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DENON HOME
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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:
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Ależ mieliśmy rok. Rok dziwny. Jakiego jeszcze
w naszej historii nie mieliśmy. Pandemia kompletnie wszystko zmieniła. Skończyły się wyjazdy,
imprezy, wspólne większe spotkania. Przestaliśmy się normalnie witać, ściskać. Nauczyliśmy się
trzymać dystans społeczny, ale powoli zaczęliśmy też uczyć się dystansu do tej całej sytuacji,
jaka jest wokoło. Rok 2020 wreszcie się kończy
i mamy nadzieję, że 2021 będzie powrotem do
normalności. Na to liczymy i trzymamy za to
kciuki. W nadchodzącym roku możemy spodziewać się wielu nowości, ciekawych nowości, których „jaskółką” były zaprezentowane przez Apple
w ostatnim okresie produkty. O ile w 2020 roku
poza HomePodem Mini nie wydałem nic na
nowości, to w 2021 portfel może mnie zaboleć…
Tymczasem razem z iMagazine wchodzimy w Nowy
Rok. Przedstawiam Wam noworoczny numer,
a w nim jak zwykle dużo ciekawych tekstów.
Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok! Będzie
dobrze!
Zapraszam do numeru!		 Dominik Łada

WYBIERZ:

POLSKIE

LAMPY

-15%
KOD RABATOWY:

IMAGAZINE

*ważnY do 15 stycznia 2021

REDAKCJA

11

WSPÓŁPRACA

Kinga
Ochendowska

Krzysztof
Morawski

Paweł
Jońca

WYDAWCA
Mac Solutions Dominik Łada,
ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,
NIP: 118-135-60-13
REDAKCJA
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14,
00-018 Warszawa,

redakcja@imagazine.pl

Paweł
Okopień

Paweł
Hać

Jan
Urbanowicz

Maciek
Skrzypczak

REDAKTOR NACZELNY

Dominik Łada
+48 501 055 988 | d.lada@imagazine.pl
Małgorzata
Łada

Napoleon
Bryl

Gracjan
Pietras

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Paweł
Piotrowski

Krzysztof
Sebastian Kołacz

Tomasz
Szykulski

Ania
Gabryś

Wojtek Pietrusiewicz
w.pietrusiewicz@imagazine.pl
REKLAMA

reklama@imagazine.pl

Adalbert
Freeman

Michał
Śliwiński

Maciek
Szamowski
KOREKTA

Malwina Wadas
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Aktualizacja macOS Big Sur do wersji 11.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do
wersji 14.3
Czytaj dalej....
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Aktualizacja iPadOS do
wersji 14.3
Czytaj dalej....

Aktualizacja
oprogramowania
HomePodów mini
(14.4) doda nowe
funkcje
Czytaj dalej....
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Creative SBS E2500

Wielozadaniowy System głośnikowy 2.1 z radiem,
Bluetooth i odtwarzaczem MP3 na USB
Creative Labs poszerzyło swoją ofertę o nowe zestawy głośnikowe w systemie 2.1. przeznaczone wyłącznie na polski rynek. Jednym z nich jest model
SBS E2500, który ma za zadanie być zestawem multimedialnym dla Twojego
komputera, laptopa lub służyć jako pełne nagłośnienie w Twoim salonie.
W jednym urządzeniu znajduje się radio FM, odtwarzacz MP3/USB, Bluetooth
5.0, wejście Aux dla zewnętrznych sprzętów odtwarzających np. telewizora.
Zestaw składa się z dwóch głośników satelitarnych dalekiego zasięgu,
subwofera, anteny FM i pilota. Za jakość dźwięku odpowiadają głośniki
satelitarne, w których znajduje się dwuzakresowy, specjalnie zaprojektowany, 3 calowy przetwornik o mocy 7,5W i subwoofer w systemie
„down-firing”, w którym zastosowano 5 calowy głośnik niskotonowy
o mocy 15W, który został zamknięty w obudowie z płyty MDF. Cały
zestaw charakteryzuje się mocą na poziomie 30W w RMS, a jego moc
szczytowa potrafi osiągnąć nawet 60W.
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Mnogość wbudowanych funkcji i połączeń
robi z tego systemu nagłośnieniowego ciekawy kombajn multimedialny. Creative SBS
E2500 posiada wbudowany analogowy tuner
FM, wyposażony w automatyczny system
wyszukiwania stacji radiowych w zakresie częstotliwości 87,5-108MHz. Na głośniku basowym
umieszczono złącze flash USB, do którego
można podłączyć dysk flash USB z wgranymi
plikami dźwiękowymi w formacie MP3. Po
podłączeniu pendrive zestaw głośnikowy staje
się odtwarzaczem MP3. SBS E2500 posiada
wbudowany Bluetooth 5.0 z profilem transmisji bezprzewodowej A2DP, który pozwala
nam przy pomocy kodeka SBC odtwarzać
strumieniowo wysokiej jakości audio. Zestaw
głośnikowy posiada wbudowane wejście AUX
typu jack 3,5mm, do którego możemy podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku np. z komputera, laptopa, czy też telewizora.
Pilot zdalnego sterowania jest wygodny
i intuicyjny. Umieszczono na nim najważniejsze funkcje, takie jak regulacja głośności, wyciszenie, wybór źródła odtwarzania,
wybór stacji radia FM, zmianę ustawienia
korektora, zmianę odtwarzanego utworu
i wiele innych przydatnych ustawień.
Dla wygody użytkownika na froncie głośnika basowego umieszczono wyświetlacz
i dodatkowe przyciski sterujące.
Ceny i dostępność: Creative SBS E2500 jest

dostępny w atrakcyjnej cenie 239zł na stronie euro.com.pl

Zobacz wydania specjalne
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Nowe AirPods Max
zaprezentowane –
wokółuszne słuchawki
z ANC i Spatial Audio
Czytaj dalej....

Powiadomienia Cardio
Fitness na Apple Watch już
dostępne
Czytaj dalej....
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Apple wypuściło Pro Display XDR
Calibrator 1.0.0 dla właścicieli
Pro Display XDR
Czytaj dalej....

Apple TV trafi na Android
TV – na początek nowy
Chromecast
Czytaj dalej....
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Pokoloruj dom z TP-Link:
inteligentna żarówka LED
z paletą barw RGB
Z energooszczędną żarówką TP-Link Tapo L530E w prosty i wygodny sposób możesz zbudować niezwykły klimat w swoim domu. Posiada ona
bogatą paletę barw, dzięki której stworzysz odpowiedni nastrój, wyeksponujesz walory wnętrza mieszkania, oświetlisz jego najpiękniejsze detale,
a także obniżysz zużycie energii oraz… odstraszysz złodzieja.
Żarówka LED Tapo L530E umożliwia zarówno stworzenie romantycznego
nastroju przy kolacji, jak i uzyskanie kinowej atmosfery pasującej do trzymającego w napięciu thrillera. Dzięki delikatnemu światłu z łatwością ukołyszesz dziecko do snu, a wieczorny relaks uprzyjemnisz sobie delikatnym
półmrokiem. A jeśli do pracy potrzebujesz jasnego, silnego oświetlenia
zmiana trybu zajmie ci zaledwie kilka sekund.
Energooszczędna żarówka od TP-Link to świetne rozwiązanie dla roztargnionych i zapracowanych osób, które czasem w pośpiechu zapominają
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o wyłączeniu światła przed wyjściem z domu. Nawet jeśli przydarzy Ci się
taka sytuacja będziesz mógł łatwo to naprawić - smart żarówką możesz
zarządzać z każdego miejsca, gdziekolwiek będziesz. Wystarczy, że skorzystasz z zainstalowanej na smartfonie lub tablecie aplikacji Tapo, dzięki której
możesz zarządzać żarówką i dostosowywać jasność oświetlenia w zależności
od potrzeb czy pory dnia. Aplikacja pozwala także śledzić zużycie energii oraz ustawić harmonogram działania żarówki. Tapo L510E nie wymaga
innych urządzeń, wystarczy jej sieć bezprzewodowa. Jej moc porównywalna
jest z 60W klasycznej żarówki. Posiada standardowy gwint E27.
Jeśli zależy Ci na tym, by imprezy z rodziną i przyjaciółmi w Twoim domu
zyskały niezwykłą oprawę świetlną, a jednocześnie nie chcesz w czasie
spotkania tracić czasu na zabawę ustawieniami, to Tapo L530E jest dla
Ciebie idealnym rozwiązaniem. Ponieważ żarówka posiada możliwość
zapisywania wybranych scen, wystarczy, że zaplanujesz idealne ustawienie,
stworzysz harmonogram oraz zapiszesz go pod wybraną nazwą. Resztą zajmie się już sama żarówka.
Możliwość utworzenia harmonogramów w aplikacji Tapo, umożliwi także
zaplanowanie włączenia i wyłączenia oświetlenia pod nieobecność
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domowników. Tryb „Poza domem” sprawi, że światło zapali się i zgaśnie
o przypadkowych porach, co sprawi wrażenie, jakby ktoś przebywał
w domu. Światła zapalające się w różnym czasie oraz w różnych pomieszczeniach domu, mogą skutecznie odstraszyć potencjalnego włamywacza.
Dodatkowo Tapo L530E posiada rytm dobowy więc możesz ją ustawić tak,
aby automatycznie dostosowywała natężenie i temperaturę oświetlenia
do światła naturalnego.
Co ciekawe, Tapo L530E możesz zarządzać głosowo! Wystarczy, że zintegrujesz
ją z Amazon Alexa czy Asystentem Google, aby wyłączyć lampę w sypialni, nie
wychodząc z ciepłego łóżka, czy zmienić jasność oświetlenia w salonie.
Konfiguracja żarówki jest banalnie prosta, wystarczy połączyć ją z domową
siecią Wi-Fi i podążać za wskazówkami w aplikacji. Zaawansowana technologia LED sprawia, że żarówka Tapo L530E jest mniej energochłonna niż
większość żarówek tego typu — pobiera tylko 8,7 W przy jasności na poziomie 806 lm (odpowiednik 60 W). Dzięki temu Twoje rachunki za energię
będą jeszcze niższe!
Żarówka została objęta trzyletnią gwarancją producenta, a jej cena to
ok. 60 zł.
Więcej informacji na temat Tapo L530E dostępnych jest na stronie
internetowej.
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Apple przypomina programistom o nowych zasadach płatności w UE, które
obowiązują od 31 grudnia
Czytaj dalej....

App Clip Codes dostępne
dla programistów
i użytkowników iOS
Czytaj dalej....

Cyberpunk 2077
tymczasowo usunięty
z PlayStation Store
Czytaj dalej....
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Program wymiany
wyświetlaczy w iPhone’ach 11
Czytaj dalej....

Para HomePodów może
położyć domową sieć Wi-Fi
Czytaj dalej....

Apple wybrało najlepsze
aplikacje 2020 roku
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

25

Włochy ukarały
Apple 12 mln dolarów
Czytaj dalej....

AirPods Max – czego Apple
nie dowiozło i brakujący
model Sport
Czytaj dalej....

Elon Musk chciał sprzedać
Apple Teslę, ale Tim Cook
odmówił mu spotkania
Czytaj dalej....
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JBL Tune 215 BT
JBL Tune 215 BT to nowe bezprzewodowe słuchawki douszne z dźwiękiem
JBL Pure Bass, które są już dostępne na polskim rynku.
JBL Tune 215 BT dostarczają wysokiej jakości dźwięk i zapewniają obsługę
połączeń bez użycia rąk. Zostały wyposażone w akumulator zapewniający
do 16 godzin pracy. Przetworniki o średnicy 12,5-milimetrów zamknięte są
w ergonomicznych wkładkach dousznych zapewniających komfort słuchania przez długie godziny. Ponadto pilot z trzema przyciskami i mikrofonem
na nieplączącym się przewodzie umożliwia sterowanie muzyką i połączeniami oraz dostęp do asystenta głosowego urządzeń. Wielopunktowe
połączenie pozwala na podłączenie kilku urządzeń, dzięki czemu użytkownik nie przegapi żadnego połączenia telefonicznego nawet w czasie
oglądania z innego urządzenia. Słuchawki JBL Tune 215 BT to codzienny
towarzysz w pracy, w domu i w podróży.
Od ponad 70 lat JBL tworzy precyzyjny, imponujący dźwięk, który można
znaleźć w dużych obiektach na całym świecie. Ten sam dźwięk – zarówno
głęboki, jak i mocny – zamknięty jest w słuchawkach JBL Tune 215 BT.
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Dodatkowo Bluetooth 5.0 zapewnia bezstratną jakość przesyłania ulubionych utworów w wysokiej jakości. Muzyką i rozmowami
można cieszyć się nawet przez 16 godzin,
a czas ładowania słuchawek do pełnego naładowania za pośrednictwem USB typu C to 2
godziny. Natomiast funkcja szybkiego ładowania zapewnia 1 godzinę pracy słuchawek
w zaledwie 10 minut. Dźwięk można w prosty
sposób kontrolować i zarządzać połączeniami
ze słuchawek za pomocą wygodnego pilota
z trzema przyciskami i mikrofonem.

Specyfikacja techniczna:
Rozmiar przetwornika: przetwornik dynamiczny 12,5 mm / 0,5 cala
Zasilanie: 5 V 1A
Waga: 18,3 g
Typ baterii zestawu słuchawkowego: bateria
litowo-jonowa (3,7 V / 130 mAh)
Czas ładowania: <2 godz
Czas odtwarzania muzyki przy włączonym
BT: do 16 godz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Impedancja: 20 omów
Czułość: 118 dB SPL przy 1 kHz 1 mW
Czułość mikrofonu: -25 dBV / Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth: 5.0
Wersja profilu Bluetooth: HFP 1.7, A2DP 1.3,
AVRCP 1.6
Maksymalna temperatura pracy: 45° C
Sugerowana cena detaliczna: 179 zł
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Apple TV Pro, a przynajmniej jego koncept
Czytaj dalej....

Apple Car wyprzedza harmonogram o lata – może
zadebiutować w przyszłym
roku
Czytaj dalej....

Apple tłumaczy poszczególne fazy usypiania
AirPods Max (i inne ciekawostki / uwagi)
Czytaj dalej....
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Kierownictwo Zoom
oskarżone o współpracę
z rządem Chin
Czytaj dalej....

ProRAW w iPhone 12 Pro okiem Austina Manna
Czytaj dalej....

Wywiad z projektantem
AirPods Max
Czytaj dalej....
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Microsoft 365 dla Mac teraz
natywnie wspiera Apple M1
Czytaj dalej....

iFixit rozebrało
AirPods Max
Czytaj dalej....

Apple Watch może dostać
Touch ID i kamerę ukrytą
pod wyświetlaczem
Czytaj dalej....
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Firefox 84 gotowy
dla Apple M1
Czytaj dalej....

iPhone’y 2021 mogą
mieć ProMotion oraz
always-on-display
Czytaj dalej....

Luca Maestri i Jony Ive prawdopodobnie kandydują na
stanowisko CEO Ferrari
Czytaj dalej....
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Pojawiają się nowe akcesoria MagSafe
Czytaj dalej....

Tim Cook wzywa do podjęcia działań
w sprawie zmian klimatycznych na szczycie ONZ
Czytaj dalej....
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CREATIVE SXFI GAMER

Zestaw Słuchawkowy dla Graczy z Technologią
Super X-FI i Mikrofonem CommanderMic
Singapur 9 lipca 2020r. – Creative Technology udostępnia do sprzedaży
nowy zestaw słuchawkowy dedykowany graczom. Mowa tutaj o słuchawkach SXFI GAMER, które zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o zapalonych i wymagających graczach.

Super X-FI Technology – Zwycięska Technologia
Audio w Służbie Graczy
Super X-FI to opatentowana technologia ciesząca się uznaniem dziennikarzy z CNET, PCWorld i nagrodzona 23 nagrodami CES „Best-of”
w 2019/2020 r. Super X-Fi odwzorowuje wrażenia słuchowe płynące
z wysokiej klasy zestawu wielogłośnikowego i powtarza te same rozległe doświadczenia w słuchawkach z identyczną głębią, szczegółowością,
realizmem i czystością dźwięku. Procesor odpowiedzialny za Super X-FI
został tak zaprojektowany by odwrócić klaustrofobiczny efekt sygnału
audio w słuchawkach i przetworzyć dźwięk tak aby brzmiał naturalnie jak
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w świecie rzeczywistym. Dzięki indywidualnym profilom dźwiękowym
wykonanym w zaawansowanym procesie mapowania głowy i uszu, możesz
usłyszeć, doznać i poczuć się tak jakbyś był na koncercie w kinie lub
w samej grze. Super X-FI jest dostępna dla platform PC/MAC, Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Tryb BATTLE Gdzie Atak Jest Najlepszą Obroną
BATTLE Mode to całkowicie na nowo zaprojektowany tryb audio Super
X-FI, które ma za zadanie oferować najlepszą projekcję i pozycjonowanie
dźwięku w słuchawkach dedykowanym dla graczy. Procesor odpowiedzialny za audio ma za zadanie dostarczyć graczom dźwięk o tak wysokiej
jakości by użytkownik słuchawek SXFI GAMER mógł bardzo szybko i perfekcyjnie namierzyć lokalizację swoich przeciwników. Wirtualizacja dźwięku
dla systemów 5.1 i 7.1 jest wspomagana przez technologię Super X-FI.

Kevlarowy Kabel USB-C
Dużym plusem dla słuchawek Creative SXFI GAMER to bezwątpienia zastosowanie kevlarowego kabla klasy OFC. W kablu zastosowano najlepszej
jakości materiały takie jak miedź beztlenowa, aluminium i kevlar. Kabel
jest dodatkowo wykończony nylonowym oplotem zapewniającym maksymalną elastyczność. Zastosowane materiały mają za zadanie bezstratnie
przenosić dane cyfrowe z wysoką prędkością, aby maksymalnie wykorzystać potencjał słuchawek do gier.
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Mikrofon CommanderMic z technologią inPerson® Mic
Wysokiej klasy mikrofon pojemnościowy z zintegrowanym pop filtrem,
który został tak zaprojektowany by dorównać profesjonalnym mikrofonom stołowym. Mikrofon został wzbogacony o nową opatentowaną
technologię inPerson® Mic, która wykorzystuje specjalnie zaprojektowane
algorytmy do wykrywania, wzmocnienia głosu ludzkiego i jednocześnie
eliminująca zakłócenia z otoczenia.

Pierścienie świetlne RGB dla Klimatu
Dla lubiących efekty świetlne producent udostępnił całkowicie konfigurowalne oświetlenie RGB. Kolor i jego sposób wyświetlania na nausznicach
można zmienić za pomocą dostarczonego oprogramowania SXFI Control.

SXFI Control Udoskonalenie i Dostosowanie Dźwięku
Aby zwiększyć wydajność słuchawek SXFI GAMER producent udostępnia specjalnie dostosowane oprogramowanie SXFI Control dla PC i Mac.
W aplikacji znajdziemy różne sposoby konfiguracji słuchawek, equalizer,
technologie Super X-FI, ustawienia oświetlenia i zakładkę dla aktualizacji
oprogramowania.

Słuchawki SXFI GAMER dostępne są na stronie euro.com.pl
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Nowy, edukacyjny iPad
pojawi się na wiosnę 2021
Czytaj dalej....

Możemy już współdzielić
zakupy w aplikacjach
w ramach iCloud Family
Czytaj dalej....

Jeśli macOS działa Ci bardzo
powoli, to winna jest prawdopodobnie myszka lub
urządzenie Bluetooth
Czytaj dalej....
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Craig Federighi o prywatności
i przejrzystości działań Apple
Czytaj dalej....

MacBook Pro z MiniLED
w 2021 roku, MacBook Air
dopiero w 2022
Czytaj dalej....

Apple Watch idzie na rekord z szacowanymi 11,8
mln dostaw w ostatnim
kwartale
Czytaj dalej....
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W przyszłości możemy
doczekać się czarnych,
matowych MacBooków
Czytaj dalej....

Siri wkrótce przeczyta
wiadomości z Telegrama
Czytaj dalej....

iOS 14.2 włączył (po cichu)
FaceTime HD – także
w iPhonie 8
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

PRODUCTIVITY

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Naucz się czegoś nowego
w 2021, aby zapomnieć o 2020!
Piszę do iMagazine już od ponad dziesięciu lat i co roku w styczniu
próbuję siebie (i przy okazji mam nadzieję Ciebie) zmotywować
do refleksji nad poprzednim rokiem. Cel: osiągnąć coś lepszego
w roku kolejnym.
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Teraz czuję, że jest mi to szczególnie potrzebne i, aby za bardzo nie wspominać tego fatalnego 2020 roku, zachęcam Cię do nauki czegoś kompletnie nowego. Albo do odświeżenia umiejętności, o której udało Ci się
prawie zapomnieć, a teraz by się przydała. Dlaczego? Bo fajnie być znowu
początkującym, a uczenie się wyostrza umysł i pomaga patrzeć w przyszłość w inny sposób.

Od kilku lat jestem początkującym sportowcem…
Wszystko zaczęło się od tego, że siedziałem za dużo przy komputerze i źle
się odżywiałem. Musiałem coś z tym zrobić. W 2010 roku zacząłem dbać
o formę i ćwiczyć siłowe TRX. Dwa lata później wziąłem się na poważnie
za bieganie. W 2014 roku wystartowałem w pierwszym triathlonie, co zmusiło mnie do nauki jazdy
na kolarzówce. Odbyłem też kurs pływania kraulem. W 2018 roku zacząłem lekcje tenisa ziemnego.

Teraz czuję, że jest mi to
szczególnie potrzebne i,
aby za bardzo nie wspo-

W każdym z tych sportów praktycznie zaczynałem
od zera. Teraz jestem całkiem dobry i te aktywności sprawiają mi niesamowitą frajdę. To nie stało się
wszystko za jednym zamachem. Rok po roku. Krok
po kroku. Od zera i związanych z tym frustracji i bez-

minać tego fatalnego
2020 roku, zachęcam Cię
do nauki czegoś kom-

radności do (prawie) bohatera.

pletnie nowego. Albo do

Od 2019 roku wróciłem do uczenia
się nowych technologii…

odświeżenia umiejętności,

Czasy, w których to jestem programistą w Nozbe,

o której udało Ci się prawie zapomnieć, a teraz by
się przydała.

minęły bezpowrotnie. Inżynierowie u nas w firmie
są znacznie lepsi ode mnie, więc ja skupiam się na
prowadzeniu firmy, działaniach marketingowych oraz
ogólnie pojętym wizjonerstwie produktowym. Ale nie
koduję. Choć zawsze lubiłem kodować. To jak klocki
LEGO, ale na ekranie. Budujesz coś z niczego. Musiałem do tego wrócić!

Rok temu zacząłem znowu kodować „w piąteczki”. Stworzyłem stronkę
NoOffice.org, aby móc pisać książkę o pracy bez biura w taki sposób, aby
każdy nowy rozdział się automatycznie publikował. Napisałem już 78%
książki. Zostało zaledwie kilka rozdziałów, więc zaraz po zakończeniu tego
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Rok temu zacząłem znowu kodować „w piąteczki”. Stworzyłem
stronkę NoOffice.org, aby móc pisać książkę o pracy bez biura
w taki sposób, aby każdy nowy rozdział się automatycznie
publikował.

artykułu biorę się za kolejny. Następnie stworzyłem kompletnie nowego
bloga pod adresem „michael.team” gdzie stopniowo przenoszę stare wpisy
z mojej poprzedniej stronki „sliwinski.com”.
Przy okazji tworzenia tych rzeczy nauczyłem się od nowa podstaw HTML5,
styli CSS i SASS oraz systemów do tworzenia statycznych stronek Jekyll
wraz z technologią dostosowywania ich do moich potrzeb za pomocą
języka szablonowego Liquid. Część z tych rzeczy to stare i dobrze znane
przeze mnie technologie, które po prostu musiałem sobie odświeżyć, ale
niektóre to zupełnie nowe tematy. Na szczęście obecnie znaleźć dokumentację i przykłady w internecie jest bardzo prosto.

Warto się uczyć czegoś nowego, aby rozwiązywać
swoje własne problemy!
Ważne jest, aby od razu przekuwać nową wiedzę w czyn. Po prostu użyć
nowo nabytych umiejętności w celu zbudowania czegoś praktycznego.
Ostatnio zacząłem „w piąteczki” uczyć się najnowszej wersji języka JavaScript. Coś, co musiałem sobie zdecydowanie odświeżyć. Przy okazji miałem kilka fajnych pomysłów na to, jak tę nowo nabytą wiedzę wykorzystać.
• Potrzebowałem kostki do gry planszowej? Zrobiłem wirtualną na stronie
michael.team/dice.
• Chciałem móc obejrzeć jedno wideo na YouTube bez zbędnego śledzenia
mnie oraz z lepszym wsparciem na iPadzie? Zrobiłem własnego playera
na michael.team/yt.
Przy okazji tej zabawy odkryłem, że mogę kodować wyłącznie na iPadzie
dzięki takim aplikacjom jak Working Copy do Gita, Textastic do kodu,
JSFiddle w przeglądarce do testowania JavaScript czy Inspect Browser do
podglądu stron www. Wszystko w pełni #iPadOnly. Tak jak lubię!
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Bycie początkującym uczy pokory…
Dzięki temu, że podjąłem się tematów, w których byłem nowicjuszem,
musiałem przyzwyczaić się do tego, że regularnie popełniałem bardzo głupie błędy i wiele rzeczy na początku mi nie wychodziło. Zrozumiałem też
jeszcze lepiej, z jakimi problemami żółtodziób musi się zetknąć. Co denerwuje, co jest niezrozumiałe, co po prostu frustruje.
Wiele z tych nauk od razu przeniosłem na własne poletko. Inaczej już podchodzę do tego, jak ktoś po raz pierwszy zakłada konto w Nozbe Personal.
Albo jak ma ustawić swój zespół w Nozbe Teams i dodać pierwszy współdzielony projekt.
Zaczynając w nowej dziedzinie, odczuwa się chyba więcej empatii dla tych,
którzy dopiero raczkują na dobrze znanym nam polu. Coś, co jest oczywiste dla Ciebie, jest absolutną nowością dla tych, którzy dopiero się zapoznają z tematem.

Zaczynając od zera, możesz szybko dojść do bohatera
Najważniejsze jednak w byciu początkującym jest to, że startując z samego
dołu, możesz bardzo szybko zaobserwować postęp i to daje niesamowitą
frajdę. Zaczynasz od kompletnej ignorancji, ale po kilku lekcjach już trochę
umiesz. Potem jeszcze więcej. W ciągu relatywnie krótkiego czasu rozumiesz już, jak coś działa i umiesz zrobić to, co do tej pory było dla Ciebie
nieosiągalne. I myślę, że dlatego warto zaczynać nowe rzeczy!
Jesteśmy dorosłymi osobami i już wiemy swoje. W naszych karierach
mało co może nas zaskoczyć lub mało która umiejętność da nam duży
skok w naszych dziedzinach. Ale jak zaczniemy coś od nowa, to skok jest

Jesteśmy dorosłymi osobami i już wiemy swoje. W naszych
karierach mało co może nas zaskoczyć lub mało która
umiejętność da nam duży skok w naszych dziedzinach. Ale jak
zaczniemy coś od nowa, to skok jest spektakularny. Jest szybki.
Jest niesamowicie satysfakcjonujący.

PRODUCTIVITY

44

spektakularny. Jest szybki. Jest niesamowicie satysfakcjonujący. Daje nam
kopa i wiatr w żagle. I wyciąga nas z apatii codzienności.

Czego nowego nauczysz się w roku 2021?
Po tym okropnym roku 2020 warto nauczyć się czegoś nowego, aby
zapewnić sobie zupełnie nowe doznania, regularną dozę małych zwycięstw
i przy okazji nabrać trochę pokory. Uważam to za idealną mieszankę, której potrzebujemy w nowym roku.
Moja córka w przyszłym roku kończy 12 lat. Jest wielką fanką Anime
i Mangi. Mam plan, aby powrócić do języka japońskiego, który porzuciłem
lata temu i abyśmy uczyli się go razem. Oprócz zajęcia w duecie ojciec-córka będziemy mogli z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wierzyć, że
jak już się zaszczepimy przeciwko COVID-owi, to może w nie tak dalekiej
przyszłości będzie nam dane przetestować naszą nowo nabytą umiejętność bezpośrednio w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Daj mi znać na Twitterze na @MSliwinski, czego nowego zaczniesz się
uczyć w roku 2021. Będę Ci kibicował!

LIFESTYLE

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle

Mi Vacuum 			
Cleaner Mini
Polecę Wam coś, co przyniósł
mi w tym roku Mikołaj pod
choinkę. Zaskakujący prezent,
ale, jak się okazało, genialnie
praktyczny i używany cały czas
od rozpakowania. Mikroodkurzacz o niesamowitej mocy,
zamknięty w minimalistycznej, ergonomicznej obudowie.
Wygląda jak termos, waży tylko
500 g. Świetnie sprawdza do
natychmiastowego czyszczenie
okruchów i drobinek ze stołu,
z zakamarków kanap, klawiatur
czy samochodów. Jest bardzo
cichy – odpowiada za to silnik
bezszczotkowy. Do tego ładowanie z… USB-C.

Cena: 199 PLN
Dostępny na Mi-Home.pl
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Oakley Prizm gaming – okulary gamingowe
Aby w pełni cieszyć się graniem, ale też komfortowym oglądaniem
filmów lub czytaniem z ekranów, warto obejrzeć nową kolekcję okularów Oakley. Specjalna linia Prizm gaming to obowiązkowy dodatek
dla wszystkich obecnie siedzących przed ekranami. Podnoszą kontrast,
wyostrzają, redukują o 40% szkodliwe światło niebieskie. Do tego specjalnie wersje opraw wyprofilowane pod słuchawki wokółuszne.

12 modeli w cenach od 450–1000 PLN
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KFConsole
Tak, nie pomyliliście się. Będzie konsola do grania od KFC, któremu partneruje Intel, Cooler Master, ASUS i Seagate. Po prawdzie to będzie raczej
gamingowy pecet niż konsola, ale to nie jest najważniejsze. W urządzeniu
znajduje się nawet specjalna szuflada do podgrzewania… kawałków kurczaka, bo przecież niezdrowo jeść zimne jedzenie, tym bardziej z KFC.
Data premiery ani cena nie jest jeszcze znana.

Do kupienia będzie przez: Cooler Master
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Torba na… bałwanka
Wprawdzie śniegu nie ma, ale jakby był, to niewątpliwie jednym z pierwszych, najpotrzebniejszych produktów byłaby specjalna torba na…
bałwanka. Tsuchiya Leather Snowman Bag rozwiązuje ten problem.
Z zewnątrz wysokiej jakości skóra, środek termoizolujący i wodoodporny.
Od środka znajdziemy szalenie praktyczną kieszonkę na marchewkę.

Zobacz na: tsuchiya-kaban.jp
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Whisky J.A. Baczewski
Kolejny prezent spod mojej tegorocznej choinki. J.A. Baczewski Whisky
produkowana jest według autorskiego przepisu blendowania – powstaje
w wyniku kupażowania różnych rodzajów whisky, destylowanych ze słodu
jęczmiennego oraz ziaren innych zbóż. Dojrzewanie w dębowych beczkach sprawia, że whisky charakteryzuje się bursztynowym kolorem, lekko
słodkawym i wyjątkowo delikatnym smakiem oraz subtelnym aromatem.
Jedyny problem, że z oryginalnym Baczewskim i Lwowem ma już niewiele
wspólnego, bo jest produkowana w… Austrii. Ale butelka piękna.

Cena: 89 PLN
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PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Muzyczny kombajn w kompaktowym wydaniu
– zestaw stereo, który cieszy oczy i uszy.

DENON RCDN-11 i Wilson EL-4
Nie ma dziś już miniwież. Do wyboru często mamy albo
zaawansowane systemy stereo, składające się z wielu komponentów,
albo też głośniki Wi-Fi, soundbary i inne urządzenia. Istnieją jednak
na rynku produkty wyjątkowe. Do takich z pewnością należy DENON
CEOL RCDN-11 DAB, a także kolumny głośnikowe Wilson. To sprzęt,

który naprawdę chce się mieć w swoim salonie czy domowym biurze.
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Jestem wielkim fanem minisystemu stereo CEOL już od poprzedniej generacji. Wersja 11 zyskała chociażby wsparcie dla cyfrowego radia DAB. Atutem
tego produktu są kompaktowe rozmiary. W kostce tylko nieco większej od
jakiegoś dekodera telewizyjnego czy mniejszej od nowych konsol znalazł
się wszechstronny system audio. CEOL N11 – odtworzy radio analogowe,
cyfrowe DAB, a także stacje internetowe. Wspiera Tidala, Spotify, Amazon
Music oraz oczywiście AirPlay 2. Możemy go sprzęgnąć z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant. Połączymy go też z platformą
multiroom HEOS.
Ale na pokładzie DENON CEOL N11 jest też odtwarzacz płyt CD, o który
coraz trudniej w dzisiejszych cyfrowych czasach. Jest również wsparcie
dla zasobów sieciowych NAS czy możliwość odtwarzania z portu USB.
A gdy trzeba, znajomi mogą też podłączyć swój telefon przez Bluetooth.
Do tego mamy jeszcze dwa wejścia optyczne, pozwalające na przykład
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na wyprowadzenie dźwięku z telewizora oraz analogowe wejście, które
w moim przypadku posłużyło do podpięcia gramofonu DENON DP-200USB. Mamy tu standardowe wyjście na głośniki oraz na subwoofer.
Do pełni szczęścia w CEOL N11 brakuje tylko HDMI. Mimo to dzięki optycznemu złączu może być dobrą alternatywą dla soundbarów. Dla mnie jednak
to sprzęt stricte muzyczny. Postawiłem go w swoim domowym biurze, które
jednocześnie jest biblioteczką i miejscem, w którym można się doskonale
wyciszyć. Tu właśnie mam też zgromadzone winyle czy płyty CD.
CEOL N11 potrzebuje jeszcze głośników. Denon oferuje do niego bardzo
przyzwoite małe kolumny SC-N10. Można jednak z tego systemu wycisnąć
jeszcze więcej. Rozsądnym, a zarazem ponadprzeciętnym wyborem, mogą
być tu kolumny podstawkowe marki Wilson. Model EL-4 w połączeniu
z systemem Denona tworzy nam bardzo solidny zestaw stereo. Zestaw,
który charakteryzuje się świetną głębią dźwięku, przyjemnym basem, bardzo precyzyjnym, szczegółowym dźwiękiem i szeroką sceną.
Ten zestaw to sprzęt, którego brakowało w moim domowym arsenale
audio. I choć w sypialni jest HomePod, na zewnątrz korzystam z Sonos Move
i Sonos Amp, a w salonie gra kino domowe, to jednak nie było dobrego
sprzętu stereo do cieszenia się winylami i płytami CD zgromadzonymi nie
tylko przeze mnie, ale właściwie można powiedzieć, że także przez moich
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przodków. Jednocześnie CEOL N11 to sprzęt nowoczesny, więc jest tu też AirPlay 2, gdzie wysyłam dźwięk z komputera w trakcie pracy.
CEOL N11+Wilson EL-4 to zestaw, który sprawdzi się właśnie w mniejszych pomieszczeniach 15–25 m2. To rozwiązanie do mniejszego salonu
czy właśnie gabinetu. W salonach DENON za komplet zapłacimy 3999
PLN. Nie jest to niska kwota, ale jednocześnie jakość tego sprzętu trafia
w znacznie wyższą półkę cenową i może konkurować ze znacznie bardziej rozbudowanymi zestawami. Za tym systemem przemawia nie tylko
wszechstronność, ale też estetyka.
Warto przemyśleć konfigurację w swoim pokoju. Zwłaszcza że może to być
też alternatywa dla wielu innych urządzeń audio. CEOL N11 praktycznie nie
ma konkurentów w swojej kategorii, a jednocześnie atakuje inne kategorie
– głośników Wi-Fi czy soundbarów. Natomiast głośniki Wilson EL-4 udowadniają, że marka stała się dojrzała i jest w stanie zaoferować produkty,
które rzeczywiście z godnością mogą nosić nazwę Exclusive Line.

AUDIO

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

56

Sonos Arc
Niecały rok temu na łamach iMagazine napisałem, że Sonos Beam
jest „genialny” i przyznałem mu ocenę 5,5. Arc to jego większy brat,
wspierający Dolby Atmos i o wyższej cenie, ale czy warto do niego
dopłacać? To zależy…
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Co to jest?
Sonos, podobnie jak Beam, jest samodzielonym soundbarem, który można
rozszerzyć o subwoofer (Sonos Sub) oraz o dwa dodatkowe „tylne” głośniki
(np. 2 × Sonos One SL). Wspiera Amazon Aleksę i Google Assistant oraz
AirPlay 2, więc teoretycznie może pełnić dokładnie taką samą funkcję jak
Beam. W odróżnieniu od niego ma 11 głośników (8 wooferów i 3 tweetery),
zamiast 5, i przeznaczono go do telewizorów większych niż 49”. Jest sporo
większy od Beama – ma wymiary 1141,7 × 87 × 115,7 mm, czyli jest od niego
szerszy o 490,77 mm, wyższy o 47,2 mm i głębszy o 5,7 mm. (Beam ma
wymiary 651 × 68,5 × 100 mm).
Jeśli chodzi o porty, to ma złącze zwrotne HDMI ARC, aby podłączyć go
do telewizora, ale ten ostatni musi wspierać nowszy standard eARC, jeśli
chcemy wykorzystać w pełni nowy standard Dolby Atmos. Jest złącze do
optycznego audio i Ethernet, jeśli nie chcemy korzystać z Wi-Fi.
Arc, podobnie jak Beam i inne głośniki Sonosa, wspiera TruPlay, czyli
metodę kalibracji soundbara za pomocą iPhone’a, żeby rozumiał, jak
wygląda pomieszczenie, w którym jest zainstalowany i optymalnie dostarczał do niego dźwięk.
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Jak go podłączyć do telewizora?
Jak już wielokrotnie wspominałem, jedynym źródłem obrazu dla mojego
TV jest Apple TV. Obecnie korzystam z Sony KD-85XH9096, który ma
wsparcie HDMI 2.1 na dwóch z czterech portów (porty HDMI3 i HDMI4 dla
precyzji), co oznacza również wsparcie dla eARC i Dolby Atmos. Arc podłączony jest do HDMI4 i w TV skonfigurowany jest jako „zewnętrzny zestaw
audio”. Tymczasem Apple TV 4K podłączony jest do HDMI3, a dźwięk
z niego wysyłany jest do telewizora i przekazywany do Sonosa.
W przypadku starszych TV, niewspierających eARC, musielibyśmy się pogodzić z brakiem wsparcia dla Dolby Atmos (ARC nie zapewnia odpowiedniej
przepustowości dla tego standardu), a w przypadku braku ARC można jeszcze skorzystać ze złącza optycznego.
TV zatem ma Apple TV 4K podłączony do HDMI3 za pomocą kabla wspierającego HDMI 2.1 (dla Dolby Vision, Atmos itp.) i dokładnie takim samym kablem
ustanowione jest połączenie pomiędzy portem HDMI4 a Sonosem Arc.

Należy też pamiętać o prawidłowej konfiguracji Apple TV 4K, aby HDR/
Dolby Vision działał wtedy, kiedy jest dostępny, a w innych przypadkach,
żeby SDR przejmował pałeczkę.
Moja konfiguracja 85XH90 z Apple TV 4K oraz Sonosem Arc powoduje, że
mogę sterować nimi za pomocą Siri Remote lub pilota dołączonego do TV.
Do tego całość wspiera też HomeKit oraz AirPlay 2.
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Różnice względem Beama
Nie potrafiłem w pełni wykorzystać możliwości Beama, bo nie miałem
w starym TV ani złącza optycznego, ani HDMI ARC, więc skazany byłem
na przesył audio za pomocą AirPlaya. Teraz korzystam z HDMI eARC, mam
zatem pełne wsparcie dla Dolby Atmos. Samego Arca, gdy TV jest wyłączony, wykorzystuję również jako głośnik do muzyki, która rozchodzi się
po całym mieszkaniu za jego pomocą ze wsparciem trzech HomePodów
– multiroom tutaj działa znakomicie i nie mam też żadnych problemów
z brakiem synchronizacji audio pomiędzy żadnym z czterech głośników.
Arc jest, jak wspominałem, znacznie większy i ma więcej głośników, co
oznacza, że zdecydowanie bardziej wypełnia mieszkanie dźwiękiem. Może
też dzięki temu grać ciszej, przy czym trudniej określić źródło muzyki.

Arc jako soundbar do kina domowego
Głównym zadaniem soundbara jest jednak służyć jako soundbar do kina
domowego, zapewniając nam najlepsze możliwe wrażenia podczas oglądania filmów.
Dolby Atmos (i przy okazji Dolby Vision) testowałem na przykładzie filmu
„Greyhound” (Tom Hanks), dostępnego na Apple TV+. Różnica w stosunku
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do Beama jest duża. Dźwięk przestaje dochodzić do nas z rejonu „mniej
więcej pod telewizorem”, a zaczyna „z tej ściany przed nami”. Jest ogromna
różnica w separacji poszczególnych kanałów, ale osoby, które oczekują, że
będzie to grało tak dobrze, jak amplituner w konfiguracji 7.2, niestety się
zawiodą. Nie bez powodu Sonos oferuje dwa dodatkowe tylne głośniki
(One lub One SL) oraz subwoofer (Sub). W praktyce zauważyłem, że dźwięk
nie dociera tylko od przodu, ale jeden soundbar nie potrafi odwzorować
(jeszcze?) dźwięku docierającego zza naszych pleców.
Osobiście uważam, że Sub jest całkowicie zbędny dla osób, które nie
mieszkają w domku jednorodzinnym. Bas z Arca czuć bez subwoofera
i podejrzewam, że sąsiedzi również go czują – dodanie Suba zamieniłoby
mnie we wroga publicznego nr 1. Nie przepadam też za nadmiarem dźwięków niskotonowych, więc dla mnie to zbędna opcja, ale poważnie rozważyłbym dodanie dwóch Sonos One, jako tylne głośniki.
Niestety, to podnosi cenę zestawu z 3899 PLN za samego Arca, do 5397 PLN.
Konfiguracja Arc + Sub kosztuje 7298 PLN, a Arc + Sub + 2 × One SL aż 8796
PLN. Wchodzimy tutaj już w poważne kwoty, konkurujące z przyzwoitymi
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zestawami 5.1, więc warto wyznaczyć sobie zawczasu odpowiedni budżet,
aby nie przesadzić z zakupami. Zaletą systemu Sonosa jest jednak to, że
zakupy możemy sobie rozłożyć w czasie.

Soundbar zamiast 5.1
Niektórzy nie mogą zrozumieć, dlaczego zrezygnowałem z amplitunera
wysokiej klasy, wyposażonego w zestaw 5.1, na rzecz jednego „prostego”
soundbara. Rozważając swój nowy setup, brałem pod uwagę amplituner oraz 7.1. Problem był taki, że to rozwiązanie wymaga poprowadzenie
kabli oraz znalezienia miejsca na odpowiednią liczbę głośników. Mam to
wszystko niby gotowe, ale same głośniki zajmują dodatkową przestrzeń
i finalnie zdecydowałem się na absolutny minimalizm – TV + Apple TV +
soundbar. Wszystko ma oczywiście wsparcie AirPlay 2, więc gdy nie oglądamy filmów, to całość (wraz z kilkoma HomePodami) jest wykorzystywana
do streamowania muzyki z Apple Music. Dodatkową zaletą jest unikanie
problemów z tymi wszystkim standardami. Niestety, niektóre amplitunery,
telewizory i systemy audio nie chcą prawidłowo współpracować z Dolby
Vision i/lub Atmos. Robiąc tak minimalistyczny setup, praktycznie wykluczyłem problemy w tym zakresie, oszczędzając sobie nerwów.

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, a jak we wszystkim, również
tutaj chodzi o takie zbalansowanie wszystkich czynników, aby był to kompromis do zaakceptowania. Dla mnie jest nim mój setup, ale dla Was może
być to coś zupełnie innego.
Niestety nie miałem okazji przetestować Arca z dwoma One SL, skonfigurowanymi jako tylne głośniki. Podejrzewam, że taki zestaw byłby dla mnie
optymalny i jeśli będzie okazja, to opiszę go dla Was. Tymczasem jestem
więcej niż zadowolony z Arca, gdyż dla mnie to przede wszystkim dodatkowy głośnik dla Apple Music na co dzień, a dopiero wieczorami działa
w roli soundbara.
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Arc vs. Beam
Arc kosztuje o 2000 PLN więcej niż Beam (1899 PLN vs. 3899 PLN) i… będzie
lub nie będzie wart tej dopłaty, zależnie od Waszych oczekiwań. Arc gra
wyraźnie pełniej, głośniej (nie wykorzystuję Beama w 100%, więc to dla
mnie akurat nie jest zaletą) i zapewnia lepszą separację kanałów audio.
Przy okazji wspiera też Dolby Atmos.
Jeśli macie niewielkie oczekiwania od kina domowego i chcecie po prostu coś lepszego niż wbudowane w TV głośniki, to weźcie Beama, ale jeśli
Wasze potrzeby są większe i stać Was na dopłatę, to bierzcie Arca. Niewiele
jest obecnie na rynku soundbarów wyposażonych w AirPlay 2 i wspierających Dolby Atmos, więc wybór nie jest trudny, a zaletą Sonosa są uaktualnienia oprogramowania, wprowadzające nowe funkcje tam, gdzie jest to
możliwe oraz ich własny system multiroom, jeśli przypadkiem nie korzystacie z HomeKita.

Sonos Arc
•
•
•
•

Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5/6
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Audio Pro Addon T3
– imprezowa skrzynka
Niewielkie, przenośne głośniki są jedną z najpopularniejszych kategorii
sprzętu audio. Małe rozmiary i akumulator pozwalają używać ich
w wielu miejscach, więc dużo łatwiej się na nie zdecydować. Addon
T3 od Audio Pro to głośnik zaprojektowany tak, by brzmieć dobrze
niezależnie od warunków.
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Jeden z ostatnich produktów Audio
Pro, które testowałem, czyli zestaw
A26, zrobił na mnie duże wrażenie nie
tylko dzięki jakości brzmienia i funkcjom – miał też świetny stosunek ceny
do jakości. Przenośny głośnik Addon
T3 także jest bardzo dobrym urządzeniem, ale różni się od wspomnianych
kolumn właściwie wszystkim. To bardzo
prosty sprzęt, zamknięty w klasycznej,
nieco spartańskiej obudowie. Wzornictwo jest niezwykle surowe: na froncie
matowej skrzynki mamy trzy metalowe
maskownice głośników, na górze płytkę
ze szczotkowanego aluminium, na którą
trafiły przyciski oraz diody sygnalizujące poziom baterii i wybrane źródło,
zaraz obok jest też skórzany uchwyt do
przenoszenia. Z tyłu mamy natomiast
gniazdo ładowania (klasyczna „ósemka”),
wejście minijack oraz port USB-A o mocy
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wyjściowej 5 W, pozwalający ładować inne urządzenia (nie można wykorzystać go do podłączenia źródła dźwięku). Obok znalazł się też wylot
bass reflex. Na spodzie mamy natomiast cztery gumowe kolce – frontowe są dłuższe, więc głośnik jest odchylony o kilka stopni w górę. To
bardzo inteligentne rozwiązanie, pozwalające optymalnie skierować
dźwięk, zwłaszcza gdy Addon T3 stoi na podłodze.
Audio Pro zaprojektowało Addon T3 jako głośnik przenośny, ale domowy
– urządzenie nie jest odporne na wodę i stosowanie go na zewnątrz jest
ryzykowne. Świetnie sprawdzi się natomiast wszędzie indziej, zwłaszcza
że jest bardzo mały. Wymiary obudowy to zaledwie 215 × 115 × 135 mm,
waga jest natomiast spora – wynosi 2,18 kg. Akumulator jest bardzo mocny
– bez ładowania głośnik działa około 30 godzin przy 50% maksymalnej
głośności. Jest na tyle głośny, że taka wartość jest więcej niż wystarczająca
dla większości pomieszczeń o wielkości do około 20 m2. Przy maksymalnym poziomie głośności czas pracy skraca się do 12 godzin – tego akurat
nie sprawdziłem, nie jestem w stanie słuchać go z taką mocą nawet przez
kilka minut. Do ładowania jest wykorzystywany standardowy, dwużyłowy przewód „ósemka”, nawet jeśli go zgubimy bądź uszkodzimy, bez
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problemu dokupimy nowy (jest też spora szansa, że mamy taki w domu).
Podłączanie go do ładowania jest trochę uciążliwe, to złącze nie zostało
zaprojektowane do regularnego podpinania i odpinania wtyczki. Wspominałem wcześniej, że na górze głośnika znalazł się panel sterujący. Ten
jest bardzo wygodny, daje dostęp do niemal wszystkich funkcji: włączania,
parowania, przełączania źródła pomiędzy Bluetooth i minijack oraz regulacji głośności. Mocno brakuje mi przycisku do wstrzymywania i wznawiania odtwarzania. Szkoda też, że przycisk parowania włącza je natychmiast,
a nie po krótkim przytrzymaniu, kilkakrotnie przypadkowo przerwałem
w ten sposób odtwarzanie.
Za dźwięk w Addon T3 odpowiadają dwa głośniki wysokotonowe o średnicy 19 mm każdy oraz głośnik niskotonowy o średnicy 89 mm, doposażony
w tunel bass reflex. Słychać, że nie pokrywają one równo całego pasma,
to szczególnie odczuwalne na granicy średnich i niskich tonów. Głośnik
nie brzmi też zbyt dobrze przy cichym odtwarzaniu – dopiero przy poziomie głośności powyżej 30% dźwięk staje się pełniejszy. Ogólnie Addon T3
gra dość wąsko, na środku czuć niewielką separację, w całym brzmieniu
szczegółowość jest dobra. Bas wypada najlepiej – jest wyraźny, mocny,
choć krótki. Góra brzmi dobrze, pod kontrolą, bardzo podoba mi się
dźwięk talerzy perkusji, ale syntetyczne dźwięki z popowych kawałków są
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odtwarzane prawidłowo. Środek zostaje trochę w tyle, głównie przez przeciętną separację instrumentów. Gdzie takie brzmienie się sprawdzi? Przede
wszystkim w popie i elektronice, ale też w funku. Słuchając albumu „Brighter Future” od Big Gigantic, uznałem, że to właśnie dla takiej muzyki Addon
T3 jest idealny. Mocny, energiczny bas przecinany z rzadka wokalem, za to
znacznie częściej wysokimi dźwiękami saksofonów i innych instrumentów
dętych, a także licznymi syntetycznymi dźwiękami to kombinacja, która
wybrzmiewa na tym sprzęcie doskonale.
Addon T3 to bardzo prosty, ale solidny głośnik. Niewątpliwą zaletą są jego
wymiary i wydajna bateria, choć gdybym miał go kupić, to również dla
jego imprezowego brzmienia. Zdecydowanie nie jest najbardziej szczegółowo grającym sprzętem, jakiego używałem, ale nie można mu odmówić
własnego charakteru. Niezwykle zaskakuje też maksymalna głośność – ta
z powodzeniem wystarczy do odsłuchu w sporym pomieszczeniu.

Audio Pro 			
Addon T3		
•
•
•
•

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

Plusy:
• świetna bateria
• duża głośność maksymalna
Minusy:
• brak przycisku zatrzymania
i wznowienia odtwarzania
• przeciętna separacja
instrumentów
Cena: 555 PLN
Do kupienia w: Top Hi-Fi
					 & Video Design
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Bose QuietComfort Earbuds
– legendarne ANC w wersji mini

Dzięki modelowi nausznych słuchawek QC35 Bose stało się liderem
wśród producentów sprzętu audio z ANC. Jakość redukcji hałasu
połączona z bardzo dobrym brzmieniem była długo nie do przebicia.
Teraz firma zaimplementowała tę technologię do mniejszych, ale
równie dobrych QuietComfort Earbuds.
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To, że każdy producent ma w ofercie słuchawki true wireless, stało się
normą. Sukces AirPodsów pokazał, że wygoda jest na co dzień ważniejsza
niż jakość brzmienia, inni producenci bardzo szybko podążyli tym śladem.
W przypadku QuietComfort Earbuds trudno jednak odnieść wrażenie, że
Bose chciało za wszelką cenę konkurować ze słuchawkami Apple. Testowane przeze mnie słuchawki są bowiem całkiem spore, nawet jak na bezprzewodowe pchełki, mają naprawdę duże pudełko ładujące, którego nie
sposób zmieścić ot tak do każdej kieszeni, a ich wzornictwo jest co najwyżej ładne, ale z całą pewnością nie ekstrawaganckie i rzucające się w oczy.
Co ważniejsze jednak, nie brzmią też przeciętnie, jak zwykłe AirPodsy. Bose
nie pozwoliłoby sobie na obniżenie jakości dźwięku kosztem mobilności,
co wyraźnie słychać – brzmienie jest pełne i szczegółowe. Obudowy słuchawek są surowe, nie mają fizycznych przycisków, zewnętrzna część każdego panelu jest natomiast dotykowa. Płytki rozpoznają stuknięcia i gesty,
ale na szczęście nie przesadzono z ich liczbą i sterowanie jest proste.
Wewnętrzna część słuchawki, zwrócona w stronę ucha, jest już błyszcząca,
a na dole i boku odznaczają się wyraźnie liczne otwory mikrofonów. Nie
sposób nie zauważyć też dużej, gumowej nakładki dousznej, połączonej
ze skrzydełkiem, zaczepiającym się o wnętrze małżowiny. Niestety, nie da
się ich dobrać osobno, więc mamy ograniczone możliwości dopasowania
ich do swojego ucha. Wkładki zrobiono z bardzo wysokiej jakości silikonu,
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który nie jest sztywny i nie męczy pomimo kilku godzin w uchu. Pudełko
ładujące jest jednym z największych, jakie widziałem. Na zewnątrz plastik
jest matowy, wewnątrz natomiast użyto błyszczącego – wygląda bardzo
elegancko, szczególnie tuż po otwarciu, gdy włączają się białe diody na
słuchawkach. Na środku jest tylko jeden przycisk parowania przez Bluetooth, diody sygnalizujące stan naładowania etui umieszczono natomiast na
zewnątrz, pod przyciskiem do otwierania. Do ładowania go służy USB-C,
znajdujące się na tylnej ścianie.
Niedawno Bose wydało nową aplikację do obsługi swoich nowych produktów. Bose Music, bo tak się ona nazywa, jest świetnie zaprojektowana,
przejrzysta i prosta w obsłudze. Widać w niej zarówno poziom naładowania każdej słuchawki z osobna, jak i stopień redukcji hałasu, głośność
i źródło dźwięku. QC Earbuds można sparować z dwoma urządzeniami
jednocześnie i przełączać między nimi automatycznie. Podczas gdy oglądamy na tablecie film i zaczyna dzwonić telefon, słyszymy w słuchawkach
właśnie dźwięk z niego. Niestety, o ile w przypadku iPada i iPhone'a przełączanie działa dobrze, to już nijak nie udało mi się zmusić go do działania
z MacBookiem. Na liście sparowanych urządzeń wyświetlał się zarówno
komputer, jak i smartfon, ale funkcja nie działała. Szkoda, bo często
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w ciągu dnia korzystam właśnie z tej pary urządzeń. W aplikacji można też
skonfigurować sterowanie za pomocą dotyku. Jest bardzo prosto – przytrzymanie palca na lewej słuchawce wywołuje informację głosową o poziomie baterii lub przejście do kolejnego utworu. Wykonywanie gestu w górę
i w dół na prawej słuchawce reguluje natomiast głośność (funkcja pojawiła się w ostatniej aktualizacji oprogramowania), dwukrotne stuknięcie
pauzuje i wznawia odtwarzanie, a przytrzymanie na niej palca wywołuje
Siri. Brakuje możliwości powrotu do poprzedniego utworu oraz włączenia
pass-through, czyli przepuszczania dźwięku z zewnątrz. Niestety, ale tej
funkcji nie da się samodzielnie aktywować, choć włącza się podczas rozmów i działa naprawdę dobrze (można nawet ustawić w aplikacji stopień
przepuszczania dźwięków z zewnątrz). To poważny brak, ograniczający
możliwość stosowania ich choćby podczas jazdy rowerem. Słuchawki mają
czujnik zbliżeniowy, który wstrzymuje odtwarzanie po wyjęciu jednej
z ucha, można go też wyłączyć.
Najważniejszą funkcją QC Earbuds jest bez wątpienia ANC. Ma kilkanaście
poziomów wyciszania dźwięku otoczenia, w połączeniu z bardzo szczelnym
dopasowaniem do kanału słuchowego jest w stanie wyciąć bardzo dużo
hałasu. Przy najwyższym poziomie ruchliwa ulica z przejeżdżającymi tramwajami jest lekkim szumem, który przestaje zwracać na siebie kompletnie
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uwagę, gdy tylko włączymy muzykę. Nawet
przy ANC zmniejszonym do minimum słuchawki dobrze izolują, choć oczywiście różnica
jest ogromna. Na tym przykładzie doskonale
widać, jak ważne jest stosowanie odpowiedniej
izolacji mechanicznej – bez niej ANC nigdy
nie da oczekiwanego efektu. Korzystając z QC
Earbuds, zauważyłem jeden dość męczący drobiazg. Zdarza mi się słuchać przed zaśnięciem
podcastów, leżąc na boku – używam wtedy
tylko jednej słuchawki. Jeśli jest to prawa,
wszystko działa prawidłowo. W przypadku
lewej nie jest tak łatwo, bo wystarczy zamknąć
pudełko, by ta się rozłączyła. Wygląda na to,
że komunikuje się ona z prawą, a dopiero
ta paruje się ze źródłem. Bateria słuchawek
wypada bardzo dobrze – to około sześć godzin
słuchania bez ładowania, etui wydłuża ten czas
o kolejne 12 godzin. Ponadto samo pudełko
może być zasilone nie tylko przewodowo, ale
też bez kabla, w standardzie Qi.
Brzmienie Bose QC Earbuds jest dokładnie
takie, jakiego się spodziewałem. Zamknięta
konstrukcja ogranicza szerokość sceny i separację, mimo tego słychać ją naprawdę dobrze.
Przestrzeń też jest odczuwalna, choć nie tak,
jak choćby w słuchawkach półotwartych. Tym,
co słychać od razu, jest ocieplenie brzmienia,
środek i dół są wyraźnie niższe, niż na bardziej
„płaskich” słuchawkach referencyjnych. Mnie
ten dźwięk odpowiada – typowo sportowa
konstrukcja tego modelu od razu sugeruje
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podbicie basu, przydatne podczas treningu. I jaki to jest bas! QC Earbuds
dostarczają mięsistych, głębokich niskich tonów, budujących świetne tło, ale
i nadających rytm. Nie są przy tym przesadzone, choć nie można im odmówić
mocy. Środek nie został zanadto wyeksponowany, jest dobrze słyszalny. Brakuje w nim trochę detali, choć nie słychać tego w każdym utworze. Góry jest
zauważalnie mniej, słychać ją dobrze i całkiem szczegółowo. Nie przeszkadza
przy głośnym słuchaniu, zniekształcenia pojawiają się dopiero przy bardzo
dużej głośności.
Słuchawek true wireless jest na rynku wiele, ale tylko niektóre modele
mają tak imponującą listę funkcji, co Bose QuietComfort Earbuds. W tej
cenie można mieć lepiej brzmiące słuchawki, ale nie znaczy to, że nie są
warte swojej ceny – wyraźnie słychać, że dokładnie taki dźwięk miały
generować. Ponadto nie spotkałem jeszcze dokanałówek z równie dobrym
ANC i tak świetnie trzymających się w uchu, niezależnie od tego, czy tylko
idziemy, czy też ćwiczymy. Choć zaprojektowano je wyraźnie z myślą
o sporcie, to ich zastosowania nie ograniczają się tylko do niego. Są tak
wygodne, że biurze czy w domu sprawdzą się równie dobrze.

Bose QuietComfort
Earbuds 		
•
•
•
•

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

• doskonałe ANC
• bardzo dobre, pełne brzmienie
• świetnie trzymają się w uszach
Minusy:
• pass-through tylko podczas
rozmów
• nie można słuchać tylko na lewej
słuchawce
Cena: około 1200 PLN
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Aftershokz OpenMove
– stały kontakt
Kontakt z otoczeniem podczas uprawiania sportu jest bardzo ważny,
szczególnie jeśli nie trenujemy na zamkniętym, przeznaczonym
do tego obiekcie. Wiele modeli słuchawek oferuje specjalny tryb
przepuszczania do ucha dźwięków z zewnątrz. Słuchawki Aftershokz
nie potrzebują takiego rozwiązania – dzięki przewodnictwu kostnemu
to, co dzieje się wokół, słyszymy zawsze.
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Pierwsze modele słuchawek Aftershokz
zrobiły na mnie naprawdę duże wrażenie. Przylegały do głowy obok ucha,
a mimo tego były w stanie transmitować
do niego dźwięk, nie blokując przy tym
odbioru żadnych sygnałów z zewnątrz.
To było niemałą nowością w produktach
konsumenckich; przewodnictwo kostne
było wykorzystywane głównie w sprzęcie
medycznym. Do dziś korzystam z modelu
Trekz Titanium, który mimo kilku lat na
karku wygląda i działa jak nowy. OpenMove, czyli nowe słuchawki Aftershokz,
bardzo go przypominają, choć to najtańszy
model w ofercie. Ich zasada działania nie
zmieniła się, ale są zdecydowanie dojrzalszym produktem. To urządzenie przeznaczone do sportu, bardzo lekkie (ważą tylko
29 g) i odporne na wodę (IP55). Obudowa
jest zrobiona z matowego, wysokiej jakości
plastiku, a elastyczny pałąk pokryto gumą.
Na lewej słuchawce znalazł się przycisk do
sterowania odtwarzaniem, na obudowie
prawego zausznika mamy natomiast dwa
przyciski, służące nie tylko do regulacji
głośności, ale i włączania urządzenia, parowania i zmiany korekcji brzmienia. Obok,
pod zaślepką, znajduje się port USB-C. Słuchawki robią wrażenie bardzo trwałych, są
też ładne, aczkolwiek ich nietypowe wzornictwo łatwo rzuca się w oczy, niezależnie
od koloru obudowy.
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Podstawowym zastosowaniem OpenMove jest sport, muszą więc być
wygodne w obsłudze i odporne na warunki zewnętrzne. Ich konstrukcja
sprawia, że bardzo trudno je uszkodzić. W zestawie dostajemy zresztą
miękkie etui do transportu, w bagażu się zatem nie porysują (ale materiał obudowy jest na tyle wytrzymały, że i tak bym się o niego specjalnie
nie martwił). Pomimo niewielkiej liczby przycisków obsługa słuchawek
jest bardzo wygodna. Klawisze mają wyraźny, wyczuwalny skok i nie
wymagają użycia przesadnie dużej siły. Ponadto wyłącznik jest bardziej
wypukły od przycisku obok, nie sposób ich pomylić. Trzeba jednak
zapamiętać kilka kombinacji przycisków, bo sterowanie jest całkiem
rozbudowane. Zmiana korekcji dźwięku odbywa się przez przytrzymanie obu przycisków głośności, poziom baterii sprawdzamy, wciskając
przycisk do ściszania, ale tylko wtedy, gdy muzyka nie jest odtwarzana.
Nawet po kilku dniach nadal zastanawiałem się, jak wywołać daną
funkcję, choć problematyczne są tylko te, z których korzysta się rzadko.
Pewnym ograniczeniem w zastosowaniach sportowych jest konstrukcja
słuchawek, konkretniej zaś opierający się na karku pałąk. W ćwiczeniach
wymagających odchylania głowy do tyłu powoduje to przemieszczanie
się słuchawek (nie spadają, ale ich ruch wpływa na brzmienie odtwarzanego dźwięku).
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Nie ma lepszych słuchawek do biegania czy jazdy rowerem w mieście, jeśli zależy nam na zachowaniu kontaktu
z otoczeniem.

Przez to, że OpenMove mają konstrukcję otwartą, kiepsko nadają się do
używania w hałaśliwych miejscach pokroju siłowni czy samolotu. Nie
pomaga im też stosunkowo niska głośność maksymalna, są zbyt ciche, by
przebić się w takim otoczeniu. Zupełnie inaczej wygląda to na zamkniętych obiektach sportowych, w parkach czy innych przestrzeniach, gdzie
jest cicho. Ponadto nie ma lepszych słuchawek do biegania czy jazdy
rowerem w mieście, jeśli zależy nam na zachowaniu kontaktu z otoczeniem (a ten, ze względu na bezpieczeństwo, jest zdecydowanie ważniejszy niż jakość brzmienia). Ich konstrukcja sprawia, że dźwięk słyszymy nie
tylko my, ale i osoby w najbliższym otoczeniu (choć tylko w minimalnym
stopniu). Ich użyteczność w zastosowaniach sportowych podnosi też niezła bateria, która ładuje się co prawda długo, bo niecałe dwie godziny, ale
wystarcza za to nawet na sześć godzin odtwarzania. Trzeba jednak pilnować, by je wyłączyć, bo nie robią tego automatycznie. Ponadto słuchawki
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mogą być połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie, umożliwia to
też płynne przełączanie (i to automatyczne) pomiędzy źródłami dźwięku.
Słuchawki mają trzy ustawienia korekcji brzmienia, oprócz standardowego mamy też wzmocnienie głosu, doskonale sprawdzające się podczas
rozmów czy słuchania podcastów oraz tryb słuchania z zatyczkami do
uszu. Dostajemy je w zestawie, są spakowane w niewielkie etui, można
je też czyścić na mokro. Po założeniu ich dźwięk faktycznie jest inny,
choć trudno nazwać go lepszym. Pojawia się trochę basu, całe brzmienie
znacznie się obniża, ale jednocześnie znacznie spada szczegółowość. To
zawsze jakiś sposób na głośne otoczenie, ale długofalowo nie wyobrażam sobie zakładania zatyczek równolegle ze słuchawkami. Przez zdecydowaną większość czasu używałem korekcji standardowej do muzyki
i wzmocnienia głosu do podcastów. Wrażenia z odsłuchu muzyki były

Niskich tonów nie ma właściwie wcale, ale przy takiej konstrukcji nie spodziewałem się, że będzie inaczej.
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niezłe, szczegółów jest całkiem sporo, separacja instrumentów jest na
akceptowalnym poziomie, dobrze brzmi przede wszystkim środek, góra
została zauważalnie wyciszona. Niskich tonów nie ma właściwie wcale,
ale przy takiej konstrukcji nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Podczas rozmów czy w czasie odtwarzania podcastów OpenMove spisują się
znacznie lepiej. Odsłuch jest bardziej naturalny, rozmowa również, bo nie
tłumią dźwięków z zewnątrz. Mikrofon też daje radę, przyzwoicie zbiera
dźwięk, nawet w głośnym otoczeniu mowa jest zrozumiała.
Bardzo lubię urządzenia pokroju OpenMove. Te słuchawki są bardzo
niszowe, ich konstrukcja nie pozwala na uzyskanie wysokiej jakości brzmienia, ale to nigdy nie było celem ich producenta. Mają gwarantować kontakt
z otoczeniem, a jednocześnie odtwarzać dźwięk (który wcale nie musi być
muzyką). W przypadku tego modelu mamy do czynienia z urządzeniem
dopracowanym, pomimo dość skromnego wachlarza funkcji. Zdecydowanie polecam, zwłaszcza jeśli mają urozmaicić trening w mieście.

Aftershokz 			
OpenMove 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• zapewniają komfort słyszenia otoczenia
• naturalne prowadzenie rozmów
• wygodne i lekkie
•
•
•
•

Minusy:
brak automatycznego wyłączania
przeciętne brzmienie i brak basu
opierają się na szyi przy odchylaniu głowy
dane

Cena: 399 PLN
Dostępne w: Aftershokz
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Jabra Elite 85t

– cisza w wydaniu dousznym
Jabra mocno zaskoczyła mnie w 2020 roku. Najpierw zaprezentowała
świetny model słuchawek True Wireless Elite 75t, potem wspomniany
model doposażyła w ANC dzięki aktualizacji. Jak już wydawało się, że
na ten rok powiedziała ostatnie słowo, zaprezentowała zupełnie nowy
model – Elite 85t – z jeszcze lepszym ANC i poprawionym audio.
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Gdy na nie czekałem, zastanawiałem się
nad tym, jak duża różnica będzie między
modelami. W końcu oba są bardzo do siebie
podobne i na papierze, tzn. na www, mają
niewiele różniącą się specyfikację. Jednak
powiem Wam, że różnica jest duża i warta
rozważenia, choć pod pewnymi warunkami.
Jabra Elite 85t to zupełnie nowe słuchawki
douszne z technologią Jabra Advanced ANC,
które oferują najwyższej klasy redukcję
szumów.
Dzięki półotwartej konstrukcji należą do
najwygodniejszych słuchawek dousznych,
z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. Ponieważ eliminowany jest dźwięk np.
własnych kroków czy przeżuwania, można
słuchać i rozmawiać bez izolującego efektu
zatyczek do uszu.

Jabra Advanced ANC
Możliwości technologii Jabra Advanced ANC
nie ograniczają się tylko do jej włączania
i wyłączania. Podwójnym suwakiem można
ustawić funkcje ANC i podsłuchiwania (HearThrough) w dowolnym zakresie, dzięki czemu
możemy decydować, czy chcemy słyszeć
otoczenie, czy też się od niego odizolować.
Mamy do dyspozycji aż 11 poziomów dźwięku.
Każdy poziom – od pełnego trybu ANC,
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przez wszystkie pośrednie ustawienia, aż do poziomu HearThrough – różni
się o około 3 dB od kolejnego i tym samym zapewnia zauważalną różnicę
z każdą kolejną zmianą ustawień. Z maksymalnym poziomem ANC jest to
jeden z najlepszych wyników na rynku.
To, co przede wszystkim odróżnia 85t od 75t, to technologia sześciu mikrofonów zlokalizowanych wewnątrz i na zewnątrz słuchawek (po trzy na
każde ucho: dwa na zewnątrz i jeden wewnątrz) oraz ulepszona ochrona
przed szumem wiatru. Właśnie to sprawia, że wyraźne rozmowy można
prowadzić wszędzie.

12-milimetrowe przetworniki
12-milimetrowe przetworniki w słuchawkach Jabra Elite 85t emitują donośny dźwięk z mocnymi basami, jednak jest on bardziej neutralny niż w 75t.
Powinno to przypaść do gustu wszystkim tym, którzy cenią sobie słuchawki, które jak najmniej zmieniają nagranie, oferując dźwięk możliwie
zbliżony do tego, jak zmasterował go producent. Oczywiście brzmienie
audio można personalizować w aplikacji Jabra Sound+. Funkcja MySound profesjonalnie optymalizuje i konfiguruje dźwięk w wyniku działania
dostępnego w aplikacji testu słuchu, a następnie kalibruje słuchawki.
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W efekcie muzyka jest genialnie dostosowana do indywidualnego profilu
słuchowego użytkownika.

Multipoint
Oczywiście, jak przystało na Jabrę, Elite 85t są wyposażone w moją ulubioną funkcję, czyli multipoint. Jest to możliwość podłączenia równoległego jednocześnie do dwóch urządzeń. Bez tego nie wyobrażam sobie
w tej chwili żadnych słuchawek. Jeśli jakieś tego nie mają, automatycznie
u mnie się nie sprawdzają.

Bezprzewodowe ładowanie
Słuchawki Jabra Elite 85t obsługują funkcję bezprzewodowego ładowania
i są zgodne ze wszystkimi ładowarkami z certyfikatem Qi, dzięki czemu
w przypadku spadku poziomu ich naładowania wystarczy położyć je
na podkładce do ładowania lub użyć kabla USB-C. Model ten działa na
baterii według producenta przez 5,5 godziny z włączoną funkcją ANC lub
do 25 godzin przy użyciu etui ładującego (z włączoną funkcją ANC) i do 7
godzin lub 31 godzin przy użyciu etui ładującego z wyłączoną funkcją ANC.
W praktyce jeszcze nie udało mi się ich rozładować podczas używania,
a o ładowaniu etui… zapominam.
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Ceny i dostępność
Jabra Elite 85t są dostępne w wybranych sklepach, a ich rekomendowana
cena detaliczna to 999 zł. Słuchawki są dostępne w kolorze tytanowo-czarnym. W pierwszym kwartale 2021 roku będą dostępne także w kolorach:
złoto-beżowym, miedziano-czarnym, czarnym i szarym.

Podsumowując
Jabra Elite 85t to świetna opcja, jeśli nie mamy innych słuchawek albo mamy
np. starszy model Jabra Elite 65t. Jeśli mamy Elite 75t, warto dokładnie zastanowić się nad przesiadką. 85t są minimalnie większe od 75t. Choć kształt
owalnych, silikonowych wkładek EarGels jest wygodniejszy w 85t, to mimo
wszystko bardziej wystają z ucha niż 75t, przez co według mnie właśnie 75t
bardziej nadają się np. do sportu. Natomiast jeśli chodzi nam przede wszystkim o dźwięk i ANC, to tutaj nie ma nad czym się zastanawiać. ANC w Elite
85t sprawdza się genialnie i działa perfekcyjnie. Specjalny chip do Qualcomm plus 6 mikrofonów robi świetną robotę. Ja się przesiadłem.
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Vivo X51 5G

– gimbal w telefonie
Na rynek polski wreszcie weszło Vivo. Części z Was może to niewiele
powiedzieć, ale jest to gracz numer 2 w Chinach, a globalnie
jest na czwartym miejscu. Wejście mamy od razu z przytupem
– wprowadzają świetnie wyglądające, bardzo dobre telefony oraz
akcesoria. Ja od około miesiąca testuję najwyższy model dostępny
obecnie w ofercie – X51 5G.
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Vivo jest już na rynku od 25 lat, jednak dopiero teraz zdecydowało się
na oficjalną ekspansję międzynarodową. Warto zwrócić uwagę, że jest
to brand z tej samej grupy co Oppo, OnePlus i Realme. Pozycjonowany
zdecydowanie najwyżej ze wspomnianych jako marka premium. Tutaj też
trafiają najnowsze i najbardziej przełomowe rozwiązania w pierwszej kolejności. Bardzo głośno było swego czasu o modelu NEX, który jako pierwszy
na rynku był prawdziwie bezramkowy, z wysuwanym automatycznie od
góry aparatem.

Wygląd
X51 5G jest bardzo elegancki. Smukły i cienki. Bardzo podobają mi się
matowe, szklane, tylne plecy. Sprawia to, że nie tylko mamy wygodniejszy
w trzymaniu telefon, ale i przyjemniejszy w dotyku. Dodatkowo matowa
powierzchnia nie łapie tak bardzo odcisków palców.
Metalowa ramka dookoła telefonu jest bardzo cienka. Wszystko przez to,
że zarówno ekran, jak i tylna obudowa, są zagięte.
To, co zwraca przede wszystkim uwagę, to wyspa z aparatami. Od razu
widać, że coś tu jest nie tak. Mamy duży, główny obiektyw, dwa mniejsze oraz czwarty, peryskopowy zoom. Ten największy, główny aparat jest
z wbudowanym gimbalem i stanowi oryginalny element wzornictwa.
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Ekran
Jak wspomniałem wcześniej, ekran jest zagięty, przez co mamy wrażenie
braku ramek. Jest to znany też u innych producentów zabieg, jednak dający
świetny efekt. Technologia HDR 10+ zapewnia jasny i żywy obraz, a poddana obróbce AG Frosting szklana powierzchnia sprawia w dotyku miękkie
i delikatne wrażenie.
Ekran to oczywiście AMOLED wpierający paletę 16 mln kolorów. Co ważne,
częstotliwość odświeżania mamy na poziomie 90 Hz. Ekran ma rozdzielczość 2378 × 1080 pikseli, w rozmiarze 6,56", co przekłada się na 398 ppi.
Jak łatwo się domyślić, co potwierdzam, wszelkie treści wspierające HDR,
o dużym kontraście i liczbie szczegółów wyglądają na nim świetnie.
Oczywiście ekran ma funkcję always-on-display, która umożliwia wyświetlanie powiadomień, niestety tylko w postaci ikon aplikacji i jednocześnie
tylko czterech.
W ekranie ukryty jest też czytnik linii papilarnych. Działa błyskawicznie
i bezbłędnie.
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Co jest w środku?
X51 5G wprowadzony do sprzedaży w Polsce jako najwyższy model producenta jest de facto bardzo mocnym telefonem ze średniej półki. Ma kilka
braków, które mają konkurencyjne flagowce, jednak trzeba przyznać, że
kompletnie nie wpływają one na codzienne użytkowanie.
X51 5G pracuje pod kontrolą wysoko wydajnego, energooszczędnego procesora Qualcomm Snapdragon 765G z ośmioma rdzeniami. Do dyspozycji
mamy 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Za grafikę odpowiada
układ Adreno 620. Taki zestaw gwarantuje nam spokojną i wygodną pracę.
Kilka dni przed napisaniem tego tekstu dostałem dużą aktualizację systemu do Android 11 i nakładki Funtouch OS 11.
Dwa słowa o Funtouch OS. To nakładka opracowana przez Vivo, która
w bardzo niewielkim stopniu, praktycznie w ogóle, nie zmienia czystego
Androida, dzięki czemu uważam ją za jedną z najlepszych na rynku.

5G
5G w dzisiejszych czasach to podstawa każdego szanującego się telefonu.
Wprawdzie w Polsce mamy tego 5G tyle, co kot napłakał, ale jak już jest,
to możemy cieszyć się sporo większymi transferami i stabilnością netu
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niespotykaną w LTE. Testowałem X51 5G w centrum Warszawy, gdzie
znalazłem zasięg 5G – transfery miałem cały czas na poziomie około
150/70 Mbps, przemieszczając się.

Aparat
O wyspie już wspominałem przy okazji omawiania wyglądu X51 5G. Teraz
przejdę do konkretów, bo właśnie fotografią, a nawet bardziej filmowaniem
X51, stoi. O ile w kwestii fotografii w pełni potwierdzam jego możliwości
i jakość, to w kwestii wideo nie będę oceniał z prostej przyczyny – nie filmuję zbyt często, jednak efekty, dla laika, jakim jestem, są niesamowite.
Pod względem konfiguracji kamery model X51 5G nie ustępuje żadnym
flagowym smartfonom dostępnym obecnie na rynku. Jest wyposażony
w jeden moduł aparatu z przodu (32 Mpx f/2.45, z matrycą od Samsunga)
i cztery z tyłu, w tym peryskopowy obiektyw obsługujący 60-krotny Hyper
Zoom.
• standardowy 48 Mpx, f/1.6,
• portretowy 13 Mpx, f/2.46,
• szerokokątny 8 Mpx, f/2.2, z funkcją Macro,
• tele 8 Mpx, f/3.4.
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W X51 5G możemy włączyć tryby Super Night i Astro, by
robić zdjęcia nocne zarówno w mieście, jak i poza nim.
Z kolei funkcje Super Wide-Angle oraz Super Macro
pomagają tworzyć profesjonalnie wyglądające fotografie bez względu na sytuację. Vivo opracowało specjalny
tryb Portrait, wyodrębniający główny motyw tła przy
użyciu specjalnego algorytmu. Umożliwia to stosowanie
niezależnych, dodatkowych efektów.
Smartfon X51 5G pozwala korzystać z wielu profesjonalnych technologii fotografowania. Aby zmniejszyć
drgania, został wyposażony w system kamery z…. gimbalem – obrotowo-uchylnym stabilizatorem obrazu,
który pozwala uzyskać wyraźne zdjęcia i filmy w ruchu,
nawet nocą. Wzorowany na profesjonalnym, pełnowymiarowym gimbalu moduł stabilizacji porusza się
przeciwnie do drgań, zwiększając stabilność głównego
aparatu. Kiedy fotografujący lub filmujący smartfon
zaczyna się przechylać lub obracać, żyroskop w kamerze z gimbalem określa kierunek i zakres ruchu. Następnie cały moduł gimbala przemieszczany jest przez
siły elektromagnetyczne w przeciwną stronę, co kompensuje drgnienie. Aby zapewnić ciągłość stabilizacji
kadru, położenie modułu zmienia się z częstotliwością
aż 100 Hz. Kąt kompensacji drgań dochodzi do X3° +
Y2°. W przypadku biegania nocą kąt ten jest trzykrotnie
większy niż w tradycyjnych optycznych stabilizatorach obrazu, dzięki czemu obraz pozostaje wyjątkowo
wyraźny. Umożliwia to skuteczną kompensację drgań
ręki, nie tylko przy filmowaniu, ale przede wszystkim
nocą, gdy wymagany jest długi czas ekspozycji. Stabilność obrazu można zweryfikować dzięki funkcji Gimbal
Radar, wyświetlanej na ekranie animowanej piłeczce
odzwierciedlającej jego ruchy. W uzyskaniu wyraźniejszych fotografii i filmów pomaga dodatkowo algorytm,
kompensujący rozmycie ruchomych obiektów, wyspecjalizowane czujniki i stałe śledzenie ostrości.
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Bateria
Pomimo swojej smukłej budowy X51 5G cechuje się wytrzymałością pojemnej baterii. Producent zastosował duże ogniwo 4315 mAh. W komplecie
znajdziemy szybką, 33-watową ładowarkę FlashCharge, dzięki której naładujemy telefon do pełna w czasie poniżej godziny. Około 20-minutowe
ładowanie daje nam jakieś 50% – to bardzo dobry wynik. Testując go
w boju, traktując go standardowo, jak zwykle korzystam z telefonu, czyli
dzwoniąc, oglądając filmy, przeglądając socjale, nie potrafiłem go zajechać
do końca, zawsze na koniec dnia zostawało mi około 20–30%. Ograniczając
się, były to dwa dni, a w trybie drugiego telefonu wytrzymywał 3–4 dni i to
nie wyłączając go ani nie przełączając w tryb ograniczonego zużycia energii. Brakuje w nim mi jedynie ładowania indukcyjnego.

Podsumowanie
Vivo X51 5G bardzo miło mnie zaskoczył. To świetny telefon z genialnymi
aparatami. Jest smukły i lekki. Wygląda elegancko, w szczególności matowe
plecy robią dobre wrażenie. Choć producent nie informuje o wodoszczelności, to myślę, że nie potrzebujemy obawiać się zalania – w końcu
w jakimś celu szufladka na SIM ma uszczelki. Do pełni szczęścia brakuje mi
tylko głośników stereo i ładowania indukcyjnego. W zestawie dostajemy
szybką ładowarkę 33 W, słuchawki na kablu (uwaga – ze złączem jack oraz
przejściówką na USB-C) oraz silikonową, przeźroczystą obudowę zabezpieczającą plecki telefonu. Całość wyceniona została na 2999 PLN. To wg mnie
uczciwa cena za możliwości i jakość wykonania, jakie oferuje X51 5G.
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Hammer Explorer Pro
– priorytet: odporność
Wydawać by się mogło, że kategoria smartfonów o podwyższonej
odporności na uszkodzenia jest martwa – wielu użytkownikom
wystarczy szkło na ekranie i etui. Są jednak takie marki jak Hammer,
które nie bez powodu trzymają się na rynku.
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Hammer, czyli marka firmy myPhone, to
linia kilku modeli smartfonów z Androidem,
charakteryzujących się wzmocnionymi obudowami, odpornością na pył i wodę oraz
dodatkowymi funkcjami, przydatnymi podczas
wykorzystywania ich w trudnych warunkach.
Nie sposób nie zwrócić uwagi na wzornictwo
– każdy z tych telefonów wygląda jak wyjęty
z katalogu Boscha czy Hilti. Hammer Explorer
Pro, czyli najwyższy model w portfolio, nie jest
tu wyjątkiem. To duży (160 × 77,2 × 14,8 mm)
i dość ciężki smartfon (273 g) z wyraźnymi ramkami nad i pod ekranem, zamknięty w obudowie pokrytej w znacznej części gumą, mającej
też wstawki z aluminium. Front nie wygląda
nowocześnie, nie wpasowuje się w trend minimalizowania ramek, nie o to tu jednak chodzi. Gumowa krawędź, wystająca minimalnie
ponad powierzchnię wyświetlacza, zmniejsza
ryzyko rozbicia go przy upadku na płaską
powierzchnię. Wyświetlacz przykryto Gorilla
Glass 3 – to wyraźna oszczędność, bo od
dawna na rynku dostępna jest już 5. generacja
tego materiału. Skaner odcisku palca również
osadzono głębiej. Znalazł się z tyłu obudowy,
pod aparatem, nie miałem jednak problemu
z trafianiem w niego. To skaner aktywny, więc
odblokuje smartfona nawet wtedy, gdy jego
ekran jest wygaszony. Czułość i szybkość są
bardzo dobre, nawet po jednokrotnym zeskanowaniu palca ten odczytywany jest praktycznie za każdym razem.
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Przyciski smartfona mają spory skok, są też duże i wyraźnie wystają z obudowy. To przydatna cecha, gdy obsługujemy urządzenie w rękawicach.
Jeden z klawiszy jest programowalny i można przypisać do niego dwie akcje,
wywoływane odpowiednio długim i krótkim przyciśnięciem. Szkoda jedynie,
że nie pozwala on na przykład włączyć aparatu przy zablokowanym ekranie – to umożliwiłoby wykonanie zdjęcia nawet wtedy, gdy nie damy rady
skorzystać z dotyku. Drobnym, ale ważnym dodatkiem jest też uchwyt na
smycz. Znajdując się na podeście czy wysoko położonym przejściu łatwo
upuścić smartfona z tak dużej wysokości, że nawet podwyższona odporność
na upadki na niewiele się zda. Explorer Pro jest zgodny ze standardem MIL-STD-810G, na który składa się wiele testów na czynniki szkodliwe, od wibracji, przez temperaturę, po ostrzał. Warto jednak wiedzieć, że urządzenie
może spełniać jedynie wybrane kryteria, by otrzymać taką etykietę. Bardziej
miarodajne są stopnie ochrony IP69 oraz IK07, czyli odpowiednio potwierdzające pyłoszczelność, strugę wody pod ciśnieniem do 100 barów oraz
uderzenie o energii do 2 J (odpowiadającej uderzeniu ciała o masie 0,5 kg
z wysokości 0,4 m). Ponadto producent deklaruje wytrzymałość na upadki
z wysokości do 1,2 m.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na wzornictwo – każdy z tych
telefonów wygląda jak wyjęty z katalogu Boscha czy Hilti.

Nakładki na Androida są coraz mniej zauważalne i nie inaczej jest w przypadku Hammer Explorer Pro. Urządzenie działa na Androidzie 10, producent dodał od siebie tylko aplikację z narzędziami, alertami oraz obsługą
kart eSIM, cały system nie doczekał się natomiast praktycznie żadnych
zmian wizualnych. Bardzo brakuje mi nawigacji po systemie gestami, która
jest znacznie wygodniejsza od ekranowych przycisków. Urządzenie ma
ośmiordzeniowy procesor MediaTek MTK6771T, 6 GB pamięci RAM oraz 128
GB pamięci na dane. Niestety, płynność działania pozostawia trochę do
życzenia, nawet podczas prostych czynności pokroju przewijania menu czy
przeglądania sieci pojawiają się spadki płynności animacji. To jednak nie
reguła i telefon zazwyczaj działa płynnie. Na co dzień przeszkadza natomiast
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lekkie opóźnienie podczas uruchamiania aplikacji czy zapisywania zdjęć
po ich wykonaniu. Wyświetlacz telefonu jest spory: 5,7 cala przekątnej przy
panoramicznych proporcjach daje dużą powierzchnię roboczą. Rozdzielczość to 2160 × 1080 pikseli, co daje 423 ppi. Ekran wykonano w technologii
IPS, co zapewnia dobre kąty widzenia, niestety odwzorowanie kolorów
jest przeciętne. Słabo wypada też automatyczna regulacja jasności, która
zazwyczaj ustawia jej poziom zbyt nisko i to pomimo wysokiej jasności maksymalnej. Choć ekranu nie da się wybudzić dotknięciem, to podświetla się
w momencie, gdy podniesiemy urządzenie. Telefon wspiera Google Pay, ma
też podwójne gniazdo karty SIM. Jedna z kart może zostać zastąpiona kartą
microSD, ponadto urządzenie obsługuje eSIM. Cieszy mnie, że powoli staje
się to standardem we flagowych smartfonach, podczas wyjazdów zagranicznych takie rozwiązanie przydaje się bardzo często.
Oprogramowanie dodane przez producenta nie jest inwazyjne, ale się
przydaje. Aplikacja Airalo umożliwia błyskawiczne wykupienie pakietu
danych w danym kraju lub regionie i korzystanie z niego z wykorzystaniem
eSIM. Alerty alarmowe to natomiast agregator komunikatów o zagrożeniach
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występujących w okolicy oraz o osobach
zaginionych (alerty AMBER). Narzędzia to
natomiast pakiet drobnych aplikacji do
pomiaru poziomu i pionu, wysyłania komunikatów alarmowych za pomocą migającego
ekranu, kompas, latarka, lupa oraz pomiar
jakości powietrza. Ten ostatni jest szczególnie
interesujący, bo w telefon wbudowano czujnik zanieczyszczeń. Odczytywany jest poziom
CO2 eq oraz TVOC. Pomiar wymaga początkowej, jednorazowej kalibracji, ponadto przy
każdym uruchomieniu programu wyniki
pojawiają się po kilkunastu sekundach, ale
dopiero po 10 minutach pomiar się stabilizuje. Dane nie mają żadnego dodatkowego
opisu, ale kolor tła symbolizuje, jaką jakość
powietrza oznaczają. Bardzo fajnym dodatkiem jest też wbudowany wskaźnik laserowy,
znajdujący się na górnej krawędzi. Bardzo
brakuje mi opcji włączania i wyłączania go za
pomocą programowalnego przycisku – da się
go uruchomić jedynie z centrum sterowania.
W Hammer Explorer Pro nie zabrakło gniazda
minijack oraz radia FM. Wymaga ono podłączenia przewodowych słuchawek, pełniących
funkcję anteny. Niestety, w zestawie żadnych
nie dostajemy.
Możliwości fotograficzne Explorer Pro są
przeciętne. Wyposażono go w aparat z pojedynczym obiektywem o przesłonie f/1.8
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i z matrycą o rozdzielczości 48 MP. Aparat robi dobre zdjęcia jedynie w świetle dziennym i mocnym świetle sztucznym, kolory nie są jednak zazwyczaj
odpowiednio nasycone. Widać też problemy z ustawieniem ekspozycji,
kilka zdjęć wykonywanych w dzień na zewnątrz, przy lekko zachmurzonym
niebie, miało przepaloną biel. Na pochwałę zasługuje natomiast szczegółowość fotografii. Ustawienia fotografowania są bardzo podstawowe, można
włączyć siatkę, dźwięki migawki czy nanoszenie znaku wodnego (błędnie
przetłumaczonego tu jako „zdjęcie wody”). Aparat ma kilka trybów działania,
oprócz standardowego mamy też zdjęcia portretowe i nocne. Oba trochę
zawodzą, bo nie są w żaden sposób wspomagane sprzętowo. W portretach
rozmywane jest otoczenie, regulujemy jedynie średnicę ostrego obszaru,
natomiast tryb nocny daje bardzo podobne rezultaty do tego standardowego. W przypadku nagrywania jest już lepiej: rozdzielczość to 1920 × 1080
pikseli w przypadku zwykłego trybu. Dwa pozostałe to krótki film (różniący
się od zwykłego ograniczeniem czasu do 15 sekund) oraz zwolnione tempo
(nagrywane w rozdzielczości 1280 × 720 pikseli). Trochę mylące jest również
to, że jedynie po wybraniu trybu zwykłego nagrywania przycisk migawki
zmienia kolor na czerwony, w dwóch pozostałych pozostaje biały, jak podczas robienia zdjęć. Przedni aparat ma matrycę o rozdzielczości 8 MP, można
go używać jedynie w czterech trybach: standardowych zdjęć i filmu, krótkich
filmów oraz trybie portretowym.
O ile aparat wypada co najwyżej średnio, to bateria jest już bardzo solidna.
Ma pojemność 5000 mAh i pozwala na dwa dni intensywnej pracy. Do pełna
ładuje się dość wolno, zajmuje to około 2:40 godz. W zestawie dostajemy
ładowarkę o mocy wyjściowej równej 15 W, to wystarczająco, biorąc pod
uwagę, że smartfon nie obsługuje szybkiego ładowania. Oprócz zasilacza
dostajemy też kabel USB-A–USB-C, który ma odwracalną również końcówkę
tego starszego złącza. To bardzo dobre rozwiązanie, pozwalające łatwiej
podpiąć go, gdy na przykład nie widzimy ładowarki. Kabel ma też nylonowy
oplot, dzięki któremu jest trwalszy. Hammer Explorer Pro jest kompatybilny

Ekran wykonano w technologii IPS, co zapewnia dobre kąty
widzenia, niestety odwzorowanie kolorów jest przeciętne.

SPRZĘT

98

z dodatkową, zewnętrzną baterią, którą przypina się do tyłu do czterech
pinów lub przykręca na stałe. Niestety, nie dostałem jej w zestawie z telefonem, więc nie mogłem jej sprawdzić.
Hammer Explorer Pro to nie telefon dla każdego – jest duży, wygląda niezbyt
nowocześnie, a jego aparat i wyświetlacz odbiegają od tego, czego moglibyśmy spodziewać się w urządzeniu z tej półki cenowej. Z drugiej jednak strony
nie sposób pominąć tego, jak dostosowano go do pracy w trudnych warunkach. Obudowa jest wzmocniona i odporna na pył, wodę i uszkodzenia
mechaniczne, bardzo pewnie leży też w dłoni. Bateria bardzo długo działa,
i to nawet bez rozszerzania jej o dodatkowe, opcjonalne ogniwo. Myślę, że
bez trudu znajdą się osoby, które właśnie te cechy uznają za priorytetowe.

Hammer 				
Explorer Pro
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo dobra bateria
• odporność na uszkodzenia
Minusy:
• przeciętny aparat
• zauważalne spadki płynności
działania
• słabe odwzorowanie kolorów
Cena: 1999 PLN (z dodatkowym
modułem baterii)
Do kupienia w: MP Tech

SPRZĘT

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

99

notiOne GPS Plus
Ten tracker GPS produkcji polskiej ma potencjał na kilka naprawdę
ciekawych zastosowań i jestem szalenie ciekawy, jak bardzo popularny
się stanie. Nie czy, tylko jak bardzo, bo to niewątpliwie najciekawsze
tego typu urządzenie na rynku. Od razu też wspomnę, że nie wymaga
żadnego abonamentu.

SPRZĘT

100

notiOne znane jest ze swoich trackerów od lat, a ich
najnowszy model – notiOne GPS – w końcu wprowadza to, na co czekałem. Jego wymiary to 97 × 25
× 31 mm, co umożliwia montaż w wielu ciekawych
miejscach. Firma podpowiada, że może być wykorzystywany jako lokalizator dla naszego bagażu
podczas podróży, dla naszych pojazdów (motocykle
czy samochody), a teoretycznie nawet dla dzieci lub
zwierząt. Występuje w dwóch wersjach – zwykłej
oraz Plus i mają one kilka istotnych różnic:
• Gdy notiOne GPS jest w ruchu, to model standardowy ma stałą częstotliwość odświeżania
położenia wynoszącą 5 min. Model Plus jest
w tym zakresie konfigurowalny i można zdefiniować odświeżanie od 10 s do 24 godz.
• Jeśli urządzenie jest w bezruchu, to domyślnie
odświeża lokalizację raz na 6 godzin, podczas
gdy model Plus można również ustawić od 1 do
24 godz.
• Standardowy model działa tylko w kraju, w którym go skonfigurujemy w aplikacji (możemy
wybrać inny kraj, niż ten, w którym go kupiliśmy), a Plus działa „w większości krajów
europejskich”.
• Plus ma dodatkowo opcję ustawienia powiadomienia, jeśli lokalizator zacznie się przemieszczać. notiOne nazywa to „alarmem
kradzieżowym”.
Model standardowy kosztuje 299 PLN, a Plus 599
PLN, bez dodatkowych abonamentów i widzę
zastosowania dla obu tych urządzeń. Przykładowo,
Plusa wolałbym mieć do śledzenia samochodu,
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a model standardowy wykorzystałbym w miejscu, gdzie informacje oraz
powiadomienia o położeniu nie są dla mnie aż tak istotne.
notiOne GPS komunikuje się przez sieć komórkową i wysyła informacje na
serwery firmy, które potem są odczytywane przez aplikację, dzięki czemu
nie musimy być w bezpośrednim zasięgu lokalizatora. Sama aplikacja prosi
nas o dostęp do GPS-a naszego telefonu, co jest przede wszystkim potrzebne
do innych lokalizatorów firmy, więc jeśli nie chcecie udzielać na to zgody, to
nie musicie. W aplikacji możemy też podejrzeć 30-dniową historię lokalizacji
urządzenia (w obu modelach), a w trakcie przemieszczania się odnotowywana
jest również średnia oraz aktualna prędkość przemieszczania się.
Osobiście najbardziej byłem ciekawy, jak to urządzenie
spisze się w roli lokalizatora pojazdu. Niestety, u mnie

Sama aplikacja prosi nas
o dostęp do GPS-a naszego

w garażu nie ma ani zasięgu GPS, ani zasięgu sieci komórkowej, a jako że nie przemieszczałem się zbyt wiele, to
udało mi się odnotować raptem jedną trasę. Nie wiem

telefonu, co jest przede

więc, jak byłoby na co dzień oraz jak wyglądałby u mnie

wszystkim potrzebne

reżim jego ładowania, ale skoro notiOne GPS wykorzystuje

do innych lokalizatorów
firmy, więc jeśli nie chce-

USB-C do ładowania, to prawdopodobnie podłączyłbym
go po prostu pod gniazdo 12 V w aucie (ze względu na
testy, trzymam go przy sobie, gdyby przypadkiem ktoś

cie udzielać na to zgody,

chciał mnie ukraść), dzięki czemu ładowałoby się przy włą-

to nie musicie.

czonym zapłonie. Musimy jednak pamiętać, że urządzenie
wyposażone jest w baterię litowo-polimerową, która nie
powinna być użytkowana w temperaturze powyżej 60° C.
To nam oczywiście nie grozi o tej porze roku, ale latem,
zostawiając auto na upale, temperatura we wnętrzu auta
może bez problemów przekroczyć tę wartość, więc zalecam ostrożność w takich ekstremalnych sytuacjach.
Cena 299 lub 599 PLN może z pozoru wydawać się wygórowana, ale biorąc pod uwagę, że nie płacimy żadnego
abonamentu, jest to dla mnie produkt warty swojej ceny.
Jakość wykonania jest bez zarzutu i spisuje się tak, jak
powinno, więc nie pozostaje mi nic innego, jak go polecić.
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Twelve South Curve Riser
– trochę więcej miejsca
Wymuszona praca z domu to dla wielu osób problem ze znalezieniem
przestrzeni do pracy. Na niewielkim, wpasowanym w nową
rzeczywistość biurku każdy centymetr kwadratowy się liczy. To między
innymi z myślą o takich sytuacjach powstała podstawka Curve Riser.
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Każdy, kto na małym biurku postanowił
postawić monitor, wie, jak wiele miejsca
potrafi on zająć. Curve Riser to podstawka
stworzona właśnie z myślą o tym, by
postawić na niej ekran, podczas gdy na
dole można umieścić dodatkowe urządzenia bądź inne rzeczy. Akcesorium
jest, jak to zwykle bywa w przypadku
produktów Twelve South, bardzo proste.
Metalowa, matowa rama wygięta jest tak,
by stworzyć dodatkowe dwa poziomy pod
monitorem. Na zaokrąglonej podstawie
umieszczono gumę, więc konstrukcja jest
stabilna. Środkowa półka ma natomiast
dodatkowe otwory, które według producenta mają zapewniać lepszą wentylację,
choć uważam, że są zbyt małe i zbyt nieliczne, by faktycznie dawały taki efekt.
Warto mieć na uwadze, że podstawka nie
ma żadnej regulacji: jej wysokość to około
10,5 cm i o tyle podniesie nasz monitor.
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Curve Riser jest dość ciężkim akcesorium,
waży ponad 1,3 kg, dzięki czemu stabilnie
stoi na blacie.
Podstawka będzie pasowała do większości monitorów i komputerów all-in-one od Apple: wymiary górnej półki to
około 25 × 24 cm, zmieści się więc każdy
iMac oraz mnóstwo innych ekranów. Są
oczywiście wyjątki, takie jak zaokrąglone
monitory, mające środek ciężkości przesunięty na przód i wymagające przez
to szerszej podstawy. Środkowa półka
jest bardzo pojemna, a dzięki temu, że
nie zasłonięto jej nie tylko z przodu,
ale i z tyłu, może z powodzeniem służyć za miejsce nawet dla Maca Mini czy
interfejsu audio, którego okablowanie
wyprowadzimy z tyłu urządzenia. Każdy
z tych sprzętów mamy więc pod ręką,
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a jednocześnie zwalniamy sporą przestrzeń na biurku. Wymiary półki to
24 × 25 cm przy wysokości 4,4 cm. Jest jeszcze przestrzeń na dole, która
nie może być już tak efektywnie wykorzystana z uwagi na konstrukcję
podstawy. Metalowe stopy są mocno zaokrąglone do środka, przez co
każdy przedmiot, który tam umieścimy, będzie najprawdopodobniej na
nich leżał. Przeszkadza mi to szczególnie ze względu na to, że taki kształt
podstawy wynika jedynie ze zgodności ze wzornictwem tej linii akcesoriów, a nie z przesłanek praktycznych – równie dobrze stopy mogłyby
być szersze, ale umieszczone wzdłuż boków Curve Riser.
Przyzwyczaiłem się do tego, że akcesoria Twelve South są proste, ale
bardzo przemyślane. Szkoda, że tym razem wzornictwo wzięło górę nad
funkcjonalnością i sprawiło, że nie do końca da się wykorzystać zdobytą
przestrzeń. Pomimo tego uważam, że Curve Riser to bardzo przydatny
dodatek dla każdego, kto pracuje z monitorem – każda odrobina miejsca
się liczy, a tutaj można zyskać go naprawdę dużo.

Twelve South 			
Curve Riser
•
•
•
•

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

Plusy:
• dodatkowa przestrzeń nawet na
Maca Mini
• stabilna konstrukcja
Minusy:
• konstrukcja podstawy ogranicza
miejsce pod spodem
Cena: około 350 PLN
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Arlo Baby
Co powiecie na elektroniczną
nianię wspierającą HomeKit? Arlo, znane z kamer, ma
w swojej ofercie właśnie takie
rozwiązanie. Arlo Baby to
kamera-królik albo szczeniaczek
lub kotek, która będzie monitorować nasz największy skarb.
Jak dziecko podrośnie, możemy
zdjąć obudowę i nadal używać
jej jako „normalnej” kamery.
Arlo Baby nagrywa w formacie
1080p, ma wbudowane czujniki (temperatury, wilgotności,
ruchu i dźwięku – alert płaczu
dziecka). Umożliwia dwukierunkową komunikację.

Cena: 159,99 EUR
Do kupienia na Amazon
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HomePod Mini
Po swojej w sumie bardziej wirtualnej premierze HomePody Mini
zaczęły w grudniu trafiać do klientów. O nowym głośniku Apple pisaliśmy więcej w poprzednim numerze i niedawno na www. HomePod Mini
jest w tej chwili najlepszym rozwiązaniem do budowania inteligentnego
domu na bazie HomeKit. Jest malutki, jednocześnie dzięki zastosowaniu
procesora z… Apple Watcha idealnie sprawdzi się jako centrala HomeKit
w domu. Szybkość, do tego świetny dźwięk, możliwość automatycznego
łączenia dwóch sztuk w stereo. W bonusie możemy dzięki niemu budować w naszym domu intercom. To wszystko za świetną cenę – 96,50
EUR. Jedyny problem, że… nie jest oficjalnie dostępny w Polsce.

Cena: 96,50 EUR
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Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener
Mały, ale wyjątkowo przydatny dodatek do każdej, prawie każdej, bramy
garażowej lub wjazdowej. Podłączany pod oryginalny sterownik zamienia ją w inteligentną, widoczną w HomeKit, wspierającą Siri, Asystenta
Google oraz Aleksę. Zamyka i otwiera, informuje nas, czy brama stoi
otwarta, przypomina przed snem o zamknięciu.

Cena: 39,99 EUR
Do kupienia na Amazon
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Nanoleaf Essentials
O Nanoleaf pisaliśmy już parokrotnie w iMagazine. W tym numerze na
kolejnych stronach znajdziecie recenzję nowych paneli świetlnych, tymczasem producent wprowadził do oferty również bardziej tradycyjne
źródło światła – żarówkę z gwintem E27. Ma ona kopułkę w oryginalnym
kształcie. Możemy kontrolować ją aplikacją, oczywiście Siri, ale też Asystentem Google lub pilotem. Do wyboru mamy ponad 16 mln kolorów
podświetlenia. Ma 1100 lumenów.

Cena: 19,99 EUR
Dostępna na stronie producenta
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n
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Nanoleaf Canvas
Canvas to kolejny produkt świetlny od Nanoleaf, który wykorzystuje
kwadraty do tworzenia unikalnych powierzchni i kształtów, aby
oświetlać i zdobić pomieszczenie. Pomysł i wykonanie jest świetne,
a jedyne, co odstrasza, to wysoka cena…
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Co to jest?
Canvas są kwadratami (15 × 15 cm), które świecą całą swoją powierzchnią.
Reagują na muzykę i potrafią świecić w jej takt, potrafią też działać z telewizorami na podobnej zasadzie, jak Ambilight. Można też na nich w prosty
sposób wyświetlać animacje świetlne lub po prostu pozwolić im świecić
w wybranym kolorze.

Układ
Ich wykorzystanie ograniczone jest jedynie naszą wyobraźnią, bo jest tak
wiele sposobów na ich umiejscowienie, że warto spędzić kilka godzin
w internecie, w poszukiwaniu inspiracji. Po pierwsze, należy wybrać kształt,
który nas interesuje. Aplikacja Nanoleaf może zaproponować kilka układów, po określeniu, ile „kafli” mamy do dyspozycji (podstawowy starter kit
zawiera ich 4, 9 lub 17 i można dokupować kolejne w paczkach po 4), ale
warto rozejrzeć się po YouTubie, stronie Nanoleaf i wyszukiwarkach – tam
znajdziecie więcej ciekawych aranżacji.

Montaż
Po wybraniu układu należy pamiętać, że będziemy kleić kafle do ściany
za pomocą specjalnych dwustronnych plastrów. Nanoleaf podpowiada,
że można je wykorzystywać wielokrotnie, ale nie odważyłem się tego
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testować, tym bardziej że w komplecie jest
tylko jedna dodatkowa taśma dwustronna
(każdy kafelek jest przyklejany na trzy taśmy).
Dodatkowe plastry można zakupić u producenta lub u jego partnerów.
Kafle łączą się ze sobą za pomocą łączników.
Każdy element ma kilka miejsc, w których ten
łącznik można umieścić, więc nie można tworzyć dowolnych kształtów. Aplikacja Nanoleaf
ma za to wbudowany konfigurator, który
również weryfikuje, czy wymyślony przez nas
układ jest możliwy do wykonania.
Przypominam też, że jeden kafelek jest na
brzegu łączony do przewodu, który prowadzi do ładowarki, a tę należy podłączyć do
gniazdka. Jako że zasilanie jest podłączane
na brzegu, to nie ma za bardzo jak schować
kabla w ścianie, warto więc pomyśleć, jak
sensownie poprowadzić kabel po ścianie. Jest
dosyć długi, więc sam kabel może też stworzyć ciekawy wzór.

HomeKit
Nanoleaf Canvas wspiera oczywiście HomeKit. Dodam, że mają znacznie lepszą aplikację
niż Philips Hue. Poza tym, działa też z Aleksą
i Google Assistant, więc każdy może ten produkt zintegrować u siebie.
Jak już skonfigurujemy sobie działanie
Canvas w aplikacji Nanoleaf, to sceny są
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automatycznie synchronizowane z aplikacją Home. Canvas ma możliwość
definiowania kilku rodzajów „układów
świetlnych”, które są właśnie zapisane
jako sceny i wszystkie działają, niezależnie od tego, czy są to sceny statyczne
(Canvas świeci stałym światłem w wybranych kolorach, gdzie każdej kafel jest
konfigurowany osobno), animacje (kafle
zmieniają kolory) czy dźwiękowe (kafle
reagują na odtwarzaną muzykę). Wadą
tego ostatniego trybu, jest to, że dźwięk
musi być albo dosyć głośny, albo głośnik
musi znajdować się blisko Canvas.
Canvas oczywiście wspiera automatyzacje w HomeKit, więc można sobie definiować uruchamianie poszczególnych
scen zależnie od własnych preferencji.

Subiektywnie
Sam szukałem możliwości oświetlenia
ściany, która znajduje się za moimi
plecami, gdy siedzę przy biurku. Nie
chciałem tam montować żadnych lampek czy kinkietów, a nie przepadam za
oświetleniem sufitowym. Canvas spisał
się wzorowo. Obecnie mam włączoną
scenę „Świąteczne Światła”, co w połączeniu z moim układem kafli trochę
przypomina choinkę, ale mam już
mnóstwo innych gotowców, jak tylko
skończy się okres świąteczny, w tym
układy do czytania.
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Jeśli chodzi o sam układ, to nie ukrywam, że chciałbym w przyszłości
rozszerzyć go o dodatkowe kafle, bo 9 jest liczbą wystarczającą, ale nie
pozwala na stworzenie prawdziwie wyjątkowych układów.
Canvas ma jedną wadę i jest nią wysoka cena. Jeśli to jest bariera, którą
możecie przeskoczyć, to zdecydowanie polecam ten produkt – jego możliwości są naprawdę imponujące. Odradzam starter kit z 4 kaflami – zdecydujcie się na model wyposażony w 9 lub 17 sztuk.
Dystrybutorem Canvas w Polsce jest iCorner, a same produkty kupicie np.
w Cortland.
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Prosty sposób na bezpieczny dom.
Systemy alarmowe od Somfy
do domu i mieszkania
Domowy alarm kojarzy się nam z rozwiązaniami instalowanymi na etapie
budowy, na który decydują się firmy i posiadacze większych domów.
Tymczasem o zabezpieczeniu naszej nieruchomości możemy pomyśleć
na każdym etapie, również już podczas jej użytkowania i to niezależnie
od wielkości domu czy mieszkania. Zwłaszcza że rozwiązania, jakie oferuje
Somfy, są kompleksowe, intuicyjne i łatwe do samodzielnego montażu.
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Na początku grudnia rynek rozwiązań Smart Home usłyszał świetną wiadomość – Somfy TaHoma jest kompatybilna z Apple HomeKit w zakresie sterowania wybranymi systemami osłonowymi. Obecni i przyszli użytkownicy
inteligentnego domu bazującego na protokole Apple długo czekali na takie
wieści. Już teraz mogą sterować roletami zewnętrznymi, żaluzjami fasadowymi, screenami, a nawet markizami czy pergolami z automatyką Somfy
w technologii io-homecontrol. W przyszłości należy się spodziewać kolejnych urządzeń francuskiego producenta zgodnych z ekosystemem Apple.
W naszym smartdomu czy mieszkaniu obok wielu inteligentnych urządzeń
nie powinno zabraknąć jednak systemu alarmowego. W dodatku dobrze,
aby mimo wszystko był on niezależny od reszty rozwiązań smart. Dlaczego?
W końcu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Warto więc wybrać system, który
będzie miał indywidualną aplikację do sterowania urządzeniami alarmowymi.
Możemy oczywiście skorzystać z systemu przewodowego, wspieranego
przez agencje ochrony. Alternatywnym rozwiązaniem, zarówno do mieszkań, jak i domów, mogą być zestawy alarmowe od Somfy. Po pierwsze,
sprzęt francuskiego producenta jest niewielki, estetyczny i łatwy w montażu. Po drugie, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jego obsługa
jest bardzo prosta dzięki intuicyjnej aplikacji Somfy Protect w naszym
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smartfonie. System alarmowy Somfy Protect można też w każdej chwili
rozbudować, a jeśli zajdzie taka potrzeba, poszerzyć jego możliwości także
o dodatkowe funkcje.
Jak to wygląda w praktyce? Możemy zdecydować się na zestaw Somfy

Home Alarm Premium za 2499 PLN lub też jego poszerzoną wersję
z dodatkowymi czujnikami za 3099 PLN. W skład zestawu Premium wchodzą dwa czujniki wibracji i otwarcia IntelliTAG do zainstalowania na oknie
i/lub drzwiach, syrena wewnętrzna, syrena zewnętrzna, dwa czujniki ruchu,
mostek Link do połączenia systemu z internetem oraz dwa klucze zbliżeniowe Key Fob, umożliwiające m.in. automatyczne rozbrojenie alarmu.
W rozbudowanej wersji Premium systemu mamy aż siedem czujników
wibracji i otwarcia.
System ten nie ma żadnych klawiatur, kodów itp. Uzbroimy go w aplikacji
lub kluczem zbliżeniowym. Główną rolę w nadzorze odgrywają czujniki
otwarcia i wibracji oraz czujniki ruchu. Wybita szyba, otwarcie drzwi wejściowych bez uprawnienia, ruch – to wszystko wzbudzi alarm. Głośne
syreny (wewnętrzna 110 dB i zewnętrzna 112 dB) odstraszą intruzów, a my
w czasie rzeczywistym otrzymamy odpowiednie powiadomienie na nasz
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smartfon. Powiadomienie mogą też otrzymać sąsiedzi czy wskazani znajomi, którym wcześniej nadaliśmy właściwe uprawnienia w aplikacji, by
mogli zweryfikować sytuację pod naszą nieobecność.
Jedną z fajniejszych funkcji systemu jest też to, że możemy przypisać każdy
klucz zbliżeniowy Key Fob do innego domownika. Gdy podarujemy jeden
dziecku, to w momencie powrotu do domu naszej pociechy system rozbroi
się automatycznie, a my dostaniemy powiadomienie o bezpiecznym wejściu dziecka do mieszkania.
System alarmowy Somfy Protect można w każdej chwili rozbudowywać o dodatkowe czujniki, w tym na przykład o czujnik dymu. Rozszerzeniem tego systemu lub też po prostu tanim i prostym alarmem do
mniejszego mieszkania może być kamera all-in-one Somfy One+. To
niewielka kamera Full HD, która ma wbudowany czujnik ruchu i syrenę
alarmową, emitującą dźwięk o natężeniu ponad 90 dB. Co ważne, nawet
w przypadku awarii zasilania kamera działa przez sześć godzin. W przypadku wykrycia niepożądanego ruchu zostaniesz natychmiast poinformowany o zdarzeniu, kamera zrobi zdjęcie i nagra 30-sekundowy film.
Produkt objęty jest aż pięcioletnią gwarancją.
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Uzupełnieniem systemów alarmowych lub też
naszego inteligentnego domu działającego na bazie
HomeKit może być też świetna kamera zewnętrzna

Somfy. Kamera dostępna jest w wersji czarnej lub
białej, z łatwością więc dopasujemy ją do koloru elewacji. Widać tutaj estetyczne, europejskie wzornictwo, kamera w pierwszej chwili przypomina zgrabny
kinkiet. Ta zewnętrzna kamera jest nie tylko zgodna
z systemami alarmowymi Somfy, ale też właśnie Apple
HomeKit, Asystentem Google’a czy Amazon Alexa.
Dla większego poczucia spokoju i bezpieczeństwa
warto zastanowić się nad alarmem w swoim domu lub
mieszkaniu. Stosunkowo niewielkim kosztem możemy
odstraszyć intruzów, zabezpieczyć się przed skutkami
pożaru dzięki czujnikowi dymu i innymi zagrożeniami.
Oczywiście najlepiej, gdyby taki system nigdy nam się
nie przydał. Ale gdy już go będziemy mieć, docenimy
możliwość chociażby zajrzenia do naszego domu przez
kamerę, gdy będziemy korzystać z uroków wakacji
poza domem. Warto tu pomyśleć o rozwiązaniach
Somfy ze względu na prostotę użytkowania, atrakcyjne,
łatwo wtapiające się w otoczenie wzornictwo oraz
możliwość poszerzania o kolejne elementy. W dodatku
asortyment Somfy cały czas jest wzbogacany i uzupełniany o kolejne urządzenia.
Wybrane rozwiązania Somfy są kompatybilne z Apple
HomeKit, do innych na urządzeniach Apple i Android
znajdziemy przystępne aplikacje. Możliwości zastosowań urządzeń tego francuskiego producenta jest
bardzo dużo, co będziemy starali się Wam pokazać
w kolejnych wydaniach iMagazine.
Materiał powstał we współpracy z firmą
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Oj, będzie się działo w świecie wielkich ekranów.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Telewizory 2020 i 2021
Kiedy Wy zasiadaliście do czytania styczniowego iMagazine, ja zwykle albo się
pakowałem, albo już byłem w drodze do Las Vegas. To właśnie tam odbywają
się targi CES, na których są prezentowane po raz pierwszy nowe telewizory.
W tym roku na CES będzie mógł zajrzeć każdy, event będzie odbywał się
wyłącznie wirtualnie. Warto śledzić informacje technologiczne z pierwszych
dni stycznia, gdyż będzie działo się dużo. W świecie telewizorów szczególnie.
Zacznijmy jednak od podsumowania ubiegłego roku.
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Rok 2020 był dla wszystkich nas wyjątkowo ciężki, nietypowy, często
bolesny, a przynajmniej odbijający się na psychice. Siedząc w domu, wielu
z nas pomyślało o zakupie telewizora, aby zapewnić sobie jakąś rozrywkę.
Zwłaszcza że o kinach przez dłuższy czas można było zapomnieć. Zmienia
się sposób dystrybucji filmów. Do tego dochodzi jeszcze gaming. Sposobów na wykorzystanie telewizora jest wiele i coraz częściej nie ma tu
mowy o linearnej telewizji. A nawet jeśli ta się pojawia, to jest konsumowana i tak inaczej, za pomocą aplikacji, także z przesunięciem czasowym.
W 2021 roku streaming będzie jeszcze istotniejszy, a to z powodu krótszych okien związanych z premierami i debiutem licznych seriali i filmów, stworzonych z myślą o danych serwisach. Jednocześnie na pewno
nie zabraknie głosów krytyki o mnogości usług, które wcale nie są tanie,
a będą jeszcze droższe.
Przejdźmy do samych telewizorów. W roku 2020 nie zanotowaliśmy żadnej technologicznej przemiany, istotnej ewolucji. Natomiast zdarzyło się
trochę ciekawych rzeczy na rynku. Po pierwsze duże telewizory stały się
prawdziwie przystępne. Dla przeciętnego użytkownika tym dużym ekranem jest 55- lub 65-calowy telewizor. Dla tych z nieco większymi salonami
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ekrany 75- i 85-calowe. I ten 55-calowy ekran
można mieć za 1800 PLN lub mniej i cieszyć się przyjemnym obrazem, a najtańszy
75-calowiec kosztuje mniej niż 4000 PLN.
Przy czym 85 cali z półki wyższej-średniej
można mieć za mniej niż 9000 PLN. To jest
prawdziwy przełom, do którego zbliżaliśmy
się w ostatnich latach, ale nigdy duże telewizory nie były tak przystępne.
To kolejny rok dużej aktywności właśnie na
rynku tanich telewizorów do 2500 PLN. Tutaj
znacznie aktywniejsze stały się marki z Chin,
mocną pozycję wyrabia sobie Vestel, korzystając z licencji kultowych japońskich marek,
ale nie brakuje też atrakcyjnych produktów
Samsunga i Philipsa. Wyraźnie też widać,
że Android TV zaczyna być dominującym
system, na który stawiają też deweloperzy.
Android TV, Samsung Tizen, LG WebOS oraz
Apple tvOS – te cztery platformy się liczą.
Ciekawą kwestią w roku 2020 było też HDMI
2.1 – istotne rozwiązanie z punktu widzenia
graczy. Port HDMI 2.1 daje nowe możliwości,
przede wszystkim obsługę 4K ze 120 klatkami.
Problem w tym, że jest dostępny dla bardzo
wąskiej grupy ekranów – w kilku telewizorach
LG i Samsung oraz dwóch telewizorach Sony.
W roku 2021 dostępność HDMI 2.1 powinna się
poprawić. Ta sytuacja sprawiła, że tegoroczne
rekomendacje telewizorów ze średniej półki
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i lepszych ograniczają się do Samsunga Q70T
lub wyższych, LG OLED lub Sony XH90.
Może nie jest to niespodzianka, ale też wydawało się, że inaczej potoczą się działania producentów związane z 8K. Telewizory 8K nie
przebiły się do świadomości konsumentów.
Nie są czymś pożądanym, nie są jakoś szczególnie istotne. Wręcz może zdarzyć się tak,
że ten trend zostanie porzucony na pewien
czas. Na rynku telewizorów 8K jest Samsung – Q950T, Q800T – te telewizory „robią
robotę” swoim procesorem. Telewizory Sony
ZH8, ZG9 czy LG OLED ZX z racji swojej ceny
i słabej dostępności wręcz ograniczają się do
produktów demonstracyjnych. A rok 2020
niestety pokazom siły nie sprzyjał. Rok 2021
pod tym względem nie będzie lepszy.
Mimo wszystko zapowiada się jednak bardzo
ciekawie – wszak czekają nas igrzyska technologii. Obok dobrze znanych telewizorów
LCD i OLED do gry wejdzie kolejna generacja
telewizorów LCD, ale tym razem z podświetlaniem mini LED. W zeszłym roku takie telewizory oferował tylko TCL, teraz powinno być
ich znacznie więcej. Do tego jest pewne, że
o micro LED zacznie się mówić na poważnie.
Na razie Samsung zapowiedział start sprzedaży 110-calowego telewizora, wycenianego
na 60 tysięcy USD. Powinien pojawić się

TV

124

jednak także mniejszy model, a technologia ta interesuje też LG i Sony. Być
może zobaczymy też zmodyfikowane wyświetlacze OLED jak QD-OLED,
czyli ekrany łączące w sobie kropkę kwantową i matryce organiczne. Generalnie tych technologii wyświetlania będzie kilka, różnice powinny być
znaczące i odbywać się będzie ciekawa rywalizacja. W grze będą Samsung,
Sony, LG oraz najpewniej TCL.
Bardzo ciekaw jestem tego, co będzie z telewizorami Panasonic w 2021 roku. Czy firma zdecyduje się na jakieś konkretne działania, czy też

Obok dobrze znanych tele-

pozostanie „w uśpieniu”? Już pod koniec stycznia
dowiemy się o planach Philipsa na rok 2021 – tu

wizorów LCD i OLED do gry

spodziewam się kilku ciekawych produktów z każ-

wejdzie kolejna generacja

dej półki cenowej. Wielką zagadką jest też to, jak

telewizorów LCD, ale tym
razem z podświetlaniem
mini LED.

szybko Android TV zacznie zmieniać się w Google
TV i czy ta zmiana dotknie wszystkich dostawców
telewizorów z Android TV. Wśród pytań wciąż bez
odpowiedzi pozostaje wsparcie dla Dolby Vision
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w telewizorach Samsunga. Koreańczycy powinni zdać sobie sprawę, że tę
bitwę przegrali, a klienci chcą mieć Dolby Vision, skoro filmy w tym formacie mogą nawet nagrać swoim telefonem.
Nowe rozwiązania technologiczne, chęć zapewnienia odpowiedniej wydajności telewizorów i ostra walka w świecie tanich telewizorów dadzą jednak
o sobie znać. Nie spodziewałbym się dalszych znaczących obniżek cen.
W dodatku debiut nowych modeli może być opóźniony nawet w przypadku niektórych firm do jesieni. Dużo będzie zależeć też od decyzji
sprzedażowych związanych z takimi imprezami jak Euro 2020 (2021) i igrzyska olimpijskie. Te imprezy raczej się w tym roku odbędą, a w przeszłości
wokół nich odbywała się komunikacja sprzedaży telewizorów.
Powinno być ciekawiej, więcej, różnorodniej. Oby ten rok przede wszystkim
dla nas samych był jak najlepszy!
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Kino w domu, czego nie
doświadczymy w salach kinowych
– projektor Sony VPL-VW590ES
Przy dużych ekranach telewizorów, których ceny są coraz niższe, zakup
projektora dla wielu mija się z celem. Telewizor i projektor to dwa
zupełnie inne światy. W projekcji jest pewna magia, niepowtarzalny
klimat. Mając Sony VPL-VW590ES, możemy osiągnąć jeszcze więcej, zrobić
w swoim domu wyjątkowe kino. Kino, które będzie zachwycać każdego.
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Podchodząc do tematu projektora w domu odpowiednio, możemy uzyskać efekty rodem z prawdziwego kina. A wybierając taki sprzęt jak VPL-VW590ES, nawet przewyższyć możliwości techniczne większości sal
kinowych w naszym kraju. Oczywiście potrzebujemy do tego odpowiednio
przygotowanego pomieszczenia. Najlepiej, jeśli będzie to oddzielny pokój
na przykład w piwnicy. Specjalna salka kinowa, bez okien lub z ich całkowitym zaciemnieniem, odpowiednio zaaranżowanymi ścianami, systemem
kina domowego, dostępem do płyt UHD Blu-ray, serwisów streamingowych
w 4K, a dla graczy z mocarnym komputerem gamingowym i nowymi konsolami. Nie bez znaczenia będą też wygodne fotele, ale przede wszystkim
istotną rolę odegra wysokiej klasy ekran.
Takie warunki można osiągnąć także w swoim salonie i to aranżując go tak,
że na co dzień nie będzie widać projektora. Winda z projektorem w suficie, ekran wysuwany w zabudowie przy ścianie. Dzięki elementom Smart
Home jednym przyciskiem wysunie się ekran i projektor, zasłonią się nie
tylko rolety, ale też zasłony, a światło powoli zacznie się przyciemniać.
Możliwości jest naprawdę dużo. A to, co nas ogranicza, to warunki lokalowe
i budżet. Jednak nie brakuje na rynku rozwiązań pozwalających stworzyć
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niesamowite kino w domowych warunkach. Warto też poszukać do takich
działań profesjonalistów wykonujących już niejedną taką inwestycję.
Teraz czas na danie główne, czyli projektor Sony VPL–VW590ES. Jeśli
spojrzymy na rynek projektorów, to w teorii znajdziemy już projektory
4K kosztujące 4500 PLN. Dlaczego zatem za projektor Sony trzeba zapłacić ponad 30 tysięcy? Odpowiedź kryje się w dwóch hasłach – SXRD
i natywna rozdzielczość. Jeśli zagłębimy się w specyfikację techniczną
tanich projektorów 4K, to szybko odkryjemy, że nie oferują one w rzeczywistości takiej rozdzielczości. W wielkim skrócie i uproszczeniu jest ona
uzyskiwana przez przesunięcie 4 klatek w Full HD przy odświeżaniu 240
Hz. Niby to 4K, a niby nie. Sony VPL–VW590ES oferuje natomiast pełnoprawną rozdzielczość 4K. SXDR to natomiast technologia odpowiedzialna
za wyświetlanie obrazu, łącząca w sobie rozwiązania znane zarówno
z DLP, jak i 3LCD, czyli systemów rzutowania dostępne w tańszych urządzeniach. Zastosowanie zarówno matryc ciekłokrystalicznych, jak i układów luster, daje nam fenomenalną głęboką czerń, świetne odwzorowanie
kolorów, wysoki kontrast, ale też bardzo dobrą równą biel.
Sony VPL–VW590ES to sprzęt, który został stworzony przez dział Sony
odpowiedzialny za rozwiązania profesjonalne. Japońscy inżynierowie są
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znani z referencyjnych monitorów, używanych w studiach filmowych i graficznych czy też kamer. Jednocześnie sercem projektora jest procesor X1 for
projector, który nawiązuje do telewizorów Bravia. W efekcie mamy sprzęt,
który ma stawiać na najwyższą jakość obrazu w domowych warunkach.
Miałem okazję testować projektor Sony VPL–VW590ES u siebie, w zaciemnieniu, z przeznaczonym do niego 98-calowym ekranem Suprema oraz
odtwarzaczem UHD Blu-ray UBP-X1100ES. Jako że przy naszym układzie
w salonie nie miałem możliwości podpiąć zestawu do kina domowego,
sprzęt rozstawiłem w innym pomieszczeniu i do wrażeń dźwiękowych
wykorzystałem soundbar Sony HT-G700, który w zamkniętych 18 m2 oferuje przyjemne doświadczenia z Dolby Atmos i DTS:X. Decydując się na
projektor tej klasy, zdecydowanie zadbajmy też o adekwatny system audio.
Poprzedników Sony VPL–VW590ES i jego konkurentów miałem okazję
oglądać na imprezach targowych. Mimo tego, że są to odpowiednio przygotowane pomieszczenia, to jednak nic nie zastąpi prywatnych seansów
z wybranymi filmami. Projekcja z tego urządzenia to zdecydowanie poziom
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topowy. W salach kinowych w większości multipleksów nie jesteśmy w stanie
doświadczyć takiej jasności i takich kolorów jak właśnie na tym projektorze
Sony. Może z nim konkurować Helios Dream i może jeszcze parę sal w kraju.
Co robi tak fenomenalne wrażenie? Odpaliłem „Króla rozrywki” z Hugh
Jackmanem na UHD Blu-ray. Od pierwszych sekund podnosimy szczękę
z podłogi. Fantastyczny kontrast, widać detale w tych ciemnych cyrkowych
scenach. Jednak zachwyt budzi czerwień płaszcza. Jest niezwykle soczysta,
realna, wręcz czuć fakturę tkaniny. Właśnie na tym musicalu doświadczamy
tej kinowej magii, jaką daje projektor. To ciepło obrazu, którego nie wyłuskamy na telewizorze.
Detale, piękno szerokiej palety kolorów zweryfikowałem jeszcze na fragmentach „Planet Earth 2” i „Gladiatora”. Puściłem też kilka filmików w 4K
z YouTube’a, przy okazji zachwycając się responsywnością odtwarzacza
UBP-X1100ES. Na projektorze Sony VPL–VW590ES naprawdę będziemy
oczarowani filmami. Na rynku jest mało projektorów, które mogą stanąć z nim w szranki. Jeśli marzy wam się 100-calowy lub większy obraz
(nawet ponad 200 cali), to jest to zdecydowanie świetny wybór. Projektor
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pod względem jasności przy efektach HDR nadal nie dorówna topowym
ekranom LCD. Sony VPL–VW590ES jednak wspiera HDR i ten efekt jest
widoczny, ale nie w tak namacalny sposób, jak w telewizorach. Z drugiej
strony efektów HDR w kinach praktycznie nie uświadczymy.
Sony VPL–VW590ES to kawał sprzętu, także jeśli chodzi o fizyczne wymiary.
Jak przystało na projektor lampowy, nie jest też cichy, nie odbiega tu jednak
od normy. Pamiętajcie, że to nie jest rzutnik mobilny. Stawiamy go w przeznaczonym dla niego miejscu. Warto zdecydować się też na profesjonalną
kalibrację i dostosowanie ustawień ekranu pod nasze pomieszczenie. Przy
projektorach ma to jeszcze większe znaczenie niż przy telewizorach. Wtedy
dopiero bowiem ten sprzęt pokazuje pełnię swoich możliwości.
Najnowszy projektor Sony ma jeszcze rodzeństwo w postaci modelu 790ES
z laserowym źródłem światła. W przypadku droższego wariantu nie musimy
obawiać się o lampę. Natomiast przy typowym użytkowaniu projektora do
kina domowego te 6000 godzin to wciąż lata spokojnej eksploatacji.
Chcecie cieszyć się kinem w domu? Chcecie totalnie uniezależnić się od kina
i stworzyć w swoim domu salę kinową marzeń? Sony Wam w tym pomoże.
Ten projektor jest właśnie urzeczywistnieniem snów o prywatnym kinie.
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Toshiba UA4 – tak się miesza
na rynku tanich telewizorów
Toshiba UA4 trafiła do mnie w wariancie 65-calowym. W tym rozmiarze
telewizor kosztuje nieco ponad 2500 PLN. Wersje mniejsze są oczywiście
jeszcze tańsze. To dobrze wyglądający telewizor z Android TV. Telewizor,
który polecę seniorom, polecę jako drugi ekran w domu oraz ogólnie
jako ciekawe budżetowe rozwiązanie. Wszak Toshiba UA6 pokazuje, że
rynek tanich telewizorów jest dojrzały i dla wielu produkty z tej półki
będą w pełni satysfakcjonujące.
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Czym różni się jeden telewizor 65-calowy od
drugiego? Na pierwszy rzut oka te różnice nie
są duże. Zwłaszcza z daleka mamy nowoczesny design obu produktów, wyświetlają też
te same treści. Dopiero jak przyjrzymy się
z bliska, a zwłaszcza gdy mamy porównanie,
zaczynamy dostrzegać różnice. Natomiast
podstawowe funkcje, a raczej przeznaczenie
telewizora za 2500 PLN, jest takie samo jak
telewizora za 5000, 10 000 czy 40 000. To tak
samo, jak z punktu A do B możemy przemieszczać się Dacią, nowym BMW, ale też Porsche
czy Maserati. I to Dacia na naszym rynku góruje
w liczbie sprzedanych egzemplarzy. Rynki są
tak bogate, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Dla swoich potrzeb, dla swojego portfela. I tak,
Dacia może nie ma tego pociągającego atrybutu, co inne marki, ale wciąż nowy egzemplarz jest zadbany, solidny i pozwala na wiele
lat bezpiecznej jazdy.
W telewizorach sytuacja jest podobna. Turecki
Vestel produkuje telewizory od lat osiemdziesiątych. W przeszłości robił je na potrzeby
lokalnego rynku oraz jako podwykonawca
innych firm. Natomiast w ostatnim czasie próbuje swoich sił na rynku europejskim. Wykorzystuje do tego jednak licencje na legendarne
japońskie marki – Toshiba, JVC i Hitachi. To
rozwiązanie zdecydowanie sprawdza się wizerunkowo. Chociaż na teraz model ten nie
zakłada innowacji. A przecież to Toshiba miała
pierwszy ekran 4K na rynku, w dodatku taki,
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który pozwalał na oglądanie 3D bez okularów. Na razie Vestel stara się jednak
być obecny na rynku w szerokim zakresie, budować udziały procentowe. Nie
brakuje jednak ciekawych rozwiązań i w AGD, i w telewizorach.
W testowanym modelu ciekawy jest design. Nie jest on typowy dla współczesnych telewizorów. Toshiba UA4 łączy bowiem akcenty srebrne/aluminiowe
z czarnymi. W efekcie telewizor wygląda charakterystycznie, elegancko,
wręcz nietuzinkowo. Jakością komponentów nie odbiega od konkurentów,
podstawa i front wypadają tu wręcz lepiej. Tył to typowy plastik, który wciąż
jest estetyczny.
Od strony designerskiej największą bolączką Toshiby
UA4 jest pilot. Choć w ostatnich latach piloty Vestela
znacząco się poprawiły, to tu wciąż jest on mocno

W testowanym modelu cie-

archaiczny. Co z tego, że ma dostęp jednym przyci-

kawy jest design. Nie jest

skiem do YouTube’a czy Netfliksa, a nawet wyszu-

on typowy dla współczesnych telewizorów. Toshiba

kiwania głosowego. Wygląda podobnie jak pilot od
telewizorów kineskopowych z końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przy czym to wzornictwo ma jedną

UA6 łączy bowiem akcenty

niepodważalną zaletę – pilotem zachwycone będą

srebrne/aluminiowe z czar-

starsze osoby. Czytelne, duże, dobrze rozmieszczone

nymi. W efekcie telewizor
wygląda charakterystycz-

przyciski, czyli to, co seniorzy lubią najbardziej. Jeśli
więc będziemy patrzeć na pilot UA4 pod względem
grupy docelowej – osób starszych, mniej technicznych,

nie, elegancko, wręcz

gubiących się w świecie nowoczesnych rozwiązań – to

nietuzinkowo.

jak najbardziej taki pilot jest dobrym pomysłem.
Tak samo jest z jakością obrazu czy dźwięku. To nie
jest produkt, który wprawiłby mnie w zachwyt, zaskoczył swoją jakością obrazu czy dźwięku. Ten obraz
jest poprawny. Z przyzwoitą czernią, kontrastem, w fabrycznych trybach
z przyzwoitym obrazem. Przy uruchomieniu filmów w Dolby Vision na Netflix
odczuwamy poprawę barw, kontrastu, grania jasnością na tyle, jak dalece te
350 nitów pozwala. Sterowanie ściemnianiem stref ekranu działa prawidłowo,
nie ma tu miejsca na jakieś wielkie niedociągnięcia czy coś, co by ten ekrany
przekreślało. Dźwięk jest czysty, wyważony, można go odpowiednio pogłośnić, ale ewidentnie sprawia wrażenie płaskiego.
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Telewizor wyposażono w system Android TV 9.0. Googlowe rozwiązanie działa
stabilnie i ma dostęp do mnóstwa aplikacji. Jest przyzwoite w obsłudze, choć
wciąż uważam, że Google powinno rozważyć modyfikację interfejsu i rozważyć kilka opcji, nie tylko centralny hub z podglądem aplikacji. Multimedia nie
działają błyskawicznie, czasem potrzebna jest odrobina cierpliwości. Jednak
jeśli porównujemy to z Apple TV 4K, które samo w sobie kosztuje 1/3 tego
65-calowego telewizora, to nie w tym rzecz. Możemy korzystać z Toshiby UA4
bez żadnych przystawek, mieć dostęp do bogatej biblioteki aplikacji. Android
TV w tym wydaniu jest dojrzały i pewny.
Toshiba UA4 to nie jest telewizor dla mnie, dziadkowi natomiast bym go
rekomendował. To także dobra opcja dla studentów i wszystkich osób, które
potrzebują niedrogiego, dużego telewizora i w dodatku widzą dla siebie sposób na wykorzystanie Android TV. Vestel wie, co robi. Cała gama telewizorów
JVC, Hitachi i Toshiba jest utrzymana na podobnym poziomie. To sprawia, że
osoby, które nabędą telewizor, nie będą później rozgoryczone. I to jest dla
mnie najważniejszy atut tych ekranów. Zapewniają satysfakcję klientom, którzy się na nie zdecydują. W dobie zalewu tanich produktów, zwłaszcza z Państwa Środka, dobrze jest znaleźć sprzęt rozsądny, który nie stara się aspirować
wyżej i zna swoje miejsce w szeregu. Wiedząc, czego oczekujecie od telewizora i wybierając UA4, z pewnością nie będziecie żałować.
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Audi e-tron Sportback

– czy jesteśmy gotowi na kamery zamiast lusterek?
Do testów otrzymaliśmy bogato wyposażonego e-trona Sportback,
którego koronną cechą były boczne lusterka, wykorzystujące kamery
i ekrany zamiast tradycyjnych luster. Czy my, jako kierowcy, jesteśmy
już gotowi na takie rozwiązania, aby korzystać z nich na co dzień
w ruchu ulicznym? Spróbuję na to odpowiedzieć, bo pytanie jest
zdecydowanie złożone.
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e-tron Sportback S-line 55 quattro
Elektryk. 300 kW mocy. 664 Nm momentu obrotowego. 95 kWh bateria. 200
km/h. 5,7 s do setki. Długi na 4,9 m, szeroki na blisko 2,2 m i wysoki na 1,6 m.
21” felgi z oponami w rozmiarze 265/45. Te liczby dają nam pewne wyobrażenie o tym samochodzie, ale jednocześnie nie mówią nam nic istotnego.
E-tron Sportback w praktyce to klasa Q7, jeśli chodzi o jakość wykończenia wnętrza (co czuć), wyposażony jest w każdego dostępnego w firmie
asystenta – jazdy, prędkości, utrzymania toru jazdy, wydajności, omijania
przeszkód, skrętu… To SUV, który potrafi zjechać na bezdroża dzięki pneumatycznemu zawieszeniu z regulacją prześwitu, ale który jednocześnie najlepiej czuje się na utwardzonych drogach. Prowadzi się jak każde inne Audi
tej klasy, więc siadając za kierownicą, poczujemy się jak u siebie w domu.
Stali czytelnicy być może mają wrażenie, że już to gdzieś czytali – owszem,
tak było – zapraszam do przeczytania mojego pierwszego spotkania

z e-tronem Sportback. Wtedy jednak nie udało mi się sprawdzić trzech rzeczy – jak to auto sprawuje się w warunkach miejskich, jak wygląda zużycie
prądu w codziennym użytkowaniu oraz jak spisują się kamery z wyświetlaczami zamiast tradycyjnych lusterek – teraz postaram się to naprawić.
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Miasto i okolice
Audi e-tron prowadzi się bardzo dobrze i jest
bardzo zbliżony do Q7 w swoim zachowaniu.
Dzięki sporemu przeszkleniu i sensownym
wymiarom zewnętrznym nie miałem żadnych
problemów z nawigowaniem po centrum
miasta, w tym również po ciasnych uliczkach.
Na równiejszej nawierzchni preferowałem
auto w konfiguracji ze sportowym zawieszeniem, komfortowym układem kierowniczym
i sportowym trybem pracy napędu – taki
setup najbardziej mi odpowiadał. Jednego
dnia spędziłem jednak sporo czasu w trybie
oszczędnym napędu i warto z niego korzystać, gdy chcemy naprawdę płynnie gdzieś
dojechać, bez nadmiernych szarpnięć podczas ruszania. Tryb normalny w tej kwestii jest
sensownym środkiem, ale jednak sportowy
napęd mi bardziej odpowiadał – auto wtedy
zdecydowanie lepiej reaguje na gaz. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, to zawsze miałem
ustawiony tryb komfortowy, ponieważ tryb
zrównoważony i sportowy powodowały, że
stawał się dla mnie zbyt sztywny. Wracając
jeszcze do zawieszenia – tryb komfortowy był
zdecydowanie najlepszym wyborem na gorszych nawierzchniach. Fakt, że kierowca jest
wtedy trochę bardziej oderwany od tego, co
dzieje się z przednimi kołami, ale czuć wtedy
tylko największe dziury, a reszta jest połykana przez pneumatykę.
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Prąd
Za kółkiem e-trona Sportback, w warunkach
w większości miejskich, w tym w ogromnych
korkach, ale również poza miastem, na drogach, na których nie przekraczałem 110 km/h,
zrobiłem 214,1 km i zajęło mi to sumarycznie
6 godz. i 29 min. Na tym dystansie zużyłem
średnio 29 kWh na każde pokonane 100 km.
Wszystko oczywiście zależało od trasy, bo
ostatniego dnia, jadąc zdecydowanie bardziej
dynamicznie w trybie sportowym, na dystansie
22,7 km zużyłem 36,1 kWh.
Istotnym elementem zużycia prądu w przypadku elektryków jest temperatura na
dworze. Samochód był parkowany w garażu,
w którym temperatura oscyluje w rejonie
15°C, a ostatniej nocy stał na dworze, gdzie
temperatura skakała między 0 a 2 stopniami.
Temperatura przez cały okres testowy była
zresztą zbliżona do zera i szczerze mówiąc,
zaskoczony jestem, że udało mi się zejść
poniżej 30 kWh/100 km bez starania się i bez
nadmiernej oszczędności podczas jazdy.
Normalnie, zaraz po ruszeniu samochodu,
który spędził noc w garażu, zużycie skakało
między 40 a 60 kWh (ok. 15°C), a po nocy na
dworze w rejonie 0–2°C, wzrosło zdecydowanie na dystansie pierwszych kilometrów, do
60–80 kWh, ale bardzo szybko się uspokoiło.
Jak już wspominałem, tego ostatniego dnia,
po nocnym postoju na mrozie, na trasie ok. 23
km zużycie wyniosło 36,1 kWh.
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Niska temperatura oczywiście obniża całkowity zasięg, a ten, przy moim stylu jazdy,
wynosił ok. 250–280 km, zależnie od dnia.
Biorąc pod uwagę, że na dworze było cały
czas około 0°C, to zaskakująco przyzwoity wynik, który powinien latem wzrosnąć
o jakieś 30%. Nie zmienia to jednak faktu, że
dla niektórych to będzie mało. Częściowo
odpowiadają za to duże felgi i szerokie
opony, a częściowo spora waga samochodu.

Lusterka
Największą nowością w e-tronie są kamery,
zamontowane na drzwiach zamiast lusterek,
działające w tandemie z parą wyświetlaczy
również zamontowanych na drzwiach. Spodziewałem się, że zakocham się w tym rozwiązaniu, ale tak się niestety nie stało.
Same kamery służą przede wszystkim
do obniżenia oporów aerodynamicznych
samochodu, ale wyświetlacze zamiast
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lusterek dodają kolejne funkcje, które
mają nam za zadanie pomagać. Sam ekran
może podświetlać brzeg na zielono lub
żółto, zależnie od tego, czy na pasie obok
nas znajduje się drugie auto, czy nie – to
okazało się przydatne w praktyce i znacznie czytelniejsze niż te żółte wskaźniki
w tradycyjnych lusterkach.
W warunkach dobrej przejrzystości powietrza, nawet w nocy, wyświetlacze spisywały
się całkiem sensownie, ale gorzej było, gdy
się ściemniało, niebo było zachmurzone,
a w lusterku widziałem światła kilku samochodów z trzech różnych pasów. Kamera
nie była w stanie rejestrować tak dużej rozpiętości tonalnej i obraz wyglądał, jakbym
jechał we mgle. To jedyna sytuacja, w której
spotkałem się z obniżoną czytelnością ekranów, ale jednocześnie muszę zdradzić, że
prawdopodobnie tradycyjne lusterka nie
poradziłyby sobie wiele lepiej – warunki
były naprawdę słabe.
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Same wyświetlacze mają też automatyczną regulację jasności i dodatkowo
ściemniają lub rozjaśniają obraz tak, aby nas nie oślepiał nocą i żeby był
dobrze widoczny za dnia. W praktyce nie mam do tego zastrzeżeń i przypomina to zachowanie samościemniających się lusterek.
Była jednak jedna sytuacja, w której całkowicie poległem na tych kamerach-lusterkach, a stało się to w garażu, gdy próbowałem tyłem wjechać
na ciasne miejsce parkingowe. O ile tradycyjne lusterka łatwo pozwalają
określić pozycję samochodu i jego odległość od przeszkód (ściany w tym
wypadku), to kompletnie nie potrafiłem przełożyć obrazu z kamery,
wyświetlanego na ekranie, na podobną orientację przestrzenną – po prostu
nie wiedziałem, czy znajduję się 1 cm, czy 50 cm od ściany. Nie poprawiło się
nawet po tygodniu prób. Być może to problem ze mną, ale „nie ogarniam”
tego rozwiązania w sytuacji parkowania tyłem, gdy jest mało miejsca. Dlatego, gdybym miał zamawiać auto, które ma opcjonalnie takie lusterka, to
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wybrałbym jednak te tradycyjne, szklane. Być może jest to kwestia samego
umiejscowienia wyświetlaczy, które znajdują się niżej, niż jesteśmy przyzwyczajeni do lusterek (co wymaga chwili na dostosowanie się do tego układu),
ale obecnie jestem przeciwny temu rozwiązaniu i liczę na to, że szkło
zawsze pozostanie jako opcja, nawet gdybym miał za nią płacić ekstra.
Kamery zamiast lusterek mają też potencjał na inne ciekawe zastosowania,
w tym na podświetlanie przeszkód za nami lub obok nas, wyświetlanie
dystansu do przeszkody, np. w centymetrach lub nakładanie innych informacji, które nam się przydadzą, np. prędkości zbliżającego się samochodu
na sąsiednim pasie.
Jest potencjał i to od producentów zależy, jak go wykorzystają.

Audi e-tron Charging Service
Audi, wraz ze swoimi elektrykami, oferuje usługę e-tron Charging Service,
która polega na ułatwieniu nam życia. Zamiast posiadać karty do
poszczególnych firm prowadzących stacje ładowania, mamy jedną, która
obsługuje wszystkie. Usługa obecnie obejmuje ponad 185 tys. punktów
ładowania w całej Europie i można wszystkie sprawdzić na mapie za

pomocą przeglądarki internetowej lub za pomocą aplikacji myAudi dla
iOS i Androida.
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Audi oferuje dwie taryfy – City i Transit. Ta pierwsza przeznaczona jest
dla osób, które raczej kręcą się po mieście i okolicach, nie pokonując
dziennie znacznych dystansów, a druga dla osób, które często przebywają w trasie. Abonament wynosi odpowiednio 20,32 PLN lub 74,50
PLN i można go zawrzeć na czas nieokreślony w przypadku City oraz na
12 miesięcy w przypadku Transit.
Dodatkową zaletą korzystania z Charging Service, poza brakiem konieczności posiadania aplikacji lub karty dla każdej firmy oferującej usługi ładowania, jest ujednolicenie cen pomiędzy różnymi stacjami.
Największą wadą tego systemu pozostaje to, że Audi bazę stacji w nawigacji
samochodowej (POI) uaktualnia raz na trzy miesiące – biorąc pod uwagę,
jak często dodawane są w Europie nowe stacje, warto byłoby uaktualniać
ją raz na 1–2 tygodnie. Zaletą jest natomiast precyzyjne pokazywanie, jakie
złącza oferuje dana stacje, maksymalną moc ładowarki oraz to, czy dane
gniazdo jest wolne, zajęte i czy ma kabel.
Pełny cennik usługi na Polskę znajdziecie w formie PDF-a tutaj.
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Hide My Bar
Jeśli przypadkiem kochacie Touch Bara tak bardzo jak ja, to
z pewnością docenicie Hide My Bar.
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To program, który ma jedno zadanie – wyłączać Touch Bara za pomocą
skrótu klawiszowego, gdy go nie chcemy go widzieć lub gdy nie chcemy
mieć go aktywnego. Touch Bar niestety nie ma haptyki, więc wiele osób
niechcący coś na nim naciska, bo wystarczy przecież delikatne muśnięcie
palcem. To te i podobne problemy ma na celowniku Hide My Bar.
W Hide My Bar możemy zdefiniować skrót do wyłączenia Touch Bara.
Domyślnie jest to podwójne tapnięcie w klawisz Control. Wywołanie go
powoduje, że Touch Bar przestaje cokolwiek wyświetlać i staje się czarny,
aby nie rozpraszać i zapobiegać niechcianym interakcjom. Ponowne
podwójne pacnięcie w Control przywraca go do życia.
Osoby, które chcą mieć wyłączonego Touch Bara, ale nadal chcą mieć
dostęp do przycisków, które się na nim znajdują, mogą rozwinąć z paska
menu Hide My Bar, a tam będą dostępne przyciski z Touch Bara, które
możemy wcisnąć za pomocą kursora.
Aplikacja jest notarialnie potwierdzona przez Apple i dostępna za darmo
na 10 dni. Jeśli chcecie mieć dostęp do pełnej funkcjonalności programu,
to należy jednorazowo wykupić licencję za 19,99 PLN.

Cena: za darmo przez 10 dni, a potem 19,99 PLN
Hide My Bar – Mac – →
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Cyberpunk 2077
– tu miała być recenzja gry

Na Cyberpunka czekałem długo, choć mój entuzjazm malał
z każdym przesunięciem premiery. Gdy ta w końcu nastąpiła
i zacząłem swoją przygodę w Night City, uznałem, że za kolejną
obsuwę byłbym CD Projektowi Red wdzięczny.
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W tym wydaniu znajdziecie dwa teksty o Cyberpunku: Wojtek ogrywa go
na PC, natomiast ja na PlayStation 5. Sądzę, że rozmiar produkcji jest na
tyle wielki, że nie przeczytacie dwóch zbieżnych opinii. Równie ważna jest
platforma, na której gramy. Wersja PC działa zdecydowanie najlepiej ze
wszystkich, ta na konsole nie zasługuje natomiast nawet na miano dalekiej
od ideału. Od pokazania pierwszego teasera minęło osiem lat, nad grą
pracowano ponoć nawet dziewięć. Jeszcze w listopadzie tego roku twórcy
deklarowali, że gra działa zaskakująco dobrze na obecnej generacji konsol
(czyli PS4 i Xboksie One), choć promując ją, nie pokazali żadnych materiałów z rozgrywki z tych urządzeń. To było podejrzane, ale każdy chciał
zobaczyć graficzny przepych, jaki oferują najnowsze karty graficzne. Wszelkie wątpliwości wyjaśniły się 10 grudnia, gdy okazało się, że gra jest nie tyle
niedopracowana, ile wręcz niedokończona. A na PS4 i Xboksie One nie da
się w nią właściwie grać.
Pomimo potężnej wpadki na starcie i adekwatnego spadku notowań na giełdzie, CD Projekt Red nie przestał się pogrążać. W oficjalnych przeprosinach
zawarł informację o tym, że każdy, kto kupił grę na obecnie już poprzednią
generację konsol, otrzyma zwrot pieniędzy. Tyle że ponownie nie jest to
prawda, bo regulamin PlayStation Store nie uwzględnia opcji zwrotu, jeśli
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uruchomimy grę, a Xbox Games Store pozwala
na taką czynność jedynie w uzasadnionych
przypadkach. CD Projekt Red niczego nie
ułatwił graczom, rzucił jedynie kolejną pustą
obietnicę, podobnie jak ta, że skupi się na
naprawianiu błędów, a patche ulepszające
oprawę na PS5 i XSX pojawią się później.
Zupełnie w to nie wierzę – każde opóźnienie i późniejsze wpadki kwitowane są równie
pokornymi oświadczeniami, z których nic
nie wynika. Nie ufam CD Projekt Red i jako
ich klient czuję się oszukany. A to, że do gry
w jakości oprawy znanej z PS4, potrzebuję PS5,
jest chyba dostatecznym podsumowaniem
braku szacunku do graczy. W momencie, gdy
piszę ten tekst (czyli 18 grudnia), Sony usunęło grę z PlayStation Store i oddaje pieniądze wszystkim, którzy ją kupili. Microsoft co
prawda nadal ma ją w sklepie, ale przyjmuje
zwroty od wszystkich. Nie może być lepszego
podsumowania tego, jak bardzo CD Projekt
Red był w błędzie, decydując się na jej premierę na obecnym etapie prac. Część winy
ponosi jednak też Sony i Microsoft – nie wierzę,
że firmy nie testowały gry na podstawowych
konsolach starszej generacji, a tym samym nie
były świadome, jak źle na nich działa.
Nie podejmuję się próby oceny gry – uważam,
że byłoby to nieuczciwe względem tysięcy
osób, które nad nią pracowały i nie dostały
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szansy, by doszlifować finalny produkt.
CD Projekt Red to korporacja, na dodatek
obecna na giełdzie, więc presja na wydanie
Cyberpunka była ogromna, a zarząd najpewniej obawiał się kolejnego opóźnienia
premiery. Niemniej jednak sytuacja, w której w sklepach pojawił się produkt niedokończony, ewidentnie nie wynika z braku
umiejętności osób bezpośrednio nad nim
pracujących, a raczej z presji, by pomimo
widocznych problemów nie dać sobie więcej czasu na pracę nad tytułem. Doceniam
ogromny wysiłek, jaki włożono w produkcję Cyberpunka 2077 – wierzę, że w końcu
dostaniemy produkt, jakim miał być od
samego początku, a z winy fatalnego zarządzania i komunikacji marketingowej trafił
do nas, graczy, zbyt wcześnie. Dalszy tekst
potraktujcie jako pierwsze wrażenia, wszak
na PS5, pomimo błędów, Cyberpunk 2077
jest jak najbardziej grywalny. Kieruję go do
wszystkich, którzy chcą sprawdzić ten tytuł
i zastanawiają się, czy w obecnej formie
będą w stanie go zaakceptować.
Kupiłem grę w dniu premiery, więc mogę
opowiedzieć, jak wygląda Cyberpunk
2077 na PS5. Gdyby nie błędy, byłaby to
naprawdę świetna gra, bo po przebrnięciu
przez początkowe trudności, przyzwyczajenie się do sterowania i zamknięcia (a nie
przymknięcia) jednego oka na niedoróbki
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Night City wciąga jak bagno i zachęca do spędzenia w nim każdej wolnej
chwili. Ponownie odczułem syndrom „tylko jeszcze jednej misji”, bo te
zaprojektowano świetnie i doskonale budują świat, nie są jedynie bezsensownymi zapychaczami czasu. Wcielamy się w V – kobietę lub mężczyznę,
mającego jedną z trzech ustalonych na początku przeszłości. Jako Nomada
jesteśmy wyrzutkiem żyjącym poza miastem, możemy też grać Punkiem,
który wychował się na ulicach Night City, bądź też wcielić się w pracownika
korporacji Arasaka na ścieżce Korp. Wybór ten determinuje nie tylko początkowe zadania, ale i dalszy przebieg rozgrywki – każdy z początków daje nam
inną wiedzę o funkcjonowaniu świata, co nie tylko widać w dialogach, ale też
w wynikających z tego zwrotach akcji. Zdecydowałem się na korporacyjną
przeszłość, trochę z ciekawości, jak pokazano świat z tej perspektywy, ale
chciałem też poczuć klimat ostatnich dwóch odsłon Deus Ex, dziejących
się w podobnych realiach. Początkowo się zawiodłem, bo prolog okazał się
bardzo krótki, dopiero z czasem zrozumiałem, jak przeszłość potrafi ciągnąć
się za bohaterem. Prawdopodobnie wiele osób zdecyduje się dzięki temu na
powtórne przejście gry.
Jeszcze przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki tworzymy postać. Możliwości jest sporo, bohater może być zarówno całkiem przeciętny, jak i zupełnie
dziwaczny, o całkowicie czarnych oczach, wyraźnie widocznych wszczepach
na twarzy i nietypowym kolorze skóry. Tak, są też genitalia. Tak, można
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wybrać wielkość penisa. I tak, zdarza się, że przy edycji ekwipunku potrafi
wystawać przez ubranie (ale to błąd, nie zamierzona funkcja). Zastanawiam
się, po co twórcy dodali taką opcję do edytora, bo pomimo przegranych kilkunastu godzin nie odkryłem jeszcze, by miała ona jakiekolwiek znaczenie
w dalszej rozgrywce. Warto dobrze przemyśleć wygląd V, bo pomimo tego,
że w grze możemy wymieniać różne elementy ciała, to nie da się zmienić
ani fryzury, ani zarostu, ani nawet zmyć makijażu. Zauważyłem też problem,
który pojawił się również w Assassin’s Creed Valhalla. Płeć bohatera można
wybrać i, o ile grając po angielsku, wszystko jest OK, to po zmianie języka na
polski słychać, że do V inni bohaterowie zawsze zwracają się, używając żeńskich zaimków.
Przemierzanie Night City jest niesamowitym przeżyciem, tym większym,
im bliżej mieszkania V jesteśmy. Mam wrażenie, że twórcom zabrakło czasu
nawet na danie postaciom niezależnym czegoś ciekawego do roboty, przez
to o ile w najbliższym otoczeniu mieszkania mamy siłownię, zagadujących
nas ludzi, policję dobijającą się do drzwi sąsiada (i wynikające z tego opcjonalne zadanie), to im dalej w miasto, tym mniej się dzieje. Na ulicach również
jest pustawo, co bardzo kontrastuje ze strzelistymi budynkami, pomiędzy
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którymi ludzie powinni się wręcz przelewać. Jestem świadom tego, że to
pokłosie optymalizacji, ale efekt, jaki osiągnięto, nie robi dobrego wrażenia. Nie sposób jednak nie przyznać, że gra jest ładna – otoczenie ma wiele
detali, a sporo miejsc jest bardzo klimatycznych i zapadających w pamięć
(choć głównie dzięki temu, co dzieje się w nich podczas zadań). Wrażenie robi
zwłaszcza nocą, gdy z ciemności przebijają neony i jaskrawe, kontrastowe
kolory. Na ulicach widać różnorodność stylów ubioru, wyraźnie czuć też, gdy
z biznesowej dzielnicy przejedziemy do slumsów. Nie sposób nie zwrócić też
uwagi na pojazdy, których nie jest przesadnie wiele (kilkadziesiąt modeli),
ale są zróżnicowane, szczegółowo wymodelowane, w tym również wewnątrz,
a każdym z nich jeździ się odrobinę inaczej. Model jazdy plasuje się pomiędzy
Watch Dogs 2 i GTA IV – pojazdy są lekko ociężałe i podsterowne, ale jazda
nimi sprawia przyjemność i nie przeszkadza w wykonywaniu zadań. Denerwuje natomiast GPS, który potrafi poprowadzić nas drogą, przez którą przejechać się nie da (bo, na przykład, auto nie zmieści się między słupami) i nie
proponuje alternatywy.
Jeśli po trailerach spodziewaliście się, że dostaniemy strzelankę z elementami RPG, to nie mogliście się bardziej pomylić. Owszem, w grze jest dużo
strzelania i skradania, ale wszystkie te mechaniki podparte są mnóstwem
umiejętności i statystyk, a zdobywane punkty doświadczenia należy wydawać rozważnie, by bohater posiadł sensowny zestaw umiejętności. Drzewka
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rozwoju odpowiadają między innymi za obsługę broni, skradanie, umiejętności hakerskie czy kondycję. Dzięki temu, że gra daje możliwość ukończenia
misji na wiele sposobów, nie musimy symetrycznie rozwijać wszystkich umiejętności, a na przykład skupić się na strzelaniu, odporności i wytwarzaniu
przedmiotów. W niektórych momentach będziemy zmuszeni do konkretnych
akcji, jak hakowanie czy otwarta walka, ale nawet przy słabo rozwiniętych
drzewkach da się wtedy poradzić sobie z wyzwaniem. Niestety, w grze
zbieramy też mnóstwo przedmiotów, które nie są do niczego potrzebne.
Niemal każdą misję kończyłem z kilkunastoma sztukami broni, kilkoma
parami spodni, kurtką, butami i maską na twarz. Żeby nie przeciążyć postaci,
rozmontowywałem te przedmioty, by zdobywać surowce – jest to jednak
żmudny proces, wymagający osobnego zaznaczania każdego przedmiotu.
Ubisoft pokazał w Valhalli, że można ograniczyć liczbę takich śmieci, jednocześnie pozostawiając mechaniki związane z rozwojem ekwipunku i poprawą
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jego statystyk. Tu jednak czuję, jakbym znów grał w Dziki Gon, w którym
zarządzanie ekwipunkiem było początkowo niewiele gorsze.
Jednym z tych elementów, na które bardzo liczyłem, było modyfikowanie
organizmu bohatera. W grze dostępnych jest wiele kategorii wszczepów, od
optyki, pozwalającej na przykład widzieć liczbę nabojów w zapasie, przez
modliszkowe ostrza w przedramionach, siekające przeciwników w błyskawicznym tempie, po cyberdeck, czyli całą platformę służącą do modyfikowania naszych umiejętności hakowania. To jeden z najciekawszych elementów
rozgrywki, do dyspozycji mamy zarówno haki bojowe, czyli typowo ofensywne umiejętności wpływające na przeciwników, jak i zdolności ułatwiające
na przykład wyłączanie kamer bądź przejmowanie ich, by z ich pomocą
z odległości hakować przeciwników (mechanizm przypomina bardzo serię
Watch Dogs). Cyberdeck można nie tylko wymienić na lepszy, ale i dodawać do niego nowe umiejętności – brakuje mi możliwości zbudowania kilku
zestawów zdolności, by dopasować go do stylu gry. Drugim, zbliżonym formą
do hakowania elementem rozgrywki, są sekwencje braindance, czyli odtwarzanie wspomnień zarejestrowanych przez inne osoby. Pozwalają one wyciągnąć z nich szczegóły, które ułatwią wykonanie zadania (jak choćby miejsce
ukrycia przedmiotu czy rozmieszczenie kamer). Sekwencję wielokrotnie
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przewijamy, analizując na zmianę ruch oraz dźwięk. To czasochłonne, ale nie
nudzi – takich zdarzeń nie ma zresztą w grze przesadnie wiele.
Choć Cyberpunk 2077 jest przede wszystkim grą RPG, to strzelania jest tu
sporo. Jest ono bardzo odmienne od tego, do czego przyzwyczaiły nas
FPS-y pokroju Call of Duty czy Wolfensteina. Przeciwnicy to gąbki na pociski
i dopiero odpowiednie dopakowanie statystyk pozwala na bardziej realistyczną rozgrywkę. Trzeba się do tego przyzwyczaić, zajęło mi to chwilę, ale
było warto – walka jest satysfakcjonująca, choć inteligencja przeciwników
nie powala i nie są zbyt agresywni, trzymają się raczej na dystans, przez co
łatwiej ich odstrzelić. Dostępna w grze broń jest zróżnicowana, cieszy mnie
niezmiernie, że pistolety nie są sztucznie osłabione względem karabinów
czy strzelb i nadają się do walki nie tylko na samym początku rozgrywki.
Uzbrojenie można modyfikować, dodając tłumiki czy lunety, da się je też
ulepszać. Z każdej broni inaczej się też strzela, co więcej, jeden pistolet ma
kilka animacji przeładowywania – detal drobny, ale ważny. Niestety, na
początku mechanika walki mnie bardzo zniechęciła, zachowanie celownika
jest domyślnie skonfigurowane tak, że nie sposób go wyczuć, Spędziłem pół
godziny w trakcie samouczka, by dostosować jego ruch tak, by był zbliżony
do innych FPS-ów, w które gram. W Cyberpunku jest też broń biała i to całkiem zróżnicowana. Katana to mój numer jeden, nie dość, że jest zabójcza, to
pozwala widowiskowo (choć i dość obrzydliwie) rozczłonkować oponentów.
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Gra pozwala się też skradać, choć spodziewałem się, że ta mechanika będzie
bardziej rozbudowana. Przeciwnicy muszą widzieć nas chwilę, by podnieść
alarm, poza tym nie każde miejsce pozwala na działanie po cichu. To nie
Human Revolution, które można przejść bez wystrzelenia nawet jednego
naboju (nie licząc walk z bossami, które były najgorszym elementem tej serii).
Mechaniki gry może nie są idealne, za to tym, co absolutnie nie pozwala się
oderwać od konsoli, jest fabuła. Od samego początku wchodzimy do wyrazistego świata, którym rządzą określone reguły, codzienność jest brudna,
brutalna, ale jednocześnie przesiąknięta nowoczesnością. Naszym przewodnikiem jest Jackie Wells, znany z zapowiedzi i pierwszych gameplayów
postawny latynos – to jedna z tych postaci, które błyskawicznie można
polubić, zżyć się z nią i zacząć rozumieć jej motywacje, choć nie wszystko
mówi wprost. Każdy kolejny bohater jest równie dobrze napisany, nawet
jeśli pojawia się tylko przez chwilę – od Dextera, gangstera, zlecającego nam
naprawdę duże zadania, przez Judy, czyli specjalistkę od braindance, po Victora, wspierającego V ripperdoka (czyli połączenie lekarza z mechanikiem).
Ponadto, gdy w pewnym momencie absolutnie wszystko się wali, do akcji
wkracza Johnny Silverhand i wywraca świat bohatera jeszcze bardziej. To
właśnie jemu wizerunku i głosu użycza Keanu Reeves – spodziewałem się,
że jego występ będzie dobry i się nie zawiodłem. Ta postać jest niezmiernie
istotna dla fabuły, ale nie pojawia się przesadnie często, nikt nie nadużywa
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jej, by sztucznie napędzić tempo (nie obawiajcie się jednak – Keanu dostał znacznie więcej
czasu na ekranie, niż Kit Harrington w Infinite
Warfare). Sposób opowiadania historii niezmiernie mi się podoba – mamy mnóstwo
ścieżek wykonywania misji i prowadzenia dialogów, nawet początkowe zadania można rozwiązać na przynajmniej cztery różne sposoby,
dające skrajnie odmienne zakończenia zadania
oraz dalsze konsekwencje naszych wyborów.
Dialogi są nie tylko interesujące, ale i dobrze
zagrane – aktorzy wyraźnie znali kontekst swoich wypowiedzi, pomimo przegrania kilkunastu
godzin nie odczułem, że dialog był niespójny.
Grałem głównie po angielsku, w innych wersjach językowych może oczywiście to wyglądać inaczej. Podczas rozmów widać też wiele
drobnych detali, robiących kapitalne wrażenie.
Podczas jednej z rozmów Jackie wyraźnie
się denerwuje i, choć się nie odzywa, widać,
jak lekko podskakuje mu noga, a jego ruchy
pozbawione są płynności, z jaką zazwyczaj
się porusza. Wszystko zmienia się, gdy główna
przyczyna stresu opuszcza pomieszczenie – luz
i pewność siebie Jackiego wracają, co nie tylko
słychać, ale i doskonale widać.
Grając na PS5 w tytuł z PS4, nie spodziewałem się przełomowej grafiki, niemniej jednak
nowa generacja konsol dopiero się zaczyna,
a tytuły z poprzedniej nie wyglądały przecież nigdy źle. Cyberpunk 2077 jest naprawdę
ładną grą, z bardzo szczegółowymi modelami
postaci, sporą dawką różnego rodzaju efektów
świetlnych i cząsteczkowych oraz dużym i różnorodnym światem. Detali jest mnóstwo, od
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bardzo różnorodnych wnętrz budynków, przez kokpity pojazdów (i świetne
animacje uruchamiania ich, gdy na przykład szyby stają się przezroczyste) po
modele i animacje broni. Dobrze wypada też ruch postaci, choć to, co dzieje
się z przeciwnikami po śmierci, wygląda komicznie. Zwłoki potrafią robić
coś na wzór salta w miejscu, czasem zawiną się też wokół innego obiektu.
O ile oprawa graficzna jest dobra, to muzyka zwala z nóg. Soundtrack jest
mocny, przeplata rocka z ciężką elektroniką i świetnie wzmacnia tempo akcji.
Oprócz muzyki podczas zadań, mamy też stacje radiowe w samochodzie oraz
muzykę w klubach – jestem pod wrażeniem, jak dobrze ją dobrano.
Mam nadzieję, że ten akapit będzie można wkrótce wykreślić i potraktować jako kiepskie wspomnienie. Cyberpunk 2077 to obecnie kumulacja
najróżniejszych błędów. Kilka razy gra postanowiła zresetować wszystkie
ustawienia, przez co musiałem je konfigurować na nowo. Podczas rozgrywki
notorycznie zdarza się też, że widoczne na ekranie postacie nagle znikają
i pojawiają się w innym miejscu. O ile podczas eksploracji nie ma to znaczenia, to już zacięcie się jednego z kluczowych bohaterów podczas misji
zmusza do wczytania ostatniego punktu zapisu. Niekiedy spotykamy też
lewitujących przechodniów, a w jednej z misji Jackie przeszedł przez drzwi,
zanim te się otworzyły. Zdarzają się też problemy ze znikaniem przedmiotów w rękach przechodniów – widzimy i słyszymy, że ktoś gra na gitarze,
układając nawet odpowiednio palce na gryfie i szarpiąc struny, instrument
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pozostaje jednak niewidoczny. Od czasu do czasu samochody wylatują
w powietrze (dosłownie – wystrzeliwują nagle w górę). Najbardziej zabawnym
błędem, bo niemającym wpływu na rozgrywkę, są znikające ubrania głównego bohatera. W ekwipunku pozostają założone, ale nie widać ich na przykład w lustrze czy na fotelu podczas wizyty u ripperdoka. Gra wymaga też
dopracowania interfejsu – na konsoli obsługuje się go bardzo niewygodnie,
ponadto opisy przedmiotów są zwyczajnie za małe. Siedząc w odległości 3 m
od 65-calowego telewizora, nie byłem w stanie ich odczytać (a wzrok mam
całkiem dobry). Nie da się też ich powiększyć – zoom działa tylko dla napisów wyświetlanych podczas dialogów. Wyraźnie widać, że interfejs projektowano z myślą o PC, gdzie siedzimy bliżej ekranu. Nawigacja po menu też nie
należy do najwygodniejszych, tu również czuć, że kursor myszy sprawdziłby
się lepiej niż analog i krzyżak.
Dawno nie grałem w tak dobrą, a jednocześnie tak niedopracowaną grę. Bardzo mocno czekam na poprawki, które uczynią Cyberpunka tym, czym powinien być od samego początku. Tytuł ma ogromny potencjał – wykreowany
świat jest przekonujący i spójny, fabuła i sposób jej prowadzenia to absolutnie najwyższa klasa, a frajda płynąca z wykonywania kolejnych zadań jest nie
do opisania. Twórcy Cyberpunka wykonali tytaniczną pracę, która nie zostanie właściwie doceniona przez głupotę i ignorancję zarządu CD Projekt Red.
Wierzę, że uda się im doprowadzić swoje dzieło do końca, a ich głos zostanie
tym razem wysłuchany.
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Cyberpunk 2077
na PC
O tej grze krążyły legendy, zanim zaczęły o niej krążyć legendy.
Cyberpunk 2077 jest prawdopodobniej jedną z najbardziej
wyczekiwanych gier, odkąd powstały komputery, a zdania na jej temat
są mocno podzielone. Prawdopodobnie czytaliście lub oglądaliście już
wszystko, co było do przeczytania lub obejrzenia, zakładając, że jest to
pozycja, która Was interesuje i część osób krytykuje tę grę, pomimo że
nigdy jej nawet nie uruchomiło. To zaskakujące…
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Bugi
Od pierwszego dnia mówiono o bugach
w tej grze i o tym, że nie da się w nią grać.
Tutaj sporo informacji zostało pomieszanych – część problemów dotyczyła tylko
konsol, które mnie osobiście zupełnie nie
interesują w przypadku Cyberpunka 2077
(w tym celu przeczytajcie, co Paweł Hać
sądzi o tej wersji), a część została ogromnie wyolbrzymiona. Sam spotkałem się
dosłownie z jednym bugiem, który dotyczył celownika i tego, jak broń leży w ręce.
Rozwiązanie było proste – zmienić broń na
inną i wrócić do tej, a ponieważ nie działo
się to podczas walk, to nie wpływało
w żaden sposób na rozgrywkę.

Zbyt prosta?
Zawsze w grach opartych na otwartych
światach fascynowała mnie możliwość
robienia tego, na co akurat mam ochotę.
Można w ten sposób nie tylko rozwijać
swoją postać, ale również szukać dodatkowego zarobku, ćwiczyć swoje zdolności, opanować pewne aspekty gry i wiele
więcej. Są oczy wiście wątki w tym otwartym świecie, które możemy wykonywać
natychmiast lub odkładać je na później.
Osobiście preferuję robić to, na co akurat mam ochotę lub czas. Ostatnio miałem tylko krótkie chwile, które mogłem
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przeznaczyć dla CP77, więc miło, że
mogłem wyskoczyć za róg, zastrzelić kilku
przestępców i zgarnąć za to trochę kasy.
Nie znam planów CDPR na przyszłość, więc
nie wiem, czy ta gra otrzyma nowe wątki
i powiązane z nimi misje jako uaktualnienia, płatne lub darmowe, a jeśli tak się stanie, to jak dokładnie będą wyglądały, ale
jest na to spory potencjał i ciekawy jestem,
jak twórcy podejdą do tego aspektu gry.

Wydajność
Przyznaję, że trochę zaskoczył mnie fakt,
że ta gra ma aż tak wysokie wymagania.
Spodziewałem się, że w 2020 roku nie
spotkamy drugiej pozycji, obok Microsoft
Flight Simulator 2020, która będzie przerastała możliwości najnowszych, najszybszych i najdroższych dostępnych GPU, ale
jeśli interesuje nas granie w 4K na maksymalnych detalach w 120 Hz, to nie będzie
to łatwe. Obecnie zdecydowałem się na
granie w 1440p na Ultra i osiągam rejon
30–40 fps. To ciut za mało i spodziewałem się, że wyciągnę więcej z mojej 5700
XT, ale niestety tak się nie stało, więc nie
mam specjalnie wyboru. Wyjściem jest
oczywiście obniżenie jakości, ale jeszcze
nie skusiłem się na ten kompromis, chociaż
docelowo chciałbym grać w 4K Ultra.
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Czy warto?
Jeśli macie PC, który da radę udźwignąć tę grę, to zdecydowanie polecam kupienie jej w wygodnej dla Was formie, w preferowanym sklepie
i spróbowanie na własnej skórze, jaka jest w rzeczywistości. Zakładam
tutaj, że lubicie RPG i cyberpunkowe klimaty, ale zdaję sobie sprawę
z tego, że każdy z nas ma inne oczekiwania i progi cierpliwości. Jeśli nie
jesteście absolutnie bezwzględni w tych kwestiach, to powinna Wam
przypaść do gustu.
A ja z góry przepraszam za krótki tekst, ale kolejna misja nie zrobi się sama…
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Tymczasowe obejście zabezpieczenia
przed zbyt wysokim poziomem dźwięku
Jedną z nowości w iOS 14 jest funkcja mierząca poziom dźwięku
wokół nas oraz odtwarzanego w słuchawkach. Jeśli przez jakiś okres
będzie on przekraczał pewne progi, dźwięk w słuchawkach zostanie
automatycznie ściszony.
Funkcja ta powinna być dobrowolnie włączana lub wyłączana. Jednak
w niektórych krajach, między innymi należących do Unii Europejskiej, opcji
wyłączenia tej funkcji nie ma.
W takiej sytuacji możemy zostać zaskoczeni raptownym ściszeniem dźwięku oraz brakiem możliwości
zwiększenia jego poziomu.
I choć głównym zadaniem tej funkcji jest ochrona
naszego słuchu, to być może w niektórych sytuacjach
chcielibyśmy po prostu mieć możliwość, żeby posłuchać czegoś głośniej. Tylko jak?
Okazuje się, że jest sposób na ominięcie tego problemu. A przynajmniej tymczasowe ominięcie. Nasze
iPhone’y zbierają informacje na temat poziomu
dźwięku. Są one zapisywane w aplikacji Zdrowie.

Po jej uruchomieniu przechodzimy do
zakładki Przeglądaj i z listy wybieramy Słuch.
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Po przejściu do informacji o słuchu,
na samej górze powinna pojawić
się sekcja Powiadomienia dotyczące słuchawek oraz liczba takich
powiadomień. Musimy dotknąć
tego przycisku, by przejść dalej.

Znajdziemy tu listę wszystkich
takich powiadomień. Na dole tej
listy mamy możliwość podejrzenia
wszystkich danych. Wybieramy
ten przycisk.

Zmierzamy do usunięcia wszystkich tych danych. W tym celu
musimy przejść w tryb edycji.

Danych może być sporo, ale na
szczęście nie trzeba usuwać ich
pojedynczo. Wystarczy posłużyć
się przyciskiem Usuń wszystko.

Ostatni krok to tylko potwierdzenie naszej decyzji.

Od teraz będziemy mieli, o ironio,
święty spokój z powiadomieniem
o zbyt wysokim natężeniu dźwięku
i samoistnym ściszaniu. Przynajmniej
na jakiś czas, póki znowu nie przekroczymy progu słuchania głośnych dźwięków w określonym czasie.
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Zobacz wydanie specjalne

FELIETONY

KINGA OCHENDOWSKA
@santee76

169

Apple Fitness+
Apple pokazało w tym roku wiele nowości, ale tylko na jedną z nich
czekałam z prawdziwą niecierpliwością.
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Miałam nadzieję, że Apple uruchomi Fitness+ nieco wcześniej, bo nieco
wcześniej był mi potrzebny. Głównie w ramach motywacji. Rok 2020 był
trudny, o ile można go w ogóle tak określić. Fatalny, dołujący, zupełnie nie
do użytku. Zapewne jak większość ludzi, żeby go przetrwać, zużyłam wszystkie asy z rękawa – gotowałam, piekłam, czytałam książki, organizowałam
i planowałam. Był to też rok, w którym chodziłam mniej niż zazwyczaj,
a chodzenie to mój ulubiony rodzaj aktywności. W zasadzie powinno być
odwrotnie, powinnam chodzić więcej, jak wszyscy. I tu pojawia się paradoks,
spowodowany głównie przez owych „wszystkich”. „Wszyscy” najechali moje
wrzosowiska bardzo tłumnie, do tego stopnia, że spacerowanie po nich
przestało być przyjemnością. Niedzielni wędrowcy, w nieskazitelnie białych Nike’ach, markowych T-shirtach i Ray Banach wypłynęli na ocean traw,
przywożąc ze sobą nieokiełznane, kanapowe terierki. Na nic wezwania, żeby
aktywność odbywać w swoich własnych okolicach – liczba zaparkowanych
pod wrzosowiskami samochodów jasno pokazała, że mówić można jak do
ściany. Przy tym aż przykro było patrzeć, jak nastolatki, na siłę wyciągnięte
z domów przez rodziców, w swoich śnieżnobiałych butkach, z wyraźnym
obrzydzeniem stąpały po błotnistych brzegach rozległych kałuż. Yoko
dostawała szału, gdy stada kanapowców okrążały ją z każdej strony, podczas
gdy właściciele oglądali chmury na błękitnym niebie. Więc podobnie jak
większość moich sąsiadów, wrzosowisk zaczęłam unikać. To zdecydowanie
przyczyniło się do spadku fizycznej aktywności.
Kiedy Apple zaanonsowało Fitness+, poczułam się autentycznie podekscytowana. Używanie produktów Apple generalnie wywołuje u mnie poczucie
spokoju i pewności. Od razu pomyślałam, że nowej usługi mogę użyć do
obudzenia uśpionej motywacji i powrotu na właściwą ścieżkę. Apple zapowiadało Fitness+ na „późny 2020”, nie spodziewałam się jednak, że owa
„późność” okaże się literalnym końcem roku. Musiałam więc czekać, zagryzając palce. W międzyczasie spróbowałam kilku innych usług, które okazały
się mało motywujące. Opłaciłam nawet premium w MyFitness Pal i nic
z tego nie wynikło. Zero pozytywnej energii.

Niedzielni wędrowcy, w nieskazitelnie białych Nike’ach, markowych T-shirtach i Ray Banach wypłynęli na ocean traw, przywożąc ze sobą nieokiełznane, kanapowe terierki.
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W końcu jednak doczekałam się i 14 grudnia 2020 Apple uruchomiło moją
wytęsknioną usługę. Okazało się, jak to było do przewidzenia, że Fitness+
jest wszystkim, czego oczekiwałam plus jeszcze więcej. Zamykanie kółeczek
w Apple Watchu stało się na powrót motywujące, a satysfakcja z ćwiczeń
przeniosła się na zupełnie inny poziom.
Po pierwsze – trenerzy są świetni. W czasie lockdownu

W końcu jednak doczekałam się i 14 grudnia
2020 Apple urucho-

większość z nich prowadzona była w sposób, który niespecjalnie zachęcał do partycypacji. Poza tym, 20 lat i kości
z gumy miałam jakieś 20 lat temu, ekspresja trenerów
pozostawiała zaś wiele do życzenia. Z trenerami Apple aż

miło moją wytęsknioną usługę. Okazało
się, jak to było do przewidzenia, że Fitness+
jest wszystkim, czego
oczekiwałam plus jeszcze więcej.

pojawił się prawdziwy wysyp filmów treningowych, jednak

chce się ćwiczyć – są odpowiednio motywujący i odpowiednio przyjaźni.
Po drugie – wybór ćwiczeń jest taki, że każdy znajdzie coś
dla siebie. Nie trzeba posiadać specjalnego sprzętu, chociaż można wykorzystać to, co już mamy w domu. Gdybym
miała rower treningowy, zapewne pędziłabym na nim jak
wiatr. Nie ukrywam, po obejrzeniu treningów zastanawiałam
się, czy nie da się takowego gdzieś tutaj upchnąć. To chyba
znaczy, że Fitness+ ma moc.

Po trzecie – zamykanie kółeczek w czasie rzeczywistym. Dość często w czasie ćwiczeń nie wiemy, czy wkładamy w nie wystarczająco dużo energii.
Większość elementów można wykonać minimalnym wysiłkiem, ale żeby
czerpać z nich maksymalne efekty, trzeba się naprawdę przyłożyć. Możliwość śledzenia na ekranie swoich postępów zdecydowanie zwiększa zaangażowanie w ćwiczenia.
Po czwarte – dowolność w długości treningu. Zdecydowanie łatwiej jest
znaleźć czas, jeśli możemy dostosować aktywność do „okienek” w naszej
rutynie. Oczywiście prawdziwi zawodowcy wstają o czwartej rano, żeby
wybiegać/wytrenować wszystko, zanim zaczną dzień, jednak dla większości
z nas takie rozwiązania nie są praktyczne. Można je stosować przez jakiś czas,
ale jeśli musimy codziennie zaburzać rytm naszego dnia i udawać przed
wszystkimi, że nie zasypiamy na stojąco, taka rutyna się nie przyjmie. Mając

FELIETONY

172

Oczywiście prawdziwi zawodowcy wstają o czwartej rano, żeby
wybiegać/wytrenować wszystko, zanim zaczną dzień, jednak dla
większości z nas takie rozwiązania nie są praktyczne. Można je stosować przez jakiś czas, ale jeśli musimy codziennie zaburzać rytm
naszego dnia i udawać przed wszystkimi, że nie zasypiamy na stojąco, taka rutyna się nie przyjmie.

do dyspozycji możliwość dostosowania treningu do naszych możliwości,
zwiększamy szansę na to, że będziemy w trenowaniu konsekwentni.
Nie wiem, ilu ludzi ma tę samą przypadłość, co ja – motywacja działa
u mnie tak długo, jak długo konsekwentnie wykonuję założone cele. Jeśli nie
zamknę kółeczek i pojawi się przerwa, ogarnia mnie zniechęcenie – nawet
jeśli stało się to z powodu choroby czy tego, że akurat tego dnia nie nosiłam
Apple Watcha. Ta mała wyrwa sprawia, że wyniki przestają być perfekcyjne,
a co za tym idzie, warte zachodu. Przez pierwszy okres posiadania zegarka
rygorystycznie zamykałam wszystkie kółeczka i muszę przyznać, że było
to naprawdę dobrą motywacją. Po jakimś jednak czasie moc kółeczek zdecydowanie spadła i teraz mają charakter wyłącznie informacyjny. Dlatego
mam wielką nadzieję, że Apple Fitness+ utrzyma mnie w stanie gotowości
i sprawi, że kółeczka będą się zamykały z przyjemnością, a nie z musu.
Reasumując – jestem zachwycona Apple Fitness+. Mam przeczucie, że zostanie moim najlepszym przyjacielem na długo. Jeśli będę miała szczególnie
spektakularne osiągnięcia w tym zakresie, nie omieszkam się pochwalić
i relacjonować na bieżąco, czy motywacja zostanie na właściwym poziomie.
Jak na razie trenerów jest sporo i mnóstwo treningów do wypróbowania.
Do mnie przemawia najbardziej yoga i taniec, widzę też wiele możliwości
w kategorii „Mindful Chill” i wydaje mi się, że Apple rozwinie tę kategorię
o medytację.
Pierwsze wrażenia są świetne i oby tak dalej.
Aktywnego Nowego Roku!
I oby był lepszy niż poprzedni.
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Nic za darmo
Funkcje prywatności zapowiedziane przez Apple nadepnęły wielu
firmom na odcisk. Najbardziej chyba Facebookowi, chociaż w szerszej
perspektywie to całej „darmowości” w internecie.

W
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W ubiegłym roku Apple sukcesywnie zapowiadało i wdrażało w życie
zamiany w funkcjach ochrony prywatności. Prywatność to coś, o czym
mówi się bardzo dużo, a to, o czym się mówi, szybko zmienia się w informacyjny szum. Jednym uchem wchodzi, innym wychodzi i jakoś cię kręci.
Do czasu, kiedy ktoś nam łopatologicznie wskaże, kto nas śledzi i na jaką
skalę. A skala jest olbrzymia.
Tym razem blady strach padł na Facebooka – portal przyjazny użytkownikom, dostarczający swoje usługi zupełnie bezpłatnie, w zasadzie prawie
filantropijnie, którego jedynym celem jest umożliwienie nam kontaktów
ze znajomymi i postowanie zdjęć wdzięcznych kotków. Problem w tym, że
pomimo to, że Facebook nie przysyła nam comiesięcznych rachunków, to
zapłatę pobiera, nie pytając nas o zgodę. Po prostu sobie bierze to, czego
braku nie zauważymy, czyli naszą prywatność. Po odwiedzeniu strony
Facebooka lub zainstalowaniu jednej z wielu aplikacji należących do koncernu, za nami wyruszają trackery, które kolekcjonują wszelkie dostępne
dane – gdzie, kto, z kim, po co i dlaczego. Co kupiliśmy, na co patrzyliśmy,
gdzie poszliśmy na spacer i jak długo rozmawialiśmy z kumplem z podstawówki. Ile czasu spędzamy przy ekranie, jakie jest nasze zaangażowanie
w wyświetlane treści i jak można nas zmusić, żebyśmy zaangażowali się
bardziej. O tyle nie boli to zwykłego użytkownika, że wcale o tym nie wie.
Cieszy się darmowością świadczonych usług i ze spokojną głową kładzie się
wieczorem spać. Sytuacja zmienia się, gdy użytkownik staje się użytkownikiem świadomym. Do tej pory owa świadomość zarezerwowana była dla
użytkowników z grupy PRO, jednak wraz z nowymi
systemami staje się dostępna dla wszystkich. I nagle
każdy może na bieżąco zobaczyć, jak darmowe

Problem w tym, że pomimo
to, że Facebook nie przysyła
nam comiesięcznych rachun-

są darmowe usługi. Już teraz w Safari możemy
przekonać się, ile trackerów wyrusza za nami, gdy
odwiedzamy strony internetowe. Co ciekawe, strona
Facebooka żadnych szpiegów nie zgłasza. Jednak,

ków, to zapłatę pobiera,

gdy przyjrzeć się sprawie bliżej, okazuje się, że

nie pytając nas o zgodę. Po

sprawianie dobrego wrażenia nie jest takie trudne

prostu sobie bierze to, czego

– wystarczy umyć ręce i powiedzieć, że my nikogo
nie śledzimy. A przynajmniej nie sami. Wystarczy

braku nie zauważymy, czyli

jednak wejść na stronę: Off-Facebook Activity, by

naszą prywatność.

dowiedzieć się, które aplikacje karnie wysyłają nasze
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dane do centrali. Co jeszcze ciekawsze, jest to narzędzie udostępniane
przez samego Facebooka. Tyle że niezbyt chętnie.
O co więc chodzi Facebookowi? Przede wszystkim o to, że świadomy klient
może nie wyrazić zgody na gromadzenie jego danych. Tak długo, jak długo
nie pojawia się nam okienko informacyjne, jesteśmy skłonni udawać, że
jest nam wszystko jedno. Kiedy jednak już się pojawi, stajemy przed wyborem – pozwolić albo nie pozwolić. I z dużym prawdopodobieństwem nie
pozwolimy, zwłaszcza gdy zapoznamy się ze skalą procederu oraz liczbą
programów i aplikacji, które zawłaszczają więcej danych, niż potrzebują do
poprawnego funkcjonowania.

Tak długo, jak długo nie pojawia się nam okienko informacyjne, jesteśmy skłonni udawać, że jest nam wszystko jedno.
Kiedy jednak już się pojawi, stajemy przed wyborem – pozwolić
albo nie pozwolić.

Zirytowany Facebook zamieścił całostronicowe ogłoszenia w „New York
Times”, „Washington Post” i „Wall Street Journal” krytykujące zapowiedziane
na początek tego roku zmiany w ustawieniach prywatności. Według Facebooka uświadomienie klientom, ile danych na ich temat jest gromadzonych
przez firmę, zagrozi funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw, uniemożliwiając dostarczanie dobranych reklam. Na moje ucho brzmi to nieco śmiesznie
– utrzymywanie klientów w stanie nieświadomości (czyli po prostu zatajanie
prawdy, inaczej oszustwo) jest dla biznesu dobre, natomiast przejrzystość
i transparentność oraz wolny wybór są złe. Ciekawe wartości, nie ma co.
Rzecz nie dotyczy oczywiście wyłącznie Facebooka, bo pomimo ciągle
niskiej świadomości powszechnej, internet stoi danymi, które można
wyciągnąć od użytkowników. I robią to nie tylko strony, ale i aplikacje.
Ot, w czasie przerwy świątecznej, z nudów ściągnęłam aplikację pasjansa.
Całkiem nieźle zrobiony graficznie, z dobrymi ocenami w AppStore. Jakież
było moje zdziwienie, gdy aplikacja zażądała dostępu do znaków wprowadzanych z klawiatury w dowolnym programie. W żaden sposób nie
jest to konieczne do jej prawidłowego funkcjonowania, więc natychmiast
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program skasowałam. Jednak niesmak pozostał. Pozostaje przyzwyczaić
się do sprawdzania rubryczki na dole opisu programu, która informuje,
jakich praw dostępu wymaga aplikacja i wybierać mądrze.
Wraz z nowymi ustawieniami prywatności Apple daje nam nie tylko możliwość wyboru, ale również staje się edukatorem w dziedzinie prywatności. To
już nie tylko zwykłe ostrzeżenia, których w internecie pełno i które tak chętnie ignorujemy. To praktyczna lekcja uważności oraz
wgląd w to, czym stał się współczesny internet – kopalnią danych. Musimy zacząć się przyzwyczajać do tego,

Musimy zacząć się przyzwyczajać do tego, że walutą

że walutą nie zawsze są pieniądze, a najcenniejszym
dobrem od dawna przestało być złoto. Na pierwszym
miejscu podium stanęliśmy my sami, nasze przyzwycza-

nie zawsze są pieniądze,

jenia i rutyny, trendy i zachowania, dzięki którym można

a najcenniejszym dobrem od

kontrolować nas skuteczniej, niż się komukolwiek

dawna przestało być złoto. Na
pierwszym miejscu podium

przyśniło. Dlatego z niecierpliwością czekam na wprowadzenie kolejnej porcji rozwiązań z zakresu ochrony
prywatności. I z upodobaniem będę ich używać.

stanęliśmy my sami, nasze
przyzwyczajenia i rutyny,
trendy i zachowania, dzięki
którym można kontrolować

Jedynym problemem, który każdy z nas napotyka,
próbując uwolnić się od szpiegującego internetu, jest
konieczność solidarnego podejścia do kwestii ochrony
danych. Cóż z tego, że chcemy podejmować mądre

nas skuteczniej, niż się komu-

wybory, kiedy nasi znajomi machają ręką i mówią, że to

kolwiek przyśniło.

tylko teorie konspiracyjne. W jakiś sposób musimy (lub
po prostu chcemy) utrzymywać z nimi kontakt, więc
z niechęcią godzimy się ze złem koniecznym. Sytuacja
ta może się zmienić, gdy informacje o internetowej
inwigilacji staną się nie tylko ogólnikowe i teoretyczne,
ale również praktyczne i obecne na co dzień na ekranach naszych telefonów,
tabletów i komputerów. A taka sytuacja może nastąpić całkiem niedługo.
W nowym roku 2021, życzę wszystkim bezpiecznego internetu. No i oczywiście tego, żeby był lepszy niż 2020, co w gruncie rzeczy wcale nie jest
takie trudne do osiągnięcia.
Oby było tylko lepiej!
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Technologia radykalnie zmienia
produkcję, ale nie zastąpi człowieka
Współczesne produkcje realizowane są zupełnie inaczej niż w czasach,
gdy rodziły się film, radio i telewizja. Wielkie przedsięwzięcia kręcone
sekwencyjnie z udziałem olbrzymiej ekipy ustąpiły w dużej mierze
miejsca nowoczesnym metodom pracy i zdalnej produkcji. Zmiana ta
spowodowała wzrost znaczenia technologii.

O
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Oparte na rozwiązaniach chmurowych, zdalnie łączone procesy powodują,
że mniej liczy się praca na planie, a bardziej praca poza obiektem. O ile
dawniej większość decyzji zapadała na miejscu zdjęć, dziś podejmuje się je
w montażowniach w zdalnych studiach. Wobec trwającej pandemii producenci chętnie usprawniają procesy, zmniejszają liczebność ekipy na planie
i tworzą bezpieczniejsze warunki do pracy — z ograniczonymi interakcjami,
mniejszą ekspozycją na ryzyko i ułatwionym zarządzaniem.
W rezultacie doszło do fundamentalnej zmiany w roli ludzi w procesie
produkcji. Zmalało znaczenie momentu rejestracji obrazu, bo pewne elementy produkcji uległy automatyzacji lub są wprowadzane w postprodukcji. A skoro ludzie stają się mniej istotni w momencie rejestracji obrazu, to
jaka będzie ich rola w przyszłych produkcjach?

Rozwój technologiczny
Nieustanny rozwój technologii tworzy coraz to nowe możliwości
w produkcji filmowej. Zaczęło się od dźwięku i koloru. Potem, w „Złodzieju z Bagdadu” z 1940 r., po raz pierwszy wykorzystano zielony
ekran, a w 1976 r., w „By nie pełzać na kolanach”, po raz pierwszy użyto
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Steadicamu. Rok 1995 przyniósł przełomowy „Toy Story” — pierwszy film
zrealizowany wyłącznie komputerowo.
Dziś, w erze cyfrowej, filmowanie odbywa się w formatach idealnie dostosowanych do cyfrowego przetwarzania, rozpowszechniania i konsumowania. Od produkcji rodem z przeszłości przeszliśmy do rozproszonych
procesów prowadzonych i zarządzanych przez wiele systemów organizacji
pracy i w różnych lokalizacjach, a magia produkcji filmowej coraz bardziej
oddala się od miejsca rejestracji materiału.
Przykładem tego jest bezprzewodowe podłączanie
kamer i błyskawiczna transmisja sygnałów drogą

Od produkcji rodem z prze-

radiową. Materiał filmowy można oglądać na tablecie
na planie, w ruchu, podczas zdjęć w plenerze, a dzięki

szłości przeszliśmy do

chmurze także w zdalnym studiu. Pozwala to zatem

rozproszonych procesów

wprowadzać zmiany w scenariuszach w trakcie pro-

prowadzonych i zarządzanych przez wiele syste-

dukcji, jak w przypadku finału „Gry o tron”, lub wiele
możliwości zakończenia, jak w „Czarnym lustrze”.
Bywa to niezwykle korzystne, ponieważ tworzy

mów organizacji pracy

dodatkowy poziom bezpieczeństwa w erze cyfrowej,

i w różnych lokalizacjach,

w której bardzo realnym zagrożeniem jest wyciek

a magia produkcji filmowej coraz bardziej oddala

informacji: aktorzy poznają fabułę i losy odgrywanej
przez siebie postaci dopiero w dniu zdjęć.

się od miejsca rejestracji

Dzięki postępowi technicznemu tworzenie treści

materiału.

przestało być domeną wąskiego grona wtajemniczonych. Dziś materiał firmowy o profesjonalnej
jakości można nakręcić nawet kamerą ze średniej
półki cenowej, by następnie włączyć go do produkcji o wysokim standardzie. Dotyczy to także
postprodukcji, bo proste oprogramowanie edycyjne jest standardowo
zainstalowane w większości smartfonów.
Dla zawodowca stojącego za kamerą oznacza to, że moment rejestracji
nie jest już aż tak ważny i że można poświęcić mniej uwagi na sam proces,
a więcej na kreatywność. Dla amatorów — przepustkę do branży i demokratyzację produkcji filmowej.
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Zmiany ról w produkcji
Zmiany te przekładają się na skład ekipy produkcyjnej: do obsługi świateł
i zmiany dekoracji nie jest już potrzebny sześcioosobowy zespół maszynistów sceny. Rzadziej transportuje się duże kamery, oświetlenie i sprzęt audio.
Scenografowie nie muszą już tworzyć misternego tła lub pełnowymiarowych
rekwizytów do każdej sceny. W roku, w którym koronawirus pokrzyżował niemal wszystkie plany produkcyjne na świecie, ma to podstawowe znaczenie.
Pewne stanowiska zaczęły w naturalny sposób znikać, powstały natomiast
inne. W obecnych procesach produkcji filmowej wyjątkowego znaczenia
nabrało doświadczenie w technicznych aspektach transmisji materiału.
Ważną kwestią jest też cyberbezpieczeństwo i utrwalanie danych. Normą
stali się też wirtualni scenografowie, a animatorzy nie używają już farb
i octanu, tylko formatów cyfrowych.
Efekty specjalne są stosowane głównie w przestrzeni wirtualnej. Bez nakładania cyfrowych postaci, które ożywiają bohaterów, nie powstałaby „Planeta małp”, „Avengers” i inne seriale. Jeśli popatrzymy na postaci Caesara
i Hulka przez pryzmat historii telewizji, wyraźnie zobaczymy, jak dalece
rozwinęły się efekty specjalne i co jest obecnie możliwe.
Postęp ten spowodował powstanie nowego zawodu: producenta cyfrowego, koordynującego i planującego projekty, których elementem jest
tworzenie mediów cyfrowych. Do jego zadań należy analiza projektu jako
medium cyfrowego, od powstawania po konsumpcję. Jest to niezbędne
w czasach, gdy serwisy streamingowe odnotowują najszybszy wśród
wszystkich platform wzrost konsumpcji mediów.

Efekty specjalne są stosowane głównie w przestrzeni wirtualnej.
Bez nakładania cyfrowych postaci, które ożywiają bohaterów, nie
powstałaby „Planeta małp”, „Avengers” i inne seriale. Jeśli popatrzymy na postaci Caesara i Hulka przez pryzmat historii telewizji,
wyraźnie zobaczymy, jak dalece rozwinęły się efekty specjalne i co
jest obecnie możliwe.
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Produkcje oparte na technologii
Nie wszystkie aspekty produkcji uległy zmianie. Część z nich rozwijano
i dlatego producenci wciąż trzymają się zasad równie starych, jak branża:
planowania przed produkcją, innowacyjności, pracy ze scenariuszem,
kostiumów, makijażu i dobrej wizji twórczej. W tych przypadkach polegamy na ludziach, nie na technice.
Postęp techniczny pozwala twórcom nie koncentrować się na pokonywaniu przeszkód, lecz na możliwościach powstających dzięki najnowszej
technologii. Mogą więc puszczać wodze fantazji i urzeczywistniać swoje
wizje bez ograniczeń narzucanych przez wysięgniki, ciężkie reflektory
i pracę kamery.
Dzisiejsi filmowcy mogą korzystać z ułatwienia, jakim jest oprogramowanie
do prewizualizacji. Pozwala ono operatorom i reżyserom planować zdjęcia
w wirtualnym środowisku. Umożliwia rozmieszczanie oświetlenia, przenoszenie dekoracji i rozstawianie kamer. Wszystko to dzieje się wirtualnie,
zanim jeszcze aktorzy wejdą na plan. Usprawnia to proces i zmniejsza
koszty dnia zdjęciowego.
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Niedawno brałem udział w zdjęciach, podczas których trzeba było
nakręcić ujęcie z aktorem przyjeżdżającym konno. Ujęcie trudne, więc
ostatecznie ekipa postanowiła użyć kamery Sony VENICE z odłączonym
przetwornikiem obrazu, który miał dzięki temu bardzo małe wymiary.
Następnie na koniu przed aktorem posadzono kaskadera i w ten sposób
nakręcono ujęcie — reżyserując wszystko zdalnie, na podstawie obrazu na
monitorach.
Oba te przykłady pokazują, że dzięki technologii można zupełnie inaczej
podejść do zdjęć i zarządzania produkcją. Widać z nich, jak technologia
daje nowe lub lepsze możliwości produkcji, ale w dziedzinach, w których
nadal potrzebni są ludzie, nie mniej ważna okazała się kreatywność i zaangażowanie ekipy.

Dzisiejsi filmowcy mogą korzystać z ułatwienia, jakim jest
oprogramowanie do prewizualizacji. Pozwala ono operatorom i reżyserom planować zdjęcia w wirtualnym środowisku.
Umożliwia rozmieszczanie oświetlenia, przenoszenie dekoracji
i rozstawianie kamer.

Technologia oparta na ludziach
Nie należy zapominać, że technologia nie rozwinęła z dnia na dzień. To
długi proces, którego centralnym elementem zawsze są ludzie i który
byłby niemożliwy bez skumulowanej wiedzy liderów branży, takich jak
Sony. Nakłady czasowe i inwestycje w prace badawczo-rozwojowe, programowanie i kodowanie wszystkich funkcji, których działanie producenci
przyjmują za pewnik... Wszystko to dzieje się w wyniku inicjatyw ludzi.
Misją Sony jest uwalnianie potęgi drzemiącej w obrazach, a decydujące
znaczenie ma tu działalność człowieka. Może się ona przejawiać w formie
prac zespołu badawczo-rozwojowego, który wykorzystuje swoją wiedzę
i doświadczenie do stworzenia jakiejś funkcji w taki sposób, by twórcy treści nie musieli poświęcać energii na jej opanowanie. Inny przykład to twórczość reżysera filmowego, który dzięki nowoczesnej technologii potrafi
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nadać obrazowi jeszcze wspanialszy, urzekający wygląd. Nie wolno nam
zapominać o tego rodzaju pracy za kulisami.
Weźmy na przykład kamerę Sony VENICE: umożliwia ona obecnie rejestrację obrazu w wielu trybach, klatkażach i formatach, zatem reżyser może
skupić się na wynikach, a nie na kręceniu wielu ujęć dostosowanych do
różnych wymogów formatu/rejestracji itp. Inny przykład to postęp w technologii HDR, dzięki której widzimy więcej niż dawniej i która stała się integralną częścią systemów organizacji pracy.

Współpraca ludzi i technologii
Ludzie jako część procesu produkcji zdążają donikąd. Ważne jest, byśmy
szli do przodu razem z technologią i pozwalali jej wzbogacać to, jak tworzymy, czy to w pracach badawczo-rozwojowych, czy za kulisami lub
w nowo powstających zawodach.
Dla Sony technologia stanowi element każdego etapu produkcji. Pełnimy
rolę strategicznego partnera i postrzegamy proces jako całość. To między
innymi dlatego oferujemy szkolenia z najnowszych technologii w ośrodku
filmowym Pinewood Studios w Wielkiej Brytanii.
Odchodzenie od pracy na samym planie spowodowało, że pewne zajęcia stały się przestarzałe. Pojawiły się jednak inne, wymagające większego
doświadczenia technicznego. Ich wartość dla branży będzie stale rosła.
A lepsze funkcje łączności otwierają pulę talentów i szans na skalę globalną.
Technologia była i będzie motorem innowacji w branży. Nie znaczy to
jednak, że stosując ją, możemy umniejszać znaczenie ludzi. Sukces twórczy osiągniemy, gdy nadal będziemy łączyć w naszych produkcjach ludzi
i technologię.

Claus Pfeifer jest dyrektorem Connected Content Acquisition,
Media Solutions w Sony Professional Solutions Europe.
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Widzisz „M”, myślisz…
Gdyby chodziło o branżę gastro, odpowiedź byłaby dość oczywista. Ale
nie to mam dziś na myśli. Przed nami 2021 – rok pod znakiem solidnego
pokazu mocy w wykonaniu Apple i układów Apple Silicon. Rok, który
przyniesie także wiele zmian wizualnych w nadgryzionych maszynach,
na które czekamy już ładnych parę lat.

M
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Moc
W pierwszym kwartale 2021 roku spodziewamy się, standardowo, konferencji produktowej Apple, na której powinniśmy zobaczyć nowe iPady
Pro (w końcu, bo czekam na wymianę mojego komputera mobilnego
już cztery lata), z układami A14X. Dodatkowo wszystko wskazuje na to,
iż zobaczymy także nowe, 14- i 16-calowe MacBooki Pro z procesorami
M1Z lub M2. Procesory te mają być jeszcze wydajniejsze niż układy M1,
które trafiły do MacBooków Air i Maca Mini. Oczywiście, MacBook Pro
także taki procesor otrzymał na jesieni ubiegłego roku, ale oczekiwania rynku profesjonalistów, którzy potrzebują wydajności dodatkowej
karty graficznej, pozostają niezmienne. Osobiście spodziewam się tutaj
debiutu jednej nowej maszyny z nowym układem, który będzie wspierał zewnętrzną kartę graficzną i stawiam na odświeżonego, 16-calowego
MacBooka Pro. Być może pojawi się ona w kolorze głębokiej czerni.

Apple Watch Series 7 mogą być sprzedawane bez paska
w zestawie.

Drugi i trzeci kwartał (czyli okres, w którym odbędzie się WWDC 2021
– raczej ponownie w formie zdalnej, ponieważ pracownicy Apple nie
wracają do Apple Park aż do czerwca 2021 roku) to czas na debiut
nowych iMaców. I tutaj spodziewam się sporej rewolucji. Przede wszystkim to do nich muszą trafić nowe, jeszcze silniejsze procesory M2 oraz
(mam nadzieję) całkowicie przebudowana konstrukcja matrycy i ekrany,
które znamy z monitorów Pro Display XDR. Najbardziej oczekiwana
zmiana dotyczy oczywiście przeprojektowania konstrukcji iMaców.
Obecny design (choć uniwersalny), odbiega od standardów, które panują
dziś w pozostałych urządzeniach Apple. Zwłaszcza w kontekście szerokich ramek wokół matrycy. To musi się zmienić i spodziewam się, że
nowe iMaki będą dziełami sztuki, które elektronika użytkowa (ponownie) zapamięta na lata. Z pewnością zmieni się także przekątna obu
matryc. Model 21-calowy (niemający racji bytu w 2020 roku) powinien
zostać zastąpiony ekranem o przekątnej 24 lub 27 cali. Pojawić ma się
także nowy, 32-calowy model, na który bardzo czekam.
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Ostatni kwartał 2021 roku to czas na debiut Maca Pro. Jestem niesamowicie ciekawy tego, o ile Apple będzie w stanie odskoczyć mocą od
poprzeczki, którą samo zawiesiło bardzo wysoko. Mac Pro z obecnymi
układami Intel już dziś nie ma sobie równych na rynku konsumenckim,
więc jeśli Apple walczy samo ze sobą, to nie ma właściwie mowy o limitach. Spodziewam się, że Mac Pro z układami Apple Silicon odskoczy
rynkowi PC tak bardzo, że na dogonienie go potrzeba będzie minimum
pięciu lat. Obecnie nie żyjemy w czasie, w którym dwuletni sprzęt był
już mocno przestarzały. Za to jesteśmy w momencie, w którym to Apple
na nowo definiuje rynek procesorów. Zanim reszta pójdzie w ich ślady
(pomijając fakt, iż nigdy nie będzie możliwe skopiowanie ich przewagi, ze
względu na ekosystem oprogramowania i sprzętu), minie sporo czasu.

Spodziewam się, że Mac Pro
z układami Apple Silicon odskoczy rynkowi PC tak bardzo, że na
dogonienie go potrzeba będzie
minimum pięciu lat.

Apple Watch Series 7
W 2021 roku czeka nas także zmiana konstrukcji zegarków Apple Watch.
Niektórzy spodziewają się odświeżonego designu, który bardziej będzie
przypominał kształtem kanciaste bryły nowych iPhone’ów czy iPadów
Pro. Ja jestem daleki od takich myśli. Osobiście uważam, że Apple zrezygnuje w Series 7 z fizycznego przycisku, pozostawiając tylko cyfrową
koronę i stawiając na dotyk. Jest szansa, że tytan zastąpi wersję aluminiową, przy niezmienionym pułapie cenowym, oraz pojawi się nowy
rodzaj stali i wróci ceramika. Jeśli chodzi o kształt, spodziewam się
okrągłego modelu oraz mniejszej opaski fitnessowej od Apple, która
uzupełni ekosystem usługi Fitness+.
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Najbardziej oczekiwana zmiana dotyczy oczywiście przeprojektowania konstrukcji iMaców.

Jeśli rozważacie zakup Apple Watch – nie musicie czekać. Dlaczego?
Powód jest taki jak zwykle. Zmieniony wygląd to także nowe problemy
wieku dziecięcego, które może mieć pierwsza generacja. Jeśli Apple
dodatkowo postanowi zmienić złącze pasków (do czego po 7 generacjach
ma absolutne prawo, z biznesowego punktu widzenia) – korzyści wyboru
jednego z modeli aktualnej Series 6 są oczywiste. Spodziewam się także,
że wszystkie modele Apple Watch Series 7 mogą być sprzedawane bez
paska w zestawie (kolejne cięcia związane z łańcuchem dostaw i redukcją śladu węglowego, w rozumieniu Apple oczywiście). Wielkość opakowań zmniejszyłaby się wówczas o jakieś 70%, cena pozostała bez zmian,
a Apple zarobiłoby więcej. Oczywiście, zbliżając się do neutralności ekologicznej (ponownie – w ich rozumieniu). Tak – takie czasy nadejdą.
Przed nami naprawdę ciekawy rok, który odciśnie swoje piętno na całej
branży elektroniki użytkowej, a już na pewno na rynku komputerów, choć
chyba uprawnione jest zadanie sobie pytania: Co dziś komputerem nie jest?
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Wylogowany

– minimalizm informacji
Pandemia nasiliła bombardowanie informacjami. Wszystkie telewizje,
radia, a teraz jeszcze silniej internet przekazywał nam informacje.
Szczególnie w obecnych czasach, gdzie każdy może być redaktorem
czy wydawcą w internecie. Można było szybko zostać anteną odbiorczą
wszelkiego typu niesprawdzonych i zakłamanych idei. Zatruwamy się
sami strumieniem złych informacji, bo tylko takie najlepiej się sprzedają.

J
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Jakiś czas temu była konferencja Apple. Jeszcze do niedawna miałem
zanotowany ten fakt w kalendarzu. Miałem umówione miejsce i grupę znajomych na wspólne oglądanie nowości. Często była to impreza iMagazine.
Teraz to się zmieniło. Wylogowałem się.
Wylogowałem się nie tylko z Apple, o czym pisałem jakiś czas temu.
Wylogowałem się praktycznie całkowicie z technologii. Nie znaczy to, że
kupiłem maszynę do pisania i te słowa wystukuję jednym palcem na niej.
Nie, aż tak nie, choć maszyny analogowej nadal szukam, ale to raczej jako
wystrój mojego domu. Ma jednak być sprawna, nigdy nie wiadomo, kiedy
zabraknie prądu. Gdy zaczynała się cała sytuacja z COVID, byłem w Hiszpanii i widziałem, jak można spokojnie żyć, nie oglądając wiadomości.
Wjechałem tam na górę. Na szczycie była kawiarnia, tam można było, pijąc
kawę, zerknąć na góry Andaluzji. Pomyślałem, że chciałbym zachować to
uczucie: spokoju bez pośpiechu i bez stresu.
Po powrocie wpadłem w wir wyborów prezydenckich i ciągłego bombardowania negatywnymi informacjami o pandemii. Słuchałem i oglądałem
tysiące memów, Tweetów i wiadomości. Nie były pozytywne, a ja chcę być
pozytywny. Zaczynało mnie wszystko przygnębiać. Przez całą tę pesymistyczną falę zaczynałem być sam źle nastawiony, opryskliwy i bardziej
agresywny niż jestem. Zaczynałem czuć się tak jak wtedy, gdy chorowałem
na depresję. To nie było przyjemne.
Sport. Kolarstwo było moim jedynym azylem. Gdy jechałem rowerem, nie
mogłem być online i zaczynało mi się to podobać. Wydłużałem czas, gdy
uprawiałem sport, jak i to, kiedy nie jestem aktywny w sieci. Nagle prawie
automatycznie przestałem być aktywny. Odsunąłem się od Twittera i Facebooka. Zrezygnowałem z telewizji kablowej na rzecz największego pakietu
internetowego i jedyne, co przeglądałem, to serwisy sportowe i hobbystyczne. Zero wiadomości, polityki czy analiz obecnej sytuacji politycznej,
ekonomicznej czy pandemicznej.
Dieta. Gdy oczyściłem jako tako swój umysł, zabrałem się za swoje ciało
jeszcze mocniej. Poczułem moc roślin i drastycznie ograniczyłem spożywanie mięsa. Minimalizm w nieprzetworzonych produktach jest nawet lepszy niż minimalizmy w kupowaniu nowych sprzętów do domu. Schudłem
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do swojej upragnionej wagi, choć twierdzę,
że muszę ważyć jeszcze 2 kg mniej. Ciągle
trenowałem.
Praca. Praca to ważny aspekt naszego życia.
Warto by to, co robimy zawodowo, nas nie
męczyło. I aby na tysiąc sposobów przekładany cytat z polskiego filmu: „Znajdź, co
lubisz robić i zacznij to robić” był dla nas
prawdziwy. Praca mnie nie męczy, nie miałem
problemu, by każdego dnia wstawać i jechać
prawie 60 km. Dobrym pomysłem było znalezienie nowego projektu i zaangażowanie się
w niego. To niby ta sama praca, ale jednak coś
nowego i odświeżającego. Dodało mi to też
zupełnie innej energii do działania.
Prezentacje Apple czy każdego innego producenta właściwie już znam na pamięć. Zawsze
słyszę, że to Twój najlepszy nowy smartfon.
Że jest najszybszy, a zdjęcia najlepsze. Jestem
fotoreporterem i wiem już od czasów kliszy, że moje zdjęcia nie będę lepsze, nawet
gdybym fotografował najlepszym aparatem.
Technicznie zdjęcia i tak są lepsze niż te,
które otrzymywałem kilka lat temu z lustrzanek. Czy zdjęcie jest lepsze? Nie, samo zdjęcie
jest takie, jak je zrobiłem. Cały czas zastanawiam się, jak długo Apple będzie miało
takich wyznawców jak obecnie. Rozumiem, że
urządzenia te są dobre. Jednak wszystko się
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nudzi, nawet najlepsza moda kiedyś przemija. Mówienie każdego roku tego
samego zakrawa lekko na śmieszność. Bo co? Rok temu mnie oszukali? Czy
celowo dozują rozwiązania, by nas powoli wysysać finansowo?
Co to dało? Wyzbyłem się negatywów. Uspokoiłem się. Na wszystko, co
się wokoło mnie działo, nie mam wpływu, więc po co mam się tym przejmować? Po co mam wiedzieć, ile osób na drugiej półkuli zaraziło się koronawirusem? Przecież teraz i tak tam nie dojadę. Zdaję się na służby; i tak,
nawet gdybym chciał coś powiedzieć na ten temat, zostanę pominięty.
Rządy mają swoje plany. Ja także. Chcę w nowym 2021 roku zrobić dwa
ultramaratony na Gravelu.

Wyzbyłem się negatywów. Uspokoiłem się. Na wszystko, co się
wokoło mnie działo, nie mam wpływu, więc po co mam się
tym przejmować? Po co mam wiedzieć, ile osób na drugiej półkuli zaraziło się koronawirusem? Przecież teraz i tak tam nie
dojadę. Zdaję się na służby...

Minimalizm. To, co starałem się wprowadzać w swoim otoczeniu, teraz
nagle jest małym krokiem w doskonaleniu siebie. Największe zmiany są
do zrobienia w nas, a nie wokół nas. Możemy posprzątać mieszkanie, jednak gdy nie posprzątamy umysłu, nadal będziemy mieli bałagan. Polecam
zastanowić się, czy każda informacja, serial, widomości są faktycznie dla
nas ważne. Co się stanie, gdy nie będziesz wiedział nic o nowym serialu
z Netfliksa. Myślę, że niewiele. Jednak jest to trudniejsze niż pozbycie się
starej swojej garderoby.
Zastanawiam się, po co tak śmiecimy. Pomyślcie, nawet na polskich osiedlach
są zamykane na klucz kosze na śmieci, a my otwieramy swoją głowę, by tam
każdy wrzucał swoje śmieci. Działy promocji wielkich korporacji, polityka
i rządy podsycają ten strumień śmieci. Czy nie czas, by je posprzątać, ograniczyć i posortować? Wszystko jest proste, wystarczy to sobie uzmysłowić.
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Kupujemy rower – góral
Dzisiaj opiszę następny rodzaj roweru. Dla mnie to trochę obcy temat,
ponieważ od kilku miesięcy nie posiadam już tego rodzaju roweru.
Poznałem jednak ten rodzaj kolarstwa i zupełnie nie przypadł mi do
gustu. Jest jednak duża grupa, dla której nie muszą istnieć inne rowery
z wyjątkiem tego typu. Zaczynamy więc.

R
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Rower górski, jak sama nazwa wskazuje, służy do jazdy po górach większych i mniejszych. Jest więc w swojej konstrukcji przystosowany do tego
typu terenu. Jest też dużo bardziej wytrzymały niż jego odpowiednik na
szosy. Rower górski od zawsze kojarzył mi się z grubymi oponami oraz
wszelkiego typu amortyzatorami. Od tego więc zaczniemy.
Zanim o kołach i amortyzatorach, muszę jednak wyjaśnić jeszcze jedno.
Rower górski to ogromna rodzina wszelkiego typu sprzętów. W tym gronie są szybkie rowery tylko z przednim amortyzatorem do XC, czyli Cross
Country, oraz mocne rowery do Enduro czy DH, czyli DownHill. Klasyczne
XC znalazło się nawet w programie igrzysk olimpijskich. Są to trasy po kilka
kilometrów, a zjazd, w zależności od liczby okrążeń, trwa maksymalnie do
dwóch godzin. Najczęściej jednak około półtorej godziny. Są też maratony
XC – to większe odległości, od 16 do 160 km. Jest jeszcze kilka rodzajów,
np. etapowe XC. Enduro czy DH to ogólnie zjazdy z gór. Nie mamy okrążeń,
jedynie sam zjazd. Jest oczywiście jeszcze kilka rodzajów sportów górskich
na rowerach, ale są one już bardziej niszowe.
Podzielmy więc rowery ze względu na przeznaczenie. Pierwsza kategoria
to rowery górskie XC – w tej kategorii możemy mieć wszystkie rowery do
turystyki górskiej. Wiem, że to trochę naciągane, ale wydaje mi się, że nieco
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ułatwi to nam wybranie dobrego roweru.
Druga kategoria rowery zjazdowe. Tu już nie
ma kompromisów. Najtrudniejsze warunki.
Zaczynamy więc od kół. Obecnie koła, które
są już standardem, to 29 cali. Bywają także
mniejsze rozmiary, 27,5 cala też nie jest błędem,
ale większość ma już tylko większy rozmiar.
Najczęściej wykonane z aluminium i „zalane
mlekiem”, czyli w systemie Tubeless. Co nam
to daje? Kilka zalet: rower jest o kilka gramów
lżejszy przez brak dętki, ale największą zaletą
jest duża odporność na przebicia. Mleczko,
najczęściej na bazie kauczuku, zakleja przebicia, oczywiście te niewielkie. Można też dzięki
temu jeździć na mniejszym ciśnieniu, co dodaje
nam komfortu i lepszej przyczepności. Koła
karbonowe raczej nie są stosowane ze względu
na cenę. Jest nawet powiedzenie, że kolarze po
zmianie kół na karbonowe jeżdżą wolniej, bo
boją się je uszkodzić. Następną ważną sprawą
są sztywne osie. Standard od kilku lat.
Hamulce tylko i wyłącznie tarczowe i to w wersji hydraulicznej. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, szczególnie w górach czy na wszelkiego
rodzaju trasach w terenie. Jest na szczęście to
już standard, ale warto to zaznaczyć.
Amortyzatory. W XC mogą być tylko z przodu.
Mamy lżejszy i szybszy rower. Jednak nie
ma takiego komfortu jak w maszynach
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z zastosowaniem dwóch – z przodu i z tyłu.
Czyli widelec amortyzowany i tylny trójkąt.
Tu istotną informacją jest rodzaj zastosowanego amortyzatora. Warto wybierać takie
rowery, gdzie mamy zastosowane amortyzatory
powietrzne. W najtańszych amortyzatorach są
zastosowane sprężyny stalowe. Trudno nam jest
dobrać odpowiednią twardość do naszej wagi
czy terenu, po którym będziemy jeździć. Po
jakimś czasie też się wyrabiają i nie tłumią jak na
początku. Amortyzator powietrzny potrzebuje
tylko pompki i ustawi ciśnienie odpowiednie
dla siebie. Warto pamiętać o serwisowaniu
amortyzatorów.
W zwykłych rowerach do rekreacyjnej jazdy
wystarczy skok amortyzatora przedniego
40–70 mm, w XC najczęściej jest to około
100 mm, w Enduro 150–170 mm, a już w najtrudniejszych zjazdach Downhill nawet 200 mm.
Tylny amortyzator nazywany jest damperem.
Tu musimy mieć wiedzę o tym, jaką posiadamy
ramę w przypadku samodzielnego składania roweru. Zasada jednak jest podobna jak
w przypadku przednich amortyzatorów. Tu
rama bardziej determinuje, jaki jest amortyzator. Jednak jeśli możemy, wybierajmy amortyzatory powietrzne.
Rama. Rama roweru to złożona sprawa, znowu
zależy, czy mamy rower full suspension, czy
z dwoma amortyzatorami, czy hardtail, tylko
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z amortyzowanym widelcem. Ramy są wykonywane z aluminium lub z karbonu. Tu nie należy się bać, że karbon jest delikatny. Ramy karbonowe to
już standard. I właściwie tylko zasobność naszego portfela nas ogranicza.
Jeśli możemy, wybierajmy jednak ramy przystosowane do nowych rozwiązań, czyli napędów „1 na…”.
Napędy obecnie stosowane to „1 na…” i wpisujemy tu 11 lub 12. Czyli
z przodu mamy jedną tarczę, a z tyłu 11 lub 12. Jeśli nas stać, wybieramy
oczywiście 12. Napędy od Shimano czy od Sram są już wyjątkowo dopracowane. Te zaprezentowane niedawno, 12-rzędowe, działają sprawnie i z dużą
kulturą. Do rowerów zaczynają też się przebijać przerzutki elektryczne.
Przy kierownicy mamy jedynie przełącznik i silniczek, a nie linkę, która
powoduje przeskok łańcucha na zębatkach.
Ważnym elementem wyposażenia w rowerach górskich są blokady amortyzatorów oraz chowana (regulowana) sztyca. Sztyca może być regulowana
elektrycznie lub na linkę. Daje nam to możliwość lepszej kontroli podczas
zjazdów. Możemy przyjmować lepszą pozycję. Druga manetka to blokada
amortyzatorów. Ta jest przydatna, gdy pokonujemy zróżnicowany teren.
Nie wszędzie chcemy dużej amortyzacji, podczas zawodów XC amortyzacja może przeszkadzać przy podjazdach. Warto, by obie wyżej wymienione
funkcje miały manetki na kierownicy.
Temat rowerów górskich czy terenowych jest bardzo szeroki, jednak mam
nadzieję, że chociaż trochę Wam przybliżyłem, na co należy zwracać
uwagę przy zakupie czy rozmowie ze sprzedawcą.
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Co w duszy gra
Animacje Disneya i Piksara to te filmy, na które zawsze czekam
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najbardziej. Zwłaszcza studio Pixar stworzyło tak wiele ważnych dla
mnie filmów, że każdy kolejny ma do przeskoczenia naprawdę wysoko
postawioną poprzeczkę. Czy udało się to najnowszej produkcji pt. „Co
w duszy gra”?
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Od razu mogę napisać, że nie do końca. Chociaż po wielu osobach,
które miały już okazję film zobaczyć, widzę, że jestem w mniejszym
gronie, bo nie jestem tym filmem zachwycony. Dlaczego?
„Co w duszy gra” wyreżyserował Pete Docter, odpowiedzialny za
takie filmy jak „Odlot” czy „W głowie się nie mieści”, które są jednymi
z najlepszych dzieł Piksara w całej historii studia. Widać tu bardzo
wyraźnie, że wyszły spod ręki jednej osoby, bo wszystkie są ciepłe, ale
jednocześnie mówią o bardzo ważnych rzeczach, w miły i przystępny
sposób. Jego najnowszy film opowiada o tym, że należy cieszyć się
życiem. Pamiętam, jak film „Sens życia według Monty Pythona” próbował niejako odpowiedzieć nam na pytanie, jaki właściwie jest ten
mityczny sens życia. „Co w duszy gra” odpowiada nam na nie – to
samo życie i cieszenie się nim w każdym możliwym momencie. Dodatkowo dowiemy się z niego, jak ważne są więzi między ludźmi, kontakty
społeczne i rozmowa z drugim człowiekiem.
Film obejrzałem w wersji oryginalnej, a nie z polskim dubbingiem
– co po części mogło wpłynąć na jego odbiór. Zwyczajnie najbardziej
lubię oglądać animacje właśnie z oryginalną ścieżką językową, przede
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wszystkim dlatego, że Disney zawsze bardzo dobrze dobiera do swoich
filmów aktorów podkładających głosy postaciom. W wersji angielskiej
wystąpili tu między innymi Jamie Foxx oraz Tina Fey, którzy wypadli
znakomicie.
Problem, jaki mam z tym filmem, w zasadzie leży w całości po mojej
stronie. Miałem co do niego po prostu wysokie oczekiwania, że będzie
czymś niesamowitym. Nie jest chyba dlatego, że za wiele widziałem
w nim cech wspólnych z „W głowie się nie mieści”. Choć kocham ten film
i uważam, że jest jedną z najlepszych animacji ostatnich 10 lat, to nie
zawsze to, co uda się za pierwszym razem, uda się za drugim. Zabrakło
mi w nim chyba zwyczajnej świeżości.
Pomimo powyższego, „Co w duszy gra” jest filmem dobrym, który
można każdemu polecić. To ciepła produkcja, która jest zabawna, wzruszająca i którą dobrze się ogląda. Na pewno nie zostanie moim ulubionym tytułem ze studia Piksara, ale chętnie do niej wrócę za jakiś czas, by
przekonać się, czy mój problem z jej odbiorem jest aktualny, czy nie.
Jeżeli polskie kina zostaną otwarte, film będziemy mogli w nich zobaczyć od 29 stycznia.
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Ma Rainey:
Matka bluesa
Pod koniec sierpnia światem kina wstrząsnęła informacja o śmierci
aktora Chadwicka Bosemana. Był on znany przede wszystkim z roli
Czarnej Pantery w Marvel Cinematic Universe. Jak się okazało, aktor
od lat walczył z nowotworem, o czym wiedzieli tylko jego rodzina
i przyjaciele.
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Boseman był bardzo zdolnym aktorem, który w ostatniej dekadzie
zagrał wiele ciekawych i dobrych ról, a przed sobą miał zapewne niejedną, potwierdzającą jego talent. Ostatnim filmem, w jakim mogliśmy
go zobaczyć, jest „Ma Rainey: Matka bluesa”, który pod koniec grudnia
miał swoją premierę na Netfliksie.
„Ma Rainey: Matka bluesa” to adaptacja sztuki Augusta Wilsona
z 1984 roku pod tym samym tytułem. Jest to część jego cyklu, w którym opowiadał o losach czarnoskórej społeczności w Stanach Zjednoczonych w XX wieku. Film dzieje się w Chicago w 1927 roku, kiedy to
do studia nagraniowego przybywa gwiazda bluesa, Ma Rainey oraz jej
zespół. Muzycy zjawiają się wcześniej i spotykają w pokoju prób w piwnicy studia. Jednym z nich jest Levee (Boseman) – młody i ambitny trębacz, którego marzeniem jest mieć swój własny zespół i grać napisane
przez siebie piosenki. Ma już nawet ustną umowę z właścicielem studia
nagraniowego, że kilka z jego utworów zostanie nagranych. Spotkanie
bohaterów jest okazją do dyskusji na wiele tematów, przede wszystkim jednak segregacji rasowej i sposobie, w jaki biali traktują czarnych.
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W drugiej części filmu, kiedy do studia
przybywa Ma Rainey, obserwujemy głównie, jak piosenkarka podkreśla swoją
pozycję względem swojego agenta, każe
mu spełniać wszystkie swoje kaprysy
i zachcianki. Dodatkowo podobnie
odnosi się do innych członków zespołu,
między innymi stawiając warunki co do
wersji piosenek, jakie zostaną nagrane
oraz wzięcia udziału w sesji swego siostrzeńca, który się jąka.
Akcja filmu toczy się przede wszystkim
w dwóch lokalizacjach – studiu nagraniowym i pokoju w jego piwnicy – i od
razu widać, że jest to materiał będący
ekranizacją sztuki teatralnej. Co za tym
idzie, kluczowe są tutaj postacie oraz
ich dialogi. „Ma Rainey…” to prawdziwy
aktorski popis i bez wątpienia największe brawa należą się tutaj Chadwickowi Bosemanowi – wiele mówi się
o tym, że ma szansę za tę rolę otrzymać
pośmiertną nominację do Oscara. Jeśli
tak by się stało, a może nawet ta nagroda
zostałaby mu przyznana, to byłoby to
w pełni zasłużone. Boseman bardzo
mocno operuje tu emocjami, jego postać
jest naprawdę autentyczna i zagrana
została na najwyższym poziomie. Początkowo bałem się, że na ekranie królować
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będzie jednak przede wszystkim Viola Davis (wcielająca się w tytułową
postać), ale to jednak Boseman kradnie wszystkie sceny. Oczywiście
Davis jest tutaj również wspaniała i kolejny raz potwierdza swój wielki
talent (w 2017 roku otrzymała Oscara w innym filmie będącym ekranizacja sztuki Wilsona – „Płoty”).
„Ma Rainey: Matka bluesa” to jeden z tych filmów, w którym na pozór
niewiele się dzieje, ale ostatecznie nie możemy oderwać oczu od ekranu,
z zapartym tchem słuchając kolejnych dialogów i wypowiedzi bohaterów. Kiedy po półtorej godzinie pojawiają się napisy końcowe, myśli się
o dwóch rzeczach: jak ta historia mogłaby potoczyć się dalej, oraz że
niestety już nie zobaczymy nowego filmu z Chadwickiem Bosemanem.
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Władca Pierścieni na UHD Blu-ray
– wydanie godne arcydzieła kinematografii
Trylogia Tolkiena w filmowej adaptacji Petera Jacksona to hit. Pierwsza
część lada moment będzie miała 20 lat. W historii kina jest to jedna
z lepszych prób przeniesienia prozy na ekran. Teraz film ten można
przeżywać na nowo. Wszystko za sprawą zremasterowanego wydania
na płytach UHD Blu-ray.
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Jackson długo kazał nam czekać na zremasterowaną wersję „Władcy Pierścieni”. Fani
Tolkiena i filmowej adaptacji oczekiwali
takiej premiery od lat. I wreszcie w pierwszych dniach grudnia zbiorcze wydanie trylogii, zawierające zarówno wersję kinową, jak
i rozszerzoną, pojawiło się na sklepowych
półkach. Co istotne, dzięki dystrybutorowi
Galapagos także w Polsce. Możemy więc
cieszyć się wersją z napisami, którą bez problemu znajdziemy w sklepach. W pudełku
mamy aż dziewięć płyt. Wersje rozszerzone
każdej części trwają około czterech godzin,
w trakcie seansu trzeba więc zmieniać płyty.
Przyznam, że sam sobie seans dawkowałem
w godzinnych formach, czyli w postaci długości odcinka dobrego serialu.
Jednak „Władca Pierścieni” w świecie serialowym ma niewielu konkurentów pod
względem rozmachu, zresztą wśród kinowych dzieł też wciąż jest to jeden z tych
filmów, który robi wrażenie strojami, sceneriami, bitwami… Po prostu całością. Wydanie na UHD Blu-ray i odpowiedni remaster
jest natomiast tym, na co zasługiwał ten
film i tym, na co zasługują współczesne
urządzenia.
Wydanie UHD Blu-ray to prawdziwa uczta
dla widza. Nie tylko fana powieści Tolkiena,
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ale każdego, kto ceni sobie wysoką jakość dźwięku i obrazu oraz spektakularne wrażenia filmowe. Tak podany film robi niesamowite wrażenie.
Udało się sprawić, że dwudziestoletnie efekty specjalne nie wyglądają
nad wyraz sztucznie. Przede wszystkim udało się wyłuskać fantastyczne
kolory, znacznie więcej detali niż w wydaniach Blu-ray. Tu widać nie
tyle moc 4K, ile przede wszystkim właśnie całego UHD z HDR włącznie.
Ciemne sceny są jeszcze lepsze, a pierścień fenomenalnie się błyszczy.
Seans na 85-calowym Samsungu Q950T był odkrywaniem tego filmu na
nowo. W sumie dla mnie to był powrót do świata „Władcy Pierścieni” po
kilku latach. Powrót udany, zachwycający.
Jednak takie wydanie to nie tylko godziny pracy kolorystów i ekspertów od cyfrowej rekonstrukcji filmów. To także masa pracy włożona
w nowy mix dźwiękowy. Co prawda w wydaniu HD dostępny był DTS-HD Master Audio, ale tu otrzymujemy dźwięk obiektowy w technologii
Dolby Atmos. To czuć, dźwięk robi wrażenie i potęguje doznania podczas seansu.
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„Władca Pierścieni” na UHD Blu-ray to produkt obowiązkowy nie tylko
dla fanów dzieła, ale też ogólnie fanów kinematografii. A także świetny
benchmark dla współczesnych sprzętów audio i wideo. Nowa edycja pokazuje, że na topowych sprzętach można cieszyć się topowymi
doświadczeniami filmowymi od strony dźwięku i obrazu. Płyty UHD
Blu-ray stanowią niszę, ważne jednak, aby zarówno filmowi twórcy, jak
i wydawcy, podtrzymywali ich obecność. Dla mnie to taki filmowy winyl.
Oczywiście streaming jest wygodniejszy i na co dzień wygrywa, jednak
jeszcze długo takiej jakości nigdzie indziej nie otrzymamy. Ładne pudełka
i możliwość dodania filmu do swojej kolekcji to dodatkowy bonus.
Czekam z niecierpliwością na kolejne remastery kultowych filmów
sprzed lat. Nowe wydanie „Władcy Pierścieni” pokazuje, że warto je
robić. Warto na nie czekać. I filmy sprzed 10, 20, 30, 40 czy 50 lat mogą
wyglądać rewelacyjnie nawet na dużych, nowoczesnych ekranach.

FILM

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

208

Premiery streamingowe
styczeń 2021
Palmer
Były gwiazdor licealnej drużyny futbolowej wraca
do rodzinnego miasta po 12 latach spędzonych
w więzieniu. Postanawia zacząć życie od nowa,
jednak jego więzienna przeszłość wciąż nie daje
o sobie zapomnieć. W głównej roli Justin Timberlake.

Premiera: 29.01 		
		

Historia wulgaryzmów
Kurs z wulgaryzmów – z cyklu „wiedza, która nie
wiesz, kiedy się przyda”. Nicolas Cage jako gospodarz
niecenzuralnego programu przybliża widzom, skąd
wzięły się najpopularniejsze angielskie wulgaryzmy,
jak są używane w popkulturze i jaki wpływ wywarły
na kulturę, posiłkując się przy tym wiedzą ekspertów:
etymologów, historyków, specjalistów od popkultury
oraz gwiazd show-biznesu.

Premiera: 05.01				
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Cząstki kobiety
Martha i Sean to oczekująca dziecka
bostońska para, której życie nieodwracalnie
się zmienia, kiedy poród domowy kończy
się niewyobrażalną tragedią. Dla Marthy
oznacza to początek trwającej rok gehenny,
w której trakcie musi uporać się z żałobą oraz
odnaleźć w napiętych relacjach z Seanem
i apodyktyczną matką. To bardzo osobista,
przenikliwa i przejmująca historia o kobiecie,
która uczy się żyć z bólem straty.

Premiera: 07.01		
		

Doktor sen
Kontynuacja historii, którą znamy z „Lśnienia”.
Danny Torrance wciąż zmaga się z traumą, której
doświadczył jako dziecko w Overlook. Kruchy
spokój jego duszy zostaje zburzony, kiedy spotyka
odważną nastolatkę o imieniu Abra. Dziewczyna,
podobnie jak on, ma niezwykłe zdolności i prosi
go o pomoc w walce z kultem o nazwie Prawdziwy
Węzeł. Jego członkowie dążą do nieśmiertelności
i polują na niezwykłe dzieciaki.

Premiera: 01.01			
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Warto grać muzykę
Przyznam się Wam szczerze, że ostatnio byłem bardziej biernym
niż aktywnym słuchaczem. Skupiłem się na rzeczach związanych
z codziennością i po prostu życiem, a ta muzyka, którą kocham, znalazła
się na dalszym planie.
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Nie było tak, że muzyki nie słuchałem, że żyłem totalnie w ciszy. Słuchałem, ale był to kontakt bierny, a nie aktywny, czyli taki, który kocham
i jest moim całym życiem.
I wtedy przyszły święta, wielkie wyczekiwanie i wielka próba zmierzenia
się ze wszystkim w tej nowej rzeczywistości. Przyznam Wam się do tego,
że był to dla mnie stres, nie chciałem stracić magii świąt, ale bez całej
rodziny więcej obowiązków spoczywało tylko na mnie.
Wtem nadeszła chwila prezentów, a ja pod choinką
znalazłem nowiutkie ukulele, o którym marzyłem. „To
niby taki zabawkowy instrument; przecież gram na

...ukulele gra się troszkę

normalnej gitarze; po co mi to potrzebne” – pomyśla-

inaczej, gitarę stroi się

łem, ale strasznie pod skórą czułem, że to jest właśnie

inaczej i przez to wszyst-

to, czego mi w dzisiejszych czasach brakuje.

kie akordy (chwyty) są

Ci z Was, którzy grają na gitarze, pewnie wiedzą, a Ci

inne, więc jest też trochę

z Was którzy nie grają, to się właśnie dowiedzą, że na

nauki, która sama w sobie

ukulele gra się troszkę inaczej, gitarę stroi się inaczej

sprawia, że można się
znowu poczuć jak młodzieniaszek, który pierwszy raz sięga po swój
ukochany instrument.

i przez to wszystkie akordy (chwyty) są inne, więc
jest też trochę nauki, która sama w sobie sprawia, że
można się znowu poczuć jak młodzieniaszek, który
pierwszy raz sięga po swój ukochany instrument.
Wziąłem moje ukulele do rąk, nastroiłem i zacząłem rozpracowywać, jak to działa. Nie trwało to
długo i już wkrótce grałem ukulelowe wersje moich
ulubionych piosenek.

Pomyślicie teraz, czemu o tym piszę i czemu to dla mnie takie ważne.
Zrozumiałem bowiem, że z racji rozmiaru rzeczone ukulele mogę zabrać
dosłownie wszędzie i tak znalazłem się w oddalonej od mojego mieszkania o kilkaset kilometrów chatce z ukulele w ręku, grając muzykę,
którą kocham.
Pomyślałem wtedy: „Kurczę, warto grać muzykę, instrumentów nigdy
nie jest za wiele”. Przyznam się Wam, że poczułem wtedy gigantyczną
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ulgę, ponieważ wyjazd to od teraz nie tylko Spotify z małego głośniczka
Bluetooth, ale po prostu czas spędzony na realizowaniu mojej największej pasji.
Jakie wnioski z tego płyną? Czasem warto zaszaleć, wyjść ze strefy komfortu, tego, co znamy i sprawić sobie coś, co spowoduje, że niezależnie
od tego, gdzie będziemy, zawsze będziemy mogli realizować swoją
pasję – to daje nam prawdziwą wolność i poczucie, że zawsze jesteśmy
w domu. Myślę, że to ważne, szczególnie teraz, gdy jesteśmy często
wyrwani z naszego naturalnego kontekstu i staramy się zrozumieć siebie
na nowo. Dlatego pamiętajcie, że warto grać muzykę, warto śpiewać,
warto tańczyć czy sklejać plastikowe modele. Warto robić to, co sprawia,
że czujemy się bezpieczni i szczęśliwi, niezależnie od czasu i miejsca.
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Zupa śliwkowa
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Skład:

Suszone śliwki i jabłka zalewamy przegotowaną wodą i zosta-

• 1 l maślanki

wiamy na kilka godzin, niech się dobrze namoczą. Następ-

• 15 dkg suszonych

nie gotujemy je do miękkości. Wyjmujemy i kroimy w paski.

śliwek

Maślankę mieszamy dokładnie z mąką. Wywar ze śliwek zago-

• kilka plastrów

towujemy z otartą skórką z cytryny i po lekkim przestudzeniu

suszonych jabłek

dodajemy miód i dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy

• 2 szklanki przego-

maślankę z mąką, delikatnie podgrzewamy, ciągle mieszając,

towanej wody

żeby nie było grudek. Do zupy dodajemy pokrojone śliwki

• 2–3 łyżki miodu

i jabłka. Zupę podajemy z łazankami.

• 1/4 łyżeczki otartej
skórki z cytryny
• 1 łyżka mąki

DOSTĘPNY NA

