro udało mi się też znaleźć magazyn „I love Crypto”. Alternatywnie
możemy też złożyć zamówienia na ich stronie www.
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Maseczka
Czy je lubimy, czy nie – są obecnie koniecznością, więc czemu nie mieć
czegoś oryginalnego? Z pomocą przyjdzie nam to ponownie Allegro,
w którym musimy wpisać jedynie „Bitcoin maseczka”, aby znaleźć kilka

ciekawych wzorów.

Cena: od 10 do 33 PLN

Kubek / Plakat
Dla osób nieco bardziej kreatywnych, które chcą
wykazać się inwencją twórczą, ciekawym pomysłem na prezent, może być plakat, kalendarz czy
kubek z unikalnym nadrukiem.
Ciekawych grafik możemy poszukać na serwisach
takich jak https://stock.adobe.com/ (płatny) czy
nawet Google Images (darmowy), a potem zamówić odpowiedni produkt np. na empikfoto.pl.

Cena od: 20 PLN (zależna od wybranego
produktu)
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Bitcoin
Ostatnim i być może najlepszym pomysłem na prezent dla „kryptogeeka”
są po prostu same kryptowaluty.
Choć cena pełnego Bitcoina może nieco odstraszać (gdy piszę te słowa,
jest to ponad 60 000 PLN), niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że
możemy kupić nawet 1 Satoshiego co reprezentuje jedną stumilionową
część Bitcoina.
Jak ławo policzyć, kosztuje on 0,0006 PLN, więc tak naprawdę możemy
kupić dowolnie małą część Bitcoina za taką kwotę, z jaką czujemy się
komfortowo.
Najlepszym miejscem według mnie na bezpieczny zakup kryptowalut jest
serwis Coinbase, w którym nie tylko kupimy, ale i przechowamy swoje
kryptowaluty, jak i w prosty sposób wyślemy je osobie, którą chcemy
obdarować, gdy tylko przyjdzie na to odpowiednia pora.
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Produktywne prezenty na święta
dla geeka, takiego jak ja i Ty
Ten czas w roku już się zbliża. Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi
prezenty, życzenia i dużo obżarstwa. Niestety w tym roku będziemy
musieli ten czas przeżyć w znacznie mniejszym gronie z powodu
pandemii COVID-19. Chyba po raz pierwszy w życiu nie spędzę Wigilii
z moimi rodzicami. Takie czasy.
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Aby nie było tak smutno, pogadajmy o gadżetach. W tym numerze pewnie będzie ich zatrzęsienie, więc i ja dołączę się do rekomendacji i napiszę, jakie sprzęty polecam sprawić sobie na święta lub lepiej: co można
zasugerować, aby kupili nam najbliżsi.

Nowy iPhone? Polecam Miniasa!
Tak jak pisałem w poprzednim numerze iMagazine, kupiłem iPhone'a 12 Mini 128 GB i jestem zachwycony. Wreszcie mam najnowszego
iPhone'a, który mieści się w mojej małej dłoni! Jest tym wszystkim, czego
oczekiwałem. Jest po prostu smartfonem słodziakiem.
Takiego samego Mini poleciłem moim rodzicom, dla których to był już
czas na przesiadkę z ich leciwych iPhone'ów 6S. Oboje są zachwyceni.
Jest lekki, poręczny i po prostu wygodny. Nie tęsknię za telephoto – mam
wrażenie, że ekran OLED jest jeszcze lepszy niż ten z 11 Pro i ogólnie po prostu to jest świetny telefon za całkiem przystępną cenę, jak na iPhone'a.

Akcesoria do iPhone'a
Z akcesoriów na razie po prostu kupiłem tani, naklejany portfel na karty
Sinjimoru za 40 PLN. Zamówiłem wprawdzie portfel MagSafe, bo bardzo mnie kusi, aby używać telefonu bez żadnego pokrowca, tylko z tym
małym przyczepianym portfelem. Noszę w nim zazwyczaj tylko prawo
jazdy, jedną kartę płatniczą i jeden banknot na wszelki wypadek. Innego
portfela już od wielu lat nie mam.
Jeśli jednak zacznę się bać o telefon, to pewnie skuszę się na skórzaną obudowę Mujjo Wallet. Co roku ją kupuję do każdego z moich
iPhone'ów.

Zamówiłem wprawdzie portfel MagSafe, bo bardzo mnie kusi,
aby używać telefonu bez żadnego pokrowca, tylko z tym małym
przyczepianym portfelem. Noszę w nim zazwyczaj tylko prawo
jazdy, jedną kartę płatniczą i jeden banknot na wszelki wypadek. Innego portfela już od wielu lat nie mam.
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Kabelki do iPhone'a i nie tylko
Zapasowe kabelki to podstawa. Nie wystarczy ten kabelek, który jest
oferowany w pudełku z iPhone’em. Uważam, że dobrze jest mieć kabelki
rozłożone strategicznie po domu, aby można było w różnych miejscach
ładować telefon. Plus dodatkowy kabelek zawsze w plecaku, gdy się
wychodzi z domu.
Oto, jakie kabelki mam dodatkowo i polecam kupić:
• kabelek do ładowania zegarka Apple Watch – oprócz tych oryginalnych, testowałem też te nie-oryginalne i też działają świetnie,
• potrójny kabelek do ładowania USB-A do trzech kabli: micro USB,
USB-C i Lightning – ten kabel to podstawa – ładuje wszystko i nawet
kilka sprzętów naraz,
• zwijane kable, czyli „retractable” – oczywiście one nie nadają się do
przesyłu danych, ale do ładowania jak najbardziej,
• dodatkowe kabelki USB-C do USB-C oraz USB-A do USB-C – potrzebuję ich do iPada Pro oraz do kilku innych akcesoriów, które już przesiadły się na USB-C (o tym za chwilkę).

Ładowarek trzeba mieć więcej!
Oprócz tego, że nie pakują już ładowarki do
pudełka z iPhone’em, można teraz już dość tanio

Zapasowe kabelki to podstawa. Nie wystarczy ten

kupić nowocześniejsze i lepsze ładowarki niż te,
które oferuje Apple. Polecam kupować te najnowsze, robione w technologii GaN i ze wsparciem do

kabelek, który jest ofero-

PD, czyli Power Delivery.

wany w pudełku z iPhone-

• Firma Aukey oferuje bardzo fajne ładowarki

’em. Uważam, że dobrze
jest mieć kabelki rozłożone
strategicznie po domu,
aby można było w różnych
miejscach ładować telefon.
Plus dodatkowy kabelek
zawsze w plecaku, gdy się
wychodzi z domu.

w przystępnych cenach. Między innymi małą
ładowarkę 36 W z 2 portami USB-C czy Omnia
65 W z USB-C i USB-A. Dzięki takim ładowarkom
jesteśmy w stanie ładować dwa urządzenia naraz
i to bardzo szybko!
• Ładowarki indukcyjne są bardzo przydatne. Mam
ich sporo rozstawionych po całym domu. Dzięki
nim zarówno ja, jak i moja żona możemy ładować
nasze iPhone'y i AirPodsy. Po kilku testach zauważyłem, że najlepiej mi się sprawdzają ładowarki
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z Ikei. Są tanie i bardzo ładne, dostępne w dwóch kolorach: czarnym
i białym. I potrzebują kabli USB-C, dlatego trzeba takie dokupić.

Mikrofon do nagrywania, rozmów
i podcastingu?
Obecnie, kiedy mamy tyle spotkań online, zachęcam, aby kupić lepszy
mikrofon, niż ten, który mamy wbudowany w komputer. Osobiście do
nagrywania podcastów i rozmów wideo przez Zoom używam Samsona
Q2U. To jest podstawowy mikrofon kierunkowy w przystępnej cenie.
Dużą zaletą takiego mikrofonu jest nie tylko dobry dźwięk z naszej
strony (możemy brzmieć jak prezenter radiowy), ale także fakt, że taki
mikrofon nie zbiera dźwięków z całego domu, co jest bardzo przydatne
w dzisiejszych czasach.
Przez to, że ostatnio nagrywam jeszcze więcej podcastów („The Podcast”,
„Nie Ma Biura” oraz „No Office FM”) i robię więcej webinarów, ostrzę
sobie zęby na jeszcze lepszy mikrofon, Shure MV7.

Kamerka do komputera
Choć większość naszych komputerów ma wbudowane kamery, przeważnie są one bardzo słabej jakości. W moim iMacu 5K z 2015 roku mam
kamerkę HD o rozdzielczości 720p, która jest taka sobie. Dużo lepszą
mam w iPadzie Pro. Kiedy prowadzę webinary czy udzielam wywiadów,
wolę to robić z iMaca, więc zdecydowałem się zainwestować w kamerkę
Full HD 1080.
Najbardziej polecaną kamerką jest Logitech c920, ale zastanawiam się,
czy nie spróbować najpierw dużo tańszej opcji, czyli Aukey LM1E. Zobaczymy, jak będę wyglądał w HD.

Inne fajne gadżety na święta
Z innych rzeczy, które znalazły się w liście do świętego mikołaja:
• HomePod Mini do biura – mam już dwa HomePody w domu, ale nie
mam żadnego w biurze. Wygląda na to, że ten głośniczek świetnie się
sprawdzi.
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• Kubek na kawę, który utrzymuje jej temperaturę firmy Ember – polecam, bo sam go używam. Kawka pozostaje ciepła przez ponad pół
godziny.
• Lego Porsche 911 RSR – jestem fanem LEGO i nie mogę się doczekać,
aby znowu zbudować jakiś fajny model.
• Apple Watch seria 6 – polecam ten zegarek. Dzięki EKG, pulsometrowi
i pomiarowi tlenu we krwi czuję się dużo bezpieczniej i pewniej podczas pandemii.

W moim iMacu 5K z 2015 roku
mam kamerkę HD o rozdzielczości 720p, która jest taka sobie.
Dużo lepszą mam w iPadzie Pro.
Kiedy prowadzę webinary czy
udzielam wywiadów, wolę to
robić z iMaca, więc zdecydowałem się zainwestować w kamerkę
Full HD 1080.

Czego nie biorę pod uwagę? Nowych Maców! Przez to, że pracuję głównie na iPadzie Pro (jestem #iPadOnly!), nie interesują mnie nowe komputery z procesorem M1 od Apple. Czekam, aż pojawi się nowy iMac
z takim procesorem, a wtedy będę żywo zainteresowany, bo będę miał
pretekst, aby wymienić leciwego iMaca 5K sprzed pięciu lat, który notabene nigdy mnie jeszcze nie zawiódł i działa wyśmienicie.

Wesołych Świąt i lepszego, niezawirusowanego,
roku 2021!
Życzę Ci przede wszystkim zdrowia. I aby te Święta były spokojne, miłe,
a nadchodzący rok wyleczył nas z tego paskudnego wirusa. Wszystkie
odnośniki do gadżetów z tego felietonu umieściłem na stronie: Michael.

team/gifts20
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Magia mini
Miało być trudno, ale okazało się, że mam naprawdę kapitalnych
słuchaczy. Bo czemu nie? Na początku chciałem jeszcze raz
podziękować Radkowi za kapitalną robotę i błyskawiczne
sprowadzenie do mnie białego – niczym śnieżynka – HomePoda mini.
Prosto z Hiszpanii do Krakowa dotarł 26 listopada.
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Moje pierwsze wrażenia mogliście przeczytać na łamach iMagazine jeszcze tego samego dnia. Pisałem w nich m.in. o tym, że „miniak” od Apple
naprawdę zachwyca stosunkiem jakości do tego, co otrzymujemy w zamian.
C'mon! Ten inteligentny głośnik kosztuje w przeliczeniu z euro na złotówki
tyle, co pasek do Apple Watcha. Do tej pory takie posunięcia ze strony
Apple nie były normą, ale widać, że firma chce pozyskać nowych klientów,
a z racji przeznaczenia samego urządzenia – wspomóc rozwój Siri.
Obiecałem Wam pełną recenzję, ale skupię się na dwóch kwestiach. Jak
mini faktycznie gra i jak mini (genialnie) słucha.

Gra
W pierwszych wrażeniach pisałem:
„»Miniak« gra poprawnie, ma niskie tony, ale nie są one bardzo słyszalne.
Góra jest poprawna i z pewnością bardziej miękka niż u większości
konkurentów”.
Po kilku dniach codziennego używania nic się w tej opinii nie zmieniło.
Jest wręcz idealny do muzyki jazzowej, której słucham najcześciej i którą
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uwielbia nasza kotka (pozdrawiam Freję!). Doskonale radzi sobie także
w roli odbiornika podcastów, które towarzyszą nam podczas codziennych
ćwiczeń czy robienia porządków. To sprzęt stworzony do występowania
w takich rolach i właśnie dla nich chciałem, aby pojawił się w domu.
Jeśli szukacie głośnika, którego użyjecie w roli kina domowego – to nie jest
produkt dla Was. Jeśli myślicie o kupnie dwóch HomePodów mini i używaniu
ich w trybie stereo jako głośniki do TV – prawdopodobnie również to nie jest
dobry wybór. Z uwagi na dwie kwestie. Po pierwsze, „miniaki” nie mogą być
ustawione, jako domyślne wyjście dźwięku w Apple TV (pozycjonowanie produktu względem dużego HomePoda). Po drugie, choć dźwięk jest naprawdę
dobry jak na rozmiary urządzenia i słyszalny z każdej strony, to nie jest to
poziom kina domowego. Przynajmniej względem moich wymagań i preferencji. Bardziej odpowiadają mi wbudowane w dość dobry telewizor OLED
od Samsunga głośniki przestrzenne. Tutaj, jeśli na poważnie myślicie o tym,
aby HomePody pracujące w trybie stereo spełniały funkcję domyślnego wyjścia audio – polecam kupno dwóch dużych HomePodów, ponieważ to one
właśnie na to pozwolą oraz to one będą w stanie pracować w trybie Dolby
Atmos. Maciek Nowakowski zdecydował się na taki ruch i efekt jest w jego
opinii powalający. Osobiście doradzam poczekać na odświeżoną wersję
dużego HomePoda (2?), który będzie zapewne posiadał szybszy procesor.
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Na niesamowite uznanie zasługuje szybkość działania HomePoda mini.
Apple zastosowało w nim procesor S5 (ten sam, który spotkamy w Apple
Watch Series 5) i to ta zmiana czyni z tego produktu mikrokosmos. Przede
wszystkim widać to po czasie reakcji Siri, która jest w stanie zrozumieć
i zareagować – natychmiastowo – na kilka komend wydanych jedna po
drugiej, bez przestankowania. Typu: „Puść playlistę z muzyką świąteczną,
zatrzymaj playlistę, wznów odtwarzanie i udostępnij tę muzykę do sypialni
(w której znajduje się głośnik AirPlay SONOSA), a na koniec zapal światło
w kuchni”. Oczywiście to wszystko wymawiane w języku angielskim. Efekt
jest piorunujący. Po prostu. Żaden inny sprzęt Apple, posiadający – przypominam – tego samego asystenta głosowego, nie daje sobie rady z takim
zadaniem. Dlaczego?

Jeśli miałbym podać jeden powód, dla którego warto kupić
mini nawet wtedy, gdy oczekujecie jednak studyjnej jakości
audio, to będzie nim właśnie jakość mikrofonów i rola centralki urządzeń HomeKit.

Słucha
„To, co jednak robi piorunujące wrażenie, to mikrofony HomePoda mini.
Nawet gdy dwa głośniki pracują na 100% głośności, wywołanie Siri działa
perfekcyjnie! Nawet gdy – szepczemy. Niesamowite. Naprawdę, niesamowite” – pisałem zaraz po odpakowaniu „miniaka”. I szczerze to powiem Wam,
że właśnie dlatego ten produkt zmienił nasze życie. Naprawdę – zmienił.
Klaudię bardzo irytowało to, że musi krzyczeć, aby Siri wykonała proste
czynności w salonie czy kuchni, a z uwagi na fakt, że całe oświetlenie
mamy sprzęgnięte z HomeKitem – było to podwójnie irytujące. Głośniki
HomePoda mini raz na zawsze rozwiązały ten problem. Trudno w to uwierzyć, ale mini jest w stanie usłyszeć nawet szept osoby stojącej od niego
w odległości 5 metrów, podczas gdy w salonie uruchomiony jest film i głośniki studyjne na poziomie 75% ich mocy. Nie wiem jak, a jednak! To magia.
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HomePoda mini ustawiłem jako domyślną bramkę HomeKit w domu. Dlaczego? Ponieważ prędkość jego reakcji jest jakoś cztery razy szybsza niż
Apple TV 4K. Po prostu wydane do Siri lub wywołane poprzez aplikację
Home polecenia wykonywane są natychmiastowo. Jeśli miałbym podać
jeden powód, dla którego warto kupić mini nawet wtedy, gdy oczekujecie
jednak studyjnej jakości audio, to będzie nim właśnie jakość mikrofonów
i rola centralki urządzeń HomeKit.
Na koniec jeszcze krótko o funkcji Intercomu. Gdy zobaczyłem ją na prezentacji, wydawała mi się mocno naciągana i zbędna. Gdy doświadczyłem
prędkości i płynności, z jaką to wszystko działa – doceniłem po stokroć! To
kapitalne rozwiązanie dla osób mieszkających w piętrowych domach prywatnych, ale nie tylko. Czasami, zamiast krzyczeć pomiędzy zamkniętym
gabinetem a salonem, lepiej jest po prostu uruchomić Intercom i powiedzieć, co się chciało. Tak, można też zrobić sobie przerwę i podejść osobiście, ale mówię Wam – spróbujecie, pokochacie.
Podsumowując: Zamawiam kolejne i z pewnością dwa HomePody 2 generacji zawitają do naszego salonu tuż po ich światowej premierze (która,
mam nadzieję, odbędzie na wiosnę 2021 roku). Dziś to dla mnie jest już
oczywiste.
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Audeze LCD-1
– brzmienie inaczej

Nawet najskromniej wyglądające słuchawki mogą kryć w sobie
bardzo zaawansowaną technologię. Audeze opracowało model LCD1, koncentrując się na tym, by wszystkie swoje technologie sprzedać
w możliwie najkorzystniejszej cenie, a wzornictwo pozostawić na
dalszym planie.
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Firma Audeze jest jedną z tych, która dba o jakość na każdym etapie
powstawania produktu. Jej słuchawki są nie tylko projektowane, ale
i produkowane w Stanach Zjednoczonych. To też jedna z niewielu firm,
która stosuje technologię planarną, dającą bardzo dobrą przestrzeń
i szczegółowość. Z uwagi na wysoki koszt produkcji takiego rozwiązania
i złożoność układu membran oraz towarzyszących im magnesów technologia ta jest bardzo rzadko spotykana oraz droga. LCD-1 nie należą
do tanich słuchawek, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ich konstrukcję
i brzmienie, to cena jest wręcz okazyjna. To najtańszy model nauszny
Audeze, ale można to stwierdzić głównie po wzornictwie. Jest proste
– czarny plastik dominuje, skórą syntetyczną pokryto jedynie pałąk.
Mechanizm regulacji również należy do tych klasycznych: oprócz rozsuwanego pałąka mamy muszle obracające się w pionie oraz w poziomie. Ponadto słuchawki się składają, co nie jest standardem w typowo

Słuchawki się składają, co nie jest standardem w typowo stacjonarnych konstrukcjach.
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stacjonarnych konstrukcjach. Nauszniki mają miękkie poduszki,
dopasowujące się do kształtu głowy i oddychające na tyle dobrze, że
kilkugodzinny odsłuch nie stanowi problemu. Osłony nauszników to charakterystyczna kratka, opatrzona dodatkowym przetłoczeniem w kształcie litery „A”.
LCD-1 nie mają żadnych przycisków, a ze źródłem dźwięku łączą się przewodowo. Do każdego nausznika prowadzony jest osobny, odłączany przewód, kabel ma nylonowy oplot i robi wrażenie bardzo solidnego, jest też
dość elastyczny. Kończy się minijackiem 3,5 mm, ale w komplecie dostajemy też adapter na 6,3 mm. Oprócz niego do słuchawek dołączone jest
też twarde etui. Bardzo mocno korciło mnie, by używać LCD-1 mobilnie,
jako źródła muzyki podczas spacerów. To nie jest jednak ich docelowe
zastosowanie – co prawda niska waga (250 g) zachęca do zabierania ich
w podróż, ale rozmiary, długość kabla (ponad 2 m) i otwarta konstrukcja
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ograniczają wygodę i przestrzeń,
w której jest sens ich używać. To
zdecydowanie konstrukcja przeznaczona do domu lub studia. Jeśli
jednak uprzemy się, by używać ich
mobilnie, to lepiej rozejrzeć się za
odtwarzaczem. Ich impedancja to 16
omów, dlatego teoretycznie smartfon
powinien wydobyć z nich sensowny
dźwięk. Coraz mniej telefonów ma
jednak dobrej jakości DAC, a te
umieszczane w adapterach z USB-C
lub Lightning do minijack z pewnością
się do nich nie zaliczają.
Do odsłuchu z LCD-1 wykorzystałem
odtwarzacz Cowon Plenue D2 i pliki
w jakości bezstratnej: w formatach
M4A i FLAC (16 bitów i 44,1 kHz lub 24
bity i 96 kHz). Gdybym miał opisać
najkrócej ich brzmienie, powiedziałbym, że grają bardzo równo. Brzmią
jak monitory studyjne, mają bardzo
mało własnego charakteru. Scena
jest niezwykle szeroka, a rozmieszczenie na niej instrumentów bardzo
wyraźne. Zazwyczaj rozbijam opis
brzmienia na poszczególne tony,
ale tu było to niezwykle trudne, bo
słuchawki nie podkreślają żadnych
i zapewniają dużą szczegółowość
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wszystkich pasm. Bardzo dobrze kontrolowana jest góra, wybrzmiewa
bardzo długo, nie kłuje. Wokale są niezwykle czytelne, a jedyne, co
może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do bardziej „mainstreamowych” słuchawek, to niewybijający się i niedudniący bas. Oczywiście go
nie brakuje, jest go dokładnie tyle, ile potrzeba. Ogólnie ich brzmienie
może wydawać się odrobinę chłodne.
Audeze LCD-1 to sprzęt dla bardzo wymagających osób, którym zależy
na słuchaniu muzyki dokładnie tak, jak została wyprodukowana. Są
niezwykle szczegółowe, a ich otwarta konstrukcja zapewnia doskonałą
przestrzeń. To jednak nie słuchawki, którym wystarczy dowolne źródło
dźwięku – mimo stosunkowo niskiej impedancji nie brzmią dobrze „ze
wszystkim”, warto zaopatrzyć się przynajmniej w dobrej jakości DAC do
komputera bądź przenośny odtwarzacz z wyższej półki.

Audeze LCD-1
•
•
•
•

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

Plusy:
• doskonała przestrzeń
i szczegółowość
• neutralne brzmienie
Cena: 1599 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Sony WH1000-XM4,
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

w końcu z możliwością łączenia się
do dwóch urządzeń!
Sony, wypuszczając WH1000-XM3, stworzył hit, który miał tylko
jeden brak, czyli brak możliwości łączenia słuchawek z większą liczbą
urządzeń. Model WH1000-XM4, tak dźwięcznie brzmiący, w końcu
naprawia ten fakt!
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Co nowego?
XM4 teraz korzystają z nowego algorytmu do redukcji szumów, próbkując szumy 700 razy na sekundę, aby odpowiednio korygować sygnały. Nie
zauważycie jednak różnicy bez bezpośredniego porównania do innych
topowych słuchawek z ANC, ale jeśli już to porównanie zrobicie, to będzie
to słyszalne, nawet dla kogoś z tak wiekowym słuchem jak mój.
System DSEE, który odpowiada za przywracanie wysokich częstotliwości
odtwarzanych utworów, dostał awans przydomku z HD na Extreme. Nie
mam jak tej funkcji porównać obecnie do XM3, więc uwierzę na słowo
Sony, że jest lepiej.
Nowością (chyba nowością, bo nie przypominam sobie jej istnienia w XM3)
jest Speak-to-Chat. Funkcja ta wykrywa, kiedy zaczynamy rozmawiać
i automatycznie wykonuje kilka czynności. Po pierwsze, pauzuje odtwarzane treści, a następnie przełącza słuchawki z trybu wyciszania szumów
na tryb Focus on Voice (skup się na głosie), w którym szumy np. ulicy nadal
są wycinane, albo po prostu w tryb transparenty. Zachowanie tej funkcji
ustawia się w aplikacji Sony Headphones, podobnie jak to, po jakim czasie ma zostać wznowione odtwarzanie muzyki (lub podcastu itp.). Spisuje
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się to wzorowo, szczególnie gdy rano udaję
się do sklepu podczas słuchania podcastów,
bo nie muszę niczego dotykać, co z kolei
pomaga zachować odpowiedni poziom
higieny w dzisiejszych czasach.
Speak-to-Chat ma jedną wadę, którą moja
żona uznaje za zaletę. Otóż nie mogę śpiewać
na głos podczas słuchania muzyki. Kto sły-

szał kakofonię wydobywającą się z mojego
gardła, również uzna to za zaletę.
Adaptive Sound Control – funkcja, która
zmienia wyciszanie szumów i tryby słuchawek, zależnie od tego, co robimy, nadal istnieje, ale nadal z niej nie korzystam. Wolę to
definiować ręcznie.
XM4 są też pierwszymi słuchawkami, z którymi mam styczność, w których rzeczywiście
świetnie działa automatyczne pauzowanie
muzyki po zdjęciu słuchawek. Zawsze to
wyłączałem, bo doprowadzało mnie to do
pasji, a tutaj, o dziwo, działa.
Ciekawą funkcją jest też możliwość przyłożenia płasko dłoni do prawej puszki, aby
słuchawki natychmiast przełączyły się w tryb
transparentny. Zdjęcie ręki powoduje przywrócenie wcześniejszego trybu.
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Multipoint Bluetooth
Najważniejszą dla mnie nowością, jako osoby, które regularnie korzysta z iPhone’a i iPada na przemian, jest możliwość parowania słuchawek
z przynajmniej dwoma urządzeniami. Sony w końcu dodało tę funkcję do
XM3, za co jestem im bardzo wdzięczny, ale mam kilka zastrzeżeń. Jako
punkt odniesienia wykorzystam tutaj Bose NC 700, które, po włączeniu
natychmiast parują się ze wszystkim urządzeniami. „Natychmiast” oznacza,
że zakładam słuchawki na głowę, włączam je, podnoszę iPada lub iPhone’a, wciskam play, a dźwięk leci od razu do słuchawek. W przypadku XM4
sprawa wygląda nieco inaczej – łączą się natychmiast z pierwszym urządzeniem z listy (iPhone u mnie), a na połączenie z drugim muszę czekać od
5 do czasem 15–20 sekund (iPad, dodany jako drugi). Generalnie nie jest to
problemem, bo mogę tę chwilę poczekać, ale skoro inni potrafią szybciej,
to wierzę, że Sony też da radę. Nawet jeśli nie, to nie jest to powód, żeby
ich nie kupować.

Jakość
Na koniec zostawiłem jakość audio i również w tym przypadku zrobiłem
porównanie do Bose NC 700, które grają dla mnie stosunkowo neutralnie
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i bardzo przypadło mi do gustu ich brzmienie. Sony WH-1000XM4 w bezpośrednim starciu, głównie w rocku i klasyce, mają pełniejszy dźwięk
z większą sceną. Różnica nie jest kolosalna, ale jest zauważalna. XM4 mają
też mocniejszy bas, ale w moim przypadku wystarczyła korekta ClearBass
na -1 w equalizerze, aby zbić go w satysfakcjonujący mnie sposób. Ciekawostką jest to, że zdecydowanie bardziej odpowiada mi domyślne neutralne ustawienie equalizera niż w modelu XM3. Ogólnie, wraz ze świetnym
ANC, które jest również nieznacznie skuteczniejsze niż w NC 700, jestem
z nich więcej niż zadowolony.

Dotyk
Dodam jeszcze, że w poprzednich modelach występowały problemy
z interfejsem dotykowym na prawej puszce przy niskiej temperaturze na
dworze. Obecny model testowałem do -1° C i nie zauważyłem niczego
niepokojącego. Liczę teraz tylko na to, że nie przyjdzie mi ich testować na
mrozach oraz że będziemy mieli ciepłą zimę w tym roku.

Dumbo
Na sam koniec wspomnę jeszcze o jednej kwestii ergonomicznej w modelu
XM4, która nie występowała w XM3. Otóż moje uszy, może niekoniecznie
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porównywalne z uszami słonia, są niemałe i jak zakładam XM4, to czuję, jak
czubki małżowin opierają się o wnętrze puszek. Ostatni raz doświadczyłem
tego w modelu XM2. XM4 w tej kwestii nie powodują dyskomfortu, ale cały
czas fizycznie czuję dotyk, czego nie doświadczam ani w NC 700, ani XM3.
Zwracam uwagę na to osobom, które mają jeszcze większe uszy od moich
(zdjęcie w moim profilu na Twitterze).

Są świetne
Przykro mi, że nie miałem okazji sprawdzić XM4 w samolocie czy podobnie głośnym środku transportu, ale mamy takie, a nie inne czasy. Zapewniam Was jednak, że jest lepiej niż dobrze i jeśli zależy Wam na łączeniu
słuchawek z większą liczbą urządzeń oraz na genialnym ANC, to XM4
Was nie zawiodą.

Sony WH1000-		
XM4		
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 6/6
Wydajność: 6/6
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Harman Kardon
Citation Oasis
Moim budzikiem od wielu lat jest telefon, który skutecznie zastąpił
wiele urządzeń, z których korzystałem. Choć Citation Oasis nie pełni
tylko tej funkcji, to Harman Kardon przekonał mnie nim, że budzik
w bardzo unowocześnionej może mi się przydać.
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Wstęp jest trochę na wyrost, bo Oasis ma się do budzenia tak, jak smartfon
do dzwonienia – to jedna z głównych funkcji, ale oprócz nich mamy też mnóstwo innych, równie ważnych. Nowy głośnik Harman Kardon należy do rodziny
urządzeń multiroom Citation i jest jednym z najmniejszych produktów tej linii.
Ma niewielkie wymiary, pozwalające zmieścić go na większości szafek nocnych:
około 22 cm długości, 15 cm szerokości i wysokość równą 7 cm. Wzornictwo
jest bardzo neutralne – zarówno szary, jak i czarny wariant kolorystyczny
pozbawiony jest wyraźnych elementów ozdobnych. Boki pokrywa tkanina
Kvadrat, niewpływająca na właściwości akustyczne przykrytych nią głośników.
Z przodu znalazł się prosty wyświetlacz monochromatyczny, który oprócz
godziny i daty pokazuje też źródło dźwięku, status połączenia z Wi-Fi, siłę
sygnału DAB+, informację o ustawionym alarmie oraz stan ładowania bezprzewodowego. Wyświetlacz ma cztery stopnie podświetlenia, a dodatkowo może
wyłączać się w określonych godzinach – rekompensuje to brak automatycznej
regulacji jasności. Nad nim, za tkaniną, umieszczono też cztery diody, aktywujące się podczas działania Asystenta Google.
Z tyłu oprócz gniazda zasilania znalazł się również port USB do ładowania
peryferiów, wejście minijack, gniazdo micro USB (wyłącznie do celów serwisowych), gniazdo anteny oraz trzy przełączniki do regulacji jasności, wyłączenia mikrofonu oraz uruchomienia trybu nocnego, który na noc wyłączy
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Szkoda, że obok tunera DAB+ nie pojawił się popularniejszy FM.

Wi-Fi. Górny panel ma na środku pole do ładowania Qi, a przy przedniej
krawędzi umieszczono na nim rząd przycisków dotykowych (pozwalających
przypisać do czterech stacji radiowych, regulować głośność, wyłączyć alarm
i nawigować po źródłach dźwięku) oraz fizyczny przycisk drzemki, mogący
też wstrzymywać i wznawiać odtwarzanie. Wystaje z obudowy, więc łatwo
w niego trafić, nawet na oślep. Harman Kardon potraktowało budzenie jako
priorytetową funkcję i zabezpieczyło urządzenie przed brakiem zasilania.
Na spodzie mamy gniazdo baterii pastylkowej, która pozwoli na działanie
alarmu nawet, gdy w sieci zabraknie prądu.
Zamiast tworzyć własną aplikację do konfiguracji Oasis, Harman Kardon
postanowiło polegać w całości na Google. Głośnik jest kompatybilny
z Google Home i jego pełna konfiguracja przebiega właśnie przez tę aplikację. Dodanie głośnika do domu jest proste, równie łatwo skonfigurować
działanie trybu nocnego czy zmienić sieć Wi-Fi (obsługiwana jest zarówno
częstotliwość 2,4 GHz, jak i 5 GHz). Nie ma jednak możliwości zmiany korekcji dźwięku i o ile w przypadku odtwarzania ze smartfona czy komputera
to nie problem, to już podczas słuchania radia nie mamy niestety żadnego
wpływu na brzmienie. Oasis wyposażony jest w tuner DAB+, dający dostęp
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do stacji radiowych w wysokiej jakości dźwięku. Obecnie w Polsce dostępnych jest nieco ponad 20 stacji, ponadto ich zasięg jest ograniczony. Szkoda,
że obok tunera DAB+ nie pojawił się popularniejszy FM, oferujący znacznie
więcej rozgłośni. Oprócz radia Oasis obsługuje odtwarzanie bezprzewodowe przez Chromecast, AirPlay oraz Bluetooth – tu nie ma już ograniczeń
i użytkownik każdego smartfona znajdzie odpowiadający mu standard.
Na szafce nocnej mam właściwie tylko ładowarki do smartfona i zegarka,
Oasis zastąpił mi tę pierwszą, oferując ładowanie w standardzie Qi. Dodatkowe gniazdo USB-A z tyłu pozwala podłączyć przewodowo kolejne
urządzenie i, choć moc wyjściowa to jedynie 5 W, powinna wystarczyć do
naładowania każdego telefonu przez noc. Świetnym elementem, którego
zdecydowanie brakuje mi w wielu ładowarkach, jest wyświetlanie na ekranie informacji o tym, czy urządzenie ładuje się bezprzewodowo. Ikona
wyświetla się po położeniu smartfona na górnym panelu i znika w momencie, gdy bateria przestaje się ładować.
Pomimo tego, że Oasis jest niewielkim urządzeniem, jego brzmienie nie
rozczarowuje. Zastosowano w nim dwa pełnozakresowe głośniki o średnicy
45 mm każdy, moc wyjściowa urządzenia to 12 W RMS. Słuchanie na nie więcej
niż 75% głośności maksymalnej jest bardzo przyjemne, powyżej tej wartości
pojawiają się już coraz wyraźniejsze zniekształcenia brzmienia. Przestrzeń nie
jest zbyt duża, co wynika bezpośrednio z konstrukcji głośnika, całkiem niezła
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jest za to separacja dźwięków (ale ponownie, rewelacji nie ma). W brzmieniu
dominuje środek, co jest bardzo pożądanym efektem w sprzęcie przeznaczonym do odsłuchu radia. Najbardziej słyszalne są wokale, przyjemnie brzmią
też instrumenty pokroju gitar elektrycznych (choć zdarza się, że brakuje im
szczegółowości). Góra jest pod kontrolą, choć przy większej głośności kłuje
w uszy. Niskie tony są, ale niezbyt mocne. Dobrze uzupełniają brzmienie,
w utworach, w których wysuwają się na pierwszy plan (jak choćby w „Bad
guy” Billie Eilish) słychać je zbyt krótko, brakuje im głębi. Na pochwałę zasługuje natomiast równa charakterystyka brzmienia, nie zauważyłem, by którekolwiek częstotliwości były wyraźnie cichsze bądź niesłyszalne.
Harman Kardon postanowił wydobyć z niepamięci urządzenie zwane kiedyś
radiobudzikiem. Zaprojektował je tak, by pasowało do współczesności, nadał
mu ponownie sens. Głośnik Oasis bardzo dobrze łączy w sobie cechy kilku
sprzętów, choć nie każdy będzie w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji.
Jest idealny dla osób mieszkających w miastach (ze względu na DAB+), korzystających ze Smart Home od Google. Pozostali wciąż będą mieli wygodne
ładowanie smartfona i odtwarzacz kompatybilny z AirPlay i Chromecastem,
który na dodatek naprawdę dobrze brzmi.

Harman Kardon
Citation Oasis
•
•
•
•

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

Plusy:
• integracja z Google Home
• wsparcie wielu źródeł dźwięku
• ładowanie do dwóch urządzeń
jednocześnie
Minusy:
• brak tunera FM
• brak korekcji dźwięku
Cena: około 840 PLN
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iPhone 12 Pro Max
– pierwsze wrażenia
iPhone 12 Pro Max jest w zdecydowanej większości dokładnie taki,
jak iPhone 12 Pro, o którym pisałem w zeszłym miesiącu, na łamach
iMagazine 11/2020 i którego szczegółowe fotograficzne porównanie z 11 Pro

opublikowałem na naszej stronie internetowej. Jest jednak kilka różnic…
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Konstrukcja
Ta jest wizualnie niemalże identyczna jak 12 Pro i nawet specjalnie nie
zauważam tego, że moduł Face ID z wycięciem wydaje się mniejszy (ma ten
sam rozmiar co w 12 Pro, ale ekran jest większy). Od razu zaznaczam, że nie
jestem fanem tak dużych telefonów, więc bierzcie to pod uwagę. XS Max i 11
Pro Max wydawały mi się za duże, ale 12 Pro Max wchodzi na nowy poziom.
Jego gruba ramka, w odróżnieniu od dwóch poprzednich konstrukcji, powoduje, że ten smartfon jest dla mnie zupełnie nieużywalny jedną ręką (11 Pro
potrafiłem, z bólem, ale jednak). Traktujcie go więc, jeśli nie macie dużych
dłoni, jako urządzenie, które trzymamy jedną ręką, a obsługujemy drugą.
Apple poświęciło tutaj ogromną dozę ergonomii dla nowego designu, który
sprawdza się w przypadku iPadów Pro i Air 4, ale niekoniecznie w smartfonach. Jestem tym przeraźliwie zawiedziony, tym bardziej, że czekają nas
jeszcze przynajmniej dwie kolejne generacje tego paskudztwa. Osobiście
już tylko liczę na to, że w przyszłym roku wypuszczą 13 Pro Mini, bo w takim
designie to jedyny rozmiar, jaki ma dla mnie sens.
Pamiętacie, jak wspominałem, że 12 Pro wypycha mi niemiło kieszenie
spodni, przez wspomnianą kanciastą ramkę? W przypadku Maksa jest zdecydowanie gorzej! Do tego dochodzi spora waga, wynosząca 228 g, która
autentycznie ściąga mi dresy z tyłka, jeśli nie zawiążę sznurka wokół pasa,
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gdy zbiegam rano po schodach do sklepu. Dodam, że przy 11 Pro i 12 Pro nie
muszę go wiązać.

Aparaty
Są jeszcze istotne różnice w aparatach względem modelu 12 Pro, czego
Apple nie robiło od czasów modeli Plus. 12 Pro Max ma większą o 47%
matrycę w aparacie z 26 mm obiektywem, co oznacza, że rozmiar poszczególnych pikseli urósł z 1,4 µm do 1,7 µm. Ta matryca (i tylko ta) jest też stabilizowana inaczej – pozostałe korzystają z podwójnego OIS, ale 26 mm ma
tzw. sensor-shift, czyli sama matryca fizycznie się rusza.
Przyznaję, że podczas oglądania prezentacji ogarnęła mnie wściekłość,
że osoby, które chcą mieć lepszy aparat, muszą decydować się na większy rozmiar. Ta kwestia również wpłynęła na moją decyzję o pierwszym
pominięciu kupna nowego iPhone’a od 2008 roku. Jak się jednak okazuje,
oglądając „normalne” i „codzienne” zdjęcia, gołym okiem nie widzę różnicy
pomiędzy zdjęciami 12 Pro Max i 12 Pro. Wiem, że 26 mm, dzięki większym
pikselom i lepszej stabilizacji, pozwala na niższe ISO i dłuższe czasy, ale
różnica jest zdecydowanie mniej dramatyczna, niż się spodziewałem.
Szczegółowe porównanie aparatów zostanie opublikowane na stronach
iMagazine.pl jeszcze w tym miesiącu.

Nie dla mnie
iPhone 12 Pro Max jest bez wątpienia świetnym iPhone’em, ale ten rozmiar, odkąd modele mniejsze komfortowo pracują całą dobę na jednym
ładowaniu, przestał mieć dla mnie sens. Nie zastąpi mi iPada, który jest

iPhone 12 Pro Max jest bez wątpienia świetnym iPhone’em, ale
ten rozmiar, odkąd modele mniejsze komfortowo pracują całą
dobę na jednym ładowaniu, przestał mieć dla mnie sens. Nie
zastąpi mi iPada, który jest zdecydowanie lepszy do konsumpcji treści, jest też niewygodny, gdy jestem „w terenie”, szczególnie gdy leży w kieszeni.
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zdecydowanie lepszy do konsumpcji treści, jest też niewygodny, gdy jestem
„w terenie”, szczególnie gdy leży w kieszeni. Osoby korzystające z torebek,
plecaków i podobnych do noszenia smartfona oczywiście tego nie odczują.
Największą zaletą większego ekranu jest większa powierzchnia do oglądania zdjęć i wideo. Problem w tym, że szalenie rzadko to robię, a jeśli już,
to iPad Pro 11” tutaj również wygrywa. Jeśli jednak macie ogromne dłonie
koszykarza, za pomocą których bez żadnych problemów podnosicie piłkę
jedną dłonią, to spodziewam się, że docenicie go bardziej niż ja.

Drogie Apple,
Poproszę w przyszłym roku iPhone’a 13 Pro Mini, z tymi samymi aparatami,
które zamontujecie w 13 Pro Max. Chętnie za to zapłacę. Wolałbym też konstrukcję bardziej zbliżoną do X, XS i 11 Pro, która zdecydowanie wygodniej
leży w dłoni, ale jeśli nie planujecie zmian linii montażowych tak szybko,
to chociaż te aparaty w konstrukcji Pro Mini mnie zadowolą. Rozważcie też
powrót do 5,8”, bo nawet 6,1” konstrukcja jest za duża, a dyskomfort korzystania z niej, pomimo że gabarytowo jest niewiele większa od 11 Pro, wynika
z grubych, ostrych ramek, które utrudniają chwyt i wypychają kieszenie.
Pozostaję z szacunkiem,
W.
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MacBook Air 13'' (late 2020)
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

MacBook Air 13'' (late 2020)
– wyjmujemy z pudełka, pierwsze wrażenia i benchmarki
Czytaj dalej....

MacBook Air 13'' (late 2020) – Apple M1 w iMag Final Cut Pro
Benchmark daje niesamowite wyniki!
Czytaj dalej....

MacBook Air 13'' (late 2020)
– Apple M1 vs. Intel i9-9900K w XcodeBenchmark
Czytaj dalej....

MacBook Air 13'' (late 2020) – Apple M1 vs. Intel i9-9900K
w kompresji i dekompresji oraz kilka przemyśleń, w tym nt. baterii
Czytaj dalej....
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Microsoft Surface
Laptop Go
Microsoft niedawno zaprezentował nowy Surface Laptop Go, który
celuje przede wszystkim w rynek Chromebooków i stąd jego niska
podstawowa cena, wynosząca 2999 zł. Można go jednak wyposażyć
w lepsze podzespoły, co podnosi ją do maksymalnego poziomu
4679 zł i właśnie tę najdroższą konfigurację otrzymaliśmy do testów.
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Specyfikacja
Surface Laptop Go wyposażono w 12,4-calowy dotykowy ekran PixelSense,
o rozdzielczości 1536 × 1024 px (148 ppi) w proporcjach 3:2. Do dyspozycji
procesora – 4-rdzeniowego Core i5-1035G1 – pozostaje 4 GB lub 8 GB RAM,
a użytkownik otrzymuje dostęp do 64 GB pamięci eMMC lub może zamówić SSD o pojemności 128 lub 256 GB. Sam komputer wyposażono w jedno
złącze USB-A, jedno USB-C, 3,5 mm gniazdo dla słuchawek oraz jeden port
Surface Connect. Procesor ma 4 rdzenie, 8 wątków, bazowo pracuje przy
1 GHz i rozkręca się do 3,6 GHz przy Turbo Boost (15 W TDP), i na którego
pokładzie umieszczono Intel UHD Graphics.
Dostępne są trzy konfiguracje:
• Core i5 4-core | 4 GB RAM | 64 GB eMMC – 2999 zł
• Core i5 4-core | 8 GB RAM | 128 GB SSD – 3769 zł
• Core i5 4-core | 8 GB RAM | 256 GB SSD – 4679 zł
Ze względu na powolność pamięci eMMC, wszystkim absolutnie polecam
model wyposażony w SSD, nawet jeśli kupujecie go dla swojego dziecka,
bo chyba nie chcecie, aby Was znienawidziło?
Cena tego komputera wymusiła pewne zmiany materiałowe względem
„pełnego” Surface Laptop i widać to w ciekawie rozwiązanym połączeniu
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aluminium z tworzywem sztucznym. Pokrywa ekranu, którą można otworzyć jedną ręką bez przytrzymywania komputera, jest aluminiowa, wraz
z tzw. top-case’em, czyli elementem wokół klawiatury. Spód natomiast
wykonano z tworzywa wysokiej jakości, które jest przyjemne w dotyku i na
dodatek bardzo dobrze wygląda, dzięki jasnym barwom. Spodziewałem
się, że negatywnie to odbiorę, ale wręcz odwrotnie – nie mam żadnych
zastrzeżeń.
Niższa cena oczywiście odbiła się kosztem „bajerów”, dlatego ekran ma
stosunkowo niską rozdzielczość, biometryczna autoryzacja wykonywana
jest odciskiem palca zamiast kamerą (lub wcale, w przypadku najtańszego
modelu).
Sam komputer waży ok. 1,1 kg i ma wymiary 278,18 × 205,67 × 15,69 mm – nie
jest najcieńszy na rynku, ale też nie razi swoją grubością.
Surface Laptop Go można ładować na dwa sposoby. Najbardziej oczywistym jest dołączona ładowarka, którą podłączamy do komputera
magnetycznie, za pomocą Surface Connect. Dostarcza ona 39 W do komputera, co powinno pozwolić na naładowanie go od 0% do 80% w godzinę
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(Microsoft podaje, że komputer pracuje 13 godzin średnio na jednym ładowaniu, więc powinniśmy dostarczyć w godzinę ok. 10 godzin pracy).
Alternatywnie, osoby, które mają już ładowarkę USB-C, wspierającą USB
PD, mogą po prostu skorzystać z portu USB-C. Wspiera on USB PD do 65
W, a więc teoretycznie będziecie mogli się naładować jeszcze szybciej. To
powinno zmniejszyć liczbę akcesoriów zabieranych na wyjazdy, bo ładowarką USB PD naładujecie w zasadzie wszystko, co zabierzecie ze sobą.
Za każdym razem, jak korzystam z jakiegoś Surface, to przypominam sobie,
jak bardzo brakuje mi MagSafe.
Dostaliśmy wersję najmocniejszą, wyposażoną w 8 GB RAM i 256 GB SSD.
Komputer przyszedł wstępnie uaktualniony i skonfigurowany. Nie sprawdzałem, czy ma coś doinstalowane, ale 44 GB przestrzeni jest już zajęte
(informuję, gdybyście jednak rozważali model 64 GB).

Pierwsze wrażenia
Ekran jest jednym z ważniejszych elementów komputera i spodziewałem
się, patrząc na jego rozdzielczość, wynoszącą 1536 × 1024 px, złych wrażeń.
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Ekran nie bije żadnych rekordów, ale w typowym dla mnie zastosowaniu,
w którym leży na moich udach, niskie ppi, wynoszące 148, zupełnie nie
przeszkadza. Pamiętajcie proszę, że moje oczy patrzą na świat już przeszło
41 lat, więc nie są najświeższe, a co za tym idzie, nie wątpię, że młodszym
może ten brak gęstości upakowania pikseli przeszkadzać.
Sam komputer głównie wykorzystywałem do tematów typowo biurowych,
a więc maila, edytorów tekstu i do internetu. Pomimo że zastosowany Core
i5 nie jest najszybszym procesorem w swojej kategorii, to z powodzeniem
radzi sobie ze wszelkimi zadaniami.
Microsoft nie mówi tego głośno, ale wygląda na to, że celuje tym komputerem przede wszystkim w segment edukacyjny i w młodszych użytkowników.
Surface Laptop Go uważam za zdecydowanie bardziej wszechstronny wybór
niż Chromebook – nie dość, że więcej na nim zrobimy, to wygląda lepiej.

Sam komputer głównie wykorzystywałem do tematów typowo
biurowych, a więc maila, edytorów tekstu i do internetu.
Pomimo że zastosowany Core i5 nie jest najszybszym procesorem w swojej kategorii, to z powodzeniem radzi sobie ze wszelkimi zadaniami.

Chciałbym zaznaczyć, że Go Laptop nie jest konkurentem dla MacBooka
Air – wielu z Was pytało mnie o to. To niższa kategoria, przede wszystkim
w kwestii wydajności i jakości ekranu, co odzwierciedla też cena. Jeśli jednak weźmiemy topową konfigurację nowego Surface Laptop Go (4679 zł)
i porównamy go z najtańszą konfiguracją MacBooka Air z Apple M1 (5199 zł),
to już nie jest tak różowo, szczególnie że ten drugi ma ekran 2560 × 1600
px i 227 ppi. Poza ekranem, za dodatkowe 520 zł otrzymujemy ponad 2–3x
wyższą wydajność w syntetycznych benchmarkach, gdzie obie konstrukcje mają taką samą ilość RAM (8 GB) i taką samą pojemność pamięci flash
(256 GB). Różnica cenowa jest oczywiście zdecydowanie większa (1430 zł)
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w przypadku modelu ze 128 GB SSD w Surface Laptop Go, ale należy
pamiętać, że na Airze nie uruchomimy Windowsa (no i ekran). Zatem jeśli
system operacyjny nie jest Wam obojętny, to nowy MacBook Air nie spełni
Waszych oczekiwań i wybór jest prosty.
Nowy Surface Laptop Go jest bardzo dobrym komputerem, ale MacBook
Air trochę wchodzi mu w paradę (dla osób, którym obojętne jest, czy pracują na Windows 10, czy macOS). Gdyby Microsoft obniżył jego cenę, aby
mocniej go rozróżnić od nowej propozycji Apple’a, to polecałbym go bez
wahania. Jednak obecnie polecam albo zainteresować się Airem, albo rozważyć skok na Surface Laptop 3, który ma szybszy procesor i ekran wyższej
rozdzielczości. Jeśli jednak nie kupujcie go dla siebie, ale dla swoich dzieci
lub jako „domowy” laptop, po którego każdy może sięgnąć w potrzebie, to
jest to propozycja godna rozważenia.
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MSI Prestige 15 A10SC
– kompaktowa stacja robocza
Wśród laptopów widać wyraźną zależność pomiędzy ich
wymiarami i wydajnością. MSI stara się jednak temu przeczyć
i w nieponadnormatywnie dużej obudowie zamyka moc, której nie
powstydziłyby się nawet urządzenia gamingowe.
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Seria laptopów Prestige pozycjonowana jest jako urządzenia dla twórców, czyli, w największym uproszczeniu, mają być wydajne, ale niekoniecznie aż tak, jak najmocniejsze notebooki dla graczy. MSI stawia na
wzornictwo i jakość wykonania tych modeli. Obudowa Prestige 15 A10SC
jest aluminiowa, dotyczy to również wnętrza, a jej kształt przypomina
klin, najgrubszy przy zawiasie i zwężający się delikatnie. Jest nie tylko
zgrabny, ale i całkiem lekki, jak na 15-calowego laptopa – waży 1,65 kg.
Krawędzie mają wyraźny frez, nadano im też elegancki, niebiesko-fioletowy kolor. Ekran ma bardzo wąskie ramki, gładzik jest duży, wkomponowano też w niego skaner odcisku palca. Klawiatura ma natomiast
trzystopniowe, białe podświetlenie, same klawisze działają z dość
małym, ale wyczuwalnym skokiem. Wszystkie te elementy charakteryzują głównie ultrabooki, a nie laptopy o dużej wydajności. Co prawda
klawisze lekko bujają się na boki, a klapa potrafi czasem „kłapnąć”, bo
nie domyka się na magnesy, ale są to tak drobne detale, że zwracałem
na nie uwagę wyłącznie przez pierwsze kilka dni używania laptopa.
Komputer nadrabia portami: oprócz dwóch USB-A mamy też dwa USBC, w standardzie 3.2. Ponadto jest też pełnowymiarowe HDMI, minijack
i czytnik kart micro SD (szkoda, że nie SD – obudowa jest na tyle gruba,
że spokojnie by się zmieścił). Nie ma osobnego gniazda ładowania – tę
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funkcję pełnią porty USB-C. W zestawie z laptopem dostajemy spory
zasilacz o mocy 90 W.
Prestige 15 jest dostarczany z zainstalowanym Windows 10 w wersji
Home. Trochę dziwi mnie, że nie jest to wersja Pro, zdecydowanie atrakcyjniejsza dla firm (laptop o tej mocy i jakości wykonania z powodzeniem
nadaje się do stosowania w korporacji). MSI dorzuca od siebie aplikację
Creator Center, służącą do przełączania profili pracy urządzenia, szybkiej zmiany ustawień wyświetlania (w tym skali wyświetlania i palety
barw), daje też podgląd aktualnego obciążenia podzespołów komputera. Ponadto oferuje też tryb kreatora, polegający na dostosowaniu
przydzielania zasobów urządzenia do konkretnej
aplikacji. Przypomina mi to mocno dopasowanie
ustawień myszy i klawiatur w Logi Options – tu
jednak zamiast konfiguracji przycisków mamy przy-

Ekran ma bardzo wąskie
ramki, gładzik jest duży,

dzielanie wątków CPU oraz ustawienie priorytetu
danego programu. W zarządzaniu baterią można
natomiast wybrać tryb ładowania, od standardo-

wkomponowano też w niego

wego ładowania do 100%, przez optymalny, który

skaner odcisku palca.

włącza ładowanie poniżej 70% i wyłącza po uzyskaniu 80% ładunku, aż po najlepszy dla baterii, działający na tej samej zasadzie, ale w przedziale od
50% do 60%. Ten trzeci tryb wydaje się najlepszy
podczas pracy na kablu, która skutecznie potrafi
zmniejszyć trwałość akumulatora. Najbardziej interesującym elementem
są cztery tryby pracy, nazywane tu scenariuszami użytkowania. Mamy
więc wysoką wydajność, gdzie wszystko działa na pełnych obrotach
(w tym trybie robiłem testy wydajności), zrównoważony, który charakteryzuje niższa wydajność i wolniejsza praca wentylatorów, cichy, w którym
wiatraki działają automatycznie (a więc mogą obracać się wolniej niż
w trybie zrównoważonym) oraz tryb długiej pracy na baterii, w którym
wydajność jest najmniejsza, a dodatkowo matryca zostaje przyciemniona. Pomiędzy trybami można przełączać się z poziomu klawiatury, nie
ma potrzeby wchodzenia do aplikacji. Pomysł bardzo mi się spodobał,
uważam jednak, że nie wykorzystano do końca jego potencjału. Profile nie są powiązane z ustawieniami palety barw, ponadto nie da się
stworzyć od podstaw choćby jednej własnej konfiguracji (a przydałaby
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się taka choćby do pracy po zmroku, gdy jednocześnie ocieplałyby się
wyświetlane kolory). MSI dodało bardzo przydatną funkcję błyskawicznego obrócenia wyświetlanego obrazu o 180°. Ekran laptopa można rozłożyć całkowicie płasko, więc po otwarciu go w ten sposób i wciśnięciu
przycisku osoba siedząca naprzeciw nas będzie widziała doskonale to, co
mamy na ekranie.
Choć testowany laptop występuje w wersji z ekranem 4K, to otrzymałem
prostszą wersję, z podstawowym wyświetlaczem o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Panel wykonano w technologii IPS, dzięki
czemu kąty, pod którymi kolory nie zniekształcają się, są bardzo szerokie.
Bardzo dobrze wypada również ich odwzorowanie. Matryca jest matowa
i choć preferuję błyszczące wyświetlacze, to na tym pracowało się mi bardzo dobrze. Matowe wykończenie nie ma znacznego wpływu na kolory,
a w znacznym stopniu rozprasza światło. Wyświetlacz jest bardzo jasny, da
się go używać nawet w pełnym słońcu. Niezłe są również wbudowane głośniki, świetnie sprawdzające się w telekonferencjach, ale i wystarczająco
dobre na oglądanie seriali czy filmów z YouTube'a. Urządzenie ma wbudowaną kamerę o rozdzielczości 720p, którą można wyłączyć za pomocą
przycisku funkcyjnego. Pozostałe klawisze w górnym rzędzie sterują trybami
pracy, głośnością, jasnością ekranu czy klawiatury, pozwalają też wyłączyć
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mikrofon i touchpad, a także kontrolować tryb wyświetlania podczas używania zewnętrznego ekranu. Wszystko to nie wymaga wciskania ich w połączeniu z klawiszem funkcyjnym, to dodatkowe ułatwienie.
Na równi z wydajnością cenię sobie wydajność baterii i kulturę pracy urządzenia. Przez większość czasu korzystam z niewielkiej części mocy, przez
co ważne jest, jak urządzenie radzi sobie choćby z odprowadzaniem ciepła.
W codziennej pracy Prestige 15 jest cichym laptopem, poziom głośności nie
przekracza 38 dB przy niskim obciążeniu (w postaci przeglądarki z kilkunastoma kartami, programu mailowego, Excela z kilkumegabajtowym arkuszem i odtwarzacza muzyki). Pod obciążeniem hałas wzrasta, ale trudno
rozpędzić wiatraki byle czym, ponadto nie włączają się natychmiast (nie
ma zresztą takiej potrzeby, nawet podczas pracy Geekbencha włączyły
się dopiero po ponad minucie. Temperatura CPU podczas lekkiej pracy
oscyluje wokół 40°C, aktywne chłodzenie może więc być ograniczone do
minimum. Wspominałem też o baterii – ta jest bardzo dobra, producent
deklaruje nawet 16 godzin pracy, choć jest to najprawdopodobniej możliwe
w trybie oszczędnym. Mnie wystarczała ona średnio na 10–12 godzin, co i tak
jest świetnym wynikiem (komputer działał w trybie zrównoważonym, a więc
z ograniczoną wydajnością). Na komfort wpływają też takie detale, jak
dobra klawiatura i touchpad. Bardzo szybko przyzwyczaiłem się zarówno
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do skoku klawiszy, jak i do ich delikatnego bujania się, do gustu przypadło
mi też ich równomierne podświetlenie. Touchpad również bardzo dobrze
się sprawdza, aczkolwiek przydałoby się fizyczne oznaczenie strefy w prawym dolnym narożniku, która traktowana jest jako prawy przycisk myszy.
Świetnie natomiast działają gesty, a dzięki temu, że gładzik jest tak szeroki,
wygodnie wykonuje się również te wymagające ruchów na boki. Przeciętnie
sprawdza się natomiast skaner odcisku palca, umieszczony w narożniku
touchpada. Działa ze zmienną skutecznością, zbyt często musiałem wielokrotnie przykładać do niego palec bądź wpisywać hasło, bym mógł nazwać
go dobrym. Ważną cechą Prestige 15 jest spełnienie standardu MIL-STD-810,
na który składa się wiele trudnych warunków, w których urządzenie może
pracować (od skrajnych temperatur, przez uderzenia, po pył i wodę).

W codziennej pracy Prestige 15
jest cichym laptopem, poziom
głośności nie przekracza 38 dB
przy niskim obciążeniu.

Do testu otrzymałem komputer w średniej specyfikacji sprzętowej.
Procesor to Intel Core i7-10710U (10. generacja), o 6 rdzeniach taktowanych od 1,1 do 4,7 GHz. Układ graficzny to natomiast Nvidia GeForce GTX
1650 z 4 GB pamięci DDR5. Oprócz tego na pokładzie mamy jedynie
8 GB pamięci RAM DDR4 (2666 MHz) oraz dysk SSD o pojemności 512
GB. W mocniejszych wersjach możemy liczyć na więcej pamięci RAM
oraz lepszą matrycę o rozdzielczości 4K, ale nawet w tej konfiguracji
Prestige 15 nie zawodzi. Dysk jest szybki – do jego sprawdzenia posłużyłem się CrystalDiskMark 8.0.0, który dał wynik 1731 MB/s odczytu
i 1678 MB/s zapisu. Postanowiłem też dociążyć urządzenie Geekbenchem (5.3.1). W teście Single-Core uzyskał wynik 1115 punktów, w Multi-Core CPU wyciągnął natomiast 4627 punktów. Podczas testu procesor
znacznie się rozgrzał, osiągnął 96°C, wentylatory również hałasowały,
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ale na akceptowalnym poziomie (59 dB). W przypadku testu GPU wynik
w OpenCL wyniósł 38548 punktów. Największym wyciskiem okazała się
jednak Forza Horizon 4, która na wysokich ustawieniach, w rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli utrzymywała stabilne 60 FPS. Dopiero ustawienia
ultra spowodowały spadek liczby klatek do około 50. Gra bardzo szybko
rozpędziła wentylatory, uzyskałem też podczas niej najwyższy zmierzony
hałas, równy 65 dB. Oprócz syntetycznych testów pracowałem też na
AutoCAD z plikami o wielkości do kilkudziesięciu MB i sporych Excelach,
nie robiły jednak na urządzeniu zbyt dużego wrażenia.
Wydajność to jedno z głównych kryteriów wyboru komputera, jednak
mobilność i komfort pracy cenię równie wysoko. MSI Prestige 15 zamyka
w bardzo zgrabnej bryle dużą moc, zapewnia też długą pracę na baterii.
Korzystanie z niego to przyjemność, widać wyraźnie, że producent przeanalizował potrzeby osób pracujących „w terenie” i wyposażył go jedynie
w takie dodatkowe rozwiązania, które faktycznie się przydają (z rozkładanym na płasko ekranem na czele).

MSI Prestige 			
15 A10SC
•
•
•
•

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

Plusy:
• dobry, matowy ekran rozkładany
na płasko
• cicha praca
• długi czas pracy na baterii
Minusy:
• brak w pełni konfigurowalnych
trybów pracy
• zawodny skaner odcisku palca
Cena testowanego modelu:
około 6000 PLN
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Mi Smart Band 5
– tanio i dobrze
Tanio i dobrze nie idzie często w parze. Zazwyczaj jeśli coś jest tanie,
to jest najwyżej średniej jakości. Z drugiej strony jak jest dobrze, to
sporo kosztuje. Xiaomi od paru lat pokazuje jednak, że nie musi tak
wcale być. Potwierdza to chociażby swoją najnowszą opaską.
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Piąta już opaska z serii Mi Smart Band miała swoją premierę w Polsce
w drugiej połowie lata tego roku. Czym się charakteryzuje i jakie zmiany
wnosi względem poprzedniej wersji?
W stosunkowo niedużym pudełku znajdziemy samą opaskę („pastylkę”
z paskiem), kabel do ładowania i książeczkę z instrukcją. Sama konstrukcja
niewiele się zmieniła. Owszem, jest nieco większa, ale prawie połowę lżejsza niż Mi Smart Band 4. Jakość wykonania pozostała jednak bez zmian. Jak
już wspomniałem na wstępie, sprzęt od Xiaomi od wielu już lat charakteryzuje się naprawdę solidną jakością wykonania i nie inaczej jest również
w przypadku najnowszej opaski. Plastikowa obudowa „pastylki” jest bardzo
dobrze spasowana, nic nie trzeszczy, nie wystaje. Tak samo jest z paskiem,
który ściśle przylega do urządzenia. Nie ma szans, żeby „pastylka” z niego
wypadła. Sam pasek wykonany jest z przyjemnego w dotyku silikonu
i wygodnie leży na ręku.
Zmniejszona waga względem poprzedniej opaski ma jednak swoją cenę.
Jest nią zmniejszona bateria. O ile Mi Smart Band 4 mógł wytrzymać
ponad 2 tygodnie na jednym ładowaniu, o tyle w „piątce” udało mi się
osiągnąć co najwyżej około dziesięciu dni, nim musiałem zaopatrzyć
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opaskę w zastrzyk energii. Nie zrozumcie mnie źle. Dziesięć dni to nadal
świetny wynik. Ale jeśli ktoś będzie przesiadał się z poprzedniej wersji, to
raczej nie oczekiwałby zmian na gorsze w nowszym modelu. A tak może
niemile się zaskoczyć.
A jeśli już przy ładowaniu jesteśmy, to warto nadmienić, że teraz znacznie łatwiej naładować opaskę. Wcześniej trzeba było wyciągnąć pastylkę,
żeby ją podłączyć, ale w „piątce” złącze ładowania umieszczone zostało od
wewnętrznej strony. Kabel ma złącze magnetyczne, więc łatwo się przypina. Największą wadą całego zestawu jest jednak to, że złącze ładowania
oraz kabel nie są standardowe. Dlatego musicie pilnować, żeby go nigdzie
nie zgubić, bo w przeciwnym razie może wyniknąć problem.
Ekran w Mi Smart Band 5 nieco urósł – z 0,9 do 1,1 cala. Jest też nieco
jaśniejszy względem poprzedniej wersji, więc nie będzie problemów
z odczytem w pełnym świetle. A ponieważ jest wykonany w technologii
AMOLED, to wyświetla bardzo ładne i nasycone kolory.
A jak działa? Jednym słowem – bezproblemowo. Ekran jest bardzo responsywny. Szybko reaguje na dotyk. Przewijanie między kolejnymi funkcjami
następuje w sposób płynny, a i budzenie ekranu przy podniesieniu ręki
działa bez zarzutu.
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Mi Smart Band 5 oferuje standardowe narzędzia do monitorowania – od
pomiaru tętna przez uspokojenie oddechu po pomiar stresu, no i oczywiście kroki. Z tymi ostatnimi mam tylko wrażenie, że nalicza ich nieco zbyt
mało, z a przynajmniej w porównaniu z używanym przeze mnie na co dzień
Fitbitem. Nie obraziłbym się też, gdyby opaska pozwalała mierzyć nasycenie krwi tlenem. Niestety, takiej funkcji nie ma.
Urządzenie obsługuje także powiadomienia, choć w bardzo podstawowy
sposób. Pozwala tylko na ich odebranie i ewentualnie usunięcie, ale na nie
już na przykład nie odpowiemy. W przypadku połączeń przychodzących
również otrzymamy stosowną informację.
Jako że jest to opaska, nie należy liczyć, że pozwoli na instalowanie dodatkowych aplikacji, a tym bardziej dokonywanie płatności. Nie, to nie jest po
prostu jej przeznaczenie.
Podsumowując, jeśli szukacie urządzenia, które miałoby monitorować
podstawowe aktywności bez niepotrzebnego komplikowania w używaniu,
chcielibyście być na bieżąco z powiadomieniami, nie ładować urządzenia
co parę dni, a przy tym wszystkim nie wydać fortuny, to Mi Smart Band 5
będzie doskonałym rozwiązaniem. Tym bardziej, że można ją kupić w okolicach 130 złotych.

Producent: Xiaomi

Ocena iMagazine
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Airofit

– trenujemy nasz oddech
Co stanie się z połączenia muzyka, a w zasadzie wokalisty,
z ekonomistą? Od razu odpowiem – Airofit, świetny przyrząd do
treningu oddechowego. Ale po kolei.
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Ta historia jest bardzo ciekawa. Kilka lat
temu Christian Poulsen, z wykształcenia
muzyk, wokalista klasycznie wykształcony,
spotkał się ze znajomym, który pokazał mu
instrument, nie muzyczny, tylko… medyczny,
pomagający astmatykom w leczeniu.
W trakcie rozmowy podsunął mu pomysł,
aby wykorzystać to urządzenie wśród wokalistów do treningu wokalnego. Tak też się
stało. Panowie, jako związani z Uniwersytetem w Kopenhadze, z powodzeniem zaczęli
stosować je podczas zajęć. Jakiś czas później
jeden z synów Christiana trenujący pływanie zakwalifikował się do zawodów. Wśród
pływaków wiadomo ¬– oddech jest ważny.
Christian zaczął zgłębiać temat, jednocześnie poddając syna treningowi podobnemu
do tego, jaki wcześniej robili z wokalistami.
Przyniosło to bardzo dobre efekty i sukcesy w zawodach. Te wszystkie wydarzenia
zmotywowały Christiana Poulsena do założenia start-upu i rozpoczęcia projektowania
nowego urządzenia.
Urządzenie, które mieli, było za duże. Mało
intuicyjne. Cóż, medyczne. Dlatego zaczęli
zastanawiać się nad zaprojektowaniem
czegoś zdecydowanie mniejszego, wygodniejszego. Takiego, które można zawsze mieć
ze sobą. Tak w skrócie zrodził się pomysł na
Airofit.
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Airofit to gumowy ustnik, trochę podobny do tego, jaki mamy w akwalungach nurkowych. Mamy po dwóch stronach dysze – jedna do wdychania powietrza, druga do wydychania. Są tam pokrętła zmieniające
prześwit, dzięki którym możemy właśnie dostosowywać nasz oddech.
Całość wyposażona jest w specjalne czujniki, które przez Bluetooth łączą
się z naszym telefonem z zainstalowaną aplikacją.
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Właśnie aplikacja to clou całej koncepcji. To ona
odpowiada za to, jak i co będziemy trenować.
Na samym początku zaczynamy od określenia,
do czego będziemy wykorzystywać nasz Airofit.
Czy naszym celem jest relaksacja, podniesienie
jakości życia, terapia tudzież rehabilitacja czy też
podnoszenie wydolności w sporcie lub naszych
możliwości w muzyce. Jak widać, zastosowań jest
mnóstwo.
Jeśli chodzi o kwestie medyczne, to Airofit
przede wszystkim polecany jest w profilaktyce
i rehabilitacji związanej z astmą i przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc (COPD). Jestem astmatykiem, ale całe szczęście u mnie podłoże jest
alergiczne, dzięki czemu, odpukać, mam lekką
postać, dlatego ostatecznie wybrałem treningi
pod kątem poprawy wydolności, np. na rowerze.
Airofit używam od około miesiąca. Ważne, aby
podczas sesji skupiać się na treningu oddechowym, a nie robić go „przy okazji” czegoś innego.
Trening oddechowy jest jak każdy inny – wymaga
skupienia. Aplikacja nas prowadzi i precyzyjnie
pokazuje, co w danym momencie musimy wykonać – ile czasu ma trwać wdech, a ile wydech, na
jak długo wstrzymać oddech. Istotne, by treningi
odbywać w spokoju, najlepiej będąc wypoczętym, nie po wysiłku. Właśnie te treningi mają
nam pomóc później podczas innych aktywności,
gdy oddech jest ważny. Airofit uczy nas oddychać
i dzięki temu podnosi naszą wydolność. Nie ma
co liczyć na błyskawiczne efekty, ale sukcesywna
praca z czasem je przyniesie. Dzięki Airofit zaobserwowałem u siebie ciekawy efekt: w ciągu miesiąca wzrosła mi pojemność płuc. Ale spokojnie,
po prostu zacząłem inaczej oddychać, skupiam
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się właśnie bardziej na treningu, niż było to na samym początku i pilnuję,
aby być bardziej wypoczętym i mniej spiętym.
Airofit to świetny sprzęt. Polecam go zarówno osobom trenującym mniej
lub bardziej poważnie jakiś sport, jak i jako urządzenie umożliwiające
nam relaksację. Osoby mające problemy oddechowe powinny bardzo
poważnie rozważyć jego zakup. Posiadacze Apple Watch i Fitbit znają
ze swoich nadgarstków treningi oddechowe, ale są one bardzo proste,
„casualowe”. Jeśli chcemy osiągać lepsze efekty, to Airofit nam w tym
pomoże zdecydowanie lepiej. Airofit można kupić bezpośrednio ze

strony producenta za 1299 PLN.
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Monitory z USB-C Philips do
MacBooka lub iPada zmienią
sposób, w jaki pracujesz
USB-C to standard, na który Apple przeszło niemal bezkompromisowo.
Wysyp akcesoriów nastąpił dopiero w ostatnich dwóch latach. Dzięki
temu mamy w czym wybierać. Przy współczesnym sprzęcie Apple
i monitorze z USB-C to jedyny rozsądny wybór. Fajny monitor, port
USB-C oraz nasz MacBook i/lub iPad to bardzo udany zestaw. O tym
opowiem Wam na przykładzie urządzeń Philipsa.
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iPad Pro i iPad Air + monitor = domowy komputer
iPad Pro lub nowy iPad Air z powodzeniem dla wielu osób niepracujących z komputerem może stać się głównym urządzeniem komputerowym
w domu. To świetne mobilne urządzenia, które sprawdzają się w podróży
i na kanapie. Czasem jednak potrzebujemy zrobić coś więcej. Zamiast
kupować dodatkowy komputer, można pomyśleć jedynie o monitorze z USB-C, myszce i klawiaturze bezprzewodowej. W iPadOS 14 praca
z myszką i klawiaturą jest rozwiązana świetnie. Po podłączeniu do monitora możemy pracować na dużym ekranie. Warto o tym pamiętać, choć
jest to raczej uzupełnienie.

MacBook plus monitor z USB-C – największe zalety
Głównym atutem współpracy Macbooków z monitorami z USB-C jest
fakt użytkowania tylko jednego przewodu. Oczywiście monitor musi
mieć funkcje PowerDelivery, czyli dostarczanie zasilania do komputera
za pomocą przewodu USB-C. Na biurku mamy więc jeden przewód i nie
musimy się już martwić o ładowanie komputera, podłączamy go pod
monitor i działamy.
Drugim atutem jest fakt, że wiele monitorów jest wyposażonych w dodatkowe porty, a zatem pełni też funkcję stacji dokującej. I tak na przykład
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Philips 329PH/00 nie tylko oferuje pracę w rozdzielczości 4K, ale też ma
cztery porty USB 3.0 i port Ethernet RJ-45. Oznacza to, że podpinając komputer jednym przewodem, od razu możemy łączyć się też z naszą szybką
siecią internetową przewodowo. Monitory Philipsa mają również wbudowaną kamerę internetową, która jest kompatybilna z MacOS. Dzięki temu
nie musimy korzystać z kamery wbudowanej w Macbooka, a po prostu
użytkować wysuwaną kamerę monitora.
To sprawia, że nasz laptop może leżeć z boku albo w szufladzie biurka.
A pracujemy tak, jakbyśmy mieli do czynienia z pełnowartościowym komputerem stacjonarnym. Nie ma mowy o przypinaniu kilku kabli, łączenia
z akcesoriami. Wpinamy przewód, tak jakbyśmy chcieli ładować naszego
laptopa i już działamy pełnią możliwości.
Kolejną ciekawą opcją jest też wyjście DisplayPort w monitorach na przykład takich jak Philips 346P1CRH. Dzięki temu pod monitor możemy podpiąć kolejny monitor. Natomiast nasz komputer wciąż będzie podpięty
tylko jednym przewodem USB-C. Wygodne podłączenie, brak konieczności podpinania licznych przewodów do naszego komputera to coś, co
naprawdę docenimy w codziennej pracy.
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Szeroka paleta monitorów Philips z USB-C
Philips od lat specjalizuje się w dostarczaniu wachlarza produktów audio
i wideo. W ofercie jest już kilkadziesiąt monitorów z portem USB-C, umożliwiających wygodną pracę ze sprzętem Apple. Zwróciłem szczególną uwagę
na urządzenia z nieco wyższej półki, które docenią zarówno osoby pracujące biurowo, jak i te zajmujące się bardziej skomplikowanymi projektami.
Wspomniany wcześniej Philips 329PH/00 to propozycja dla tradycjonalistów pod względem formatów ekranu – mamy tu ekran o ultrawysokiej
rozdzielczości 4K w proporcjach 16:9. Przy czym monitor ten pozwala na
obrót o 90 stopni, jeśli ktoś potrzebuje pracy w pionie. Matryca IPS oferuje
duże kąty widzenia. Dodatkowo monitor oferuje filtr światła niebieskiego
oraz technologię redukującą migotanie. Ma też wspomnianą wcześniej
wysuwaną kamerkę.
Zakrzywiony monitor Philips 346P1CRH/00 cechuje się rozdzielczością
3440 × 1440 pikseli, co przekłada się na ultraszeroki, kinowy wręcz format
ekranu 21:9. Ma też niezłą jasność na poziomie 500 cd/m2, dzięki czemu
wspiera technologię HDR i oferuje 90% pokrycia palety kolorów DCI-P3. Tu
też znajdziemy kamerkę, 4 porty USB 3.2 i gigabitowy port Ethernet.
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Prawdziwym monstrum jest jednak monitor Philips 499P9H/00 o przekątnej 49 cali i proporcjach ekranu 32:9. Ten zakrzywiony monitor daje nam
niesamowity komfort pracy, jak przy dwóch 27-calowych ekranach, tylko
bez żadnych ramek i z ergonomicznym zakrzywieniem. W dodatku rzeczywiście może on działać jak dwa monitory z dwoma niezależnymi źródłami
sygnału. Ten monitor może być naszym prawdziwym centrum dowodzenia.
Rozdzielczość ekranu to 5120 × 1440 pikseli. Ten monitor może pochwalić się pokryciem palety DCI-P3 na poziomie 94,62%, wsparciem dla HDR
i także wbudowaną, wysuwaną kamerką.
Philips 499P9H/00 ma jeszcze jedną produktywną funkcję w zanadrzu. Jest
nią przełącznik KVM MultiClient. Dzięki temu możemy z łatwością korzystać z dwóch komputerów na jednym monitorze. Możemy szybko przełączać się pomiędzy urządzeniami, korzystając z jednej myszy i klawiatury.
Praca na komputerze z Windows i Macu jednocześnie? Nic prostszego.
Wciąż mamy na biurku jeden estetyczny monitor zamiast dwóch mniejszych i plątaniny kabli.
Warto pomyśleć, czy nie zrobić sobie takiego prezentu na święta i zainwestować w komfort pracy. Monitory Philipsa, zwłaszcza te z szerokim
ekranem w połączeniu z naszymi jabłkowymi urządzeniami mogą przedefiniować sposób, w jaki na co dzień pracujemy.
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Logitech G Pro

– bezprzewodowa, jak przewodowa
Przez wiele (wiele!) lat korzystałem z myszek Razera do grania
w strzelanki typu CS:GO, ponieważ pasował mi ich software, hardware
i ergonomia. To się właśnie zmieniło.
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Logitech G Pro to pierwsza mysz firmy z serii
Pro, która jest przeznaczona dla zawodowców i jest jednocześnie bezprzewodowa.
Korzysta z technologii Lightspeed, która
nie wprowadza żadnych (ale serio, żadnych)
zauważalnych opóźnień. Dotychczas każda
zmiana myszy u mnie powodowała przynajmniej kilka dni wyraźnie gorszej gry, zanim
się do niej nie przyzwyczaiłem. W przypadku G Pro wystarczył mi kwadrans i „fragowałem” jak dawniej.
G Pro jest ultralekka i waży 80 g, ale uwaga
– gdy piszę te słowa, Logitech już reklamuje
najnowszy model Pro X Superlight, który
waży mniej niż 63 g. Moja poprzednia mysz
ważyła 105 g, była znacznie większa i jestem
do niej przyzwyczajony. Przejście na lżejszą
myszkę specjalnie nie zrobiło na mnie większego wrażenia ani niczego nie utrudniało, ale
teraz, jak biorę do ręki Razera, to nie mogę
się nadziwić, jaka jest ciężka. Małe wymiary
dodatkowo wymusiły na mnie zmianę sposobu jej trzymania, ale jak już wspominałem,
nie wpłynęło to na skuteczność celowania.
G Pro do komputera podłącza się prosto.
Dostajemy kabel-przedłużacza, na którego
końcu montujemy sensor Lightspeed (chodzi
o to, aby sensor znajdował się on w pobliżu
myszki). Pod biurkiem mam taką kieszeń na
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kable, więc ułożyłem go tak, że leży sobie dokładnie pod myszką i działa to
znakomicie. Logitech zastosował port micro USB w myszce i na końcu kabla
(końcówka do komputera ma USB-A), prawdopodobnie ze względu na to, że
ma on mniejsze opóźnienia niż USB-C (analogiczny zamontowano w nowej
Pro X Superlight). Sama myszka potrafi pracować do 60 godzin z wyłączonym
podświetleniem i do 48 godzin, gdy jest włączone. To dla mnie w zupełności
wystarczająco i ładuję ją raz na 5–7 dni, a nie zszedłem jeszcze poniżej 60%.
Za obsługę myszki odpowiada oprogramowanie Logitech G Hub (różne
od Logi Options, wykorzystywane np. dla MX Mastera 3), dostępne dla
Maca i Windows, w którym możemy nie tylko zaprogramować zachowanie
poszczególnych przycisków (są profile, aby każda gra lub program miał
inny profil i konfigurację). Generalnie konfiguracja i możliwości są bardzo
zbliżone do software’u innych firm, więc można robić wszystko, co chcemy
i działa to tak, jak powinno. Fajnym dodatkiem jest możliwość zapisania
konfiguracji bezpośrednio w pamięci myszki, dzięki czemu możemy ją podłączyć do innego komputera bez konieczności instalowania G Hub.
Logitech podaje, że opóźnienie wynosi 1 ms, a największą zaletą Lightspeed jest to, że nie musimy martwić się o kabel. Miałem ogromne
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wątpliwości przed tą technologią i sam przez lata odmawiałem przesiadki na bezprzewodową mysz, bo po prostu nie wierzyłem, że będzie
działała tak samo dobrze jak przewodowa. Niepotrzebnie. G Pro to majstersztyk i ją po prostu uwielbiam.
Ma jednak jedną wadę – kółko do przewijania jest bardzo sztywne
i wymaga większej pracy, aby je poruszyć. To zapewne ułatwi zmianę broni
w CS:GO (nie zmieniajcie broni kółkiem!!!) i jednocześnie utrudni przypadkowe przeskoczenie o więcej niż jeden „ząbek”. O ile do grania to kółko jest
w porządku, to system z MX Mastera 3 jest dużo fajniejszy do pracy. Szkoda,
że nie udało się tych dwóch rzeczy pogodzić.
Chciałem napisać, że Logitech G Pro to prawdopodobnie najlepsza lub
jedna z najlepszych myszy na świecie, ale firma wypuściła już G Pro X
Superlight, więc możliwe, że byłoby to kłamstwo. Tymczasem jednak, jeśli
chodzi Wam po głowie przesiadka na coś bezprzewodowego, to gorąco
polecam ten model.
Jest niesamowity.

Logitech G Pro
•
•
•
•

Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 6/6
Wydajność: 6/6
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Yale Linus Smart Lock
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– kolejny zamek smart, o którym warto
pomyśleć w swoim inteligentnym domu
Zamek stał się moim ulubionym akcesorium w ramach inteligentnego
domu. Sprawił wręcz, że wreszcie z chęcią korzystam z drzwi
wejściowych. Szukanie i noszenie klucza było dla mnie zawsze zmorą.
Od paru miesięcy się to zmieniło właśnie za sprawą inteligentnego
zamka do drzwi, a teraz miałem okazję testować Linus Smart Lock od
Yale i jest to produkt zdecydowanie godny polecenia.
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Linus Smart Lock został zapowiedziany na
początku roku, a teraz wreszcie trafił do
sprzedaży. Wreszcie, gdyż zdecydowanie jest
urządzeniem wyczekiwanym i wartym tego
wyczekiwania. Nie tylko ze względu na swoją
funkcjonalność, ale też wygląd. Linus, choć ma
spore rozmiary, to jest nad wyraz estetyczny,
sprytnie zaprojektowany. To zaowocowało
przyznaniem kilku nagród designerskich, m.in.
European Product Design Award i Red Dot.
Na hasło smartzamek wiele osób zapewne
wzdryga się przed koniecznością wymiany
drzwi albo chociażby wkładki. Natomiast
Linus Smart Lock to nakładka na nasze
dotychczasowe klucze. Można powiedzieć,
że to silnik, który obraca kluczem. Ja bym
jednak to ujął bardziej dostojnie, jako
nasz odźwierny, lokaj, który zawsze stoi za
drzwiami, aby je otworzyć i to tylko pożądanym gościom.
Warto przed zakupem upewnić się, czy
zamek jest kompatybilny z naszymi drzwiami
i zainstalowaną w nich wkładką. W większości
przypadków tak właśnie powinno być. Na
stronie producenta znajdziemy pełną instrukcję, jak to sprawdzić, także w formie wideo.
Sam montaż ogranicza się do skorzystania
z dwustronnej taśmy, dokręcenia do zamka
płyty montażowej kluczem imbusowym
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i tyle. Całość generalnie jest bardzo elegancko zapakowana, tak jak
przystało na produkt designerski, będący elementem naszego wnętrza.
W końcu ten przedpokój to pierwsze, co widzą nasi goście.
Drzwi od wewnątrz możemy otworzyć nie tylko z poziomu naszych smarturządzeń, ale także za pomocą fizycznego pokrętła. Symetrycznie do
niego znajduje się miejsce na cztery baterie AA.
Zamek działa dzięki technologii Bluetooth i z miejsca jest kompatybilny
z Apple HomeKit. Jeśli chcemy mieć niezależny dostęp zdalny (gdy na
przykład nie mamy centrum akcesoriów), korzystać z asystentów głosowych Google i Amazon Alexa, wymagany jest zakup bridge’a (Yale Connect
Wi-Fi Bridge) – niewielkiej kostki wpinanej w gniazdko łączącej urządzenie
z naszą domową siecią Wi-Fi.
Linus Smart Lock perfekcyjnie działa z Apple HomeKit. Widzimy go
w naszym Domu i możemy otwierać i zamykać drzwi. Dodawać go do automatyzacji etc. Uważam, że jeśli rzeczywiście stawiamy dom na HomeKit, to
warto nabyć inteligentny zamek, który będzie jednym z istotnych elementów całości systemu.
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Jednak na uwagę zasługuje też sama aplikacja Yale Access. Ona znowu
przyda nam się, gdy chcielibyśmy dać dostęp do domu innym osobom
(mam nadzieje, że wirtualne klucze pojawią się też kiedyś w HomeKit i Wallet). Dzięki tej aplikacji możemy świetnie monitorować nadzór nad tym,
kto i kiedy wchodził do naszego domu. Możemy też dzięki geolokalizacji
zautomatyzować otwieranie i zamykanie drzwi, tak aby telefonu nie wyciągać z kieszeni. Aplikacja dostępna jest też na Apple Watch. Jej interfejs jest
bardzo przyjemny.
Zarządzanie dostępem z wykorzystaniem inteligentnych zamków to też
duże ułatwienie dla małych i średnich firm. Myślę, że to właśnie tam coraz
częściej będziemy widzieć takie rozwiązania jak Linus Smart Lock. Do niedawna systemy dostępowe były drogie i mało praktyczne, wymagały też
sporego administrowania. Tu można zrobić to wszystko w przejrzystej aplikacji mobilnej.
Yale Linus Smart Lock ma na rynku sporą konkurencję. Jednocześnie żaden
smart lock nie może pochwalić się, że stoi za nim firma od lat zajmująca
się zamkami i zabezpieczeniami. Nasze konto w Yale Access jest chronione
dwuetapową weryfikacją, a szyfrowanie samego dostępu do zamka jest
dwuwarstwowe. Za Linusem przemawia także jego design, dostępność
w kolorze srebrnym i białym.
Niestety zamki smart wciąż są stosunkowo drogie. Za Linusa trzeba dać
ponad 1000 PLN. Komfort użytkowania, możliwość sprawdzenia, czy drzwi
są zamknięte (i zamknąć je w razie czego) z każdego miejsca na Ziemi, są
tego warte. Przynajmniej w moim przypadku inteligentny zamek znacząco
ułatwił i uprzyjemnił codzienność.

MOBILNOŚĆ
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BMW Digital Key

– otwieranie samochodu iPhone’em
iOS 14 wprowadził do systemu operacyjnego nową funkcję, która
jako pierwsza została zaimplementowana przez markę BMW. Apple
nazywa ją Car Keys, a w BMW znajdziecie ją pod nazwą Digital Key.
Pisałem o tej funkcji szerzej przy okazji podsumowania nowości
w iOS 14, ale teraz miałem okazję doświadczyć jej działania na
własnej skórze.
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Niedawno odebrałem kluczyki… wróć… iPhone’a do nowego BMW 330e Touring, wyposażonego w więcej rzeczy, niż jesteście w stanie
sobie wyobrazić. Oczywiście, gdybym kupił
ten samochód, to kluczyk znajdowałby się na
moim telefonie, ale z przykrością informuję,
że tego pierwszego nie zrobiłem, więc nie
zasłużyłem na to drugie. Spędziłem jednak
kilka dni z iPhone’em, który umożliwiał mi
otwieranie, zamykanie i uruchamianie hybrydowej 330-tki.

Car Keys dzisiaj
Pierwsze wersja Car Keys wykorzystuje NFC
do komunikowania się z samochodem.
Oznacza to, że musimy fizycznie zbliżyć iPhone’a lub Apple Watcha do klamki drzwi (albo
miejsca, w którym producent przewidział
interakcję), aby go otworzyć (lub zamknąć),
a potem położyć go w odpowiednim miejscu
w samochodzie, aby móc go uruchomić. To
nowość, więc z pewnością początkowo nie
będzie to irytujące, a telefon i tak zawsze
mamy ze sobą… Przewidziano jednak rozszerzenie możliwości poprzez zastosowanie
układu Apple U1, odpowiedzialnego za lokalizowanie przedmiotów w przestrzeni 3D, na
odległość. W U1 wyposażony jest już iPhone 11
Pro, 11 Pro Max, iPhone’y z serii 12 oraz Apple
Watch Series 6. To pozwoli nie wyjmować
iPhone’a z torebki, torby, kieszeni czy gdziekolwiek go trzymacie, na podobnej zasadzie,
jak obecnie działają systemy bezkluczykowe
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(z tą różnicą, że Apple ma zapewnić większe bezpieczeństwo tego
rozwiązania).
Jeśli rozładuje nam się telefon, to cyfrowy kluczyk działa jeszcze przez pięciu godzin. Kluczem możemy też dzielić się z innymi (do pięciu osób), aby
mogli oni skorzystać z naszego samochodu i oczywiście możemy go też
unieważnić w każdej chwili.

Jeśli rozładuje nam się telefon, to cyfrowy kluczyk działa
jeszcze przez pięciu godzin. Kluczem możemy też dzielić się z innymi (do pięciu osób), aby mogli oni skorzystać
z naszego samochodu i oczywiście możemy go też unieważnić w każdej chwili.

BMW Digital Key
Rzeczywiście, przez te kilka dni, w których miałem do swojej dyspozycji
klucz w iPhonie, doceniłem tę funkcję. Jeden klucz i brelok mniej to zawsze
lżej w kieszeni, a funkcja działa wzorowo. Nie spotkałem się też z sytuacją,
w której by ta funkcja nie działała, np. poprzez jakieś zakłócenia (co nadal
mi się czasami zdarza z tradycyjnymi kluczykami). Nie miałem co prawda
okazji sprawdzić, jak działa opcja dzielenia się kluczem, ale już widzę w głowie kilka sytuacji, w których by się to przydało. Oczywiście nie mogę też
zapomnieć dnia, w którym w Wigilię zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku,
po załadowaniu tam pyszności do skonsumowania, więc osobiście preferowałbym posiadanie dodatkowej kopii klucza w zegarku, bo ten jednak od
rana do nocy siedzi mi na nadgarstku, w odróżnieniu od telefonu.
BMW Digital Key obecnie dostępny jest w prawie każdej serii ich samochodów, począwszy od 1-ki, a skończywszy na X7, M8, X6 M i oczywiście
nadchodzącym iX3. Dotyczy to samochodów wyprodukowanych „od lata
2020”. Wymagany jest też iPhone XR, XS lub nowszy albo Apple Watch
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Series 5 lub nowszy. Obecni właściciele mogą
sprawdzić kompatybilność swojego samochodu poprzez BMW Connected App – jeśli
w zakładce „Samochód” znajdziecie „Cyfrowy
Klucz”, to znaczy, że wspiera tę funkcję.

BMW Connected App
Sama aplikacja BMW ma wiele innych ciekawych funkcji, w tym możliwość zdalnego uruchamiania klimatyzacji, otwierania/zamykania
samochodu, sprawdzania stanu samochodu
(czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte, czy
w oponach jest prawidłowe ciśnienie itp.)
oraz podglądu jego otoczenia. Ta ostatnia
mnie szczególnie zainteresowała, ale niestety nie udało mi się jej uruchomić w pełni,
ponieważ auto akurat stało w miejscu, gdzie
prędkość internetu była liczona w kilobajtach, więc nie skończył się proces skanowania
jego otoczenia, do czego wykorzystywane są
kamery od Surround View.

Przyszłość
Nie mogę już doczekać się rozszerzenia możliwości Apple Car Keys i BMW Digital Key
o jeszcze więcej ciekawych funkcji, w tym
o możliwość bezprzewodowego otwierania
samochodu za pomocą układu U1. Już działa
to więcej niż sprawnie (Apple Watch w tej roli
powinien sprawdzić się wzorowo!) i pozwala
na korzystanie z samochodu bez noszenia
tylu cholernych kluczy ze sobą, a przyszłość
rysuje się jeszcze lepiej.
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Silicon Info
Ten prosty programik powinien przypaść do gustu osobom,
które właśnie przesiadają się na Maki wyposażone w Apple M1.
Żyje sobie w górnym pasku menu i ma jeden cel.
Po kliknięciu w jego ikonę, gdy mamy włączoną jakąś aplikację,
Silicon Info pokaże nam, czy jest ona przeznaczona dla Intela
i uruchomiona przez Rosettę 2, czy jest to kod skompilowany
dla ARM.

Silicon Info – App Store – za darmo
Silicon Info – Github – za darmo
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SwiftBar
Kilka miesięcy temu główny deweloper darmowego BitBar porzucił projekt
ze względów, które nie mają teraz znaczenia. Pałeczkę po nim podniósł
Alex Mazanov, Kyle Rubenok i Casey Liss, którzy przyczynili się do powstania open-source’owej wersji, napisanej w Swift i nazwanej SwiftBar.
SwiftBar pozwala na umieszczenie czegokolwiek w pasku menu na górze
ekranu. Do tego celu wykorzystuje system pluginów, które są prostymi
tekstowymi skryptami shellowymi. Możemy je albo napisać samemu, np.
żeby plugin wyciągał informacje z naszego czujnika temperatury na balkonie i wyświetlał je na pasku, albo skorzystać z gotowców, dostępnych
w repozytorium pluginów.
Genialne narzędzie!

SwiftBar – za darmo						
SwiftBar – Github – za darmo				
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Assassin's
Creed Valhalla
Wikingowi dzierżącemu dwa topory, wbiegającemu z krzykiem
w przeciwników i rozczłonkowującego ich kilkoma wprawnymi
uderzeniami określenie skrytobójcy pasuje nieszczególnie. Assassin’s
Creed Valhalla odbiega daleko od pierwowzoru, koncentrując się
nie na asasynach, a na ich credo.
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Od wydanego w 2017 roku Origins seria Assassin’s Creed przechodzi gruntowną metamorfozę. Ubisoft postanowił zmienić system walki, postawił na rozwój elementów RPG, a każdą z odsłon napompował przy tym
mnóstwem zadań i terenów do odkrywania. Podczas ogrywania prologu
Valhalli (co zajęło mi niemal pięć godzin) byłem lekko rozczarowany, bo
bazowe elementy, od zbierania przedmiotów i rozwoju postaci, przez
sporą liczbę znaczników na mapie po kruka, pełniącego funkcję drona do
obserwacji świata z góry, wciąż tu były. Obawiałem się, że czeka mnie już
trzecia odsłona, różniąca się głównie realiami, w których osadzona jest
akcja. Gra wymaga jednak czasu, by odkryć, co ma do zaoferowania i, jak
się okazuje, jej twórcy włożyli sporo pracy w to, by była lepszą odsłoną niż
poprzednie części. Dla graczy interesujących się mitologią nordycką oraz
fanów serialu „Wikingowie” to pozycja obowiązkowa; Valhalla jest przesiąknięta obrzędami, kultem bogów i tradycjami wikingów. Ubisoft znany jest
z tworzenia interesujących i pięknych światów (z wyjątkiem Ghost Recon:
Breakpoint – tu zdecydowanie im nie wyszło), a przedstawiona w Valhalli
Norwegia i Anglia mają niepowtarzalny klimat. Łapałem się na tym, że nie
korzystałem niemal wcale z szybkiej podróży, bo twórcy nie tylko zapewnili graczom świetne widoki, ale też zautomatyzowali przemierzanie mapy
tak, by wymagało od nas tylko tyle zaangażowania, ile chcemy włożyć w tę
czynność. Prócz poruszania się pieszo, świat gry pokonujemy też konno,
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drakkarem oraz mniejszymi łodziami. Sterując „pojazdem” (wszak konia to też dotyczy),
możemy wybrać, by poruszać się wzdłuż
wytyczonej drogi lub rzeki, a jeśli dodatkowo
ustawimy na mapie znacznik, da się również
zautomatyzować podróż w to konkretne
miejsce. W efekcie można nie tylko skupić
się na dialogach, ale też posłuchać pieśni czy
opowieści towarzyszy z załogi.
Mam szczególną sympatię do protagonistów
Assassin's Creed, których imię zaczyna się
od litery „E”. Edward Kennway z Black Flag
długo był moim ulubionym bohaterem serii,
zaraz za nim plasował się Ezio Auditore.
Eivor z Klanu Kruka błyskawicznie dołączył
do tej dwójki i mocno zastanawiam się, czy
nie wyprzedził nawet Edwarda. Wyprzedził
bądź… wyprzedziła, bo nie tylko możemy
wybrać płeć postaci, ale też dowolnie przełączać się pomiędzy męską a damską wersją
protagonisty podczas gry. Co więcej, nie
ma to żadnych konsekwencji dla rozgrywki
– fabuła i dialogi zostały zbudowane tak,
że pasują do obu płci. Co prawda nieszczególnie dobrze działa to w języku polskim,
gdzie w momentach, w których po angielsku czasownik nie definiuje płci, w naszym
języku już tego wymaga i Eivor jest wtedy
zawsze kobietą. Sam trzymam się jak na razie
męskiej wersji wikinga i tej płci będę używał
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podczas określania go w dalszym tekście. Polskie tłumaczenie nie należy
do dobrych – często ten sam przedmiot bądź miejsce mają dwa różne
określenia, jakby nie skoordynowano tego na etapie opracowywania tłumaczenia. Widać też wyraźnie, że polska wersja powstawała w mocnym
oderwaniu od gry, bo nie dość, że błędy wychodzą już na samym początku
rozgrywki, to są też na tyle oczywiste, że wątpię, by ktoś postanowił
sprawdzić tłumaczenie, grając. Jednym z jaskrawszych przykładów jest tors
Eivora, który w warsztacie tatuatora dumnie określono mianem „skrzyni”.
Niektóre mechaniki gry nie działają też dobrze, jeśli gramy w innym języku
niż ten, w którym jest dubbing. Jedną z nowych minigier są pyskówki, czyli
obrzucanie się rymowanymi obelgami. Pomysł jest przedni, ale nie daje się
przełożyć równocześnie na dwa języki, a tego wymaga mechanika. Wybieramy opcję dialogową, która rymuje się ze słowami wypowiedzianymi
przez oponenta – nie ma jednak możliwości odsłuchania jej przed decyzją,
a bohater nie wypowiada tekstu dosłownie. Oba te problemy załatwia
granie w całości po angielsku, zwłaszcza że głosy postaci dobrano bardzo
interesująco, z protagonistą na czele. Choć pierwsze zapowiedzi sugerowały, że będziemy kierować drącym się wniebogłosy berserkerem, który
obowiązkowo powinien wydobywać z siebie niskie pomruki, to wcale tak
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nie jest. Eivor nie dość, że brzmi łagodniej (ale wciąż odpowiednio hardo),
to na dodatek okazuje się niezwykle inteligentną postacią. To, jak zbudowano bohatera, zasługuje na duże uznanie. Nie dość, że charakteryzuje
go duży rozsądek, to jest też erudytą, a jego riposty zaskakują trafnością
i humorem. Jednocześnie język jest stylizowany i używa wielu określeń
charakterystycznych dla epoki oraz miejsca akcji, ale to już cecha serii, do
której się przyzwyczailiśmy.
Jak wspomniałem we wstępie, Valhalla ma kilka stałych elementów serii,
które początkowo wzbudziły moje wątpliwości. Od Origins bohaterowi
towarzyszy orzeł, który służył do oznaczania przeciwników, skarbów i innych
ważnych obiektów. Sprawiało to, że pokonywanie kolejnych lokacji stawało
się bardzo schematyczne: ukrywaliśmy się w pobliżu miejsca akcji, robiliśmy
przelot nad okolicą, by finalnie móc pozbyć się widocznych jak na dłoni
przeciwników. Valhalla również daje taką pomoc w postaci kruka, który jednak niczego nie robi automatycznie. Cele możemy oznaczyć ręcznie, o ile je
wypatrzymy, miejsca, w które mamy się udać podczas misji, są oznaczone
sporym okręgiem, więc musimy rozejrzeć się i słuchać wskazówek, by sprawnie znaleźć postacie, których szukamy. Równie dużo opisów pojawia się
w zadaniach, co więcej, gra pozwala całkowicie wyłączyć domyślny kompas,
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przez co nawigowanie po świecie staje się znacznie trudniejsze. Zdecydowałem się na granie z kompasem, pokazującym najbliższe skarby bądź zdarzenia, oznaczone odpowiednio żółtymi i niebieskimi punktami. Dzięki temu
rozwiązaniu teren nie jest usiany ikonami, a podróż po świecie staje się dużo
bardziej naturalna. Nie jest to co prawda czystość interfejsu znana z Ghost
of Tsushima, ale Valhalla jest zdecydowanie większą i bardziej złożoną
grą. Umożliwienie wyłączenia wielu ułatwień, a także niezależnej regulacji
poziomu trudności skradania się i walki sprawia, że każdy może skonfigurować grę tak, by stanowiła odpowiednio satysfakcjonujące wyzwanie.
Wikingowie nie tylko podróżowali po świecie dalej, niż ktokolwiek inny miał
w owych czasach odwagę, ale też z lubością korzystali z bogactw odkrywanych ziem. Nawet jeśli ich mieszkańcom nieszczególnie to odpowiadało.
Najazdy na obozy i klasztory, a także szturmowanie zamków to jedna z większych nowości w serii. Przedsmakiem tego był udział w bitwach pomiędzy
Ateńczykami i Spartanami w Odyssey, jednak tu zostały one znacznie rozbudowane. Każdy najazd zaczynamy z pokładu drakkara, wyskakujemy na brzeg
wraz z załogą i rozpoczynamy plądrowanie połączone z rzezią stawiających
opór żołnierzy. Choć inteligencji towarzyszy i przeciwników można sporo
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zarzucić, bo często ich taktyką jest parcie
naprzód, nawet jeśli zostaną przerobieni na
tatara przez topory naszych pobratyńców, to
Ubisoft zadbał, by byli odpowiednio zróżnicowani. To już nie tylko kwestia szybkości ataku
i odporności na ciosy, ale i taktyki – pikinierzy
długo się bronią i błyskawicznie kontratakują,
przeciwnicy z długim toporem korzystają ze
swojego dużego zasięgu, a berserkerzy potrafią
szybko zaatakować i wycofać się. Każdy z oponentów zachowuje się co prawda schematycznie, ale połączenie różnych rodzajów wrogów,
dorzucenie do tego ich silniejszych wersji
i wymieszanie wszystkiego w bitewnym kotle,
pełnym płonących budynków, krzyku i fruwających kończyn wypada wybornie. Walka jest
brutalna jak nigdy, a wraz z odblokowywaniem
kolejnych umiejętności Eivor przeistacza się
wręcz w bestię. Roztrzaskanie czaszki powalonego przeciwnika podeszwą buta? Żaden
problem. Wyrwanie osłabionemu pikinierowi
broni i przyszpilenie go do ziemi? Oczywiście. Podniesienie upuszczonego w bitewnym
zgiełku miecza i ciśnięcie go wprost w gardło
szarżującego na nas przeciwnika? Zdarza się
i to często. Skradanie też oczywiście występuje,
ale nie jest tak satysfakcjonujące, jak otwarty
konflikt. Najlepiej podsumowuje to zresztą
jedna z umiejętności, pozwalająca z zaskoczenia odrąbać przeciwnikowi głowę, alarmując przy okazji wszystkich wokół. Można się
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skradać, ale zazwyczaj nie trzeba. I dobrze. System walki również się zmienił,
Eivor dzierży teraz dwie bronie zupełnie niezależnie, w prawej dłoni trzyma
wiodącą, którą rozpoczyna wyprowadzanie ataków, w lewej natomiast ma
dodatkową, którą da się atakować niezależnie. Można ją zastąpić tarczą, a po
odblokowaniu umiejętności da się nawet używać dwóch tarcz (choć chyba
tylko dla urozmaicenia). Arsenał jest bardzo urozmaicony i choć nie zbieramy
ton żelastwa, jak w poprzednich odsłonach, to nie można narzekać na nudę.
Ubisoft zdecydował się znacznie ograniczyć liczbę znajdowanych przedmiotów – zbroję i oręż znajdujemy wyłącznie w skrzyniach z większymi skarbami,
więc odpada nam męczące zarządzanie ekwipunkiem i wyprzedawanie go co
jakiś czas. Przedmioty nie mają też poziomów, choć da się je ulepszać, można
też zbierać zestawy rynsztunku, co odblokowuje dodatkowe właściwości. Nie
widziałem jeszcze w tak złożonej grze równie dobrze rozwiązanego zarządzania i rozwoju rynsztunku.
Eksploracja świata zawsze była wyróżnikiem serii i nie inaczej jest w Valhalli. Od pierwszych odsłon wiele się zmieniło i wspinanie się straciło na
znaczeniu, przez co bohater porusza się po płaskich, pionowych ścianach
z równą gracją co Miles Morales. Ubisoft uprościł też zbieranie przedmiotów, wyrzucając całkowicie animacje ich podnoszenia – ujmuje to realizmu,
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ale przyspiesza rozgrywkę, i to znacznie. Mimo ograniczenia znaczników na
mapie nie można narzekać na nudę. Aktywności pobocznych jest sporo: od
łapania fruwających na wietrze kartek z projektami tatuaży, przez zbieranie
artefaktów i tajemnych ksiąg (z których czerpiemy wiedzę o nowych umiejętnościach), po małe zadania poboczne, które zajmują nam zazwyczaj nie
więcej niż kilka minut. Te są świetne – wreszcie są one głębsze niż wybicie
kilku przeciwników we wskazanym miejscu. Spotykane postacie również
mają swoją historię, są interesujące, zabawne, ale zdarzają się też takie, które
wprawiają w nie lada zakłopotanie (jak inaczej nazwać wikinga skarżącego
się na ból głowy, nieświadomego tego, że w czaszkę ma wbity topór). Co
ważne, rozwiązaniem nie jest zazwyczaj siła, czasem wystarczy porozmawiać, innym razem odwiedzić konkretne miejsce,
poczytać wskazówki i znaleźć określony przedmiot
bądź improwizować, bo gra nie mówi wyraźnie, co

Walka jest brutalna jak
nigdy, a wraz z odblokowywaniem kolejnych umiejętności Eivor przeistacza się
wręcz w bestię.

należy zrobić. To ogromna zmiana w podejściu do
zadań, która bardzo przypadła mi do gustu. Zadania
głównej fabuły również wciągają, wszak Eivor stara
się zjednać sobie na nowych ziemiach sojuszników,
a w zależności od regionu i władcy, którego chce
przekonać do siebie, musi robić zupełnie różne rzeczy. Tu również spotykamy postacie z charakterem,
niejednokrotnie zapadające w pamięć swoją postawą
bądź następującą w nich przemianą (jak choćby przesadnie praworządny i kompletnie niepasujący do
normańskiego postrzegania świata Oswald). Wiele

decyzji, które podejmujemy, ma widoczny wpływ na akcję – zły wybór wiąże
się niekiedy nie tylko ze śmiercią bohaterów, ale też koniecznością naprawiania własnych błędów (do których zalicza się również zbytnia łaskawość).
Niestety, ale nie da się „oszukać” systemu i wpłynąć na zadania głównego
wątku działaniami na własną rękę. Podczas jednego z najazdów na klasztor odkryłem notatkę o postaci, która poszukiwana jest w wątku głównym.
Mimo tego, że przeczytałem wskazówkę, gdzie może ona być, nie było to
zupełnie wzięte pod uwagę, a finalnie wydarzenia fabuły poprowadziły
mnie w dokładnie to miejsce, które sam wcześniej odkryłem. Eivor zapytany o to miejsce wspomniał jednak, że w nim był, więc gra to uwzględniła,
nie wszystko niestety zagrało do końca tak, jak powinno. Szkoda, może
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to kolejny poziom złożoności gry, do którego Ubisoft dojdzie w następnej
odsłonie. Prócz rozgrywki w świecie Eivora, przeskakujemy też od czasu
do czasu do współczesności – wątek Layli Hassan nie pochłania dużo
czasu i jest całkiem interesujący, twórcy dobrze wyważyli balans pomiędzy
współczesnością a przeszłością. Co więcej, odwiedzamy też jeszcze jedną
rzeczywistość, tym razem dzięki odpowiedniej mieszance ziół, pozwalającej
Eivorowi osiągnąć wyższy stan świadomości. Wprowadzenie jej jest bardzo
dobrym przerywnikiem, który znacznie wzbogaca rozgrywkę – nie chcę
pisać więcej, bo zyskujemy do niego dostęp dopiero po około 20 godzinach
gry, ale zdecydowanie warto spędzić tam więcej czasu.
Choć nowa odsłona Assassin's Creed przygotowana została z myślą
o dwóch generacjach konsol, to granie w nią na PS4 wyraźnie sugeruje, że
pora na zmianę. Valhalla przez większość czasu jest płynna, aczkolwiek
spadki prędkości animacji są wyraźnie odczuwalne. Mimo tego, że bazowe
PS4 nie należy już do najszybszych konsol, gra wciąż prezentuje się na
nim bardzo dobrze, wrażenie robi nie tylko bogactwo detali świata, ale
i rozległe widoki roztaczające się z wyżej położonych punktów. Dobrze
zaimplementowano zarówno obsługę HDR, jak i efektów świetlnych – światło przebijające się między drzewami, zorze polarne i mgły prezentują się
niezwykle urokliwie. Niezły jest też dźwięk, wyróżniają się dobrze dobrani
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aktorzy i udźwiękowienie świata, zawodzi natomiast brak wyraźniej przestrzenności. Grając na słuchawkach, miałem wrażenie, że wszystko odbywa
się bardzo blisko postaci, nawet jeśli źródła dźwięku były w zupełnie innej
odległości od siebie. Valhalla na PS5 wygląda już znacznie lepiej i nie ma
problemów z płynnością, choć autorzy nie zdecydowali się choćby na
implementację ray tracingu (inna sprawa, że prócz odbić w rzekach i nielicznych kałużach, nie ma zbyt wielu miejsc, w których mógłby występować).
Valhalla była tą odsłoną serii, na którą nie czekałem – obejrzałem kilka
zapowiedzi i przeczytałem pobieżnie, co ma się w niej zmienić. Początek
z grą również mnie nie zachwycił, ale od dwóch tygodni regularnie wcielam
się w Eivora i przemierzam coraz to nowsze rejony Anglii. Ubisoft wziął
pod uwagę zdanie graczy, zmieniając te mechanizmy, które niepotrzebnie
wydłużały rozgrywkę lub czyniły ją schematyczną, ulepszył walkę i podszedł poważnie do fabuły, budując świetne, wielowymiarowe postacie.
Owszem, to nadal Assassin's Creed, więc będziemy się skradać, walczyć
z setkami przeciwników, rozwijać postać i przemierzać gigantyczny i zróżnicowany świat. Ale tym razem bez poczucia, że przecież ostatnio robiliśmy
to dokładnie tak samo.
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PlayStation 5
– no wreszcie!

To, czym ma być konsola, zmieniało się z generacji na generację.
Mieliśmy już centra multimedialne, nacisk na kontrolery ruchowe
bądź postawienie wszystkiego na wydajność. W przypadku
PlayStation 5 Sony wróciło do podstaw, kładąc nacisk na moc,
dopracowując te elementy, które najbardziej wpływają na rozgrywkę.
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Poprzednia generacja była dla Sony naprawdę dobra, czego główną
zasługą były gry dostępne wyłącznie na tej platformie (zarówno na stałe,
jak i przez ograniczony czas). Był też to pierwszy raz, gdy w trakcie trwania generacji zarówno Sony, jak i Microsoft, zdecydowały się na wydanie
ulepszonej wersji konsoli, która była znacznie mocniejsza, ale wszystkie
wydawane tytuły wciąż były dostępne na obie wersje urządzeń. Tym razem
już na starcie nowej generacji mamy do wyboru dwa warianty PlayStation
5, lecz różnią się jedynie obecnością napędu Blu-ray, natomiast pozostałe
elementy są identyczne. Widać wyraźnie, że Sony stawia na dystrybucję
cyfrową, co uważam za słuszny kierunek – dostęp do nowych treści jest
znacznie szybszy i wygodniejszy, a zajmują one na dysku konsoli tyle samo
miejsca co gry na płytach, bo te i tak się instalują. Obecnie jedynym argumentem za wersją fizyczną gry jest jej cena, premierowe tytuły na PS5 są
zauważalnie tańsze właśnie na płycie. W PlayStation Store za tytuł AAA
trzeba zapłacić powyżej 300 PLN – to odczuwalny wzrost ceny względem
poprzedniej generacji.
Gdy w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia przedstawiające PlayStation
5, zdania były mocno podzielone, większość opinii na temat nowego
wzornictwa była jednak negatywna. Sam również byłem sceptyczny,
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przyzwyczaiłem się do surowej, jednolitej skrzynki stojącej na półce pod
telewizorem. Tym razem konsola wygląda zupełnie inaczej, jest też znacznie większa, niż którakolwiek wersja wcześniej. Na żywo prezentuje się
znacznie lepiej, boczne, białe panele są matowe i wyglądają bardzo solidnie, a ich kształt sprawia, że urządzenie wydaje się jeszcze zgrabniejsze, niż
faktycznie jest. Co prawda wewnętrzną część obudowy zrobiono z błyszczącego, zbierającego kurz i łatwo rysującego się plastiku, ale na szczęście
napęd umieszczono obok, więc ryzyko porysowania ich przypadkiem
podczas wkładania płyty po ciemku spada właściwie do zera. Do konsoli
dołączona jest podstawka, której potrzebujemy zarówno do postawienia
jej w pionie, jak i w poziomie. Montuje się ją całkiem szybko, aczkolwiek
jeśli ktoś planuje regularnie przenosić urządzenie, może to być utrudnieniem. Zestaw portów jest dość podstawowy, ale wystarczający: z przodu
mamy dwa gniazda USB (w tym jedno USB-C), z tyłu są kolejne dwa USB-A,
HDMI 2.1, Ethernet i gniazdo zasilania. Trochę szkoda, że zabrakło optycznego wyjścia audio, ale jestem świadomy tego, że korzysta z niego niewielki odsetek graczy i Sony mogło uznać, że można na tym oszczędzić.
Na froncie obudowy mamy też dwa fizyczne przyciski, jeden do włączania,
drugi do wysuwania płyty (wersja Digital tego drugiego oczywiście nie
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ma). Do testu otrzymałem wersję z napędem
i taką też zamówiłem dla siebie ze względów
praktycznych (mam sporo niedokończonych
gier z PS4 na płytach), ale wizualnie model
Digital jest znacznie ładniejszy. Napęd zaburza symetrię urządzenia, aczkolwiek i tak
rzuca się w oczy mniej, niż się spodziewałem.
W mojej ocenie zmiana wzornictwa wyszła
konsoli na dobre, nowy kształt sprawia, że
optycznie wydaje się mniejsza, niż faktycznie
jest, gdyby zachowano bryłę zbliżoną do PS4,
obudowa robiłaby wrażenie olbrzymiej.
Skonfigurowanie nowej konsoli zajmuje kilka
minut, najwięcej czasu poświęciłem na znalezienie dla niej miejsca i przeorganizowanie przewodów (kabel HDMI, który miałem
wyprowadzony z myślą o niej, okazał się
nie wspierać HDR). W komplecie dostajemy
przewód HDMI w standardzie 2.1, kabel zasilający, przewód USB-A–USB-C do ładowania
pada i kontroler DualSense. Nie musimy więc
inwestować właściwie w żadne dodatkowe
akcesoria, chyba że konsolę chcemy podpiąć do sieci przewodowo – wtedy kawałek
skrętki się przyda. Proces konfiguracji jest
bardzo prosty i wygodny, również dla posiadaczy PS4. Ustawiamy HDR, wybieramy, jak
konsola ma zachowywać się podczas trybu
uśpienia, a następnie aktualizujemy kolejno
oprogramowanie PS5 i kontrolerów. Następnym krokiem jest logowanie swoim kontem
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PlayStation, użyłem do tego nowej aplikacji na iOS. Wystarczy zeskanować
kod QR, reszta dzieje się sama – to duże ułatwienie, nie trzeba niczego
wpisywać na klawiaturze ekranowej obsługiwanej padem. Na koniec
pozostają ustawienia prywatności. Urządzenie przewiduje zgranie danych
ze starej konsoli, choć można to też zrobić później. Wystarczy spiąć je
bezpośrednio kablem sieciowym lub podłączyć do tej samej sieci. Gry
zainstalowane na zewnętrznym dysku podłączonym do PS4 zadziałają po
podpięciu go do PS5. Save’y przenosimy na pendrivie lub przez chmurę,
o ile korzystamy z PlayStation Plus (działa też automatyczna synchronizacja z chmurą, co przydaje się, gdy używamy więcej niż jednej konsoli).
Sony przemyślało to świetnie, nie miałem najmniejszych problemów
z przenosinami.

Jak na nową generację przystało, PlayStation 5 radzi sobie bez
trudu z wyświetlaniem gier w 4K i 60 FPS, w HDR.

Kompatybilność wsteczna w PlayStation 5 okazała się niezbędna, bo
obecna biblioteka tytułów startowych stworzonych z myślą o tej konsoli
jest niezwykle uboga. Na szczęście gry z PS4 działają doskonale, wykorzystując wszystkie ulepszenia graficzne dostępne na PS4 Pro. Nie każda gra
jednak działa, są nieliczne tytuły, których na PS5 nie uruchomimy. Te gry,
które powstały na obie generacje, automatycznie pobierają z PlayStation
Store łatkę, która ulepsza grafikę, by wykorzystać możliwości mocniejszej
konsoli. Sony rekomenduje, by gry z PS4 instalować na zewnętrznym dysku
i oszczędzić miejsce na wbudowanym, szybkim SSD. To bardzo rozsądna
wytyczna, pokazująca jednak, co jest obecnie głównym problemem konsoli. Na gry mamy niecałe 700 GB przestrzeni, czyli niewiele, szczególnie
że tytuły AAA zajmują nawet 200 GB miejsca. Jeśli jednak zainstalujemy
starszą grę na dysku wewnętrznym, będzie wczytywała się szybciej i… tyle.
W gry z PS4 można grać, używając DualShocka 4. Nie zadziała on niestety
z tytułami tworzonymi wyłącznie na PS5, nawet jeśli nie wymagają funkcji
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oferowanych wyłącznie przez DualSense. Trochę szkoda, zwłaszcza gdy
zdarza się nam grać w większym gronie na jednym ekranie, choćby w Fifę.
Menu konsoli wygląda bardzo znajomo dla wszystkich, którzy używali
PS4. Sony wprowadziło tu wyłącznie niezbędne zmiany: wydzieliło sekcję
aplikacji multimedialnych, takich jak Netflix, YouTube czy AppleTV, zintegrowało z menu PlayStation Store i przebudowało szybkie menu, dostępne
pod przyciskiem z logo konsoli na padzie. To ostatnie wymaga przyzwyczajenia, bo choć wydaje się czytelniejsze i można je dostosować do własnych potrzeb, to póki co korzystanie z niego zajmuje mi więcej czasu, niż
w poprzedniej generacji. Służy ono między innymi do sterowania odtwarzaniem muzyki, regulacji głośności czy przeglądania powiadomień, można
z jego poziomu również wyłączyć konsolę. Zupełną nowością jest możliwość przeskoczenia z tego menu do konkretnej sekcji gry, czyli na przykład do konkretnego poziomu w platformówkach. Te, które są dostępne,
wyróżniono dużymi ikonami nad rzędem ikon funkcji. Każda zainstalowana
gra ma własny hub z informacjami, dostępnymi dodatkami, materiałami
wideo i innymi multimediami. To całkiem przydatny dodatek, który nie
przeszkadza, jeśli chcemy po prostu grać. Osobna sekcja multimediów bardzo mi się podoba, aplikacje do ich obsługi działają wzorowo, choć póki co
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nie ma tu dostępnych wszystkich popularnych serwisów streamingowych.
Jeśli ktoś nie ma Smart TV lub korzysta z takiego z Androidem (sorry,
ten system na telewizorze jest tragiczny), może przerzucić się na stałe na
korzystanie ze streamingu właśnie za pomocą konsoli, zwłaszcza że jest
bardzo cicha. Sony oferuje w sprzedaży pilot dedykowany multimediom,
który będzie prawdopodobnie znacznie wygodniejszy od pada (niestety,
nie mam go, więc mogę się tego tylko domyślać).
Ustawienia systemu wyglądają niemal bliźniaczo do tych w PS4, ale pojawiło się w nich wiele nowych opcji. Jedną z najbardziej istotnych jest możliwość skonfigurowania domyślnych ustawień każdej gry, takich jak język
wyświetlanych napisów oraz dubbingu, domyślny poziom trudności czy
priorytet wydajności lub efektów wizualnych. Liczę na to, że od teraz nie
będę już uciekać się do zabiegów pokroju zmiany języka konsoli, by posłuchać oryginalnego dźwięku w grze (tak było choćby w Spider-Manie z PS4).
Konsola świetnie współpracuje z aplikacjami na urządzenia mobilne. PlayStation App pozwala nie tylko podejrzeć posiadane gry czy zdobyte trofea,
ale też przejrzeć bibliotekę gier, zdalnie uruchomić ich pobieranie na konsoli i otrzymywać powiadomienia o stanie instalacji. Ponadto to właśnie
dzięki tej aplikacji można szybko zalogować się na swoje konto na PS5.

GRY

212

Druga aplikacja, czyli RemotePlay, działa równie dobrze, co na poprzedniej
generacji. Choć opóźnienia nie pozwalają na komfortowe granie w FPS-y
online, to jest na tyle szybko, że z powodzeniem można tak przechodzić
tytuły wymagające mniejszej zręczności.
Jak na nową generację przystało, PlayStation 5 radzi sobie bez trudu
z wyświetlaniem gier w 4K i 60 FPS, w HDR. Nie oznacza to jednak, że
widoczne są wtedy wszystkie efekty graficzne. W Spider-Man: Miles Morales mamy do wyboru grę płynniejszą (60 FPS), ale nieco uboższą graficznie,
bądź ładniejszą, ale w 30 FPS. Osobiście w tytułach dla jednego gracza preferuję lepszą grafikę, zwłaszcza że PS5 oferuje nawet Ray Tracing, choć nie
tak szczegółowy, jak na PC. Co więcej, konsola jest też w stanie wygenerować obraz w 120 FPS i przesłać go do TV dzięki HDMI 2.1, ale obecnie na
rynku jest niewiele telewizorów wspierających ten standard. To z pewnością się zmieni, dlatego dobrze, że Sony pomyślało o tym już teraz. Zastanawia mnie co prawda, ile tytułów faktycznie będzie działało z tak wysoką
liczbą klatek, ale lepiej mieć taką opcję, niż nie. Producent informuje też
o wsparciu rozdzielczości 8K w odtwarzaniu wideo, ale z uwagi na to, jak
wolno przestawiliśmy się na 4K, nie uważam, by był to istotny argument za
zakupem tej konsoli.
Najważniejszym akcesorium do każdej konsoli jest pad – to on odpowiada
za większość interakcji, poddany jest też największej próbie wytrzymałości.
DualShocki 4 sprzedawane z PS4 były wygodne, ale ich jakość pozostawiała wiele do życzenia, po kilku latach dawały o sobie znać skrzypiące
spusty i obudowa (choć nie w każdym egzemplarzu). DualSense to nie
tylko odświeżony wygląd, ale i ogromny skok jakościowy. Pad jest zwarty,
trochę cięższy od poprzednika, ale zdecydowanie solidniejszy. Plastik jest
znacznie lepszej jakości, a dzięki większym rozmiarom kontroler znacznie
lepiej leży w dłoni. Układ elementów sterujących właściwie się nie zmienił,
dodano jedynie przycisk do wyciszania wbudowanego mikrofonu, a płytka

Konsola świetnie współpracuje z aplikacjami na urządzenia mobilne.
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dotykowa stała się odrobinę większa. Pojawiło się też USB-C do ładowania, bez zmian pozostał natomiast port minijack do podpięcia słuchawek.
Bateria jest niewątpliwie lepsza, wytrzymuje mi od 10 do 12 godzin na
jednym ładowaniu. W padzie zastosowano zupełnie nowe wibracje, które
bardzo dobrze imitują różne zdarzenia na ekranie. Krople deszczu spadające na parasolkę czy kroki robota w Astro’s Playroom są delikatne i doskonale zgrane z dźwiękiem i animacjami, w Assassin’s Creed Valhalla wibrują
z różną siłą i w inny sposób, w zależności od tego, czy wpadniemy do wody,
czy też otrzymamy krytyczne obrażenia. Mam nadzieję, że twórcy gier
będą korzystać z nich chętniej, niż z płytki dotykowej, która nieszczególnie się przyjęła. Jeszcze większe wrażenie robią adaptacyjne spusty, które
mogą stawiać zmienny opór, a nawet niemal blokować się w pewnym
momencie. Doskonale czuć to na przykład podczas naciągania cięciwy
łuku w Astro’s Playroom (ta gra doskonale pokazuje możliwości nowego
pada), gdy wraz ze stopniem wciśnięcia spustu opór pod palcem rośnie.
DualSense to najlepsza zmiana, jaką przyniosła ta generacja – nie tylko
pozbyto się wad poprzednika, ale też dodano nowatorskie rozwiązania,
które mogą uczynić grę bardziej interesującą.
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Ogromna obudowa to problem podczas ustawiania konsoli, ale też gwarancja znacznie lepszego chłodzenia. Sony zadbało o wydajny system wentylacji, dzięki któremu nawet podczas gry w wymagające tytuły konsola
cicho szumi. Kultura pracy jest nieporównywalnie wyższa w stosunku do
poprzedników, zwłaszcza do najstarszego PS4, które po kilku minutach
grania zagłuszało praktycznie każdą suszarkę. Podczas grania nie natknąłem się na żadne problemy z płynnością, nie wspominając o zawieszaniu się gier czy zacinaniu interfejsu – wszystko działa doskonale. Przed
dostaniem PS5 spędziłem wiele godzin w Assassin’s Creed Valhalla na PS4.
To, jak ta gra wygląda na nowej konsoli Sony, powala na kolana, czyniąc
powrót do poprzedniej generacji bardzo bolesnym. Uprzedzam: tego się
nie da odwidzieć. Wspominałem też o Astro’s Playroom – darmowym
tytule dla każdego posiadacza PS5. To właściwie obszerne demo techniczne, pozwalające odkryć wszystkie funkcje nowego pada, ale na tym
nie koniec. Gra jest bardzo przyjemna, kojarzy mi się bardzo z Mario Odyssey na Nintendo Switch, choć jest znacznie mniej złożona. Jest też w niej
mnóstwo nawiązań do tytułów wydawanych na poprzednie konsole Sony
oraz sporo innych smaczków, które zdecydowanie warto odkryć. Do tego
abonenci PlayStation Plus dostają dostęp do kolekcji największych gier
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wydanych na PS4. To bardzo dobry ruch, który nie może co prawda równać
się z Game Passem od Microsoftu, ale dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z konsolami, taki zestaw będzie jak znalazł. Jeśli jednak od lat gracie
na PlayStation, istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość z prezentowanych gier już macie. Na koniec chcę wspomnieć o akcesoriach: oprócz
wspomnianego pilota Sony oferuje też bezprzewodowe słuchawki z audio
3D, kamerę do streamingu i ładowarkę do padów, niestety żadnego z tych
akcesoriów nie udało się mi przetestować. Słuchawki zapowiadają się interesująco i na pewno je sprawdzę, zwłaszcza że sekcja ustawień dotycząca
dźwięku przestrzennego jest całkiem obszerna.
Jeśli jesteście graczami, zakup nowej konsoli czeka Was zapewne prędzej
czy później. W przypadku PlayStation 5 zakup jej już teraz, gdy niewiele
gier jest dostępnych wyłącznie na nią i tak ma spory sens, zwłaszcza jeśli
przesiadacie się z konsoli starszej niż PS4 Pro. Nowy pad jest genialny, kultura pracy znacznie lepsza, a we wstecznej kompatybilności gry działają
doskonale. Liczę jednak na to, że Sony wprowadzi do oferty wersję z większym dyskiem, obecna pojemność to zdecydowanie zbyt mało dla osób,
które równolegle lubią ogrywać więcej niż kilka gier.
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Xbox Series X
– pierwsze wrażenia

Jest jeszcze trochę za wcześnie, by mówić o pełnoprawnej recenzji.
Xbox Series X zadebiutował dopiero 10 listopada, więc nie dość, że
to niewiele czasu, by go porządnie przetestować, to jeszcze mało co
faktycznie wykorzystuje moc nowej konsoli.
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Konsole Microsoftu mam w domu od prawie dziesięciu lat. Od Xboksa 360,
przez wszystkie (ważniejsze) wersje Xbox One, aż do Xbox Series X. Bez
wątpienia można mnie nazwać fanką marki. Mając ogromną bibliotekę gier
i telewizor 4K, nie zastanawiałam się, czy kupić nową konsolę na premierę
i którą z nich wybrać. I choć to fakt, że chwilowo „nie ma gier”, nie oznacza
to, że nie ma w co grać.
Od początku jednak.

Pierwsze wrażenia
Nowy Xbox Series X jest zaskakująco lekki. Nie lekki w porównaniu z iPhone’em, ale gdy spojrzy się na jego gabaryty, człowiek spodziewa się czegoś
faktycznie ciężkiego. Całość waży niecałe 4,5 kg. Samo opakowanie sprawia
wrażenie pewnego i bezpiecznego.
W pudełku oprócz konsoli znajdziemy kontroler, krótką instrukcję, kabel
HDMI oraz zasilający.
Konsola robi wrażenie, jest spora i klockowata, ale dzięki temu, stojąc obok
telewizora, w sumie znika – absolutnie nie rozprasza. Kontroler w porównaniu z poprzednim modelem zmienił się nieznacznie, a największa różnica to dodatkowy przycisk, ułatwiający wykonywanie zrzutów ekranu
i nagrywanie filmików.
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Po podłączeniu Xboksa do telewizora
(i pobraniu aktualizacji) witamy się z interfejsem, takim samym jak w przypadku Xbox
One.

Stara-nowa konsola
Interfejs jest dokładnie taki sam, a jedyną
nową opcją w ustawieniach jest możliwość
wybrania dynamicznego motywu (ciemny
i biały motyw kolorystyczny zmienia się
wraz z porami dnia). Przesiadka z Xbox One
X przebiega płynnie, wszystko jest w tym
samym miejscu, a gry wyglądają prawie tak
samo. Aktualnie jedynie kilka nielicznych
tytułów dostało ulepszenia dla Xbox Series.
Nie ma przez to „efektu wow”. Cały katalog
gier (prawie cały, bo nie działają gry wymagające Kinecta – kamery śledzącej ruch)
dalej jest dostępny, stany zapisu przenoszą
się w chmurze, nie wymagając żadnej akcji
ze strony użytkownika. Grałam w grę A na
poprzednim Xboksie, pobieram ją na nowy
i gram. Po prostu.
W wielu tytułach widać różnice w wydajności,
wszystko chodzi płynniej. Ekrany ładowania
na nowej konsoli z jej dyskiem NVMe odchodzą w niepamięć. To już nie te czasy, kiedy
czekając na grę, można było zrobić herbatę
i kanapki. To jednak nie aż tak ogromny przeskok, gdy Xbox Series X zajął miejsce Xbox
One X. Poprzednia najmocniejsza konsola
bardzo odstawała od swoich poprzedniczek.
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Przygoda z grami
Bez wątpienia Xbox Series X (oraz S) nie ma tytułu, który sprzedawałby
konsolę. Z nowości na platformie jest Gears Tactics, od miesięcy dostępne
na komputerach osobistych. Gracze, którzy rzucili się na konsolę Microsoftu przy premierze to ci, którzy zamierzają grać w tytuły, które już znają
lub coś z tych, które ukazują się na innych platformach.
Jednym z najnowszych i najpopularniejszych tytułów jest Assassin's Creed
Valhalla. Kupując wersję na Xbox One, aktualizację tekstur do najwyższej
jakości dostajemy bez dodatkowych opłat – Smart Delivery to jedna z tych
fascynujących rzeczy. Jedna kopia gry, która działa na obu generacjach,
zarówno w wersji cyfrowej, jak i na fizycznym nośniku.
Nowy Assassin's Creed jest przepiękny. HDR robi niesamowite wrażenie,
a sceny zachodu i wschodu słońca towarzyszyć nam będą często podczas
podróży przez kraj wikingów. Screenów nie zabraknie w pełnej recenzji.
Nie zapomnę też zrobić zrzutów ekranu na Xbox One S, X oraz Series X dla
porównania tego, ile się zmieniło przez ostatnie kilka lat.
Borderlands 3, kolejny bardzo popularny tytuł w dniu premiery konsoli
zaprezentował aktualizację, która faktycznie wpływa na jakość życia graczy. Możliwość gry w trybie kooperacji w cztery osoby na jednym ekranie
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to spora zmiana. Oczywiście, i Borderlands, i Assassin's Creed to tytuły,
które zobaczymy na wszystkich (dużych) platformach.

Pierwsze tygodnie… i co dalej?
Nie ma na razie tytułu, który przykleiłby mnie do nowej konsoli. Nie chodzi
już o sam brak czasu, tylko o fakt, że gram w to wszystko, w co grałam od miesięcy. Nawet nowe gry pojawiają się na obu generacjach, a łatki ulepszające
ukazują się zazwyczaj w późniejszym terminie. Najnowsza FIFA 21 dopiero 4
grudnia dostanie aktualizację polepszającą wydajność i jakość grafiki.
Gdy pojawią się gry przygotowane pod tę konsolę, jak Medium, polskiego
studia Bloober Team, dopiero wtedy zobaczymy moc nowego Xboksa. To
pierwszy poważny tytuł, który pojawi się tylko na Xbox Series (oraz PC),
omijając Xbox One. Do końca stycznia jednak jeszcze daleko.
Najbardziej wyczekiwana premiera ostatniego roku (a może i lat?) – Cyberpunk 2077, kolejny polski tytuł – ma się ukazać w pierwszej połowie grudnia,
po wielokrotnym przekładaniu premiery. Aktualizacje dla nowych konsol
zapowiedziane są jednak aktualnie na „w przyszłości”. Biorąc pod uwagę
problemy z premierą na aktualnej generacji, fani nawet nie są zaskoczeni.
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Halo Infinite, przesunięty tytuł, który miał być tym flagowym dla konsoli,
to kolejne lekkie rozczarowanie. Wciąż nie wiadomo, kiedy będziemy
mogli cieszyć się jedną z najpopularniejszych franczyz rodziny Xboksa
w nowej odsłonie.
W przyszłości będzie lepiej, co do tego nie ma wątpliwości. Pytanie tylko,
jak długo będzie trzeba czekać?
Podsumowując w kilku zdaniach te pierwsze wrażenia, Xbox Series X to
imponująca konsola, która na razie nie ma zbyt wiele do pokazania. To coś
jak zaliczka na poczet tych wszystkich gier, które mamy na niej zobaczyć.
Ja wyboru nie żałuję, cieszę się, że mogłam być częścią startu generacji.
Szczególnie że niezbyt dało się to zrobić przy premierze Xbox One, którego polska premiera przesunięta była o kilka dobrych miesięcy. Miejmy
nadzieję, że „wow” pojawi się już niedługo.

Kalendarz fotograﬁczny 2021 Tomasza Szykulskiego
kup teraz
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Niech iPhone Ci poczyta!
MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Sprzęt Apple jest ceniony przez wielu za to, że oferuje dużo
udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład dzięki
technologii LiDAR w najnowszych iPhone'ach osoby słabowidzące lub
niewidome mogą być informowane o tym, ilu ludzi znajduje się przed
obiektywem telefonu i w jakiej odległości.

W ustawieniach dostępności znajdziemy też wiele innych przydatnych
narzędzi. Ja chciałbym wspomnieć o jednym – Zawartości mówionej.

Jego konfigurację
znajdziemy przechodząc kolejno
w Ustawienia
→ Dostępność
→ Zawartość
mówiona.

Znajdziemy tu trzy
podstawowe opcje:
tek

• Mów zaznaczone,
• Przeczytaj ekran,
• Mów wpisywane.
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Po włączeniu drugiej z opcji i jej aktywowaniu (przeciągnięciem dwoma
palcami od góry ekranu do dołu) zawartość całego ekranu będzie nam
odczytywana.
Trzecia opcja z kolei może czytać na głos to, co akurat wpiszemy. Tu
możemy skonfigurować, czy odczytywane mają być poszczególne znaki,
czy też całe wpisane przez nas wyrazy.
Chciałbym natomiast zwrócić szczególną uwagę na pierwszą opcję, czyli
Mów zaznaczone.

Po jej uaktywnieniu,
kiedy zaznaczymy jakiś
tekst, to w chmurce
z opcjami kopiowania,

Po jej wybraniu zaznaczenie zostanie odczytane na głos.

wysyłania itp. działań pojawi się nowa

Funkcja odczytywania ma kilka możliwości konfiguracji.

– Powiedz.

Możemy na przykład zmienić jej głos.

PORADY

Dla języka polskiego
dostępne są trzy opcje
– dwa głosy żeńskie
i jeden męski. Domyślnie jest ustawiona Zosia,
a pozostałe trzeba
pobrać. Każdy z głosów
ma też swoją wersję
rozszerzoną, która czyta
bardziej naturalnie.

Kolejną opcją konfiguracji jest wizualne pokazywanie odczytywanego
fragmentu tekstu – opcja
Wyróżniaj treść.

Jeśli ją włączymy,
będziemy mogli ustawić, żeby wyrazy lub
całe zdania były podkreślane i podświetlane.
Skonfigurować można
również ich kolory.
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To dopiero koniec
początku
Winston Churchill powiedział przed laty: „To nie jest koniec, to nawet
nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”. W taki momencie
jest Apple u progu 2021 roku.

T
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Trzy konferencje w dwa miesiące
Fakty mówią same za siebie. Apple zorganizowało trzy konferencje
produktowe w ciągu dwóch miesięcy. Zarówno ich nowa forma, która
od samego początku przypadła mi do gustu, jak i zachowanie samego
Apple w obliczu globalnego kryzysu na tak wielu płaszczyznach zasługuje na słowa uznania. I to całkiem spore. Firm, nawet tych rozpędzonych
i z dużym zapleczem finansowym, które są obecnie w takiej kondycji,
w jakiej jest Apple, mamy naprawdę promil.
To jasne, że brakuje tej interakcji z publicznością zgromadzoną w Steve Jobs
Theatre, ale z całą pewnością nie brakuje w tym roku nowości od Apple.
I to przełomowych nowości. Można się śmiać z portfelika za 300 złotych,
przeznaczonego dla nowych iPhone'ów 12, i złącza MagSafe, ale nie da się
zignorować tego, że Apple w tym samym roku, w którym świat zmaga się
z niewyobrażalną do tej pory skalą epidemiologicznego, społecznego, a na
koniec dnia gospodarczego problemu, kolejny raz w swojej historii zmienia
oblicze komputerów osobistych. I to na długie dekady.

Mała wielka przyszłość
Patrzę teraz na te wszystkie nasze branżowe dyskusje dotyczące tego,
dlaczego Apple nie wkłada do swoich maszyn najnowszych, najszybszych,
najbardziej prądożernych układów Intela, skoro cały rynek PC robi to
w laptopach. Jakże w tym wszystkim brakło tego, dziś oczywistego, spojrzenia na całość z punktu widzenia ekosystemu. Całości, na którą składa
się maszyna i oprogramowanie. Nierozerwalnie. Apple robiło to, co mogło,
aby nadal zapewniać najlepsze doznania z użytkownika ich maszyn (mówię
także o bryle), w kuluarach, patrząc o krok dalej. I działając o dekadę dalej.
Bo widzicie, Apple tak już ma.
Jeśli widzi, że sprzęt ogranicza możliwości ich ekosystemu, postanawia
wziąć sprawy w swoje ręce. I tak też, po raz trzeci w historii, Apple zmienia

Firm, nawet tych rozpędzonych i z dużym zapleczem finansowym, które są obecnie w takiej kondycji, w jakiej jest
Apple, mamy naprawdę promil.
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dostawcę procesorów, a właściwie to samo nim się staje. Debiut układów
Apple M1 udowadnia, że przyszłość linii komputerów Mac jest więcej niż
bezpieczna. Ona w niedługim czasie wyprzedzi (znacząco) całą, PC-tową
konkurencję. Nie twierdzę, że już to zrobiła, bo to dopiero koniec początku,
cytując wielkiego jegomościa ze wstępu. Apple zapowiedziało rozpoczęcie
przejścia na własne procesory już w czerwcu tego roku, a dokonało tego
formalnie jesienią; zaczynając od najmniej wymagających maszyn.
Jedna kostka krzemu, wykonana w technologii, której
nie oferuje na rynku nikt inny. Zawierająca w sobie
wszystkie te chipy i układy, które do tej pory Apple
instalowało osobno, próbując zapewnić chociażby

Tym razem jednak zmiany

maksymalne bezpieczeństwo maszyn przy dalszym

w systemie były na tyle

korzystaniu z procesorów Intela. Teraz jeden procesor

duże, że nawet Apple zdecydowało się oznaczyć go

zawiera nawet zaszytą pamięć RAM, kartę graficzną,
wszystko. Dokładnie tak, jak w naszych iPhone'ach
czy iPadach. I tak wielu już narzeka, że to ogranicza

kolejną, pełną cyfrą, czyli

to czy tamto. Że RAM-u jest teraz mniej, a nie więcej.

macOS 11. I to widać.

I znowu popadamy w tę samą krótkowzroczność, bo
kiedy tabelki mówią jedno, działanie komputera Mac
– podkreślę to jeszcze raz – czyli spójnej całości, na
którą składa się elektronika i oprogramowanie, udowadnia coś zupełnie innego.
Pierwsze benchmarki już pokazały, jak nowe MacBooki Air i 13-calowe
modele Pro odlatują innym komputerom z line-upu Apple. Nie wszystkim, to prawda, ale w niektórych zastosowaniach nawet tym, które na
układach Intela potrafią kosztować kilka tysięcy złotych więcej. Czy to
znaczy, że teraz będzie taniej? Na pewno będzie po stokroć więcej za tę
samą cenę. Ja rozumiem, że profesjonaliści czekają na nowe iMaki Pro
czy w końcu Maca Pro na układach Apple Silicon. To jasne i Apple będzie
tego przejścia musiało dokonać w mądry sposób. Większość osób, które
dziś pyta mnie o to, jakiego MacBooka wybrać dla siebie, stoi (w końcu)
przed dość prostym wyborem. Przed pytaniem: MacBooka czy iPada? Jeśli
faktycznie MacBooka, to właściwie możesz kupować Aira z 16 GB RAM na
zapas. To tyle. W końcu wybór jest klarowny. I to jest wybór dla zwykłego
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użytkownika, który nie zajmuje się składem audio-video czy bardziej
skomplikowanymi zadaniami.
Spójrzmy na to nawet pod kątem cenowym względem iPadów (Air lub
Pro). Sensowna konfiguracja (LTE, min 128 GB SSD) iPada z dodatkową
klawiaturą i Apple Pencilem cenowo zbliża się do MacBooka Air. I tutaj
musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: Czym dla mnie jest komputer
i gdzie z niego korzystam? Potem wybrać pod siebie i swoje środowisko
pracy. Jeśli natomiast zależy nam na ekonomicznym rozwiązaniu, możemy
nawet nabyć najtańszego iPada (Edu) za nieco ponad 1500 PLN i nadal
mieć pełnoprawny komputer do podstawowych zadań. Albo więcej niż
bardzo dobry sprzęt do nauki. Zobaczycie, jak to wszystko się uprości za
dwa lata, kiedy z oferty całkowicie powinny zniknąć komputery z układami
Intela. Portfolio produktów zacznie być tak przejrzyste, jak niegdyś. I to
jest naprawdę piękny, długo wyczekiwany moment w historii tej firmy.

System, że palce lizać!
Zainstalowałem sobie macOS Big Sur już po jego oficjalnej premierze. Od
kilku lat nie instaluję wersji testowych i ta zasada, na razie, przyniosła mi
więcej niż mniej korzyści. Tym razem jednak zmiany w systemie były na
tyle duże, że nawet Apple zdecydowało się oznaczyć go kolejną, pełną
cyfrą, czyli macOS 11. I to widać.
Zacznę od plusów, bo te są przyjazne dla oka. Przede wszystkim dla mnie
nowy macOS to przepiękny interfejs graficzny, którym Apple wraca do
korzeni. Przypomina mi się cytat Steve'a Jobsa, który w trakcie projektowania pierwszego macOS powiedział do zespołu projektantów wprost: „Te
ikony są tak piękne, że aż chce się je polizać”. W 2020 roku wróciliśmy to
tego. Również pod kątem udźwiękowienia nowy macOS oferuje ogromną
zmianę na lepsze. Zmieniono dosłownie wszystkie systemowe dźwięki
i sygnały alertów. Sound design systemu jest teraz bardziej miękki dla
uszu. Wrócił nawet słynny (nawiązujący do buddyzmu) gong, który słyszymy podczas uruchamiania maszyny.
Jest też szybciej. O wiele szybciej. Mój trzyletni iMac z topowym wówczas
procesorem Intela, 32 GB RAM działa teraz tak szybko, że mam wrażenie,
jakbym kupił co najmniej iMaca Pro. To po prostu trudno opisać. Widzę
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Zacznę od plusów, bo te są przyjazne dla oka. Przede wszystkim dla
mnie nowy macOS to przepiękny interfejs graficzny, którym Apple
wraca do korzeni. Przypomina mi się cytat Steve'a Jobsa, który w trakcie projektowania pierwszego macOS powiedział do zespołu projektantów wprost: „Te ikony są tak piękne, że aż chce się je polizać”.

to przy renderingu audio-video, ale najbardziej przy prostych operacjach
systemowych i ich płynności. Cokolwiek zrobili pod maską, wyszło z tego
całkiem niezłe, wyścigowe auto. Już nie tylko sama błyszcząca karoseria.
Takiego skoku pod względem optymalizacji nie widziałem dawno.
Nie ma jednak róży bez kolców ani dużych zmian bez okresu dopracowywania mniejszych lub większych błędów. Choć sama instalacja Big Sur
przebiegła u mnie bez większych problemów, to po wyłączeniu iMaca ten
nie uruchomił się na drugi dzień. Po prostu stał się cegłą. Okazało się, po
krótkim śledztwie, że nigdy się nie wyłączył, tylko zawiesił w pełni. Dlatego
próba uruchomienia go z przycisku Power lub przytrzymanie tego przycisku w celu twardego resetu nic nie dały. Pomogło dopiero wyjęcie wtyczki
z gniazdka – tak, tego w ścianie – i podłączenie komputera na nowo do
napięcia z sieci. Potem już nie miałem żadnych podobnych problemów.

Wojtek i Dominik mieli różne przygody po instalacji macOS 11. A to system
pozmieniał ustawienia autostartu aplikacji, a to nie działo odblokowywanie
systemu za pomocą Apple Watch. Ja tych problemów nie napotkałem, za to
u mnie system postanowił sklonować mi domyślną drukarkę i zamiast jednej miałem w systemie dwie. Oczywiście usunąłem tę niepotrzebną.
Nie rozumiem natomiast (i nie jest to tylko moje zdanie) wielu niekonsekwencji w przypadku implementacji nowych funkcji. Po pierwsze
– Control Center. Pomimo tego, że jest ono wzorowane na tym, które
mamy w iPadOS i iOS, jego możliwości są o wiele bardziej ograniczone.
Już nawet tvOS doczekał się Control Center w tym roku, w ramach którego możemy sterować urządzeniami HomeKit czy przypinać kontrolki
poszczególnych urządzeń. Tymczasem na macOS 11 nadal mamy (ledwo
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działającą) hybrydową aplikację Dom. Dlaczego nie można było tych
kontrolek umieścić tam, gdzie ich miejsce? Nie wie nikt.
Kolejna sprawa to fakt, że system nie zapyta mnie podczas instalacji, czy
chcę przestawić jedno z kluczowych ustawień, dotyczących jego aktualizacji automatycznych. Dobrze, że to sprawdziłem po instalacji Big Sur,
bowiem system uznał, że pomimo iż nie chciałem pobierać i instalować
domyślnie nowych aktualizacji systemu (z wyjątkiem tych, które są krytyczne dla wymogów bezpieczeństwa – możecie to wybrać w Preferencjach Systemowych), postanowił mi je włączyć. Niczym Windows. Bardzo
kiepskie doświadczenie i w mojej opinii nic go nie usprawiedliwia.
W macOS pojawiły się także widgety, znane z iPadOS. Celowo nie wspominam o iOS, bowiem tutaj także nie możemy ich umieścić w dowolnym
miejscu na ekranie (tak jak w iOS). Nikt w sieci nie jest w stanie zrozumieć
tej zależności. Niestety, drogie Apple. Wraz z pojawieniem się widgetów
Apple usunęło kilka z nich, które były akurat przydatne. Nie ma np. widgetu Kalkulatora. Dlaczego?

W macOS pojawiły się także widgety, znane z iPadOS. Celowo
nie wspominam o iOS, bowiem tutaj także nie możemy ich
umieścić w dowolnym miejscu na ekranie (tak jak w iOS).

Koniec początku
Kończy się ten zwariowany rok. Apple jest u progu kolejnego rozdziału
w swojej historii. Rozdziału, w który wkracza silniejsze niż kiedykolwiek
i spójniejsze, niż dotychczas. Widzimy znacznie pełniejszą wizję, która
czeka wszystkie platformy w najbliższych latach. Patrząc na to, że coraz
częściej sprzęt Apple kupujemy na kilka ładnych lat (trzy do sześciu),
a ostatnio dotyczy to nawet iPhone'ów, to myślę, że nie muszę nikogo
przekonywać do tego, że wybór nadgryzionych sprzętów może okazać
się najtańszą opcją z możliwych. Wielu się ze mną w tym miejscu nie zgodzi, ale weźcie kartkę, ołówek i policzcie sobie na spokojnie. A wcześniej,
wróćmy do podstawowego pytania: Czym dla mnie jest komputer?

FELIETONY

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

233

„Miało być nic,
a jest wszystko”
W ostatnich kilku latach, będąc w tym miejscu, czyli na przełomie
listopada i grudnia, siadałem do pisania dla Was felietonu świątecznego.
W tyle głowy mając już wstępnie podsumowany rok. Ci, którzy śledzą
moją pisaninę od kilku lat, wiedzą, że końcówka roku to czas, w którym
sporo czasu poświęcam na retrospektywę, planowanie i ogólnie
spędzam czas najpierw z bliskimi, aby zaraz po 26 grudnia udać się na
prywatną pustelnię i przemyśleć to i owo. W tym roku jest inaczej.

P
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Piękno nieprzewidywalnego
Gdyby ktoś zapytał mnie, co jest najważniejszą lekcją z tego roku dla
nas wszystkich, to odpowiadając zdecydowanie jedynie za siebie,
powiedziałbym – nieprzewidywalność. Tak, dała się nam ona w kość, jak
zimowy, poranny przymrozek, ale z drugiej strony otworzyła oczy na te
fragmenty rzeczywistości zastanej dookoła, które więcej mają wspólnego z życiem, niż idealnie dowieziony plan. Właściwie nie będzie sporym nadużyciem stwierdzenie, że w 2020 roku niczego nie mogliśmy być
pewni. Nie będzie też wielkim spoilerem dopowiedzenie, że 2021 pod
wieloma względami będzie taki sam. I 2022. I 2023.
Bo widzicie, potrzeba było zaciągnąć taki ręczny hamulec. W tym wyścigowym bolidzie mknęliśmy już zdecydowanie za szybko, w zdecydowanie
złych warunkach i zahaczając o stanowczo za dużo progów zwalniających.
I trach! Przyszedł nieproszony jegomość, uziemił większość tego globu,
od razu wysyłając do każdego wiadomość: „Aby mnie pokonać, musicie
nauczyć się żyć inaczej”. I dla każdej i każdego z nas to oznaczało kompletnie coś innego. Kompletnie inny wyłam w naszym uporządkowanym,
zaplanowanym i wpisanym w te czy inne ramy życiu. Polecieć nie tam,
gdzie jest najtaniej, ale tam, gdzie się w ogóle da i ma to sens. Pojechać
w las, spojrzeć w jego dal, poznać piękno parków narodowych. Nie, nie
tych w USA. Tych w Polsce. Zgubić się we własnym mieście, odkryć nieodkrytą kawiarnię, zagadać do baristy, zbudować
zupełnie nową relację. Pomóc komuś w zrobieniu
zakupów, ot tak, bez uwagi na to, czy kojarzymy
jego siwy wąs, czy nie. Nie mieć pracy. Docenić tę,

Właściwie nie będzie spo-

którą się ma. Korzystać z internetu jako jedynej,

rym nadużyciem stwier-

pozostawionej nam autostrady, umożliwiającej

dzenie, że w 2020 roku
niczego nie mogliśmy

spotkanie z bliskimi. Bo widzicie, zaciągnęliśmy ten
hamulec ręczny dość nagle i w wielu przypadkach
wyszedł z tego całkiem niezły piruet.

być pewni. Nie będzie też
wielkim spoilerem dopowiedzenie, że 2021 pod
wieloma względami będzie
taki sam. I 2022. I 2023.

Nie wiadomo, czy spotkamy się w te święta osobiście, ale ja już wiem, że spotkamy się pełniej niż
w poprzednich latach. Nawet jeśli będą to zdalne
święta, to będą one raczej bliższe tej magii, którą
pamiętam z dzieciństwa, niż pędzeniu o świcie, aby
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zdążyć tuż po zakończeniu ostatniego, intensywnego, przedświątecznego tygodnia w korporacji. Czy będą kolejne? Banalne, podprogowe
pytanie? Niekoniecznie. Prawda? Też je sobie zadaję i to nie dlatego, że
tak doradzał motywacyjny guru czy mądra książka. Tak trochę doradził
jegomość, który zatrzymał świat na, już prawie, dwanaście miesięcy.
Patrzę przez okno, widzę zasnuty mgłą park. Wsłuchuję się w odgłosy
kominka i dociera do mnie jedno – słyszę to. Widzę to. Słyszę tamto. To
wszystko jest nowe. Intensywniejsze. Rozpoczęliśmy nową przygodę,
ucząc się doceniać piękno nieprzewidywalnego. Wykorzystywać je. Nie,
nie było nam, do czorta, łatwiej. Co to, to nie. Tylko że często dzięki
temu musieliśmy zapytać siebie o to czy tamto, zaczynając to pytanie
od jednego słowa: „Dlaczego?”.

Patrzę przez okno, widzę zasnuty mgłą park. Wsłuchuję
się w odgłosy kominka i dociera do mnie jedno – słyszę to.
Widzę to. Słyszę tamto. To wszystko jest nowe. Intensywniejsze. Rozpoczęliśmy nową przygodę, ucząc się doceniać
piękno nieprzewidywalnego. Wykorzystywać je. Nie, nie
było nam, do czorta, łatwiej.

I jasne, czasami to było już całe nasze pytanie. Zdanie pozostające bez
odpowiedzi. Raczej smutne pytanie. Często jednak każdego kolejno
prowadziło do zmiany początku naszych prób poukładania sobie w serduchu i myślach tego, co się dzieje i co wydarzyć się jeszcze może.
Zmienialiśmy pytania do samych siebie. Zamiast: „Dlaczego?”, częściej
zaczynają pojawiać się: „A może by tak… nigdzie nie pojechać?”. Przeczytać w końcu tę książkę? Zmienić zawód, bo to lepsze i potrzebniejsze niż
niepewność? Poprosić o pomoc. Przyjąć pomoc. Pomóc. Poczekać, bo
nie potrzebuję aż tyle. Pogadać, bo przecież to możemy ciągle robić tak
samo. A może jednak inaczej?
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Można inaczej, pamiętacie?
Czytacie magazyn, który wyrósł na gruncie ogólnej zajawki marką Apple.
No to powiedzcie mi, czy pamiętacie to jedno zdanie, które tak często
widujemy? „Think different”. Kojarzysz? „Myśl inaczej”. To chyba doskonałe
podsumowanie 2020 roku i jednocześnie życzenia na kolejne lata. Wykorzystajmy ten szalony rok, aby dostrzegać to, co umykało naszej uwadze.
Aby działać skuteczniej i rozsądniej. Mądrze ryzykować i wspólnie owocne
ryzyko świętować. Nie bać się samych siebie, bo jak inaczej nie bać się
jutra? Dawać uśmiech, bo tego nie sposób zakazać. Jak kot, który ilustruje
ten tekst. Kto nie lubi patrzeć na koty? Weź, przestań, nie udawaj. Lubisz,
to oglądaj koty w sieci. Skoro to sprawia, że uśmiech możesz przekazać
komuś innemu. Bo czemu nie?
Piękno nieprzewidywalnego uwalnia. To nie znaczy, że nagle musimy
coś robić. Ja nie przestanę podsumowywać, planować i ewaluować
tych planów. Nie. Po prostu zrozumiałem, że zawsze – absolutnie
zawsze – można inaczej. Jak śpiewa Kwiat Jabłoni, nagle okazało się, że
w 2020 roku: „Miało być nic, a jest wszystko”. Życzę Wam, aby to Wasze
„inaczej”, przyniosło szybko odpowiedź czy jest to „wszystko”. A jak nie
przyniesie? Cóż, najwyżej znowu zrobimy coś inaczej.
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Podróże w dobie pandemii:
photo story z Krety
Trwająca pandemia COVID-19 wywróciła nasze życie do góry nogami,
istotnie wpływając na sposób, w jaki pracujemy, spędzamy czas wolny czy
załatwiamy obowiązki.

N
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Niekorzystne zmiany i ograniczenia w przemieszczaniu najmocniej
dotknęły branżę turystyczną – z powodu zamknięcia granic, obaw przed
podróżowaniem samolotem czy lokalnych obostrzeń swoje wyjazdy
odwołała lub była zmuszona odwołać zdecydowana większość podróżnych. Wielu z nich zdecydowała się również na zmianę miejsca na takie,
które umożliwi wizytę przy odpowiednim reżimie sanitarnym.
Jednak to nie sam fakt pojawiania się ograniczeń, a podejście do ich
wprowadzania i różnice w zasadach przyjętych przez poszczególne kraje
stanowiły główne czynniki kształtujące zredukowany, lecz nadal istotny
ruch turystyczny w ostatnich kilku miesiącach. Tajlandia, Australia czy
Nowa Zelandia już na początku pandemii postawiły na niemal całkowitą
izolację swojego terytorium dla zagranicznych odwiedzających. Wiele
innych miejsc, w tym liczne kraje azjatyckie, utrzymały możliwość wjazdu
na swoje terytorium w przypadku uzasadnionych przyczyn i/lub odbycia
rygorystycznej kwarantanny po przybyciu na miejsce. Oba podejścia oznaczały de facto całkowite zabicie turystyki zagranicznej i istotne straty dla
lokalnej gospodarki.
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Po drugiej stronie tego spektrum, przynajmniej z perspektywy mieszkańców Unii Europejskiej, znajdowały się państwa takie jak Hiszpania, Turcja
czy, będąca tłem dla tego artykułu, Grecja. Wszystkie te kraje postanowiły
postawić na wypracowanie procedur i rozwiązań, które w relatywnie szerokim zakresie pozwolą utrzymać ograniczony, jednak nadal istotny dla
utrzymania miejsc pracy ruch turystyczny.
W przypadku wysp greckich wprowadzono konieczność rejestracji swojej
podróży na specjalnej stronie internetowej, wyrywkowe testy na obecność
koronawirusa po lądowaniu, specjalne hotele-izolatoria dla osób z wynikiem pozytywnym, skutecznie egzekwowany obowiązek noszenia maseczek w sklepach, częściach wspólnych hoteli czy na ulicach wybranych
miast, a także zmniejszone do maksymalnie 50% obłożenie miejsc noclegowych czy miejsc w lokalach gastronomicznych.
I chociaż wraz z upływem czasu i wzrostem liczby notowanych dziennych zakażań w Polsce ograniczenia zaczęły być zaostrzane (co w przypadku Grecji wiązało się z koniecznością posiadania negatywnego testu
na obecność koronawirusa, by wsiąść na pokład samolotu), to z obecnej
perspektywy wydaje się zasadne, że sezon letni 2021 ponownie zdominują
te same cele podróży. Powodów ku temu jest kilka – przede wszystkim
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bliższe podróże to mniejsze ryzyko wysokich
komplikacji organizacyjnych i finansowych
w przypadku wstrzymania lotów lub wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, a jak
pokazały ostatnie miesiące, oba te zjawiska
potrafiły następować właściwie z dnia na
dzień. Po drugie, wiele krajów, w tym wspominane wcześniej Tajlandia czy Australia, nie
spieszą się z ponownym otwarciem swoich
granic dla gości zza granicy. Efektem tych zjawisk jest między innymi ogłoszona przed kilkoma dniami przyszłoroczna siatka Polskich
Linii Lotniczych LOT, która, podobnie jak
w sezonie 2020, w istotnym stopniu skupiona
jest na europejskich kierunkach wakacyjnych,
oferując ponad 20 tras do Grecji, Hiszpanii
czy Włoch.
Jeśli powyższe przypuszczenia się spełnią,
jednym z czołowych celów podróży przyszłego roku z całą pewnością ponownie
stanie się grecka Kreta, którą miałem okazję
odwiedzić we wrześniu, tuż przed wprowadzeniem obowiązku wykonania testu na
koronawirusa przed podróżą. Poniżej w kilku
punktach podsumowałem, co sprawia, że
moim zdaniem w dobie pandemii warto
będzie zdecydować się na ten kierunek.
Odległość. Fakt, iż w niepewnych czasach
pandemii i zmieniających się reguł oddalamy się o zaledwie 2 godziny lotu od Polski,
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pozostając przy tym na terytorium Uniii Europejskiej, to zdecydowanie
czynnik numer jeden. Komfort psychiczny to w końcu kluczowy element
udanego wyjazdu.
Social distancing. Wierzcie lub nie, ale Grecy robili to naprawdę dobrze.
Obowiązek noszenia maseczek skutecznie egzekwowano w hotelach,
sklepach, na lotniskach czy w komunikacji. Na każdym kroku obecne były
także środki do dezynfekcji i jasne instrukcje postępowania w danej lokalizacji. W hotelach obowiązywał wspomniany już wcześniej limit obłożenia
w wysokości 50% maksymalnej pojemności obiektu, a w naszym przypadku dodatkowo sprzyjał fakt, iż wybraliśmy oddalony obiekt o znacznie
mniejszej ekspozycji na duże grupy ludzi.
Pogoda. Długi letni sezon to argument nie do przebicia. Będąca jednym
z najdalej wysuniętych na południe rejonów Grecji Kreta nawet pod koniec
września zapewniała temperatury sięgające 30°C, ciepłe i spokojne morze
oraz niemal bezchmurne niebo (o ten ostatni element zdecydowanie
łatwiej na południowej części wyspy – pamiętajcie o tym na etapie wyboru
hotelu lub apartamentu). Takie połączenie w końcówce sezonu i zaledwie
2 godziny lotu od Polski biorę w ciemno.
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Dostępność lotnicza. W sezonie 2020 na oba lotniska Krety (Heraklion na
wschodzie i Chania na zachodzie) można było dostać się tradycyjnie na
pokładzie typowych przewoźników czarterowych czy niskokosztowych,
jednak istotną nowość stanowiło uruchomienie bezpośrednich połączeń
z kilku polskich miast przez LOT. W rezultacie zarówno w przypadku rezerwacji wycieczki przez biuro podróży, jak i organizacji wyjazdu na własną
rękę, możliwe było uzyskanie naprawdę atrakcyjnych cen przelotu (nawet
od 300 PLN w obie strony).
Ceny. Rozszerzając poruszony punkt odnośnie do stawek za bilety lotnicze,
z powodu COVID-19 ceny hoteli, jedzenia czy rozrywek w Grecji spadły, co
przełożyło się na możliwość naprawdę niedrogiego zorganizowania urozmaiconego pobytu.
Atrakcje. Czyli to, czego na Krecie zdecydowanie nie brakuje. W naszym
przypadku wyjazd skoncentrowany był na wypoczynku, jednak podczas
jednodniowej, zorganizowanej na własną rękę wycieczki samochodowej
odwiedziliśmy między innymi Spinalongę, czyli zabudowaną historycznym fortem wyspę trędowatych, malowniczo położone miasteczko portowe Agios Nikolaos, zabytkowe Knossos (przyznaję bez bicia, że z racji
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chwilowo gorszej pogody i zmęczenia punkt ten zrobił na nas najmniejsze
wrażenie) czy nieco przygaszoną przez pandemię, jednak urokliwą nadmorską Malię. Całodniowy wynajem auta to koszt zaledwie kilkudziesięciu euro, co w połączeniu z przyzwoitą infrastrukturą drogową i licznymi
atrakcjami wydaje się oczywistym i zdecydowanie polecanym przeze mnie
wyborem podczas pobytu na wyspie. Mniejsza frekwencja wśród turystów
przekłada się także na wysoką dostępność i niskie ceny innych rozrywek,
w tym sportów wodnych czy wycieczek zorganizowanych.
Podsumowując, Kreta ma wszystko, by być uznawaną za naprawdę solidny
kierunek wakacyjny, zarówno dla osób preferujących spokojny wypoczynek, jak i aktywne spędzanie czasu. Paradoksalnie było mi dane tego
doświadczyć i przekonać się na własnej skórze wyłącznie dzięki… pandemii, gdyż wstępne podróżnicze plany na ten rok mówiły o zgoła innych,
nieco bardziej oddalonych kierunkach. Grecki „plan B” wypadł na tyle
dobrze, że mogę nie tylko z czystym sumieniem go polecić, ale również
poważnie rozważyć powtórkę w sezonie 2021, który z dużą dozą prawdopodobieństwa wyglądać będzie podobnie do tegorocznego.
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Jak bombowo jest być
informatykiem
„Musimy wezwać oddział saperów!” – powiedział policjant.
„W międzyczasie musimy ewakuować ten budynek” – dodał do swoich
ludzi. „Praca jako kierownik działu IT w tym szpitalu jest naprawdę
bombastyczna” – pomyślałem sobie, starając się zachować spokój.

D
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Dziś cofamy się do momentu, w którym pracowałem dla jednego z największych szpitali w południowej Polsce. Mój szef właśnie zrezygnował
z pracy, ponieważ musiał wyjechać do innego kraju. Ja zająłem jego miejsce, naiwnie myśląc, że praca w szpitalu będzie ciepłą i spokojną posadką.
W tym czasie wiele się nauczyłem, ale jeden dzień był niesamowicie
bogaty w nową wiedzę. To był dzień, w którym nauczyłem się szanować
moich użytkowników i udzielać im moralnego wsparcia. Nawet wtedy,
gdy nie mogę zapewnić im żadnego wsparcia technicznego, ponieważ ich
prośba jest poza zakresem moich obowiązków. Grubo poza zakresem.

Złota rączka od wszystkich elektronicznych rzeczy
Posiadanie jakiejkolwiek wiedzy technicznej w miejscu pracy, gdzie
główna domena jest daleka od techniki, jest na pewno ciekawym i często ekscytującym doświadczeniem. Może to potwierdzić każdy, kto
da się złapać z tabletem lub laptopem na przyjęciu świątecznym i od
razu jest zatrudniony przez ciocię Zosię do przeinstalowania programu
antywirusowego.
Oficjalnie pracowałem w dziale IT. Do moich głównych obowiązków należało oczywiście upewnienie się, że cały personel medyczny szpitala mógł
wykonywać swoją pracę. Chodziło głównie o wdrożenie i utrzymanie systemu opartego na nowoczesnych technologiach informatycznych.
Jednak my – ludzie IT – byliśmy wykorzystywani na wielu innych frontach.
Zarządzaliśmy również systemami alarmowymi, systemami CCTV i tak
naprawdę wszystkim, co migało do użytkownika kolorowymi diodami.

Posiadanie jakiejkolwiek wiedzy technicznej w miejscu pracy,
gdzie główna domena jest daleka od techniki, jest na pewno
ciekawym i często ekscytującym doświadczeniem. Może to
potwierdzić każdy, kto da się złapać z tabletem lub laptopem
na przyjęciu świątecznym i od razu jest zatrudniony przez ciocię Zosię do przeinstalowania programu antywirusowego.
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Ręce pełne roboty
Nie zrozum mnie źle, to była doskonała okazja do nauki i zdobycia tony
doświadczeń. Praca w sektorze publicznym miała swoje wady i zalety.
Jedną z najważniejszych zalet był fakt, że kiedy budżet był dopięty, rozdzielony i zaakceptowany – musieliśmy go wydać co do jednego grosza.
Miałem szczęście, bo dzięki wyjątkowym umiejętnościom mojego szefa
mogliśmy otrzymać grant rządowy na modernizację sieci teleinformatycznej szpitala.
Udało mi się zaprojektować i wdrożyć jedną z pierwszych sieci światłowodowych w południowej Polsce. Dziś brzmi to trywialnie, ale wtedy, na
początku mojej kariery w IT, było to ekscytujące i nowatorskie zadanie.

Wołanie o pomoc
Był piękny, słoneczny, wrześniowy poranek. Byłem w biurze, próbując zorganizować swoją pracę. Głównym zadaniem na najbliższe tygodnie była
instalacja i konfiguracja stacji roboczych dla całego personelu medycznego. Dzięki szybkiej sieci informatycznej wszystkie dane dostępne były
z dowolnej stacji i zapisane na centralnych serwerach. Komputerów do
instalacji było mnóstwo, grafik prac nie był znany nikomu, często zdarzało
się więc, że użytkownicy, którzy wiedzieli, co to jest komputer, dzwonili,
aby o sobie „przypomnieć”. Właśnie dzwoni kolejny telefon.
– „Witam, tu dział IT, mówi Piotr” – powiedziałem, starając się zabrzmieć
oficjalnie.
– „Dzięki Bogu! Witaj. Potrzebuję twojej pomocy. Tu Anna, główna pielęgniarka z pawilonu 11”.
– „Dzieeeeeeń dobry pani Nowak! Wiem, wiem. Spóźniłem się z komputerami do pani oddziału. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinniśmy
być gotowi za kilka dni” – powiedziałem, starając się być proaktywnym i odpowiedzieć na nieuniknione skargi.
– „Nie, nie. Nie dzwonię w sprawie komputerów. Bomba jest…” – powiedziała pani Anna, ściszając głos, jakby powiedziała coś zakazanego.
– „Jest… co!?” – chciałem się upewnić, że dobrze słyszę.
– „W holu głównym jest bomba i potrzebuję pomocy” – powiedziała
niepewnie, jakby zdała sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie
dzwoni do niewłaściwej osoby.
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– „To jest cholerny dział IT, a nie saperka!” – pomyślałem sobie.
Nigdy jednak nie widziałem bomby. Słyszałem też, jak bardzo zestresowana jest osoba, która do mnie dzwoni.
– „Już lecę” – odpowiedziałem szybko.
– „Myślę, że powinna pani również zadzwonić do biura dyrektora szpitala” – dodałem pośpiesznie i pobiegłem do pawilonu 11.

Wdzięczność
Około 15 minut później przyjechał patrol policji
i zaczęła się ewakuacja budynku tego oddziału.
Okazało się, że bomba była fałszywa. Wyglądała

„Nie, nie. Nie dzwonię

jednak całkowicie profesjonalnie. Miała „wybu-

w sprawie komputerów.

chowy” kawałek (okazało się, że była to po prostu

Bomba jest…” – powie-

duża paczka zapałek, owinięta czarną taśmą izo-

działa pani Anna, ściszając

lacyjną). Bomba miała też „elektroniczny zapłon”

głos, jakby powiedziała coś

(którym okazał się nowoczesny, jak na tamte czasy,

zakazanego.

zegarek Casio z kalkulatorem). I oczywiście miała
niebieskie i czerwone kable. Fałszywka była tak
dobra, że zwykły patrol policji, który przybył na
miejsce, musiał wezwać jednostkę specjalną, aby
wszystko sprawdzić.

Pytasz pewnie, dlaczego opowiadam ci tę historię?
Kiedy adrenalina wróciła na niższy poziom i mogliśmy wrócić do
budynku, podeszła do mnie pani oddziałowa, która zadzwoniła do mnie
tego dnia i powiedziała:
– „Bardzo ci dziękuję, Piotr. Naprawdę nie wiedziałam do kogo zadzwonić. A wy w dziale IT zawsze wiecie, co zrobić z elektroniką. Więc pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, był telefon właśnie do was”.
Stanąłem jak wryty, próbując zebrać myśli.
– „Teraz widzę, jak śmieszne i nieroztropne było dzwonić do ciebie, ale
doceniam twoją pomoc”.
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Powiedziałem coś w stylu: „Nie ma problemu, zawsze do usług”. To, co
usłyszałem tego dnia, dało mi jednak do myślenia o tym, jak często źle
traktowałem innych ludzi, nazywając ich „użytkownikami”, „lamerami”, czy
nawet „cyfrowymi analfabetami”.

Jak traktujesz swoich współpracowników?
Praca w dziale IT jest często początkową pracą dla osób, które chcą zacząć
karierę w IT i technologii. Czasami jest to bardzo ciężka praca. Musimy
pracować z wymagającymi użytkownikami systemów informatycznych,
rozwiązywać ich problemy, których być może nie potrafimy jeszcze ogarnąć. Istnieje naturalna tendencja do wyznaczania granic tego, co możemy,
a czego nie możemy naprawić. Głównie po to, aby mieć pewność, że
stawiamy granice i nie bierzemy na swoje barki zbyt wielu obowiązków.
Wszystko to jest potrzebne, aby zapewnić jak najlepszą obsługę, zwykle
przy ograniczonych zasobach.
Mając to na uwadze, powinniśmy zawsze wyjść poza zwykły zakres swoich
obowiązków i upewnić się, że nasi użytkownicy czują się zaopiekowani.
Po drugiej stronie słuchawki zawsze jest człowiek. Ludzie zwykle dzwonią
do działu IT, ponieważ nie mogą wykonywać swojej pracy, są w stresie,
a dodatkowo zdają sobie sprawę z tego, że w temacie technologii wiedzą
mniej niż my. To stawia ludzi proszących nas o pomoc w trudnej sytuacji.

...powinniśmy zawsze wyjść poza zwykły zakres swoich obowiązków i upewnić się, że nasi użytkownicy czują się zaopiekowani. Po
drugiej stronie słuchawki zawsze jest człowiek.

Wiele się nauczyłem z incydentu z bombą. Odkryłem też wiele o sobie, jak
i o tym, jak traktuję innych ludzi. To było na wczesnym etapie mojej kariery
i wpłynęło na to, jak do dziś patrzę na moich użytkowników. Nauczyłem
się szanować ich, traktować jak ludzi i udzielać im wsparcia moralnego. I co
najważniejsze, pomóc im nawet wtedy, gdy nie mogę zapewnić im żadnego
wsparcia technicznego, ponieważ ich prośba jest poza zakresem moich
obowiązków. I nadal uważam, że praca w IT jest bombastyczna!
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Kupujemy rower
– trenażer
Kupujemy rower i nagle wyskakuję z trenażerem? Na pewno trenażer
jest rowerem? Jestem pewien, że nie, ale jest substytutem tej aktywności
fizycznej. Szczególnie w Polsce od jesieni do wczesnej wiosny ma rację bytu.
Zaczyna być bardzo popularny, szczególnie to widać na najpopularniejszej
wirtualnej platformie treningowej Zwift. Nasz rodzimy klub ZTPL (Zwift
Team PL) był jeszcze do niedawna najliczniejszy, teraz chyba jest drugi pod
względem członków. Widać to też na wirtualnych trasach.

J
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Jak kupić trenażer? I w tym przypadku należy podzielić sobie trenażery
pod względem ceny zakupu oraz tego, jak działają.
Jeśli dzielimy pod względem działania, to przede wszystkim mamy trenażery rolkowe, gdzie wskakujemy i jedziemy swoim rowerem na trzech
roleczkach jak po normalnej drodze. Mamy tu dobre odzwierciedlenie
drogi, jednak jest kłopot z odzwierciedleniem trudniejszych warunków
jazdy. Mechanicznie możemy regulować opór stawiany na koła. Takie trenażery najczęściej stosowane są przez kolarzy przed zawodami, gdzie na
swoich startowych rowerach mogą zrobić rozgrzewkę. To proste urządzenie, łatwe w transporcie i przygotowaniu.
Innym typem trenażerów są rowery stacjonarne, znane nam z siłowni i klubów fitness czy rehabilitacji. To mechaniczne urządzenia, gdzie zmieniamy
opór stawiany na pedały. Możemy symulować w jakimś stopniu zróżnicowany teren. Takie rowery mają często wbudowane jakieś profile treningowe. Dosyć skutecznie można na nich robić treningi ogólnorozwojowe.
Ograniczeniem w nich jest brak regulacji i pozycja zupełnie oderwana
od używanego przez nas roweru. Obecnie na rynku mamy wysyp takich
sprzętów, są to zaawansowane maszyny treningowe. Możemy odwzorować
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na nich ustawienia z naszego roweru, łącznie z zastosowaniem takiego
samego siodełka, oczywiście całkowicie smart.
Najbardziej popularnymi są jednak trenażery, gdzie wpinamy jako część
całego urządzenia treningowego nasz rower. Możemy to robić na dwa
sposoby. Pierwszy z nich: po zastosowaniu specjalnej opony wpinamy
w trenażer tylne koło. Koło toczy się na rolce i jej opór daje nam możliwość sterowania obciążeniem treningowym. Tu mamy też dwie możliwości: mechaniczną i smart. Mechaniczna to zastosowanie zwykłej
linki z manetką, która ma kilka wartości zmiany oporu. Drugą opcją jest
smart i sterowanie urządzaniem elektronicznym. Opór może być sterowany przez różnego rodzaju aplikacje w sposób płynny, nie skokowo, jak
w mechanicznym.
Drugim i najbardziej przeze mnie polecanym rozwiązaniem jest trenażer
smart z wypinaniem roweru bez koła tylnego. Jedynie na zębatkę zwaną
kasetą. Nie spotkałem się z mechanicznym sterowaniem w takich trenażerach. Tu rządzi smart, a najczęściej Zwift, choć jest już coraz więcej alternatywnych platform treningowych.
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Jakie są koszty powyższych rozwiań? Najprostsze trenażery możemy kupić
za kilkaset złotych. Jest to rozwiązanie dla osób, które zimą chcą tylko nie
„zardzewieć” lub mają niezbyt zasobny portfel. Nie chcą też używać wirtualnych platform czy treningów. W ostateczności można do takiego trenażera dokupić czujnik prędkości oraz kadencji i już mieć jakąś namiastkę
Zwift. Tak też się da. Jednak w ustawkach czy wyścigach nie będziemy
klasyfikowani, ponieważ nie jesteśmy wiarygodni. Taki trenażer pozwala
przeprowadzić trening. Musimy jednak pamiętać, w jakim czasie, jakie
obciążenie mamy ustawić, ponieważ wszystko robimy ręcznie.

Najprostsze trenażery możemy kupić za kilkaset złotych. Jest to
rozwiązanie dla osób, które zimą chcą tylko nie „zardzewieć”
lub mają niezbyt zasobny portfel. Nie chcą też używać wirtualnych platform czy treningów.

Zupełnie inaczej już jest w urządzeniach smart. Łączymy je poprzez ANT+
lub BT z telefonem, komputerkiem rowerowym czy komputerem. Tu
malutka uwaga. Przeważnie ANT+ jest bardziej stabilne i tak proponuję
się łączyć. Wadą tego rozwiązania jest potrzeba dokupienia anteny do
naszego komputera. Gdy jednak mamy już połączony trenażer, możemy
nim już dowolnie zarządzać. Co to oznacza? Mianowicie możemy wgrywać
schematy naszych treningów. Symulować różnego typu warunki, obciążenia i nie martwić się o zmianę wszystkiego ręcznie. Możemy skupić się
tylko na tym, by dać z siebie wszystko. Tu po wybraniu platformy treningowej mamy możliwość wykupienia pakietu, który nas przygotuje do wybranych zawodów. Możemy łatwo przekazać treningi naszym trenerom, którzy
na bieżąco będą modyfikowali następne treningi i oceniali nasze postępy.
Zwift. Tu zaczyna się dopiero zabawa. W ubiegłym roku opisywałem tę wirtualną grę. To zupełnie nowe podejście do treningów, gdzie będąc w domu,
możemy startować w zawodach, grupowych ustawkach czy wychodzić na
przejażdżki ze znajomymi. Trasy symulują rzeczywistość, a dzięki sterowaniu trenażerem odczuwamy większe obciążenie, podjeżdżając pod górę
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i łatwość pedałowania, gdy z niej zjeżdżamy. Dzięki takiemu rozwiązaniu
nie jest nudno. Nie popadamy w letarg, patrząc przed siebie na ścianę czy
telewizor. Oczywiście nie jest za darmo, koszt miesięczny to około 60 PLN.
Ja nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na to narzędzie.
Trenażery i wirtualne platformy na wiosnę przeżywały ogromny wzrost
zainteresowania. Wtedy zabrakło ich w sklepach. Słyszałem, że nawet zawodowi kolarze nagle zamknięci w swoich domach nie mieli ich do dyspozycji,
szczególnie jak mieszkali w Hiszpanii czy Włoszech. Tam nie były potrzebne,
nawet gdy u nas jest zima, tam spokojnie można uprawiać kolarstwo. To
była jedna z niewielu form uprawiania kolarstwa w domu. Organizowano
wirtualne zawody. Sam w nich brałem udział. Zeskanowano dokładną trasę
wokół Gdyni i ścigaliśmy się, jakby to była rzeczywista droga. Wszystkie
ekipy profesjonalnych kolarzy z Pro Tour brały udział w ustawkach, organizowano też zawody pokazowe. Mogliśmy przy okazji być w domach u tych
zawodników i widzieć ich rodziny, jak ich dopingują. To dodawało otuchy
w tym trudnym czasie. Już teraz zapowiedziano na grudzień mistrzostwa
świata w kolarstwie stacjonarnym na platformie Zwift.
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Od nowa
W dobie pracy zdalnej, pandemii i spędzania sporej ilości czasu
w domu większość z nas ma ochotę zatracić się jakimś dobrym serialu.
Serwisy streamingowe pękają w szwach od ogromu produkcji, ale
trudno powiedzieć, że wszystkie z nich są warte uwagi. Na szczęście
naprzeciw wychodzi HBO, które jak zwykle nie zawodzi.
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Najnowszy miniserial ze stacji
HBO pt. „Od nowa” na motywach powieści Jean Hanff
Korelitz „Nie chciałaś wiedzieć”
to naprawdę wciągająca opowieść, która swoim klimatem
i nieprzewidywalnością przypomina mi inny tegoroczny
hit – „W obronie syna” od
Apple TV+. W rolach główny
występują tu Nicole Kidman
i Hugh Grant. Grają bogate małżeństwo mieszkające na Manhattanie. Ona jest terapeutką,
on onkologiem dziecięcym.
Pewnego dnia, gdy dochodzi do
morderstwa, ich życie wywraca
się do góry nogami. Od tej pory
w zasadzie nie wiemy, czego
się po tej produkcji spodziewać.
Podejrzani zmieniają się tu jak
w kalejdoskopie, do ostatniego
odcinka żyjemy w ogromnej
niepewności i osoba, o której
niewinności byliśmy chwilę
temu przekonani, nagle
w naszych myślach jawi się jako
pewny sprawca zbrodni.
Hugh Grant, który większości
z nas kojarzy się komediami
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romantycznymi, tutaj całkowicie zrywa z tym zaszufladkowaniem.
W jednej chwili myślimy: „O, stary dobry i poczciwy Hugh”, by za
moment krzyczeć na głos: „Ty skur*****!”. Jego postać jest tu wspaniale
niejednoznaczna i ogląda się go z czystą przyjemnością. Podobnie jest
z resztą aktorów, choć w przypadku Nicole Kidman miałem wrażenie, że
oglądam tę samą rolę ponownie w ostatnich kilku latach. Niemniej to
dobra rola. Na ekranie pojawia się również Édgar Ramírez, Noah Jupe czy
crème de la crème całej produkcji – Donald Sutherland.
Całość, choć ogląda się bardzo dobrze, nie zaskakuje nas tu ani formą,
ani realizacją. Wszystko jest po prostu dobrą robotą, lecz nie ma tu nic
nowego, czego nie widzielibyśmy we wcześniejszych serialach – zwłaszcza tych od HBO. Mimo tego warto włączyć pierwszy odcinek, po którym będzie się chciało włączyć następny, aż skończymy na ostatnim.

FILM

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Ocena iMagazine

257

The Crown – 4. sezon
Są takie seriale, na których nowe sezony po prostu się czeka. Kiedy
już nadchodzi dzień premiery i można wcisnąć play na pilocie, bardzo
szybko przekonujemy się, że te długie miesiące się opłacały. Tak
właśnie jest w przypadku nowego „The Crown”.
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Serial miał swoją premierę w 2016 roku. W jego centrum mamy młodą
księżniczkę Elżbietę Windsor, która po śmierci swego ojca, króla
Jerzego VI, obejmuje tron Wielkiej Brytanii. My, jako widzowie, poznajemy historię jej i całej rodziny królewskiej, wraz w najważniejszymi
wydarzeniami współczesnego świata w tle.
Każdy sezon „The Crown” to przekrój danego okresu w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Dwa pierwsze skupiały się przede wszystkim
na Elżbiecie II, jej mężu Filipie i siostrze Małgorzacie. W trzecim sezonie nastąpiła całkowita wymiana obsady (twórcy zdecydowali się na
taki zabieg, zamiast postarzającej charakteryzacji) oraz zaczęliśmy bliżej poznawać losy ich dzieci, a przede wszystkim księcia Karola. Sezon
4. przedstawia nam kolejne znane postacie – księżną Dianę i premier
Margaret Thatcher.

W zasadzie od pierwszych odcinków, „The Crown” stał się jednym z moich ulubionych seriali ze stajni Netfliksa.
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W zasadzie od pierwszych odcinków „The Crown” stał się jednym
z moich ulubionych seriali ze stajni Netfliksa. Wspaniali aktorzy, znakomicie napisane postacie, ciekawa fabuła i przepiękna realizacja – to
tylko niektóre z elementów, które sprawiły, że stałem się fanem. Po
naprawdę rewelacyjnym drugim sezonie bałem się zmiany obsady.
Uspokajały mnie świetne nazwiska, ale wciąż nie byłem w pełni do tego
pomysłu przekonany. Niestety, trzeci sezon okazał się niezadowalający.
Nie było to winą aktorów, tylko niewciągającego scenariusza, który nie
miał w sobie przewodniej historii, a odcinki były zlepkiem mniejszych
opowieści. Uznałem to jednak za wypadek przy pracy i z niecierpliwością czekałem na kolejną odsłonę.
Sezon czwarty okazał się natomiast tym, czym
powinien być poprzedni. Wyraźnie widać, że więcej pracy włożono w dopracowanie scenariusza,

W najnowszych dziesięciu odcinkach skupiamy
się przede wszystkim na
małżeństwie (chociaż

a aktorzy lepiej poczuli się w swoich rolach i tak
naprawdę dopiero teraz pokazali nam swoje
talenty. Wciąż uważam, że sezon drugi to najlepsze, co ten serial ma jak na razie do zaoferowania,
ale aktualny sezon znalazł się zaraz za nim.

„katastrofa” byłaby odpowiedniejszym słowem)
księcia Karola z Dianą.

W najnowszych dziesięciu odcinkach skupiamy
się przede wszystkim na małżeństwie (chociaż
„katastrofa” byłaby odpowiedniejszym słowem)
księcia Karola z Dianą. W tej roli powraca Josh
O'Connor, a młodą Dianę gra piekielnie zdolna
Emma Corrin. Ich relacja to niesamowicie emocjonalna podróż, która wybrzmiewa jeszcze bar-

dziej, jeśli jesteśmy na tyle dojrzali (inaczej starzy), by pamiętać ich ślub,
skandale i ostatecznie śmierć Diany – te wydarzenia pojawią się w późniejszych sezonach, gdyż ten kończymy mniej więcej na etapie, kiedy
para zaczyna separację.
Jednak prawdziwą perłą w koronie jest tutaj występ Gillian Anderson, która wciela się w Żelazną Damę, czyli Margaret Thatcher. Kiedy
w 2011 roku pojawił się film z Meryl Streep, przedstawiający tę jedną
z najwybitniejszych brytyjskich polityczek, sądziłem, że to fenomenalna
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kreacja, doskonale odzwierciedlająca panią Thatcher. Wszystko się jednak zmieniło, gdy zobaczyłem Anderson w tej roli, która jest jedną z najlepszych, jakie mogliśmy w ostatnich latach zobaczyć w telewizji. Myślę,
że aktorka może już sobie pisać przemówienie na kolejne rozdanie
nagród Emmy.
Czwarty sezon „The Crown” to niezmiennie wysoka jakość produkcji
z niemal każdej możliwej strony. Bardzo się cieszę, że serial wrócił do
znakomitej formy, dzięki czemu pomimo braku czasu wchłonąłem te
dziesięć odcinków w weekend. Teraz pozostaje czekać na kolejny sezon,
gdzie ponownie nastąpi zmiana obsady. Nie mogę się doczekać.
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Premiery streamingowe
grudzień 2020
Mank
Najnowszy film Davida Finchera. Hollywood lat 30.
XX wieku, na które spoglądamy oczami zjadliwego
krytyka społecznego i uzależnionego od alkoholu
scenarzysty Hermana J. Mankiewicza, który ściga się
z czasem, aby ukończyć scenariusz do największego
kinowego dzieła, czyli „Obywatela Kane’a” dla Orsona
Wellesa. W roli głównej Gary Oldman.

Premiera: 04.12				
		

Ziemia w nocnych barwach
Życie przyrody i dzikich zwierząt nagrane w czasie, który był
do tej pory dla nas niemal nieosiągalny – nocą. Narratorem
opowieści jest Tom Hiddleston.

Premiera: 04.12					
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Niebo o północy
Postapokaliptyczna opowieść, w której naukowiec
Augustine (George Clooney) samotnie pracujący
na Arktyce stara się powstrzymać Sully (Felicity
Jones) i resztę lecących z nią astronautów przed
powrotem do domu, gdy na świecie dochodzi
do tajemniczej katastrofy. George Clooney nie
tylko zagrał jedną z głównych ról, ale również
wyreżyserował film – do tej pory bardzo dobrze
sprawdzał się w tej roli, więc jest na co czekać.

Premiera: 23.12			
		

Ma Rainey: Matka bluesa
Adaptacja sztuki laureata nagrody Pulitzera,
Augusta Wilsona. Akcja filmu toczy się w Chicago,
w latach 20. XX wieku. Viola Davis wciela się
w genialną artystkę i legendarną „Matkę bluesa”
– Ma Rainey. Ambitny trębacz Levee (Chadwick
Boseman), któremu wpada w oko dziewczyna
Ma i który pragnie za wszelką cenę zapisać
się w historii muzyki, wciąga swoich przyjaciół
i Ma w wir rozmów na przeróżne tematy. W ich
trakcie na jaw wychodzą prawdy, które na zawsze
odmienią ich życie. Jest to ostatnia rola niedawno
zmarłego Chadwicka Bosemana.

Premiera: 18.12			

FELIETONY
MUZ YK A
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Muzyka dojrzewa
z czasem
Przez długi czas myślałem nad tematem mojego kolejnego felietonu.
Przyznać musimy chyba wszyscy, że obecne czasy nie rozpieszczają nas,
jeśli chodzi o bodźce – nie ma koncertów, nie możemy wyjść do klubu
posłuchać grania na żywo, w końcu też – zdecydowanie mniej dzieje się
na rynku wydawniczym.
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Wtem pojawia się nowa Miley Cyrus, która bez wątpienia jest przedstawicielką najciekawszego nurtu w muzyce pop. Jest to jedna z artystek,
które starają się zrobić coś więcej niż tylko śpiewać. Starają się dowieść,
że ich muzyka na swój sposób też może być pokrętna i przekazać jakąś
wartość – jednak nie od zawsze tak było. Miley jest ciekawym przypadkiem, ponieważ jej karierą można by spokojnie obdzielić kilka pokoleń
przeciętnych śmiertelników.
Zaczęła jako gwiazda Disneya, by potem starać się usamodzielnić, szokując cały świat, teraz wraca do nas jako dojrzała kobieta, która nie tylko
potrafi śpiewać, ale ma też swoje poglądy i doświadczenia, którymi chce
się podzielić.
Dało mi to do myślenia – czy powinniśmy zakładać, że muzycznie ktoś
np. grający muzykę rock zawsze będzie grał rock? Czy to źle, jeśli coś się
zmieni?
Otóż takie przypadki też się zdarzają – przykładem jest brytyjski zespół
Bring Me The Horizon, który zaczynał jako metalowy band, grający bardzo ostrą muzykę, a przedostatni krążek tego zespołu to już jedynie
hard rockowe granie, które spokojnie nadaje się do stacji radiowych.
Obecnie zespół gra jeszcze coś innego.
Muzyka jak życie nie znosi stagnacji i chyba nie powinniśmy oczekiwać
od życia, że będzie inaczej – w końcu stagnacja to nuda, a nuda… Nuda
to nic dobrego.
Poza brakiem nudy istnieje też takie prawdziwe, dojrzałe spojrzenie na
opisywany przeze mnie aspekt muzyki i sztuki generalnie. Otóż tylko ci
artyści, którzy potrafią się zmienić, potrafią się dostosować, potrafią tworzyć ciągle świeże dzieła, zasługują na naszą dłuższą uwagę. Istnieje takie
angielskie powiedzenie: Adapt or die i myślę, że dotyczy to nie tylko
umiejętności radzenia sobie w trakcie końca świata, ale również dobierania środków twórczych w chwili, gdy tworzymy muzykę.
Okazuje się bowiem, że wiele z klasycznych zespołów czy też artystów, których lubimy słuchać, nie powiedziało nic nowego od ponad
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30–40 lat. Czy to znaczy, że ich muzyka sprzed lat była słaba? Nie. Ale
czy nowe płyty, które nie wnoszą nic muzycznie, jak i w warstwie tekstowej, powinny zasługiwać na pochwały? Zdecydowanie nie.
W ten oto pokrętny sposób dochodzimy do clou – nie każdy dojrzewa
i nie każdy artysta przez cały czas trzyma równy poziom. My jako słuchacze powinniśmy doceniać to, że ktoś się stara coś zmienić, chce wymyślić coś na nowo, czasem definiując to, kim jest w 100% od zera.
Ja zdecydowanie staram się tak patrzeć na sztukę, szukać nowości,
nawet jeśli z czasem okazuje się, że przekonałem się do czegoś po dłuższym niż tego bym się spodziewał czasie.
Bądźmy otwarci i dojrzewajmy razem z naszymi idolami.
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Piernik z jabłkami

MAKOWA KUCHNIA
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Skład:
• 3 szklanki mąki

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w kostkę.

• 1,5 szklanki miodu

Następnie zalewamy je miodem, delikatnie mieszamy i zosta-

• 3 duże jajka

wiamy na ok. 20 min.

• 2 łyżki kakao
• 1/2 szklanki oleju

Jajka wbijamy do miski i mikserem ubijamy na jednolitą masę,

• 1 łyżeczka proszku

następnie dodajemy olej i jeszcze chwilę mieszamy. Do płyn-

do pieczenia

nych składników dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do

• 1 łyżeczka sody

pieczenia, sodą i kakao i mieszamy mikserem na gładką masę.

oczyszczonej
• 1–1,5 łyżki przy-

Dodajemy jabłka i przyprawę do pierników, delikatnie mie-

prawy do pierników

szamy i przelewamy do wyłożonej papierem do pieczenia

• 1 kg jabłek

blaszki.

deserowych
Piekarnik rozgrzewamy do temp. 180°C i pieczemy ciasto ok.
godzinę.

DOSTĘPNY NA

#EksperciDobregoBrzmienia

WYPEŁNIJ DOM
WSPANIAŁYM
DŹWIĘKIEM

Już ponad 25 lat zajmujemy się urządzeniami audio-wideo, zawsze
w trosce o naszych klientów dobierając optymalne rozwiązania skrojone
pod kątem ich indywidualnych potrzeb.
Oddajemy w Państwa ręce biuletyn, w którym przedstawiamy szereg szczególnie polecanych przez nas propozycji produktów i zestawów. Liczymy, że również Państwu przypadną one do gustu.
Ponieważ niemożliwym jest zmieścić całą nasza ofertę na tych kilkunastu stronach,
przypominamy, że więcej produktów można zobaczyć i kupić na stronie www.tophifi.pl,
a wszelkie informacje o produktach uzyskać również telefonicznie i mejlowo kontaktując się z dowolnym salonem naszej sieci.

EKSPERCI DOBREGO BRZMIENIA
Sieć Top Hi-Fi & Video Design tworzy 18 salonów
w 13 miastach Polski. W każdym z nich klienci
mogą liczyć na najwyższy standard obsługi oraz
profesjonalną pomoc przy wyborze sprzętu. Nasi
doradcy to wysokiej klasy specjaliści, których łączy
pasja do muzyki i nowych technologii.

KOMFORTOWY WYBÓR
Wszystkie nasze salony wyposażone są w sale odsłuchowe. Dzięki nim każdy nasz klient może przed
zakupem posłuchać i sprawdzić, czy brzmienie
urządzeń proponowanych przez naszych konsultantów spotka się z jego gustem muzycznym. Aby
dokonać rezerwacji sali odsłuchowej na dogodną dla siebie godzinę wystarczy skontaktować
się z najbliższym salonem telefonicznie lub wypełnić formularz na naszej stronie internetowej
www.tophifi.pl

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Urządzenia, które oferujemy to starannie wyselekcjonowana gama najlepszych światowych marek oraz wyjątkowych
produktów. Skomponowaliśmy ją tak, aby gwarantowała
znakomite brzmienie, realizując szeroki zakres oczekiwań
pod kątem funkcjonalności, designu i ceny.
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więcej ofert na www.tophifi.pl

nowości

ZOBACZ WIĘCEJ

Seria 600 Anniversary Edition
kolumny głośnikowe

• przetworniki wysokotonowe Decoupled Double Dome
• głośniki z membranami Continuum i zawieszeniem FST
• udoskonalone zwrotnice z kondensatorami Mundorf
• nowa wersja wykończenia: dąb

ZOBACZ WIĘCEJ

2 499 zł

lub 20 x 124,95 zł

MusicCast RX-V4A
amplituner AV

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

Majik DSM 2020
urządzenie all-in-one

• wzmacniacz Class D 100 W × 2
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay, Roon
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, TuneIn)
• high-res audio, wejścia cyfrowe, USB, HDMI (2.0 4K)

15 699 zł

lub 20 x 784,95 zł
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ZOBACZ WIĘCEJ

20 x 0%

RRSO = 0%

W salonach Top Hi-Fi & Video Design dbamy o to, aby nic nie stanęło na drodze
do realizacji naszych wspólnych pasji. Dlatego też w każdym z naszych salonów
– jak również online bez wychodzenia z domu – oferujemy możliwość kupienia
wymarzonego sprzętu, korzystając z dogodnych rat 0%.
Oferta Raty 20 x 0% dotyczy wszystkich produktów pokazanych w tej broszurze oraz widocznych na stronie internetowej www.tophifi.pl
- z wyjątkiem produktów tańszych niż 300 zł lub droższych niż 40 000 zł oraz należących do kategorii Outlet.

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

RRSO = 0%

szczegóły w salonach

Pierwsza rata płatna 3 miesiące po podpisaniu umowy kredytowej. Przez RRSO należy rozumieć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania obliczoną na podstawie reprezentatywnego przykładu wyliczonego na dzień 21.10.2020 r. Maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000,00 zł. Minimalna kwota kredytu wynosi 150 zł. Okres kredytowania 10, 20, 30, 40 i 50 miesięcy. Przyznanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (NIP 526-10-08-546)
(Bank). Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna (NIP: 526-10-39-222), który współpracuje z Bankiem i jest umocowany do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Akcja obowiązuje przez czas nieokreślony, o jej aktualną dostępność prosimy pytać pracownika Sprzedawcy.

01

ZESTAWY
STEREO

MusicCast R-N602
+ Imagine XB
zestaw stereo

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

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

3 999 zł

lub 20 x 199,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

4 847 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

4 555 zł

C338
+ 606 S2 Anniversary Edition

lub 20 x 227,75 zł

6 397 zł

zestaw stereo

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

ZOBACZ WIĘCEJ

A11 + CD11
+ Imagine X1T
zestaw stereo

Majik DSM 2020
+ Majik 140

6 666 zł

lub 20 x 333,30 zł

• wzmacniacz 50 W × 2
• Bluetooth® aptX™
• wejście gramofonowe MM
• przetworniki c/a Texas Instruments

9 696 zł

zestaw stereo

• wzmacniacz Class D 100 W × 2
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay, Roon
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, TuneIn)
• high-res audio, wejścia cyfrowe,
USB, HDMI (2.0 4K)

21 111 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

lub 20 x 1 055,55 zł

26 254 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

5 444 zł

lub 20 x 272,20 zł

6 799 zł

Powernode 2i HDMI + Q350
zestaw stereo

więcej ofert na www.tophifi.pl

• wzmacniacz HybridDigital 60 W × 2
• multiroom BluOS, high-res audio
• dwukierunkowy Bluetooth® aptX™ HD
• Wi-Fi 2.4/5 GHz, AirPlay 2, port HDMI

więcej ofert na www.tophifi.pl
ZOBACZ WIĘCEJ

6 222 zł

lub 20 x 311,10 zł

7 897 zł

MusicCast RX-V4A
+ Debut Reference F5

ZOBACZ WIĘCEJ

zestaw stereo

9 222 zł

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

lub 20 x 461,10 zł

11 697 zł

MusicCast R-N803D
+ 603 S2 Anniversary Edition
zestaw stereo

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

ZOBACZ WIĘCEJ

10 999 zł

lub 20 x 549,95 zł

16 197 zł

H90 + Carina FS 247.4
zestaw stereo

• wzmacniacz 60 W × 2, układ SoundEngine2
• funkcje sieciowe, AirPlay
• złącza analogowe RCA i cyfrowe (USB, OPT, COAX)
• wzmacniacz słuchawkowy, wyświetlacz OLED

14 999 zł

lub 20 x 749,95 zł

21 997 zł

M10 + Vela BS 403 (czarne / białe)
zestaw stereo

• strumieniowy wzmacniacz z BluOS
• high-res audio (MQA), HDMI eARC
• amplifikacja HybridDigital 100 W × 2
• Wi-Fi, Bluetooth® aptX™ HD, AirPlay 2

ZOBACZ WIĘCEJ

8 222 zł

lub 20 x 411,10 zł

10 597 zł

C368 + 706 S2
zestaw stereo

• wzmacniacz HybridDigital 80 W × 2
• dwukierunkowy Bluetooth® aptX™
• opcjonalny system BluOS oraz gniazda HDMI
• wejścia cyfrowe i gramofonowe MM

ZOBACZ WIĘCEJ

Seria 600 Anniversary Edition
Przez 25 lat seria 600 wprowadzała miłośników muzyki do
audiofilskiej rodziny kolumn głośnikowych Bowers & Wilkins.
Nowa seria 600 Anniversary Edition, siódma w historii firmy,
wykorzystując udoskonalone komponenty po raz kolejny
wyznacza standard w odniesieniu do wysokiej jakości dźwięku
przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

1 399 zł

lub 20 x 69,95 zł
cena za sztukę

607 S2 Anniversary Edition
kolumny podstawkowe

606 S2 Anniversary Edition
kolumny podstawkowe

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

1 699 zł

lub 20 x 84,95 zł
cena za sztukę

603 S2
Anniversary
Edition

kolumny podłogowe

3 999 zł

lub 20 x 199,95 zł
cena za sztukę

ZOBACZ WIĘCEJ

HTM6 S2 Anniversary Edition
głośnik centralny

2 699 zł

lub 20 x 134,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

więcej ofert na www.tophifi.pl

więcej ofert na www.tophifi.pl

ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ

3 444 zł

lub 20 x 172,20 zł

14 999 zł

4 297 zł

lub 20 x 749,95 zł

18 494 zł

RX-A880 + 603 S2 + 607 S2
+ HTM6 S2 Anniversary Edition
zestaw kina domowego

C316BEE V2
+ 607 S2 Anniversary Edition
zestaw stereo

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

• wzmacniacz 40 W x 2
• układ PowerDrive S
• 5 wejść liniowych i wejście dla gramofonu MM
• wysokiej jakości kolumny podstawkowe

Decoupled Double Dome
Decoupled Double Dome swój unikatowy charakter zawdzięcza połączeniu dwóch oddzielnych kopułek aluminiowych
– tradycyjnej kopułki, do której z tyłu przyklejona jest druga
z wyciętą centralną częścią. Całość tworzy lekką i sztywną
konstrukcję, która wraz z ulepszonym magnesem neodymowym wywodzącym się z serii 700 zapewnia precyzyjne
i czyste wysokie tony.

A12
+ 603 S2 Anniversary Edition
zestaw stereo
• moc 60 W × 2, DAC Wolfson 192/24
• wejścia cyfrowe (COAX, OPT)
i port USB 192/24
• 4 wejścia liniowe, wejście Phono
i wyjście Pre-Out
• strumieniowanie Bluetooth® aptX™

Continuum FST™
Membrana Continuum jest wywodzącym się z serii 800 Diamond tkanym kompozytem, który wykorzystując koncepcję
zoptymalizowanej elastyczności skutecznie kontroluje break-up, zapewniając bardziej przejrzysty i szczegółowy dźwięk.
Zawieszenie FST pomaga tłumić rezonans, co przekłada się
na czystsze brzmienie średnich tonów.

9 444 zł

lub 20 x 472,20zł

Celulozowa membrana basowa

12 397 zł

Mocny i bardzo dobrze kontrolowany bas, który wyróżnia
model 603 S2 Anniversary Edition na tle innych konstrukcji,
jest efektem zastosowania dwóch przetworników niskotonowych z celulozowymi membranami. Gwarantując niezwykle
precyzyjny i bogaty bas membrany te wynoszą dźwięk filmów
i muzyki na nowy poziom.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nowe zwrotnice
Udoskonalenia wprowadzone w zwrotnicy każdego z modeli,
m.in. zastosowanie znacznie ulepszonych kondensatorów
obejściowych firmy Mundorf i głównych kondensatorów
wysokiej i średniej częstotliwości o nowej konstrukcji, pozwalają serii 600 Anniversary Edition zapewnić znacznie lepszą
rozdzielczość i przejrzystość.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

1 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

4 499 zł

2 699 zł

lub 20 x 99,95 zł

lub 20 x 224,95 zł

lub 20 x 134,95 zł

2 099 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

4 999 zł

399 zł

lub 20 x 19,95 zł
cena za sztukę

STAV24 S2

podstawki głośnikowe

ASW608
subwoofer

ASW610
subwoofer

ASW610XP
subwoofer

02

kino domowe
i soundbary

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz,
HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V4A
+ 606 S2 / 607 S2 / HTM6 S2
Anniversary Edition

Zestaw kina domowego to najlepsze rozwiązanie dla każdego miłośnika filmów.
Dzięki zaawansowanym amplitunerom
dekodującym najnowsze formaty dźwięku
dookólnego i zestawowi kolumn poczujesz
się jak w prawdziwej sali kinowej. A jeśli
potrzebujesz alternatywy dla klasycznych
zestawów kina, wybierz te z głośnikami
bezprzewodowymi lub instalacyjnymi w roli
głośników surround.

zestaw kina domowego

8 888 zł

lub 20 x 444,40zł

11 394 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast RX-V6A
+ Debut Reference
F5 / B6 / C5
zestaw kina domowego

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
Dolby Vision z wirtualizacją wysokości
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, YPAO™ R.S.C.
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

9 999 zł

lub 20 x 499,95 zł

12 994 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

6 111 zł

lub 20 x 305,55 zł

7 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast YSP-5600

cyfrowy projektor dźwięku

ZOBACZ WIĘCEJ

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

5 999 zł

lub 20 x 299,95 zł

7 494 zł

MusicCast RX-A880
+ 5 x M-1 + ASW610

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

zestaw kina domowego

9 888 zł

lub 20 x 494,40 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

12 693 zł

MusicCast RX-V6A
+ 3 x M-1 + CCM362

zestaw kina domowego z głośnikami sufitowymi
• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
Dolby Vision z wirtualizacją wysokości
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, YPAO™ R.S.C.
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

więcej ofert na www.tophifi.pl

więcej ofert na www.tophifi.pl

MusicCast RX-A1080
+ 603 S2 / HTM6 S2 / CCM664

T758V3i + 603 S2
/ 607 S2 / HTM6 S2
Anniversary Edition

zestaw kina domowego z głośnikami sufitowymi

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

zestaw kina domowego

• doskonała jakość dźwięku i obrazu
• wideo 4K UHD, Dolby Atmos,
konstrukcja MDC
• funkcje sieciowe, AirPlay 2,
multiroom BluOS
• high-res audio, MQA, korekcja Dirac Live

15 555 zł

lub 20 x 777,75 zł

19 994 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

14 999 zł

lub 20 x 749,95 zł

19 994 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

5 499 zł

lub 20 x 274,95 zł

6 896 zł

MusicCast RX-V4A
+ Debut Reference F5 / C5
+ 2 x MusicCast 20
bezprzewodowe kino domowe

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy
(ALLM, VRR, QMS, QFT)

9 777 zł

lub 20 x 488,85 zł

MusicCast BAR 40
+ SUB100 + 2 x MusicCast 20

bezprzewodowe kino domowe

ZOBACZ WIĘCEJ

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

11 994 zł

MusicCast RX-V485
+ Debut F5.2 / B5.2 / C5.2
zestaw kina domowego

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

5 999 zł

lub 20 x 299,95 zł

7 844 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

IDEALNY DŹWIĘK
DO TWOJEGO TV
Nowoczesne telewizory potrafią oczarować
doskonałym obrazem, bogactwem detali
i żywymi kolorami. W parze z postępem wizualnym nie idzie jednak ten dźwiękowy. Płaskie
telewizory generują po prostu… płaski dźwięk.
W pogoni za jak najcieńszą obudową i jak
najmniejszą ramką wokół ekranu inżynierowie
musieli poświęcić pełnowymiarowe głośniki, które zajmują dużo miejsca, na rzecz mini
głośniczków – a te nie są w stanie oddać
pasma swoich poprzedników montowanych
w danych modelach.
Stąd też nasuwa się pytanie: co można zrobić,
aby temu zaradzić? Sposobów na to jest wiele. Przygotowaliśmy dla Ciebie szereg bezkompromisowych rozwiązań, które sprawią,
że dźwięk z telewizora w końcu będzie stał na
najwyższym poziomie.

ZOBACZ WIĘCEJ

2 999 zł

Na pierwszy plan wysuwają się aktywne
kolumny głośnikowe marki Audio Pro – podstawkowy model A26 i wolnostojący A36.
Konstrukcje te wyróżniają się tym, że nie
potrzebujemy do nich żadnej dodatkowej
elektroniki – wzmacniacza lub amplitunera.
Wystarczy podłączyć kolumny do telewizora, np. za pomocą kabla HDMI, i gotowe!
A muzyki możemy słuchać z serwisów streamingowych, takich jak m.in. Spotify i Tidal.
Całość tworzy niezwykle estetyczny sposób
na świetny dźwięk w salonie.

ZOBACZ WIĘCEJ

1 888 zł

lub 20 x 94,40 zł

2 149 zł

cena za parę

A26

głośniki aktywne

• kompletny system audio z funkcjonalnością multiroom
• prawdziwe stereo hi-fi oraz tryb Virtual Surround
• HDMI z ARC, Bluetooth® aptX™, wejście analogowe
• Wi-Fi, strumieniowanie muzyki z serwisow on-line

więcej ofert na www.tophifi.pl

lub 20 x 149,95 zł

3 495 zł

cena za parę

A36

głośniki aktywne
• kompletny system audio z funkcjonalnością multiroom
• prawdziwe stereo hi-fi oraz tryb Virtual Surround
• HDMI z ARC, Bluetooth® aptX™, wejście analogowe
• Wi-Fi, strumieniowanie muzyki z serwisow on-line

więcej ofert na www.tophifi.pl
Formation BAR + Formation BASS
soundbar + sub

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

ZOBACZ WIĘCEJ

9 999 zł

lub 20 x 499,95 zł

10 698 zł

Meisterstück, jak sama jego nazwa
wskazuje, zajmuje najwyższe miejsce w
portfolio niemieckiej marki Sonoro – znanej z tworzenia wysokiej jakości urządzeń
all-in-one. Podłącz Meisterstück do
swojego telewizora lub słuchaj muzyki
z płyt CD, serwisów muzycznych i radia
internetowego. Wbudowane głośniki
wypełnią Twój salon wspaniałym dźwiękiem – niezależnie od tego czy oglądasz
film czy słuchasz swoich ulubionych
wykonawców.

Ten wyjątkowy głośnik w stylu „plug and play” oferuje szeroki zakres łączności – może być obsługiwany bezprzewodowo, co jest zasługą łączności
Bluetooth, i z poziomu dedykowanej ku temu aplikacji. W połączeniu z drugim modelem Phantom
REACTOR zyskasz oszałamiający dźwięk stereo
– aby cieszyć się nim z TV wystarczy sięgnąć po
kabel optyczny.

Formation to nowatorska linia urządzeń legendarnego producenta
kolumn głośnikowych – marki Bowers
& Wilkins. Dzięki temu masz pewność,
że otrzymasz wspaniały dźwięk przestrzenny jak i stereofoniczny wprost
z telewizora, z którym podłączysz
soundbar, np. za pomocą przewodu optycznego. Dodatkowo możesz
wzmocnić kinowe efekty stosując
dwa głośniki Formation FLEX jako bezprzewodowe tylne kanały efektowe.

3 888 zł

lub 20 x 194,40 zł

4 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Meisterstück

system muzyczny all-in-one

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

ZOBACZ WIĘCEJ
cena za komplet

9 444 zł

lub 20 x 472,20 zł

9 998 zł

2 x Phantom Reactor 600
głośniki aktywne

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

6 666 zł

lub 20 x 333,30 zł

8 244 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast RX-V4A
+ Debut F5.2 / B5.2 / C5.2
zestaw kina domowego

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

Zestaw kina domowego z pięcioma kolumnami
to bez wątpienia najlepszy sposób na zapewnienie kinowego dźwięku w Twoim salonie. Sercem
tego zestawu jest jednak amplituner AV – Yamaha
MusicCast RX-V4A dostarcza niesamowicie angażujący dźwięk przestrzenny, dzięki czemu każda
scena filmowego seansu staje się niemal realnym
wydarzeniem, zwłaszcza w połączeniu z wszechstronnymi kolumnami ELAC-a. Bogata gama złączy,
w tym HDMI kompatybilne z rozdzielczością 8K/60 Hz,
sprawi, że bez trudu podłączysz najnowszy amplituner do swojego telewizora i przeniesiesz się w samo
centrum akcji.
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Gramofony

AT-LPW40WN
gramofon

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

• ramię z włókna węglowego
• paskowy napęd, wbudowany przedwzmacniacz
• wkładka Dual MM AT-VM95E
• antyrezonansowy talerz odlewany z aluminium

1 444 zł

lub 20 x 72,20 zł

1 749 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

1 777 zł

lub 20 x 88,85 zł

2 399 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Miracord 50
gramofon

• stabilny paskowy napęd, 2 prędkości odtwarzania
• precyzyjne aluminiowe ramię z regulacją anty-skatingu
• wkładka Audio-Technica AT-91, aluminiowy talerz
• wbudowany przedzmacniacz MM

TD 202
gramofon

• paskowy napęd, wkładka MM AT-VM95E
• wbudowany przedwzmacniacz, ramię TP 71
• przetwornik analogowo-cyfrowy z wyjściem USB
• aluminiowy talerz, dwie prędkości odtwarzania

ZOBACZ WIĘCEJ

2 199 zł

lub 20 x 109,95 zł

2 899 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

1 899 zł

lub 20 x 94,95 zł

2 499 zł

AT-LPW50PB
gramofon

• paskowy napęd, wkładka AT-VM95E
• ramię z włókna węglowego
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
• antyrezonansowa podstawa z płyty MDF

więcej ofert na www.tophifi.pl

więcej ofert na www.tophifi.pl
1 799 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

lub 20 x 89,95 zł

2 199 zł

AT-LP5X
gramofon

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

TD 402 DD
gramofon

• napęd bezpośredni, 2 prędkości odtwarzania
• cichy silnik, funkcja auto stop
• karbonowe ramię TP 72, wkładka AT-VM95E
• wbudowany przedwzmacniacz MM

ZOBACZ WIĘCEJ

2 999 zł

lub 20 x 149,95zł

3 699 zł

TN-4D

gramofon

• napęd bezpośredni, ramię SAEC
• wbudowany przedwzmacniacz, wyjście USB
• bezszczotkowy silnik, aluminiowy talerz
• wysokiej klasy wkłada MM Sumiko Oyster

ZOBACZ WIĘCEJ

2 888 zł

lub 20 x 144,40 zł

2 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

3 999 zł

lub 20 x 199,95 zł

5 097 zł

MusiCast VINYL 500
+ 2 x MusicCast 20
kompletny zestaw stereo

• bezprzewodowa łączność z urządzeniami MusicCast
• Wi-Fi 2,4/5 GHz, AirPlay, Bluetooth®
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal), high-res audio
• paskowy napęd, proste ramię z wkładką MM

5 499 zł

lub 20 x 274,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

7 750 zł

CONCEPT (MM) + pokrywa + akcesoria
gramofon

• kompozytowa podstawa
• paskowy napęd, 3 prędkości
• wkładka Clearaudio Concept MM
• ramię z łożyskiem magnetycznym

ZRÓB KROK W PRZYSZŁOŚĆ
Najnowsze amplitunery kina domowego Yamahy to prawdziwe centra domowej rozrywki przyszłości.
RX-V4A i RX-V6A zachwycają nowym designem i innowacyjnymi technologiami: pełne wsparcie dla
rozdzielczości 8K i 4K, autorska technologia MusicCast, nowa konstrukcja wzmacniacza i obsługa funkcji
gamingowych sprawią, że znajdziesz się w centrum akcji - to gwarancja jakości i funkcjonalności na lata.

3 499 zł

lub 20 x 174,95 zł

2 499 zł

lub 20 x 124,95 zł

MusicCast RX-V6A
amplituner AV

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
Dolby Vision z wirtualizacją wysokości
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, YPAO™ R.S.C.
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V4A
amplituner AV

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

HDMI Z OBSŁUGĄ 8K

CAŁKOWICIE NOWE WZORNICTWO

jących rozdzielczość 8K/60 Hz. Dzięki temu RX-V4A i RX-V6A mogą stać się

cie nowe wzornictwo. Łagodnie zaokrąglone boki w połączeniu z atrakcyjnie

Obie konstrukcje wyróżnia bogata gama złączy HDMI, w tym tych obsługu-

Już przy pierwszym kontakcie z amplitunerami uwagę przykuwa ich całkowi-

domowym centrum rozrywki na lata, do którego będzie można podłączyć
jednocześnie kilka źródeł obsługujących rozdzielczość 8K, np. konsole. Złącza
HDMI są oczywiście kompatybilne wstecz, co oznacza, że obsługują rozdzielczości 4K (4K/120 Hz) i niższe.

wkomponowanym w przednią ściankę wyświetlaczem i niewielką liczbą
przełączników oraz pokręteł nadają urządzeniom szlachetny i nowoczesny
charakter. Tym samym użytkownik może liczyć na szybki i łatwy dostęp do
wielu funkcjonalności amplitunerów.

FUNKCJE DEDYKOWANE GRACZOM

Konstruktorzy zadbali o niesamowite wrażenia podczas rozgrywek komputerowych i konsolowych. Ulepszone funkcje gier oraz multimediów RX-V4A i RX-V6A przełożyły się na zwiększony poziom wygładzenia oraz lepszą płynność
ruchu i przejść w grach. Nowe amplitunery stają się idealnymi maszynami

zapewniającymi wysoką jakość dźwięku w grach przy zachowaniu wszystkich
istotnych dla każdego gracza funkcji związanych z obrazem.

10 499 zł

lub 20 x 524,95 zł

12 994 zł

MUSICCAST SURROUND

Praktycznym udogodnieniem w obu amplitunerach jest obsługa funkcji

MusicCast Surround. Dzięki niej do RX-V4A i RX-V6A można bezprzewodowo
podłączyć głośniki MusicCast 20 lub MusicCast 50 w roli tylnych głośników
efektowych. Rozwiązanie to eliminuje konieczność prowadzenia przewodów
od amplitunera do głośników tylnych – w ten sposób możesz cieszyć się
pełnymi możliwościami systemu kina domowego przy zachowaniu estetyki
w pokoju odsłuchowym.

więcej ofert na www.tophifi.pl

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast RX-V6A
+ Debut Reference F5 / C5
+ 2x MusicCast 20
zestaw kina domowego

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
Dolby Vision z wirtualizacją wysokości
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, YPAO™ R.S.C.
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

więcej ofert na www.tophifi.pl

MusicCast 50

głośnik bezprzewodowy

1 199 zł

lub 20 x 59,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth® 4.2, Wi-Fi, AirPlay 2
• radio internetowe, asystent Google
• MusicCast Stereo, MusicCast Surround

SR-C20
soundbar

• port HDMI, złącza optyczne i analogowe 3,5 mm
• Bluetooth®, funkcja Clear Voice
• tryby dźwiękowe: Muzyka, Filmy, Gry, TV
• wbudowany subwoofer, aplikacja Sound Bar Remote

1 799 zł

lub 20 x 89,95 zł

2 399 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

10 499 zł

895 zł

lub 20 x 524,95 zł

lub 20 x 44,75 zł

13 193 zł

1 149 zł

MusicCast RX-V4A
+ 606 S2 + HTM6 S2
+ 2 x MusicCast 20 + SUB 100
zestaw kina domowego

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz,
HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast 20
głośnik bezprzewodowy

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, asystent Google
• bezprzewodowe parowanie w stereo
i jako głośniki efektowe w kinie domowym
• Spotify, Tidal, radio internetowe

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast to największy system multiroom dostępny na rynku. Kilkadziesiąt produktów – m.in. głośniki, amplitunery,
soundbary, a nawet gramofon – jest w stanie współpracować ze sobą całkowicie bezprzewodowo.
Wystarczy podłączyć urządzenia do domowej sieci Wi-FI, aby strumieniować muzykę i z poziomu intuicyjnej
aplikacji zarządzać poszczególnymi urządzeniami, nawet jeżeli te znajdują się w różnych pomieszczeniach.
Każdy z domowników będzie mógł sam zdecydować, co ma być odtwarzane na danym głośniku, przesyłając
muzykę do jednego z nich lub wszystkich równocześnie. Łatwo, szybko i przyjemnie, a co najważniejsze bez
zbędnego okablowania i jakichkolwiek strat na jakości dźwięku.

04

słuchawki

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

999 zł

lub 20 x 49,95 zł

1 299 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

4,5h+13,5h

ATH-ANC300TW

słuchawki True Wireless z ANC

15h

• przetworniki 5,8 mm z membranami DLC
• cyfrowo-hybrydowy układ redukcji hałasu
• Bluetooth® aptX™, Qualcomm cVc
• Qualcomm TrueWireless Stereo Plus

M4U-8

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

ZOBACZ WIĘCEJ

799 zł

lub 20 x 39,95 zł

1 222 zł

1 199 zł

lub 20 x 61,10 zł

1 699 zł

ATH-MSR7b

ZOBACZ WIĘCEJ

słuchawki hi-fi

• przetworniki True Motion o średnicy 45 mm
• zbalansowane połączenie A2DC, odłączane przewody
• technologia Multi-Layer Air Damping
• muszle wokółuszne z pianką z efektem pamięci

30h

ZOBACZ WIĘCEJ

sprawdź cenę
online !

PX7 Carbon Edition
słuchawki bezprzewodowe z ANC

• aktywna, adaptacyjna redukcja hałasu (ANC)
• przetworniki 43 mm, Bluetooth® z aptX™ HD
• wbudowane sensory ruchu
• funkcja szybkiego ładowania

35h
ZOBACZ WIĘCEJ

999 zł

lub 20 x 49,95 zł

1 459 zł

ATH-ANC900BT

słuchawki bezprzewodowe z ANC
• przetworniki 40 mm z membranami DLC
• cyfrowo-hybrydowy układ redukcji hałasu
• Bluetooth® 5.0, funkcja szybkiego ładowania
• sterowanie dotykowe, funkcja hear-through

więcej ofert na www.tophifi.pl

więcej ofert na www.tophifi.pl

Mobius Carbon

planarne słuchawki gamingowe
• idealne w grach, filmach, muzyce
• łączność Bluetooth
• dźwięk przestrzenny 7.1, tryb 3D
• przetworniki planarne 100 mm

10h

1 599 zł

lub 20 x 79,95 zł

1 333 zł

VISO HP70

lub 20 x 66,65 zł

słuchawki bezprzewodowe z ANC

1 699 zł

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

ZOBACZ WIĘCEJ

1 899 zł

15h

ZOBACZ WIĘCEJ

ATH-PDG1a

słuchawki gamingowe
• głośniki 40 mm z cewkami CCAW
• wbudowany mikrofon, skórzane wykończenie
• trzy odłączane przewody (2 x 1,2 m, 1 x 2,0 m)
• kompatybilność z PS4, smartfonami i PC

699 zł

lub 20 x 34,95 zł

799 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

LCD-i3

planarne słuchawki douszne
• planarne przetworniki 30 mm
• membrany Ultra-thin Uniforce™, magnesy Fluxor™
• falowody Fazor – głęboki bas, niskie zniekształcenia
• wymienne kable, moduł Audeze CIPHER Bluetooth®,
zestaw wkładek

3 777 zł

lub 20 x 188,85 zł

4 499 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

LCD-1

planarne słuchawki nauszne
• planarne przetworniki 90 mm
• membrany Uniforce™, magnesy Fluxor™
• falowody Fazor – głęboki bas, niskie zniekształcenia
• lekka, składana konstrukcja, kabel premium
z wtykiem 3,5 mm

ZOBACZ WIĘCEJ

1 599 zł

lub 20 x 79,95 zł

1 899 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

999 zł

lub 20 x 49,95 zł

1 299 zł

ATH-A990Z
słuchawki hi-fi

• głośniki 53 mm obsługujące high-res audio
• system D.A.D.S. gwarantujący mocny bas
• lekkie, aluminiowe obudowy
• komfortowy pałąk nagłowny 3D
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systemy mini

i głośniki
bezprzewodowe

Addon T3+

głośnik multiroom

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

ZOBACZ WIĘCEJ

777 zł

lub 20 x 38,85 zł

849 zł

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

ZOBACZ WIĘCEJ

1 899 zł

lub 20 x 94,95 zł

2 497 zł

MCR-B370D + Alpha P3
system mini

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

Prestige

system muzyczny all-in-one

2 999 zł

lub 20 x 149,95 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

3 599 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

4 222 zł

lub 20 x 211,10 zł

4 499 zł

Formation WEDGE
głośnik multiroom

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

POWERNODE 2i HDMI
+ Debut Reference B6
wzmacniacz + głośniki

• Wzmacniacz HybridDigital 60 W x 2
• HDMI, AirPlay 2, Bluetooth® aptX™ HD
• high-res audio, MQA, multiroom
• serwisy muzyczne, radio internetowe

więcej ofert na www.tophifi.pl

ZOBACZ WIĘCEJ

5 555 zł

lub 20 x 277,75 zł

6 597 zł

• dwukierunkowy Bluetooth® z aptX™
• odtwarzacz CD, tuner FM/DAB+, port USB
• radio internetowe, Spotify Connect
• ręcznie wykonana drewniana obudowa

więcej ofert na www.tophifi.pl

Elite

ZOBACZ WIĘCEJ

system muzyczny all-in-one
• głośnik promieniujący w zakresie 360 stopni
• odtwarzacz CD, tuner FM/DAB+, port USB
• Bluetooth®, radio internetowe
• regulacja barwy dźwięku, funkcja budzika

1 799 zł

lub 20 x 89,95 zł

1 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

10 999 zł

lub 20 x 549,95 zł

11 999 zł

Phantom Gold

głośnik multiroom

• wzmacniacz hybrydowy ADH® 4500 W
• Bluetooth®, Wi-Fi 2,4/5 GHz, AirPlay, multiroom
• funkcje sieciowe (Spotify, TIDAL), UPnP
• HBI® – ekstremalnie głęboki bas

MusicCast MCR-N470D
+ 607 S2 Anniversary Edition
system mini

ZOBACZ WIĘCEJ

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

3 999 zł

lub 20 x 199,95 zł

BT5

głośnik Bluetooth

4 797 zł

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

ZOBACZ WIĘCEJ

555 zł

lub 20 x 27,75 zł

649 zł

2 222 zł

lub 20 x 111,10 zł

2 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Lounge

system muzyczny all-in-one

• Bluetooth®, tuner FM/DAB+
• odtwarzacz CD, port USB
• wbudowane programy do medytacji
• dwa głośniki i wbudowany subwoofer

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast MCR-N670D
+ 606 S2 Annivesary Edition
system mini

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

4 999 zł

lub 20 x 249,95 zł

6 147 zł

Zrób audio-prezent swoim bliskim!
KARTA PODARUNKOWA

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

18 SALONÓW ORAZ SKLEP INTERNETOWY
Salony Top Hi-Fi & Video Design znajdują się w 13 największych miastach Polski. Kupujesz przez Internet i nie chcesz czekać? Nic
prostszego – zrób zakupy online na www.tophifi.pl z odbiorem osobistym w jednym z 18 salonów. Wymarzonym sprzętem będziesz mógł cieszyć się jeszcze tego samego dnia.

PROFESJONALNI DORADCY
Odwiedź lub skontaktuj się z jednym z naszych salonów. Pracujący tam specjaliści chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem
i pomogą rozwinąć Ci muzyczną pasję. Powiedz nam czego oczekujesz, a my dobierzemy najlepsze rozwiązanie.

SALE ODSŁUCHOWE W KAŻDYM SALONIE
W każdym naszym salonie znajduje się profesjonalnie przygotowana sala odsłuchowa, pozwalająca ocenić brzmienie i poznać
funkcjonalności poszczególnych urządzeń. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasi klienci mogą przebywać „sam na sam” z wybranym
sprzętem audio, dzięki czemu wychodzą z naszych salonów dokładnie z tym, czego poszukiwali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RZESZÓW, ul. Reformacka 1, tel. 17 789 19 89

WARSZAWA, ul. Z. Romaszewskiego 6, tel. 22 412 09 36

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

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

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

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

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

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

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SALONÓW AUDIO-VIDEO

www.tophifi.pl
Oferty promocyjne obowiązują do 24.12.2020 lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian i pomyłek. Promocje nie łączą się.
Regulamin promocji znajduje się na stronie www.tophifi.pl.
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