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Słuchawki z serii True Wireless dostarczają niesamowicie czysty dźwięk Sound Reality, który uprzyjemni każdy Twój trening, zachęcając Cię 
do jeszcze większego wysiłku. Eliminując wszelkie ograniczenia charakterystyczne dla przewodowych słuchawek, modele True Wireless po-
zwalają cieszyć się komfortem i wygodą użytkowania, m.in. dzięki wbudowanemu zdalnemu sterowaniu i wodoodpornej konstrukcji (IPX2).

Sprawdź wybrane modele i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. 

PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWE

Salony firmowe Audio-Technica

www.tophifi.pl

6+24h15+30h 4,5+13,5h

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-true-wireless/manufacturer/audio-technica.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=210121&utm_content=img-lp-full-page-cks5tw-anc300tw-ck3tw&utm_term=audio-technica
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dostępne
w sklepach:

Creative
MUVO Play
to przenośny głośnik Bluetooth do 
użytku zewnętrznego, ważący zaledwie 
360g z certyfikatem wodoszczelności IPX7
(można go całkiem zanurzyć w wodzie).

Może pracować do 10 godzin na akumulatorze, a załączony
kabel USB Type-C pozwala go doładować w każdej chwili.

Dzięki podwójnym, pełnopasmowym mikromembranom
i podwójnym membranom basowym MUVO Play brzmi jak 
znacznie większy głośnik!

WSPIERAMY POLSKI TRIATHLONMistrzyni Polski 2020 w triathlonie na 
dystansie Ironman 70.3 Ewa Komander 
wybiera do treningów bezprzewodowy 
głośnik Creative MUVO Play.

https://www.sferis.pl/creative-muvo-play-glosnik-bezprzewodowy-niebieski-51mf8365aa001-p683830
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Okazuje się, że nie trzeba być członkiem Polskiego 
Związku Przeciągania Liny, aby móc pojeździć na nar-
tach. Sprawdziłem to i opisałem w bieżącym nume-
rze. Ale nie o tym chciałem na wstępie napisać…

Mamy je. Udało się. Dotarły do nas najnowsze słu-
chawki od Apple – AirPods Max. Wojtek testuje je 
specjalnie dla Was. Dotarł do nas też najnowszy 
Macbook Pro z procesorem M1 – sprawdza go dla 
Was Paweł. Natomiast Napoleon testuje najnowszą 
Motorolę RAZR. To oczywiście nie wszystkie cie-
kawe tematy, jakie mamy dla Was w lutowym wyda-
niu. Szczególnie polecam dział Smart Home i sprzęt, 
jaki w nim pokazujemy.

Jak co roku o tej porze przeprowadziliśmy nasz 
plebiscyt na Produkt Roku iMagazine. W numerze 
znajdziecie podsumowanie i zwycięzców.

Luty od dziewięciu lat jest dodatkowo szczególny, 
bo to jest miesiąc, w którym nasza okładka licy-
towana jest dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku zwycięzcą aukcji okazał się 
MacLife, a konto fundacji zostało zasilone kwotą 
5700! Gratulujemy i bardzo dziękujemy.

Zapraszam do numeru!   Dominik Łada
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https://zgsklep.pl/product-pol-1311-Zestaw-szybkiego-ladowania-Ladowarka-Hi5-PD18W-PepperJobs-USB-C-Lightning-Cable-1-2m.html


Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
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autorów lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 

reklam i ogłoszeń.

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów IMM

REDAKCJA 
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 

00-018 Warszawa, 
redakcja@imagazine.pl

REKLAMA 
reklama@imagazine.pl

WYDAWCA 
Mac Solutions Dominik Łada,  

ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,  
NIP: 118-135-60-13

WSPÓŁPRACA

REDAKTOR NACZELNY
Dominik Łada 

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

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Wojtek Pietrusiewicz 

w.pietrusiewicz@imagazine.pl

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Mateusz Gileta 

m.gileta@imagazine.pl

KOREKTA 
Malwina Wadas

WEBMASTER 
Angelika Borucka

KOREKTA
Ania Gabryś

WEBMASTER
 Krzysztof Stambuła

PROJEKT OKŁADKI: 
Mateusz Gileta

Ania 
Gabryś

Paweł 
Jońca

Gracjan 
Pietras

Jan 
Urbanowicz

Krzysztof 
Sebastian Kołacz

Krzysztof 
Morawski

Tomasz 
Szykulski

Maciek 
Szamowski

Napoleon 
Bryl

Kinga 
Ochendowska

Paweł 
Hać

Paweł 
Piotrowski

Maciek 
Skrzypczak

Adalbert 
Freeman

Małgorzata 
Łada

Michał 
Śliwiński

Paweł 
Okopień

REDAKCJA 11

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
mailto:m.gileta%40imagazine.pl?subject=


http://tp-link.com.pl


Aktualności

Aktualizacja iOS do wersji 14.4

Czytaj dalej....

Aktualizacje watchOS 7.3 
oraz tvOS 14.4

Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS do 
wersji 14.4

Czytaj dalej....

Apple udostępnia aktualizacje 
iOS i iPadOS dla starszych 
iUrządzeń

Czytaj dalej....
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Zobacz wydania specjalne 

Tytuł

Czytaj dalej....

Tytuł

Czytaj dalej....
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Apple uruchamia nowe pro-
jekty w ramach walki z ra-
sizmem

Czytaj dalej....

Dan Riccio z awansem, 
a John Ternus obejmu-
je stanowisko starszego 
wiceprezesa ds. inżynierii 
sprzętowej

Czytaj dalej....
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Monika Lozano 
obejmuje stanow-
isko dyrektorskie 
w Apple

Czytaj dalej....

Time to Walk – nowa funkc-
ja Apple Fitness+ 

Czytaj dalej....
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www.sennheiser.pl/cx400bt

CX 400BT

Każdy nowy dzień może być inny,

ale przyjemność z doskonałego dźwięku

powinna towarzyszyć Ci zawsze.

Wyposażone w najlepszą technologię

audio, nowe CX 400BT True Wireless

zapewniają pełną kontrolę nad

wyjątkowym dźwiękiem.

Dzięki intuicyjnym, dostosowywanym

panelom sterującym, długiej żywotności

baterii i ergonomicznej konstrukcji są

idealnym wyborem dla osób,

które pasjonują się doskonałym

brzmieniem.

Doskonały

dźwięk

dopasowany

do Ciebie

http://sennheiser.pl/cx400bt


Firma Western Digital poinformowała, że do większości serii jej popular-
nych przenośnych dysków SSD dołączają modele o pojemności 4TB*. Nowe 
nośniki zapewniają użytkownikom domowym i profesjonalistom więcej 
przestrzeni na ich pliki i projekty – co jest kluczowe w świecie, w którym 
tworzymy i przechowujemy coraz więcej danych. Cztery nowe dyski ide-
alnie wpisują się w potrzeby graczy, twórców, profesjonalistów i innych 
użytkowników potrzebujących pojemnych nośników – zapewniając im 
wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo. 

“Wprowadzając nowe przenośne dyski o pojemności 4TB wchodzimy 
w nową erę – erę pojemności i wydajności, na którą czekali nasi klienci. 
Nasze produkty dla użytkowników indywidualnych są wykorzystywane 
przez miliony amatorów i profesjonalistów na całym świecie, a my wciąż 
staramy się rozwijać technologie, które pozwalają nam spełniać ich oczeki-
wania w zakresie wydajności, pojemności i innowacyjności” – wyjaśnia Jim 
Welsh, senior vice president i general manager działu Consumer Solutions 
Products w Western Digital.

4 TB w kieszeni - Western Digital zwiększa 
pojemność swoich przenośnych dysków SSD

AKTUALNOŚCI 18



Priorytetem Western Digital jest dostarczenie klientom najlepszych 
w branży produktów, które pozwolą im wygodnie i bezpiecznie przecho-
wywać ich dane i projekty – zarówno te tworzone przez amatorów, jak 
i profesjonalistów. Nie ma znaczenia, czy dany użytkownik chce przecho-
wać rodzinne zdjęcia wykonane za pomocą smartfona, pobrać gry czy 
bezpiecznie skopiować materiały z sesji zdjęciowej w terenie – w ofercie 
Western Digital znajdzie się produkt idealnie dopasowany do jego potrzeb.

Portfolio przenośnych dysków 4TB* SSD 
Western Digital
Nowe przenośne dyski SSD w ofercie Western Digital o pojemności 4TB* 
zapewniają niezrównane połączenie wydajności i pojemności:

SanDisk Extreme Pro® Portable SSD
• Oszczędzaj czas przechowując i przenosząc swoje 
z pomocą wydajnego dysku SSD NVMe™, oferujące prędkość 
odczytu/zapisu danych do 2000MB/s. Obudowa z kutego 
aluminium efektywnie odprowadza ciepła i pozwala na osią-
gnięcie wysokiej, stabilnej wydajności – w kompaktowym 
formacie. 
• Cena/Dostępność: SanDisk Extreme Pro Portable SSD 4TB* 
pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale u wybranych 
dystrybutorów oraz w sklepie Western Digital Store w cenie 
982,99 Euro.

SanDisk Extreme® Portable SSD
• Wydajność NVMe zapewniająca prędkość odczytu danych 
do 1050MB/s** i zapisu do 1000MB/s** - w przenośnym, 
pojemnym dysku, który pozwala na bezpieczne zapisywanie 
i przechowywanie multimediów. 
• Urządzenie jest odporne na upadki z wysokości do 
2 metrów, a także na działanie pyłu i wody (IP551). 
• Cena/Dostępność: SanDisk Extreme Portable SSD 4TB* 
pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale u wybranych 
dystrybutorów oraz w sklepie Western Digital Store w cenie 
857,99 Euro.

AKTUALNOŚCI 19
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WD Black® P50 Game Drive SSD
• Stworzony specjalnie dla graczy – zapewnia 

ogromną wydajność, oferując prędkość odczytu 
danych do 2000 MB/S, co pozwala skrócić 
czas ładowania gier i szybciej zanurzyć się 
w rozgrywkę.

• Idealne rozwiązanie do rozszerzenia przestrzeni 
dyskowej komputera PC lub konsoli (PlaySta-
tion™ 4, Xbox One™)

• Cena/Dostępność: WD_Black P50 Game Drive SSD 
4TB pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwar-
tale u wybranych dystrybutorów oraz w sklepie 
Western Digital Store w cenie 862,99 Euro. 

WD My Passport™ SSD ®
• Stylowa metalowa obudowa świetnie wygląda 

i skutecznie chroni zawartość – dysk jest 
odporny na wstrząsy, wibracje oraz upadki 
(z wysokości do 1,98m). Do wyboru jest wersji 
kolorystycznych: Gray, Blue, Red, Gold oraz 
Silver. 

• Technologia NVMe zapewnia prędkość odczytu 
danych sięgającą 1050MB/s** oraz zapisu do 
1000MB/s** - pozwalając twórcom treści, arty-
stom i hobbystom wygodnie i produktywnie 
pracować.

• Cena/Dostępność: My Passport SSD 4TB* 
pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale 
u wybranych dystrybutorów oraz w sklepie 
Western Digital Store w cenie 857,99 Euro.

Western Digital oferuje szerokie portfolio 
wewnętrznych i zewnętrznych dysków SSD. 
Więcej informacji o ofercie firmy znaleźć 
można na stronie.
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Darmowy okres Apple TV+ 
znowu przedłużony, tym 
razem do lipca 2021

Czytaj dalej....

Oszałamiające wyniki 
finansowe Apple za Q3 
2020 (FY Q4 2020)

Czytaj dalej....

Uaktualniajcie iOS / iP-
adOS do 14.4 tak szybko, 
jak to możliwe – są akty-
wne exploity

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2021/01/26/darmowy-okres-apple-tv-znowu-przedluzony-tym-razem-do-lipca-2021/
https://imagazine.pl/2021/01/27/uaktualniajcie-ios-ipados-do-14-4-tak-szybko-jak-to-mozliwe-sa-aktywne-exploity/
https://imagazine.pl/2021/01/28/oszalamiajace-wyniki-finansowe-apple-za-q3-2020-fy-q4-2020/


Rynek smartfonów 
w Q4 2020

Czytaj dalej....

Nowe szczegóły dotyczące 
wpływu iPhone’a 12 i Mag-
Safe na rozruszniki serca

Czytaj dalej....

AirPods dominują na 
rynku bezprzewodowych 
słuchawek

Czytaj dalej....
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Archer AX90 i Archer AX73 to nowe routery od TP-Link pracujące w stan-
dardzie WiFi 6. Urządzenia doskonale sprawdzą się zarówno w domu jak 
i w małym biurze. Dzięki mocnym podzespołom i licznym technologiom 
wspomagających mogą obsłużyć wiele urządzeń jednocześnie, zachowu-
jąc przy tym niezwykle wysokie prędkości sieci bezprzewodowej. 

Nowe routery od TP-Link spełnią oczekiwania nawet bardzo wymaga-
jących użytkowników i obsłużą intensywny ruch danych, generowany 
przez transmisje strumieniowe i gry. Dlatego polecane są zwłaszcza 
miłośnikom gier sieciowych oraz osobom potrzebującym szybkiego, 
wydajnego i stabilnego łącza do przesyłania i pobierania dużej ilości 
danych. Routery znakomicie poradzą sobie z obsługą wielu urządzeń 
w tym samym czasie. 

Napędzany mocnym, czterordzeniowym procesorem o taktowaniu 
1,5Ghz trzypasmowy Archer AX90 oferuje użytkownikom łączną prze-
pustowość do 6579 Mb/s, w tym do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz, do 

TP-Link Archer AX90 i Archer AX73 
– nowe routery WiFi 6 dla wymagających użytkowników
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1201 Mb/s w drugim paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4GHz. 
O stałą siłę sygnału w każdym zakątku mieszkania czy domu zadba aż 
osiem mocnych, zewnętrznych anten wspieranych przez liczne tech-
nologie poprawiające wydajność. Za połączenia kablowe odpowiadają: 
jeden port WAN/LAN 2,5 GbE, jeden gigabitowy port WAN/LAN oraz trzy 
gigabitowe porty LAN. Dodatkowo router wyposażono w dwa porty USB:  
jeden w standardzie USB 3.0 i jeden w standardzie USB 2.0. Dzięki nim 
możemy udostępnić drukarkę lub zasoby zgromadzone na dysku siecio-
wym w sieci lokalnej lub, dzięki funkcji serwera FTP, także przez Internet. 
Urządzenie jest również kompatybilne z Apple Time Machine, dzięki 
czemu bezproblemowo utworzymy kopię zapasową systemu macOS. 

Z kolei dwupasmowy Archer AX73 oferuje użytkownikom do 5378 Mb/s 
łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 4804 Mb/s 
w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Za jego zasięg odpo-
wiada 6 zintegrowanych, zewnętrznych anten o dużej mocy, wspieranych 
m.in. przez technologię kształtowania wiązki.  Router posiada gigabi-
towy port WAN, cztery gigabitowe porty LAN do połączenia urządzeń 
kablowych oraz port USB 3.0 służący do udostępniania plików w sieci. 
Podobnie jak w przypadku Archera AX90, urządzenie wspiera funkcję 

AKTUALNOŚCI 24



Apple Time Machine. Za niezawodne działanie routera odpowiada trzyr-
dzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz.

Obydwa najnowsze urządzenia od TP-Link wyposażone zostały w wiele 
technologii poprawiających wydajność WiFi. Zastosowano w nich mię-
dzy innymi modulację 1024-QAM, która aż o 25% zwiększa prędkość 
w porównaniu do WiFi 5. Dzięki OFDMA możliwy jest transport wielu 
pakietów danych do wielu urządzeń w tym samym czasie, a dzięki MU-
-MIMO 4x4 osiągnięto wyższą przepustowość, co  pozwala na pracę czte-
rech urządzeń jednocześnie, bez zauważalnego spadku jaskości łącza. 
Dodatkowo, dzięki funkcji Smart Connect użytkownik widzi tylko jedną 
nazwę sieci (SSID), a router sam wybiera, które pasmo będzie wykorzy-
stywane w danym momencie - 2,4GHz czy 5GHz.  

Kolejna pomocna technologia wykorzystana w routerach Archer AX73 
i Archer AX90 to  Beamforming. Umożliwia ona zlokalizowanie łączących 
się do routera urządzeń, a następnie zwiększa siłę sygnału nadawa-
nego w ich kierunku, zapewniając tym samym najwyższą wydajność. Za 
optymalizację wydajności WiFi w nowych routerach odpowiada także 
Airtime Fairness, którego działanie polega na promowaniu wydajniej-
szych użytkowników bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać 
większą ilość danych w żądanym przedziale czasu. Dzięki tej funkcji 
starsze urządzenia połączone z routerami nie powodują zmniejszenia 
prędkości sieci. Zarówno Archer AX73, jak i Archer AX90, obsługują także 
technologię OneMesh™, która inteligentnie łączy urządzenia z routerem 
lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, oferującym najlepszą jakość 
połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą, 
aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu, 
telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, który oferuje mu 
najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.

Dostępny w obu modelach pakiet HomeShield pozwala skutecznie 
chronić sieć przed cyberatakami, dbając o bezpieczeństwo sieci oraz 
dostępnych w niej urządzeń IoT w czasie rzeczywistym. Rodzice docenią 
z pewnością funkcję kontroli rodzicielskiej, dzięki której zastosują blo-
kadę dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści w Internecie. 
Pakiet HomeShield pozwala także na optymalizację działania  poprzez 
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priorytetowanie (funkcja QoS). Za ochronę TP-Link HomeShield by TP-
-Link odpowiada ceniona firma tworząca oprogramowanie antywiru-
sowe Avira.  Dodatkowo w obu routerach dla kompleksowej ochrony 
zastosowano szyfrowanie WPA3. 

Konfiguracja oraz obsługa routerów Archer AX73 i Archer AX90 są bar-
dzo proste i intuicyjne. Odbywają się poprzez aplikację Theter, dostępną 
na urządzenia z systemem Android i iOS lub intuicyjny interfejs 
przeglądarkowy. 

Specyfikacja techniczna obu urządzeń dostępna jest na stronie TP-Link: 
Archer AX73, Archer AX90.

Routery są już dostępne w sprzedaży i objęte zostały 3-letnią gwarancją.
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Telewizory Philips 2021 
– MiniLED, 120Hz, więcej 
OLED, HDMI 2.1 oraz smuk-
lejszy The One

Czytaj dalej....

Amazon.pl staje się 
faktem – już wkrótce 
ruszy polski Amazon

Czytaj dalej....

Apple Watch Series 7 zmier-
zy poziom cukru we krwi?

Czytaj dalej....
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Tweetbot 6 dla iOS – sporo 
nowości w najlepszym kliencie 
Twittera

Czytaj dalej....

Tak może działać monitor-
owanie poziomu glukozy 
w Apple Watch 7

Czytaj dalej....

Tytanowy, matowy 
MacBook Pro

Czytaj dalej....
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AirPods Max 
wyładowały się 
mi się do zera już 
dwukrotnie

Czytaj dalej....

MacBook Air z nowym 
designem w 2021 lub 2022 
oraz MacBook Pro bez 
Touch Bara

Czytaj dalej....

„Zdjęcia pierwszego 
Macworld z 1985 r. i 
dlaczego Steve Jobs nie 
pojawił się na nim”

Czytaj dalej....
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SINGAPUR – 27 października 2020 – Creative Technology wprowadza na 
rynek drugą edycję bezprzewodowych słuchawek Outlier Air v2 i Outlier 
Air Sports v2.

Creative Outlier Air i Air Sports V2 to całkowicie odświeżona wersja popu-
larnych słuchawek bezprzewodowych, w których zastosowano najlepsze 
dostępne obecnie technologie. Nowa wersja słuchawek została całkowicie 
wewnętrznie przebudowana uzyskując nowe funkcje i zachowując stan-
dard dźwięku jaki oferował ich poprzednik.

Nowe słuchawki bezprzewodowe Outlier Air v2 i Outlier Air Sports v2 to 
modele porównywalne technicznie. Różnica wynika z dodatków poprawia-
jących ergonomię użytkowania. Zestaw słuchawkowy Outlier Air Sports v2 
powstał na podstawie uwag przekazanych przez zawodników triathlonu, 
między innymi aktualnej Mistrzyni Polski w Ironman 70.3 Ewy Koman-
der. W efekcie tej współpracy zestaw Air Sports v2 został wyposażony 

Creative Outlier Air V2 i Air Sports V2
Prawdziwie bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 
z dotykowymi przyciskami
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dodatkowo w najmniejsze gumki douszne aby zwiększyć przedostawanie 
się do uszu dźwięków z ulicy, zwiększając bezpieczeństwo, umożliwiając 
bieganie ale również jazdę na rowerze w miejscach publicznych. 

Ponadto zestaw zawiera opaskę na nadgarstek z kieszonką, dzięki której 
można schować słuchaweczki aby się nie zgubiły, lub jedną z nich, kiedy 
chcemy wygodnie rozmawiać przez telefon. Obie serie łatwo rozróżnić 
dzięki jaskrawym, pomarańczowym oznakowaniom słuchaweczek i fute-
rału w wersji Sports.

Ulepszone intuicyjne sterownie dotykowe.
Słuchawki zostały wyposażone w intuicyjne przyciski dotykowe, które 
poprawiły funkcyjność całego zestawu. Teraz wystarczy dotknąć dowol-
nego przycisku na słuchawce, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie 
muzyki, odebrać połączenie lub je zakończyć, czy też skorzystać z funkcji 
asystenta głosowego, bez konieczności używania telefonu.

34 godziny* pracy zestawu
W porównaniu do swojego starszego brata, druga wersja bezprzewodo-
wych słuchawek Creative Outlier Air Sports V2, oferuje dłuższą pracę 
całego zestawu na jednym ładowaniu. Obecnie to już do 34 godziny. Same 
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słuchawki mogą wytrzymać do 12 godzin umiarkowanej pracy. Kolejne 22 
godzin pracy uzyskamy kiedy skorzystamy z futerału, który jest przy okazji 
„powerbankiem” dla tych słuchawek. W zestawie znajdziemy kabel ładu-
jący typu USB-C.

* Przy umiarkowanym poziomie głośności. Faktyczny czas pracy na baterii zależy od ustawień 

użytkowania oraz warunków środowiskowych.

Certyfikat IPX5.
W słuchawkach zastosowano wysokiej jakości materiały, które zabezpie-
czają urządzenie przed negatywnym w skutkach działaniem potu, pyłów 
i wilgoci.

Jakość połączeń
Dzięki wbudowanym wielokierunkowym mikrofonom z technologią Qual-
comm® cVc™ 8.0, każda wkładka douszna Outlier Air Sports V2 odbiera 
głos, jednocześnie izolując dźwięki z tła, zapewniając lepszą jakość połą-
czeń i wyraźniejszą komunikację głosową. Czułość mikrofonów przy 1kHz 
to 42dBV/Pa a pasmo przenoszenia wynosi 100-10000Hz. 

Jakość dźwięku
Za jakość dźwięku odpowiadają specjalnie zaprojektowane przetwor-
niki grafenowe o średnicy 5,6mm i paśmie przenoszenia 20Hz do 20kHz. 
Za transmisję przesyłania sygnału audio  za pośrednictwem połączenia 
Bluetooth 5.0 odpowiadają kodeki SBC / aptX / AAC. Dla optymalizacji 
i poprawy jakości dźwięku w zestawie znajdziemy trzy rodzaje silikono-
wych wkładek dousznych w rozmiarach S,M,L.

Zintegrowana technologia Super X-Fi
Zestaw słuchawkowy Creative Outlier Air Sports V2 zostaje wyposażony 
w opatentowaną technologię Super X-Fi Ready (nie obsługuje treści 
strumieniowych innych firm, takich jak Netflix, YouTube i Spotify). Owa 
technologia ma za zadanie odwzorować dźwięk płynący z wysokiej klasy 
systemu wielogłośnikowego i dostarczyć go bezpośrednio do uszu użyt-
kownika. Korzystając z aplikacji SXFI App dostajemy możliwość ustawienia 
słuchawek pod własne upodobania dźwiękowe. Wystarczy skorzystać 
z wbudowanego equalizera, który posiada gotowe presety, lub skorzystać 
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z ustawień manualnych. Aplikacja SXFI to również dedykowany odtwarzacz 
dla słuchawek, który obsługuje technologię Super X-Fi dla treści zmagazy-
nowanych lokalnie w urządzeniu.

Wirtualni asystenci głosowi
W nowej wersji słuchawek zaimplementowano obsługę Siri i Google Assi-
stant (Ta funkcja wymaga połączenia Bluetooth z telefonem z systemem 
iOS lub Android i połączeniem internetowym. Nie jest ona dostępna w try-
bie odtwarzania/dzwonienia).

Dla aktywnych
Słuchawki są tak skonstruowane i zaprojektowane by utrzymywać się 
w kanale słuchowym podczas intensywnych treningów. Waga jednej słu-
chawki to jedynie 6 gram. W wersji Creative Outlier Air Sports V2 dosta-
jemy pokrowiec na słuchawki postaci opaski na rękę. 
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macOS Catalina działa na 
iPadzie Pro z emulacją x86

Czytaj dalej....

Raspberry Pi Pico opar-
ty o nowy mikrokontroller 
RP2040 w cenie 19,90 zł

Czytaj dalej....

Gogle VR od Apple z ogran-
iczonymi funkcjami AR

Czytaj dalej....
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Kuratorzy w Apple Podcasts, 
czyli debiut „Spotlight”

Czytaj dalej....

Albicla – choroby wieku 
dziecęcego polskiego 
twittero-facebooka oraz 
szybkie przejrzenie jego 
regulaminu i polityki 
prywatności

Czytaj dalej....

Bezpłatna naprawa 
ekranów w 13-calowych 
MacBookach Pro

Czytaj dalej....
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Tivoli Audio zapowiedział wprowadzenie unowocześnionych wersji swoich 
urządzeń z serii ART, określanych teraz mianem Generation 2. Modele te 
zachowują stylistykę i główne założenia konstrukcyjne swoich poprzedni-
ków, ale dodatkowo wspierają AirPlay 2 i Chromecast lub AirPlay 2 i Alexa. 
Dzięki temu nowe urządzenia Tivoli Audio będą jeszcze łatwiej integrowały 
się z domowymi systemami audio. 

Ikoniczne wzornictwo Tivoli Audio pozostaje ponadczasowe, ale technika 
cały czas idzie naprzód. Wraz z nieustannie rozwijającym się rynkiem inte-
ligentnej domowej rozrywki projektanci Tivoli Audio uznali, że nadszedł 
czas, aby udoskonalić serię ART. 

Mając na uwadze zachodzące zmiany, Tivoli Audio stworzył ART Genera-
tion 2, radio Model One Digital i system muzyczny typu all-in-one Music 
System Home. Łącząc najnowsze rozwiązania techniczne, materiały klasy 

Tivoli Audio wprowadza do swoich 
produktów obsługę Apple AirPlay 2,
 Google Chromecast i Amazon Alexa
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premium i minimalistyczne wzornictwo 
z wysokiej jakości dźwiękiem, który 
stał się synonimem Tivoli Audio, celem 
projektantów jest, aby inteligentny 
dom był równie zaawansowany tech-
nicznie, jak stylowy. 

Podczas opracowywania urządzeń 
nowej generacji projektanci wzięli 
pod uwagę fakt, że inteligentne domy 
na całym świecie różnią się od siebie, 
a także to, że dostęp do sieci Wi-Fi oraz 
preferencje dotyczące serwisów stru-
mieniowych audio wyglądają odmiennie 
w różnych krajach. Oczywiście równie 
ważny aspektami były wrażenia użyt-
kownika, jakość i łatwość użytkowania. 

W odpowiedzi Tivoli Audio stworzyło 
ART Generation 2, Model One Digital 
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i Music System Home z wbudowanymi AirPlay 2 oraz Google Chromecast. 
Dzięki ww. technologiom wspomniane urządzenia zapewniają fantastyczne 
wrażenia audio i wyróżniają się bogactwem funkcji, a przy tym pozostają 
łatwe w użytkowaniu. Co więcej, modele te obsługują zarówno pasmo 
Wi-Fi 2,4 GHz, jak i 5 GHz. 

Kolejnym krokiem, który robi Tivoli Audio, jest wprowadzenie wersji ART 
Generation 2 głośników Cube i ORB/Sphera. Modele te obsługują AirPlay 
2 i sterowanie głosowe Amazon Alexa. Podobnie jak w przypadku pozo-
stałych modeli z serii ART, nowe funkcjonalności dopełniają szeroką gamę 
kompatybilnych źródeł muzyki, takich jak Spotify Connect, Tidal, YouTube 
Music i Pandora, a także możliwość odtwarzania dźwięku poprzez łączność 
bezprzewodową Bluetooth lub przy wykorzystaniu tradycyjnego połącze-
nia przewodowego.

AKTUALNOŚCI 38



AirPods Max – pałąk można 
zdemontować narzędziem 
do wyciągania karty SIM

Czytaj dalej....

Shot on iPhone 12

Czytaj dalej....

Jak wyglądałby Car-
Play „gdyby Apple 
wyprodukowało Tesla 
Model 3”?

Czytaj dalej....
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Nowe badania pokazują, 
jak Apple Watch może 
pomóc wykryć COVID-19

Czytaj dalej....

Apple pozwoli twórcom 
podcastów zarabiać?

Czytaj dalej....

Testy Touch ID wbu-
dowanego w ekran oraz 
składanego iPhone’a

Czytaj dalej....
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Netflix pracuje nad Spatial 
Audio dla użytkowników 
Apple

Czytaj dalej....

Nowy iMac ma 
przypominać Pro Display 
XDR, Mac Pro w dwóch 
wydaniach i tańszy Pro Dis-
play XDR

Czytaj dalej....

Nowe MacBooki Pro 14” 
i 16” z nowym designem, 
ładowaniem przez MagSafe 
i bez Touch Bara

Czytaj dalej....
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Creative Technology poszerzyło swoją ofertę o nowe zestawy głośnikowe 
w systemie 2.1.  Ciekawą niskobudżetową propozycją zapewne będzie 
model SBS E2900 o mocy 60W w RMS. Wspomniany zestaw głośnikowy 
ma za zadanie stać się zestawem multimedialnym dla Twojego komputera, 
laptopa lub służyć jako zupełne nagłośnienie w Twoim salonie. W jed-
nym urządzeniu znajduje się radio FM, odtwarzacz MP3 z nośników USB/
SD, Bluetooth 5.0, wejście Aux dla zewnętrznych urządzeń odtwarzają-
cych np. telewizora. W zestawie znajdziemy pilot zdalnego sterowania, za 
pomocą którego możemy np. włączyć zapisane predefiniowane ustawienia 
dźwięku. Dla lubiących magię światła, wisienką na torcie będzie dodane 
oświetlenie led, które zostało umieszczone w głośniku niskotonowym. Cre-
ative SBS E2900 to najpotężniejszy zestaw głośnikowy z serii SBS E2000. 
Zestaw składa się z dwóch głośników satelitarnych dalekiego zasięgu, 
subwofera z oświetleniem led, anteny FM i pilota. Za jakość dźwięku 
odpowiadają głośniki satelitarne, w których znajduje się dwuzakresowy, 
specjalnie zaprojektowany, 3 calowy przetwornik o mocy 15W i  subwoofer 

Creative SBS E2900 Wielozadaniowy System 
głośnikowy 2.1 z radiem, Bluetooth, odtwarzaczem 
MP3 na USB, karty SD i oświetleniem LED.
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w systemie „front-firing”, w którym zastosowano 5,25 calowy głośnik nisko-
tonowy o mocy 30W, który został zamknięty w obudowie z płyty MDF.  
Cały zestaw charakteryzuje się mocą na poziomie 60W w RMS, a jego moc 
szczytowa potrafi osiągnąć nawet 120W.

Mnogość wbudowanych funkcji i połączeń robi z tego systemu nagłośnie-
niowego wyjątkowy kombajn multimedialny. Creative SBS E2900 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 i czytnik kart SD, do 
których można podłączyć dysk flash USB lub kartę SD z wgranymi plikami 
dźwiękowymi w formacie MP3. Po podłączeniu pendrive lub karty SD 
zestaw głośnikowy staje się odtwarzaczem MP3. SBS E2900 posiada wbu-
dowany 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, regulację 
oświetlenia LED, wybór źródła odtwarzania, wybór stacji radio FM, zmianę 
ustawienia korektora, zmianę odtwarzanego utworu i wiele innych przy-
datnych ustawień. Dla wygody użytkownika na froncie głośnika basowego 
umieszczono wyświetlacz i dodatkowe przyciski sterujące wraz z podświe-
tloną gałką „volume”. 

W głośniku niskotonowym producent umieścił oświetlenie LED, które 
można regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
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Ciekawe, nowe akcesoria 
zaprezentowane podczas 
CES 2021

Czytaj dalej....

Aplikacje pakietu Office 
z nowościami i pełnym 
wsparciem dla iPadOS

Czytaj dalej....

Sprzedaż iPhone’a 12 Mini 
jest słaba w porównaniu 
z innymi modelami

Czytaj dalej....
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Odświeżona Tesla Model S 
i Model X – nowe wnętrze, 
nowy napęd

Czytaj dalej....

Apple naprawi 
nieprawidłowo działający 
Bluetooth w ARM Macach 
z Apple M1

Czytaj dalej....

Apple opatentowało 
„rekonfigurowalną” 
klawiaturę Maków – każdy 
klawisz będzie maleńkim 
wyświetlaczem

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 45

https://imagazine.pl/2021/01/28/odswiezona-tesla-model-s-i-model-x-nowe-wnetrze-nowy-naped/
https://imagazine.pl/2021/01/04/apple-opatentowalo-rekonfigurowalna-klawiature-makow-kazdy-klawisz-bedzie-malenkim-wyswietlaczem/
https://imagazine.pl/2021/01/11/apple-naprawi-nieprawidlowo-dzialajacy-bluetooth-w-arm-macach-z-apple-m1/


wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


W ostatnich minutach licytacji nasza redakcyjna skrzynka mailowa roz-
palona była do czerwoności, bo co sekundę przychodziły powiadomienia 
o podbiciu stawki. Serce rośnie jak coś takiego się obserwuje!

W tym roku graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy po raz dzie-
wiąty. Lutowa okładka została sprzedana za kwotę aż 5 700 zł!

Tym samym od początku nasze wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy osiągnęło już wartość 58 717 zł!

Zwycięzcą aukcji, podobnie jak przed rokiem został, Krzysztof Nowakow-
ski, właściciel sieci serwisów pogwarancyjnych i gwarancyjnych związanych 
z Apple. Znacie go z naszych łamów, ale chyba przede wszystkim z naszych 
imprez jako właściciela MacLife, które od wielu lat z nami współpracuje. 
Tak, to od nich zazwyczaj był catering;-)

Cieszymy się bardzo i ponownie gratulujemy wygranej!

Mamy to! Okładka wylicytowana dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy za 5700 zł!

AKTUALNOŚCI 47



Wybraliście Produkty Roku 2020 iMagazine. Dziękujemy za wspólną 
zabawę. Oddaliście w sumie 2658 głosów na wszystkie produkty. 
Niesamowite!

Od ośmiu lat organizujemy nasz plebiscyt. Jest on o tyle szczególny, że to 
Wy i nikt inny, nasi czytelnicy, wybieracie najlepsze Produkty Roku, spo-
śród urządzeń, które testowaliśmy na naszych łamach. W tym roku znów 
rozszerzyliśmy ilość kategorii, bo doszliśmy do wniosku, że ciężko było 
wstawiać soundbary, których dużo przetestowaliśmy, do jednej kategorii 
razem z głośnikami.

Gratulujemy producentom świetnych produktów, które zaprezentowali 
w 2020 roku.

Tak prezentują się zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Produkt Roku 2020 iMagazine 
– wyniki plebiscytu czytelników!
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Akcesorium elektroniczne
Najciekawszym akcesorium elektronicznym ostatniego roku 
wg Was była najnowsza mysz Logitech MX Master 3 for Mac. 
Zdobyła ona 18% głosów.

Recenzja Logitech MX Master 3 for Mac
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Akcesorium Fitness
Tegorocznym zwycięzcą kategorii został świetny 
Samsung Galaxy Watch3. Zdeklasował on konku-
rencję zdobywając 37% Waszych głosów.

Recenzja Samsung Galaxy Watch3
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Akcesorium Internet Rzeczy/HomeKit
W tym roku postawiliście na czystość. Najnowszy robot sprzątający iRo-
bot Roomba i7 został zwycięzcą w tej kategorii uzyskując 34% głosów.

Recenzja iRobot Roomba i7 w iMag Kitchen 5/2020 
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Sprzęt muzyczny – słuchawki
W tej kategorii był bój do samego końca. Ostatecz-
nie zwycięzcą okazały się świetne słuchawki z ANC 
– Sony WH1000-XM4. Zdobyły one 27% głosów.

Recenzja Sony WH1000-XM4 w iMaga-
zine 12/2020
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Sprzęt muzyczny – głośniki
W kategorii głośników zwycięzcą została najnowsza odsłona 
kultowego modelu – Harman Kardon Aura Studio 3. Uzyskała 
23% głosów.

Nasz tekst o Harman Kardon Aura Studio 3
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Sprzęt muzyczny – soundbary
Nowa kategoria w naszym plebiscycie. W nowej 
kategorii była najbardziej wyrównana walka. Według 
Was najlepszym soundbarem jaki testowaliśmy oka-
zał się Sonos Arc. Zdobył 35% Waszych głosów.

Recenzja Sonos Arc
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TV
Co możemy powiedzieć… wg Was nie mogło być innego zwy-
cięzcy niż Samsung Q950T. 48% wszystkich głosów coś znaczy.

Recenzja Samsung Q950T
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Obudowy, pokrowce, torby
W tym roku wybraliście obudowę dla iPada Pro, 
która jednocześnie jest klawiaturą – Logitech Folio 
Touch. Zdobyła ona 33% Waszych głosów.

Recenzja Logitech Folio Touch

AKTUALNOŚCI 56

https://imagazine.pl/2020/10/17/logitech-folio-touch-opcja-lepsza-od-magic-keyboard/


Motoryzacja
Kategoria motoryzacyjna w tym roku była najbardziej wyrów-
nana. Jak popatrzymy na słupki, to od dołu do góry są prak-
tycznie niewielkie różnice. Jednak zwycięzcą okazał się Porsche 
Taycan Turbo S, który zdobył 12% głosów.

Recenzja Porsche Taycan Turbo S

AKTUALNOŚCI 57

https://imagazine.pl/2020/08/07/porsche-taycan-turbo-s-statek-kosmiczny-na-ulice/


Android
W kategorii najlepszego sprzętu z systemem 
Android, który testowaliśmy, najlepszy wg Was był 
telefon Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Zdobył 
26% głosów.

Recenzja Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 
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Apple
Trudna kategoria. W tym roku mieliśmy dużo bardzo ciekawych, 
przełomowych produktów, jednak Wy nie mieliście problemu 
z wyborem. Najciekawszym wg Was okazał się MacBook Air 13” 
(M1; late 2020).

Recenzja MacBook Air 13” (M1; late 2020) 
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Wybór zwycięskich komentarzy w konkursie przy plebiscycie na Produkt 
Roku 2020 iMagazine, już tradycyjnie, jest dla nas szalenie trudny, ponie-
waż przedstawiliście w nich niesamowitą różnorodność i pomysłowość. 
Gdybyśmy mogli, to nagrodzilibyśmy absolutnie wszystkich.

Zwycięzcy
Poniżej przedstawiamy zwycięskie komentarze:
• Telewizor Samsung QE55Q80TATXXH – Patryk Rostek
• Słuchawki Jabra Elite 75t – Mateusz Desaniuk
• Sharp Portable Bluetooth Speaker GX-BT60 – Dawid
• Withings Sleep Analyzer – Pani Dominika
• UAG Backpack – Łukasz Segiet
• Eve Energy – Arkadiusz Wzorek

Pozostałe nagrody, książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo Insignis 
trafią do:
• Joanna
• Paweł Nyczaj
• pace
• Rafał Zaczyk
• Karol
• Łukasz Karolak
• Michał Borowczyk
• Ania Śliwińska

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy producentom 
wygranych.

Partnerzy

• Radek
• Michał Kasperczak
• Kowalnka
• przeman11
• Patryk B.
• Marcin
• Marek Szopf
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Jak co roku miałem z wyprzedzeniem zarezerwowane narty we Włoszech. 
Rezerwację mieliśmy złożoną jeszcze przed rozpoczęciem pandemii. Po 
cichu liczyliśmy, że może wszystko się do tego lutego uspokoi i unormuje, 
tymczasem plany pokrzyżował nam rząd, wprowadzając zupełnie inny 
termin ferii.

Laax, 
czyli pandemiczne narty bez udawania, 
że jest się w kadrze PZN

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Laax, czyli pandemiczne narty bez udawania, że jest się w kadrze PZN |  Dominik Łada
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Nowy termin i dodatkowe obostrzenia spowodowały, że sytuacja zro-
biła się nieciekawa. Narty, obok roweru, są moją wielką miłością. Co roku 
czekam na wyjazd, aby wyszaleć się i zresetować na świeżym powietrzu. 
Ostatni rok nie był łatwy. Lockdowny, zakaz wyjścia z domu, brak możli-
wości uprawiania sportu. Powoli niby zaczęło się luzowanie, ale z drugiej 
strony sytuacja na świecie i przede wszystkim w Polsce nie była za różowa. 
Wprowadzenie ograniczeń i zmiana terminu ferii miała to poprawić, jednak 
pokrzyżowała wielu osobom plany.

Długo zastanawialiśmy się, co zrobić. Udało się w części odwołać pierwotną 
rezerwację. Niestety część zaliczki przepadła. W tym momencie moi przy-
jaciele, jeszcze więksi narciarscy zapaleńcy, którzy przy okazji są w miarę 
świeżymi ozdrowieńcami, stwierdzili, że nie odpuszczą tematu i zrobili 
research. Okazało się, że jedynym miejscem w Europie, gdzie można jeź-
dzić na nartach, jest Szwajcaria. Bez ściemy w postaci zapisywania się do 
Polskiego Związku Narciarskiego, za to z gwarancją śniegu.
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Jeden wieczór wytężonych poszukiwań, kilka maili i… mamy to. Udało 
się zarezerwować apartamenty we Flims, które jest częścią znanego 
szwajcarskiego kurortu Laax. Nie byle jakie apartamenty, bo bezpośred-
nio na stoku.

Analiza sytuacji. Rachunek sumienia. Czy uda nam się zachować reżim 
sanitarny? Jak to wygląda na miejscu? Kolejne maile z obsługą apartamen-
tów i byliśmy już przygotowani. Do wyjazdu został nam… tydzień. Jeszcze 
nigdy tak szybko nie udało mi się zorganizować nart i to w takim miejscu. 
Wszystko przez to, że nikt inny w tym czasie nie ma ferii w Europie, no 
i reszta krajów w zasadzie jest zamknięta.

Aby ograniczyć potencjalne ryzyko, zdecydowaliśmy się jechać samocho-
dem. Loty były i to w genialnych cenach – LOT Warszawa–Zurich za ok. 
500 zł w obie strony na niecały tydzień przed odlotem. Jednak własny 
samochód, bez mieszania się z innymi podróżującymi, to w tej sytuacji 
najlepsza opcja. Niecałe 1300 km z Warszawy na miejsce. 12,5 godz. ciągłej 
jazdy plus postoje na tankowanie, jedzenie i zakup winiet. W sumie podróż 
zamknęła się w niecałych 14 godzinach. Do przeżycia.
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Winiety
Winiety nauczyłem się już od lat kupować lokalnie. Przestałem kupo-
wać je w Polsce, bo różnica w cenie jest diametralna. Na podróż do 
Laax musieliśmy kupić winietę na Szwajcarię i niestety na kilkadziesiąt 
kilometrów w Austrii. Warto wspomnieć, że winieta całoroczna na Szwaj-
carię to koszt ok. 170 zł, a 9-dniowa na Austrię to około 40 zł. Nie muszę 
chyba wspominać, ile kosztuje przejazd z Warszawy do Poznania albo, 
tym bardziej, z Krakowa do Katowic. Co roku kupuję winiety w Austrii 
i co roku ogarnia mnie to samo zdziwienie – jakim cudem jest u nich tak 
tanio względem Polski.

Flims–Laax–Falera
Centrum narciarskie, do którego pojechaliśmy, nazywa się Flims–Laax–
Falera. Są to trzy położone bardzo blisko siebie urokliwe miasteczka, przy 
których znajduje się 235 km tras zjazdowych. Większość używa jednak 
skróconej nazwy i posługuje się tylko określeniem Laax. Co jest dziwne, bo 
Flims jest największe, a Laax najmniejsze z całej trójki.

PODRÓŻE 65



Miasteczka, jak już wspominałem, są malownicze. Pełne górskich domów 
i pensjonatów. Małe uliczki pną się w górę stoku. Wszystko musi pięk-
nie wyglądać w normalnych warunkach, bo podczas naszego pobytu 
większość zarówno hoteli, jak i przybytków, była zamknięta. To, co było 
otwarte, zachowywało respektowany reżim sanitarny, choć i to w zasa-
dzie w niczym nie przeszkadzało, bo ludzi było bardzo mało. Szwajcarzy 
i… Polacy. Sami Szwajcarzy zastanawiali się nawet, o co chodzi z tym, że są 
tylko nasi krajanie, bo to nie jest normalne.

O liczbie osób na miejscu najlepiej świadczy fakt, że ze wspomnianych 
235 km tras otwartych w weekend było tylko 99 km. I nie ze względu na 
warunki pogodowe, bo te akurat były idealne, tylko właśnie przede wszyst-
kim ze względu na niedużą liczbę turystów. Po weekendzie, gdy Szwajcarzy 
wyjechali do domów, parking pod naszym apartamentowcem zrobił się 
prawie pusty. W poniedziałek było otwartych już tylko 50 km tras.

Pierwszy raz byłem w Szwajcarii na dłużej niż jeden dzień. Ciekawiło 
mnie, jak to będzie wyglądać. Jacy są Szwajcarzy. Jak wygląda kuchnia, 
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sklepy, codzienne życie itd. Z racji tego, co 
wspomniałem wcześniej, żeby zachować 
możliwie ścisły reżim sanitarny, tym razem 
zdecydowaliśmy się sami gotować, wiele 
rzeczy przywieźliśmy z Polski, a okoliczny 
Coop służył nam w zasadzie tylko do uzu-
pełniania zapasów. Nie było okazji doświad-
czenia kuchni szwajcarskiej, bo knajpy na 
stoku były pozamykane. Wystawione były 
tylko w kilku miejscach zewnętrzne barki 
serwujące kawę lub coś innego do picia 
i hot dogi (swoją drogą 15 CHF za hot doga 
na stoku jest lekko szokujące).

Jeszcze jedna rzecz, o której należy pamię-
tać przed przyjechaniem do Szwajcarii – są 
nieco inne gniazdka. Niby takie jak od 
ładowarki do telefonu, ale z uziemieniem. 
Wtyczki od komputera nie wepniemy, 
potrzebna będzie przejściówka.

Trasy narciarskie
Centrum jest dość rozległe, jednak niestety 
nie było możliwości zwiedzić całego. Naj-
pierw ze względu na liczbę udostępnionych 
tras, a potem przez załamanie pogody. Stoki 
mają różny stopień trudności. W większości 
królują wyciągi krzesełkowe, ale nie bra-
kuje orczyków. Bardzo mnie zdziwiło, że na 
sam szczyt lodowca Vorab na 3018 m n.p.m. 
wciąga orczyk i jest to jeden z najdłuższych 
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orczyków, jakimi w życiu jechałem. Trasy są 
bardzo dobrze przygotowane.

Jak wyglądały ograniczenia 
związane z COVID-em?
Trzeba chodzić w masce. Pilnują tego bardzo 
pieczołowicie. Na stoku, w szczególności 
przy wyciągach, jest ochrona, której w nor-
malnych warunkach nie ma, bo wystarczają 
wyciągowi. Ochrona ma za zadanie pilno-
wać i zwracać uwagę, żeby zasłaniać się 
i trzymać dystans. Do gondoli i na krzesła 
wpuszczani są tylko „z jednej bańki” i do 
tego maksymalnie 4 osoby – OK, przymy-
kają oko na maluchy. Ochrona ma jeszcze 
jeden przywilej – jeśli ktoś nie stosuje się 
do ich uwag, mogą zabrać karnet. Bolesna 
kara. Jak wspominałem wcześniej, knajpy 
na stokach są zamknięte, jednak w mieście 
jest kilka otwartych. Panuje w nich zasada 
maksymalnie 4 osób przy jednym stole 
i odstępy między stolikami są pieczołowi-
cie pilnowane. Nie można do restauracji 
wejść z ulicy – tylko rezerwacje. Wszystko 
jest sterylizowane. Obsługa w maseczkach 
i rękawiczkach.

Taka forma bardzo mi odpowiada, bo daje 
poczucie bezpieczeństwa. Jednak momen-
tami można poczuć lekką schizofrenię. Do 
gondoli mogą wejść tylko 4 osoby, ale już do 
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windy przed gondolami może wejść 16 z 24. Mają być odstępy, ale w auto-
busach jeżdżących między miasteczkami kierowcy są bez maseczek i wejść 
może tyle osób, ile tylko się zmieści, dlatego nie korzystałem z tej formy 
transportu. My mieszkaliśmy w apartamentach, ale obok był hotel i spa 
w nim było otwarte.

Ceny
Teraz to, co wielu interesuje najbardziej. Ceny i koszty życia. Zacznę od 
telefonu. Szwajcaria jest poza Unią. Wiem, że wiecie, ale wiele osób o tym 
nie pamięta i ma włączony roaming danych, a to może być bolesna nie-
spodzianka. 1 minuta połączenia wychodzącego to 4 zł, a 1 MB (megabajt) 
to 31 zł. Kosmos. Pamiętam płacz Radosława Sikorskiego i Dody swego 
czasu, którzy o tym zapomnieli i mieli kilka tysięcy rachunku do zapła-
cenia. Szwajcarzy też sobie z tego zdają sprawę i dzięki temu praktycznie 
wszędzie jest Wi-Fi. Na wyciągach, w sklepach, w hotelach. W budynkach 
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użyteczności publicznej jest to nawet tak zorganizowane, że jak już raz 
się człowiek zaloguje, to wszędzie już ten zasięg ma. Wtedy warto włą-
czyć sobie jeszcze Wi-Fi Calling i można przeżyć. Ja jeszcze polecam 
wszystkim tym, którzy mają iPhone od XS w górę, instalację Truphone. 
Można go pobrać z App Store. Truphone to globalny operator, który ofe-
ruje pakiety danych. Podczas mojego pobytu w Szwajcarii była promocja 
-50% i paczka 5 GB danych kosztowała tylko 25 zł. Rewelacyjna cena 
nawet jak na nasze, polskie warunki.

Hotel, a w zasadzie apartament, to koszt na poziomie 2200 CHF za 
tydzień za ok. 55 m2 i 6 miejsc do spania – dwie sypialnie, łazienka, toa-
leta i salon z kuchnią. Apartament 2-osobowy kosztował 1000–1200 CHF. 
Zaznaczę tylko, że całość była na stoku – obok znajdowała się gondola, 
a ze stoku zjeżdżało się na nartach pod samo wejście do budynku. Do 
tego dochodzi 20 CHF/dzień za parkowanie samochodu. Skipas na 6 dni 
jeżdżenia na jedną osobę dorosłą, jednego nastolatka i jedno dziecko 
kosztował 823 CHF – w tym 9 CHF bezzwrotnej kaucji za karnet. Prze-
dziwna konstrukcja – kaucja za bezzwrotny karnet. Co zrobić…
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Ceny w Coop, czyli u właściciela naszego 
Społem, są zaskakujące. Chleb kosz-
tuje tyle, co w Polsce, ale masło już jest 
2–3 razy droższe. Pomidorki koktajlowe 
kosztują tyle, co u nas, ale zwykłe są 2 razy 
droższe. Piwa globalne, takie jak Heineken, 
kosztują 3 CHF za puszkę 0,5 l, ale lokalne 
piwo w butelce z porcelanowym korkiem 
kosztuje… 0,50 CHF.

Paliwo – najlepiej zatankować w Austrii, 
która jest tańsza niż Niemcy. Litr ON 
w Austrii kosztował 1,18 EUR. W Szwajcarii 
ON był po 1,7 CHF.

Podsumowując
Jest drogo, ale z drugiej strony nie aż tak 
bardzo, jak się tego spodziewałem. Oczy-
wiście jest drożej niż we Włoszech, ale 
według mnie ceny są akceptowalne. Bio-
rąc pod uwagę, że mogliśmy bez ściemy, 
bez robienia z siebie wariatów jak była 
minister pojeździć na nartach i choć przez 
parę dni poczuć się w miarę normalnie 
w pięknym miejscu, to wszystko to jest 
do zaakceptowania. Dodatkowo poczucie 
bezpieczeństwa związanego z reżimem 
sanitarnym jest dużo większe niż w Polsce, 
gdzie więcej niż połowa chodzi z maską na 
brodzie. Opcja apartamentów daje dodat-
kowo gwarancję, że nie będziemy się mie-
szać z osobami postronnymi. Polecam.
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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.
Kwintesencja stylu w kompaktowej obudo-

wie - głośnik bezprzewodowy do każdego 

pomieszczenia, nawet tych wilgotnych, jak 

kuchnia, czy łazienka. 

DENON HOME 250. 
Poznaj wielkie HiFi o małych rozmiarach.  

To głośnik do średnich i większych pomiesz-

czeń, w których zaprezentuje imponującą  

scenę dźwiękową.

DENON HOME 350.
Słuchaj wspaniałego dźwięku w każdym, nawet 

najdalszym zakątku swojego domu. Ten flagowy 

głośnik ma moc i klasę do wypełnienia nawet 

największych pomieszczeń.

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 jed-

nogłośnie 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 Two-

im salonie.”

CZAS NA ZMIANY.
CZAS NA DENON.

WWW.DENON.PL 

TWÓJ NASTRÓJ
W TWOICH 
RĘKACH
Z GŁOŚNIKAMI 
BEZPRZEWODOWYMI
DENON HOME

Więcej:

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 niskoto-

nowych, 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 kło-

potów 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. Usta-

wienia? Wszystko zrobisz w kilka minut za pomocą smartfona i darmowej 

aplikacji HEOS.

https://www.denon.com/pl-pl


W zeszłym miesiącu próbowałem Cię namówić, aby w tym nowym 
roku spróbować nauczyć się czegoś nowego. W tym miesiącu 
spróbuję dodatkowo zmienić Twoje podejście do planowania 
tego nowego roku. Zamiast postanowień noworocznych albo 
precyzyjnych celów skup się może po prostu na głównych 
drogowskazach na ten rok. 

A może jednak mniej celów, 
a więcej drogowskazów na 2021?MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

A może jednak mniej celów, a więcej drogowskazów na 2021?  |  Michał Śliwiński
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Czy aby na pewno warto wyznaczać cele?
Od małego jesteśmy uczeni, że aby coś osiągnąć, trzeba sobie wyznaczać 
cele. Najlepiej, aby były to bardzo precyzyjne cele. Abyśmy dokładnie 
mogli ustalić, kiedy i jak te cele osiągniemy. Do tego jeszcze mają być 
ambitne, aby starczyło motywacji do ich realizacji.

Sam pisałem o tym na łamach iMagazine już kilka razy. Jakie założysz sobie 
cele na nowy rok? – pytałem. A może taka koncentracja na celach jest 
złudna i nie prowadzi wcale do szczęścia?

Wyznaczanie celów ma nas pobudzać do działania i dać poczucie kontroli 
nad wydarzeniami.

Ale czy na pewno?
Daniel Pink w swojej książce „Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na moty-
wację” pisze o tym, że cele są niebezpieczne, bo wyznaczamy sobie coś, 
nad czym wcale nie mamy kontroli i to może nas zgubić. Ryan Holiday, 
w książce „Ego is the enemy” pisze o niebezpieczeństwie zbytniego sku-
pienia się na celach, a nie na pracy, która ma do nich doprowadzić. Obaj 
próbują przekonać, że ambitne cele mogą spowodować zbyt duże przy-

wiązanie do wyniku, na który wcale możemy nie mieć 
aż takiego wpływu, jak nam się wydaje. Co więcej, aby 
ten wynik osiągnąć, ktoś może dojść do wniosku, że cel 
uświęca środki i próbować iść na skróty.

14 lat Nozbe
Dokładnie 1 lutego – w dzień publikacji tego numeru 
iMagazine – moja aplikacja Nozbe skończy 14 lat. I po 
tylu latach praca nad nią wcale mnie nie nudzi. Cią-
gle mnie ekscytuje. I wcale nie dlatego, że osiągam 
jakieś wyimaginowane cele.

Jest inaczej. Mam głębsze poczucie misji i chęci 
działania. Wiem, że z każdym rokiem staję się lepszą 
wersją siebie. Jest tak prawdopodobnie dzięki temu, 
że widzę przed sobą kilka drogowskazów, które mnie 
prowadzą.

Daniel Pink w swojej 

książce „Drive. Komplet-

nie nowe spojrzenie na 

motywację” pisze o tym, 

że cele są niebezpieczne, 

bo wyznaczamy sobie 

coś, nad czym wcale nie 

mamy kontroli i to może 

nas zgubić.
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Dlaczego drogowskazy, a nie cele?
Drogowskaz wyznacza mi kierunek działania. Wiem, że w tę stronę chcę 
iść. Nie wiem dokładnie, gdzie dojdę. Ani kiedy. Ani co mnie po drodze 
spotka. Ani jakie przeżyję w międzyczasie przygody. Ale wiem, że w tym 
kierunku chcę iść.

To coś zupełnie innego niż wyznaczanie sobie precyzyjnych celów i próba 
osiągnięcia ich za wszelką cenę.

Moje drogowskazy na 2021 rok
Podam poniżej kilka przykładów moich drogowskazów na ten rok. Mam 
nadzieję, że posłużą Ci jako punkt zaczepienia.

Promowanie lepszej współpracy zespołowej
W zeszłym roku wydaliśmy Nozbe Teams, czyli aplikację do zadań i pro-
jektów, z tym że nie dla użytkowników indywidualnych, ale dla zespołów. 
Bo uważamy, że ludzie za bardzo „egoistycznie” podchodzą do swoich list 
zadań i byłoby dużo lepiej, gdyby te listy współdzielili z innymi.

Pomimo że aplikacja jest nowa, przestałem sobie wyznaczać jakieś cele 
sprzedażowe, czyli ile pieniędzy ta aplikacja ma zarobić lub ile zespołów czy 
użytkowników ma ona mieć. To jest mało inspirujące. Skupiam się natomiast 
na tym, jak mamy tę nową aplikację sprzedawać. Jak przekonać zespoły, 
żeby odeszły od chaotycznej komunikacji przez e-maile lub czaty i zaczęły 
korzystać z Nozbe Teams do wewnętrznej komunikacji przez zadania.

Takie podejście jest dużo bardziej inspirujące i zgodne z moją misją. Daje 
mi motywację do działania po 14 latach prowadzenia tej samej firmy. 
Ponadto, kiedy uda mi się znaleźć sposób na skuteczne przekonanie 

Nie wiem dokładnie, gdzie dojdę. Ani kiedy. Ani co mnie po 

drodze spotka. Ani jakie przeżyję w międzyczasie przygody.   

Ale wiem, że w tym kierunku chcę iść.
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zespołów do zmiany sposobu działania i wypróbowania Nozbe Teams, 
sprzedaż naturalnie ruszy i pieniądze będą się zgadzać.

Tak, pieniądze są ważne. W końcu mam zespół 21 osób z konkretnymi 
pensjami i muszę na to zarobić. Ale zauważyłem, że zbytnie skupianie się 
na celach finansowych powoduje u mnie podejmowanie niewłaściwych 
decyzji. I wcale mnie nie kręci. Natomiast szukanie sposobu na zmianę 
nawyków w firmach i zespołach działa na mnie inspirująco. To jest ekscytu-
jące wyzwanie. Zwłaszcza kiedy wiem, że dzięki mojej aplikacji ludzie będą 
lepiej zorganizowani i szczęśliwsi.

Dlatego moim drogowskazem na ten rok jest prowadzenie działań mających 
na celu promowanie komunikacji przez zadania tak, aby zespoły i ich lide-
rzy jak najlepiej zrozumieli to podejście i wiedzieli, jak mogą je wdrożyć.

Promowanie pracy zdalnej i pracy z domu
Pandemia w zeszłym roku zaskoczyła cały świat. A taka firma jak nasza od 
14 lat pracuje w pełni zdalnie. Kiedyś myślałem, że nie przystoi mi pisać, 
jak taka praca zdalna powinna wyglądać. Że jestem za małym „żuczkiem”, 
aby się wychylać. Ale teraz wiem, że każda pomoc jest ważna i żadna dobra 
rada nie zaszkodzi. Przecież w zespole Nozbe prowadzonym w pełni zdal-
nie od tylu lat nauczyliśmy się kilku ważnych zasad. Działania, które wypra-
cowaliśmy poprzez setki prób i błędów, mogłyby wielu firmom i zespołom 
oszczędzić stresów i porażek.

Pomimo że aplikacja jest nowa, 

przestałem sobie wyznaczać 

jakieś cele sprzedażowe, czyli ile 

pieniędzy ta aplikacja ma zaro-

bić lub ile zespołów czy użyt-

kowników ma ona mieć. To jest 

mało inspirujące. 
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Dlatego w zeszłym roku zacząłem wreszcie pisać książkę o pracy zdalnej 
#NoOffice, czyli praca to nie miejsce do którego się chodzi, ale coś, co 
się robi.

Napisałem już ponad 80% wersji anglojęzycznej i co kilka dni publikuję 
nowy rozdział na stronie NoOffice.org. Tłumaczymy ją od razu na język 
polski. Tekst będzie dostępny do czytania bezpłatnie na stronie interneto-
wej. Docelowo będzie można kupić także wersję papierową, elektroniczną 
lub audio.

Pisanie tej książki i publikacja jej w wielu językach to mój kolejny drogo-
wskaz na ten rok.

Nie. Znowu nie mam celów sprzedażowych czy innych tego typu. Nawet 
nie wiem, kiedy będzie ostateczna premiera (mam nadzieję, że w pierw-
szej połowie tego roku, dlatego skupiam się na pisaniu, kiedy tylko mogę). 
To jest drogowskaz. To mnie kręci. Chcę się tą wiedzą dzielić. Chcę o tym 
pisać. Chcę pomóc innym. A jaki będzie efekt, to już zobaczymy. Ja zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, aby było jak najlepiej, ale nie zaprzątam sobie 
głowy tym, jak to „najlepiej” będzie wyglądać.

Drogowskaz wyznacza kierunek i pozwala sku-
piać się na działaniu!
Dzięki takim dwóm prostym drogowskazom skupiam się na działaniu 
i pracy. I czerpię z niej radość. Teraz piszę ten felieton. Przy okazji właśnie 
opracowuję szkolenie online, w którym przedstawię sposoby zarządzania 
zdalnym zespołem (zapisy już otwarte!). Oprócz tego codziennie piszę 
książkę #NoOffice. Co tydzień nagrywam albo odcinek podcastu #NoOffi-
ceFM po angielsku, albo #NieMaBiura po polsku. Do tego w zespole Nozbe 
daję ludziom więcej swobody w podejmowaniu decyzji co do tego, jak 
naszą misję realizować.

 Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby było jak najlepiej, 

ale nie zaprzątam sobie głowy tym, jak to „najlepiej” będzie 

wyglądać.
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Wiem, że sukces nie przychodzi od razu. To wynik pracy, pracy i jeszcze 
raz pracy. Ale przede wszystkim to dzieło działania ukierunkowanego 
na pomaganie innym. Po tylu latach ciągle nie mogę uwierzyć, że ponad 
700 000 osób z całego świata zarejestrowało się w Nozbe i wiele z nich 
codziennie uruchamia Nozbe Personal lub Nozbe Teams, aby realizować 
swoje zadania, które pomogą im osiągnąć marzenia.

I mam nadzieję, że większość z nich skupi się właśnie na pracy w kierunku, 
jaki im wskażą ich drogowskazy, a nie konkretne cele.

I tego też Tobie życzę.

Po 14 latach prowadzenia Nozbe ciągle mam wrażenie, że dopiero zaczy-
nam. Że dopiero się rozkręcam. Że przede mną jeszcze dużo do zrobienia. 
I to właśnie mnie kręci i pcha do przodu. To jest moja motywacja.

Iść w kierunku, a nie do celu.

Kiedyś ktoś mądry powiedział, że to właśnie podróż jest celem samym w sobie.

Miłego podróżowania w roku 2021.
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Lifestyle

Cloudnola Flipping Out BonB
Zegarek to bardzo praktyczna rzecz. Zawsze 
warto wiedzieć, która akurat jest godzina. 
A jak zegarek jest elegancki i minimalistyczny, 
to lepiej być nie może. Można go postawić 
w dowolnym miejscu i cieszyć się wyglądem.

Cena: 115 USD
Do kupienia na stronie producenta 

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Brakuje Wam Trampa?
…to akurat jest promocja w Ikea. Nic do dać nic ująć, brać.

Cena: 19,99 PLN
Do kupienia w Ikea 

LIFESTYLE 81

https://www.ikea.com/pl/pl/p/trampa-wycieraczka-naturalny-40399045/


Tesla S Convertible
Tego ewidentnie brakowało w ofer-
cie Tesli – modelu cabrio. Lukę tę 
wypełnił niezależny „moder”, firma 
Ares Design Factory z Modeny we 
Włoszech. Zaprezentował bardzo 
zgrabne, brakujące nomen omen 
ogniwo. Elegancka linia, dwoje drzwi, 
wzmocniona rama ze względu na 
brak dachu. Do tego śnieżnobiała 
skóra. Cudo.

Warto popatrzeć też na inne 
projekty Ares Design Factory  
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CATCH:3
Zapewne wielu z Was robi to samo co ja. Jak wracacie do domu, to 
odkładacie klucze, okulary i inne podręczne rzeczy w jednym miejscu, 
zazwyczaj tuż przy wejściu. Często też zostawiamy tam telefon. Warto 
to uporządkować i odkładać do eleganckiego pojemnika wykonanego 
ze skóry. Dostępnych jest pięć kolorów różowy, écru, czarny, szary i brą-
zowy. Do tego pojemnik ma wbudowaną ładowarkę indukcyjną, zatem 
nasz telefon nie będzie leżał bezproduktywnie.

Cena: 87,50 USD 
Do kupienia na stronie producenta
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Kura Babci Dany 
– każdy powinien ją mieć

Kiedyś Urszula śpiewała, że każdy powinien mieć 
konika na biegunach. Teraz po krótkich testach 
Kury Babci Dany od La Millou śmiało mogę powie-
dzieć, że każdy powinien też mieć swoją własną, 
niesamowicie miękką i wygodną kurę-poduszkę. 
Choć Kura Babci Dany powstała jako poduszka 
do karmienia niemowląt, to jej wykorzystanie jest 
znacznie szersze. To chociażby najwygodniejsza 
poduszka pod laptopa, z jakiej miałem okazję 
korzystać. Naprawdę praca na kanapie nigdy nie 
była tak przyjemna, a trzymanie laptopa na kurze 
to znacznie wygodniejsza opcja niż na samych kola-
nach. Świetnie sprawuje się również jako wygodna 
poduszka podróżna, na razie testowana u nas 
w domu i w samochodzie, ale nie możemy doczekać 
się, aż będzie można zabrać ją na pokład samolotu. 
To poducha dla małych i dużych – do odpoczynku 
czy też zamiast ulubionego pluszaka. W ofercie 
dostępna jest w dziesiątkach wykończeń materia-
łowych i kolorystycznych. Dzięki swej atrakcyjnej 
cenie i wyjątkowemu wzornictwu będzie też dosko-
nałym prezentem, ale nie tylko na baby shower czy 
pępkowe. Myślę, że to obowiązkowy element każ-
dego domu, więc sprawdzi się też jako prezent na 
parapetówkę i na mnóstwo innych okazji. 
Cena: 119 PLN
Zobacz na lamillou.com

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Kura Babci Dany – każdy powinien ją mieć  |  Paweł Okopień
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Apple, po długich latach plotek, w końcu wypuściło swoje wokółuszne 
słuchawki pod brandem AirPods, ale wbrew oczekiwaniom, nie nazwało 
ich przydomkiem „Studio”, zamiast tego nadając im nazwę „Max”. Brzmi 
to strasznie, ale jednocześnie brzmią one naprawdę dobrze.

Recenzja AirPods MaxWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja AirPods Max  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Głównym powodem kupna przeze mnie AirPods Max jest fakt, że łączą się 
z większą liczbą moich urządzeń. Praca z domu powoduje, że w ciągu dnia 
nie mogę włączać TV (Apple TV), żeby nie przeszkadzać Iwonie i musiał-
bym mieć parę słuchawek specjalnie do telewizora, bo już mam zajęte oba 
połączenia przez iPhone’a i iPada. Do tego dochodzi prostota wykorzy-
stania ich pod macOS – przełączanie się pomiędzy urządzeniami jest też 
sporo szybsze niż w AirPods Pro.

Specyfikacja techniczna
AirPods Max wykonano z materiałów premium, co powoduje, że są 
cięższe od typowej konkurencji – ważą prawie 385 g. Od razu powiem, 

że nie jest to waga uciążliwa, ale niektórzy mogą 
potrzebować paru dni, aby się z nią oswoić. Pałąk 
wykonano ze stali nierdzewnej, dzięki czemu ma 
być bardzo wytrzymały, a puszki są aluminiowe. 
Sam pałąk pokryto miękkim w dotyku tworzywem 
sztucznym i tam też znajdziemy siateczkę, która 
ma za zadanie rozłożenie ciężaru na głowie.

Wyposażono je w 40 mm przetworniki, zaprojek-
towane przez Apple, tryb Transparency, ANC oraz 
dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem 
ruchów głowy i adaptacyjne EQ. Mają w sumie 
dziewięć mikrofonów – osiem przeznaczonych 
do obsługi ANC oraz trzy mikrofony do zbierania 

naszego głosu (z czego jeden jest do tego przeznaczony). W środku zna-
lazło się też miejsce dla podwójnych układów Apple H1, a na puszkach 
znajdziemy cyfrową koronkę, znaną z Apple Watcha oraz jeden przycisk, 
których służy do przełączania się między ANC a trybem Transparency.

Poduszki są magnetycznie mocowane do puszek, dzięki czemu można 
je łatwo wymienić, gdy pianka z pamięcią nie będzie już spełniała swojej 
funkcji lub gdy je uszkodzimy.

W komplecie otrzymujemy jeszcze Smart Case, który jest najgłupszym 
pokrowcem, jakiego w życiu widziałem. Nie spełnia swojego podstawo-
wego zadania, czyli ochrony słuchawek podczas transportu, a wycięcie 

AirPods Max wykonano 

z materiałów premium,  

co powoduje, że są cięższe 

od typowej konkurencji 

– ważą prawie 385 g. 
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na kabel Lightning, którego używamy do ich ładowania, nie jest idealnie 
wycentrowane na porcie.

AirPods Max dostępne są w pięciu kolorach, co nie jest dla Apple typowym 
krokiem – spodziewałem się jedynie srebrnych i szarych.

Kosztują 2800 PLN.

Usypianie
Być może zauważyliście, że AirPods Max nie mają fizycznego przycisku do ich 
wyłączania. To typowo Apple’owa zagrywka, która ma zadanie uprościć ich 
używanie przeciętnemu użytkownikowi. Nie rozumiem jednak, dlaczego nie 
wykorzystali do tego przycisku ANC, np. przytrzymując go przez 5 sek., aby je 
całkowicie wyłączyć. Przydawałoby się to w sytuacjach, gdzie nie będziemy 
z nich korzystali przez dłuższy czas. Niezależnie jednak od tego, dołączone 
(to bezużyteczne) etui wpływa na to, jak słuchawki się zachowują.

AirPods Max domyślnie usypiają się (Bluetooth i H1 są aktywne) po 5 min 
bez etui i natychmiast po włożeniu ich do niego. Analogicznie przechodzą 
w stan głębokiego uśpienia (wyłączony BT i H1) po 72 godz. poza etui lub 
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po 18 godz. w nim. Realnie warto więc z niego zatem korzystać tylko wtedy, 
jeśli używacie słuchawek rzadziej niż raz na dobę i w praktyce nie będzie 
to problematyczne.

Premium i nie
Apple ma momentami strasznie dziwne podejście do produktów premium. 
Z jednej strony oferują naprawdę niesamowicie wykonane słuchawki, ale 
z drugiej dołączają do nich pokrowiec, który jest żartem dekady, a do tego 
nie dołączają do nich kabla, których ich prawdopodobnie kosztuje dolara 
lub dwa w produkcji. Ten dwukierunkowy kabel Lightning od 3,5 mm kosz-
tuje 169 PLN, nie jest wysokiej jakości, a wręcz sprawia wrażenie, jakby kosz-
tował 10 PLN. No i powinien być w komplecie.

Wygoda
Wygoda podczas noszenia tych słuchawek, jak to zwykle bywa przy tak 
osobistych produktach, będzie w dużej mierze zależała od fizycznego 
kształtu Waszej czaszki oraz jej rozmiarów. U mnie leżą prawidłowo, ale nie 
mam wątpliwości, że znajdą się osoby, dla których nie są akceptowalne.

Same AirPods Max mają ciekawie zaprojektowane przeguby kulowe 
wewnątrz puszek, dzięki czemu słuchawki jeszcze lepiej układają się wokół 
uszu, ze względu na regulację w płaszczyźnie pionowej puszek.

Pałąk sprawia niesamowicie solidne wrażenie. Jest sztywny i tak solidnie 
wykonany, że powinien przeżyć najdłużej z całej konstrukcji. Sam mecha-
nizm regulacji bezstopniowej na pałąku jest tak spasowany, że (prawie na 
bank) niechcący go nie przestawimy.

Nosząc AirPods Max, początkowo mocno odczuwałem ich nacisk na 
czaszkę i na tu niestety jedyną radą jest czas, aby pianka z pamięcią 
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w poduszkach się prawidłowo ułożyła. Podobnie miałem w przypadku 
Bose NC700, które potrzebowały dobrych 2–3 tygodni na ułożenie się. 
W przypadku AirPods możemy sobie dodatkowo przyspieszyć ten proces 
poprzez rozciągnięcie pałąka, aby miał mniejszą krzywiznę. W moim przy-
padku pomogło to zdecydowanie i szczegóły na temat tej operacji znaj-
dziecie w jednym z moich artykułów na stronie iMagazine. Niedługo po 
tej operacji przyzwyczaiłem się do nich niemalże całkowicie. Nadal ściskają 
mi czaszkę dosyć mocno, dzięki czemu dodatkowo poprawiają izolację od 
świata zewnętrznego, ale jednocześnie nie sprawiają mi bólu.

Cyfrowa koronka, jako urządzenie sterujące, jest znakomita. Zapewnia 
ogromną precyzję w regulacji głośności, a nie skoki co 5 czy 10%, i jest też 
zdecydowanie wygodniejsza niż dotykowe gesty, których nie lubię. Przy-
cisk od ANC/Transparency ma zaskakująco duży skok, zresztą podobnie jak 
koronka, ale jest sensownie wyważony i dobrze wyczuwalny. Zastrzeżeń brak, 
wręcz jestem bardzo zadowolony z tego układu. Co ciekawe, można w usta-
wieniach słuchawek sprecyzować, w którą stronę ma się kręcić koronka, aby 
zmniejszać lub zwiększać poziom dźwięku, więc każdy może sobie to dosto-
sować do swoich preferencji (zostałem przy ustawieniu domyślnym).

ANC i tryb Transparency
Wyciszanie szumów w AirPods Max to absolutny majstersztyk. Spisują się 
przynajmniej tak samo dobrze, jak Sony WH-1000XM4, jeśli nie lepiej, więc 
jeśli szukacie czegoś, co pozwoli Wam odciąć się od świata zewnętrznego, 
to jest to jedna z najlepszych propozycji na rynku.

Jednocześnie nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tryb Transparency 
może być tak dobry. Wrażenie jest takie, jakbyśmy nie mieli nic na głowie 
– tutaj muszę pochwalić inżynierów Apple’a, ponieważ spisali się na medal.

Jakość dźwięku
Do chwili pisania tej recenzji nie miałem okazji porównać ich bezpośrednio 
z niczym poza Bose NC700 i Sony WH-1000XM4. Jako użytkownik Apple 
Music testowałem te słuchawki tylko z tą usługą (oraz YouTube’em), więc 
nie sprawdzałem ich podczas odsłuchu audio wysokiej jakości. Nie jest to 
też coś, co mnie interesuje – ma być przede wszystkim dobrze jakościowo, 
ale jednocześnie wygodnie i bez zgrzytów, a to Apple Music zapewnia.

AUDIO 90

https://imagazine.pl/2021/01/07/airpods-max-ciekawostki-problem-z-kondensacja-wygoda-ich-noszenia-i-rozmowa-z-apple-support/


AirPods Max grają zauważalnie lepiej od NC700 i WH-1000XM4. Nie powie-
działbym, że dwukrotnie lepiej, biorąc pod uwagę, że w cenie jednej pary 
AirPods Max prawdopodobnie kupilibyście parę Bose i Sony. Wokółuszne 
AirPods nie są słuchawkami neutralnymi, ale cały zakres jest naprawdę 
dobrze wyważony i grają tak samo, niezależnie od poziomu głośności 
dźwięku. Wygodny poziom to rejon 40–50%, a wszystko powyżej 70% spra-
wia mi fizyczny ból, nie sądzę więc, aby były dla kogokolwiek zbyt ciche.

Prawdopodobnie najlepszą cechą tej pary puszek jest to, jak czysto brzmią. 
Cały zakres częstotliwości brzmi zaskakująco klarownie i pomimo że bas jest 
tutaj bardzo dobrze wyczuwalny, to nie spodziewajcie się mniej lub bardziej 
przesterowanych niskich tonów, jakie oferują np. Beats czy chociażby Sony. 
Jeśli przyjmiemy, że słuchawki studyjne są neutralne, to te nazwałbym… 
pogodnymi? Uśmiechniętymi? Mają ciepłe brzmienie, nie zlewają ze sobą 
dźwięków i po prostu miło się na nich słucha praktycznie wszystkiego. Oso-
biście najczęściej słucham alternatywy, rocka oraz muzyki filmowej i klasycz-
nej, więc nie potrafię ocenić, jak spisują się przy ostrzejszym brzmieniu, ale 
są tacy, którzy narzekają, że są zbyt mało energiczne przy metalu.

AirPods Max są oczywiście słuchawkami bezprzewodowymi i korzystają z Blu-
etooth, a konkretnie z kodeku AAC, który ma bitrate na poziomie 256 Kbps. 
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To sporo mniej niż np. kodek, który opcjonal-
nie oferuje Sony (990 Kbps), co zbliża go do 
CD-quality (1411 KBps), ale jednocześnie zdecy-
dowanie zmniejsza używalny zasięg słuchawek, 
czasami do absurdalnie niewielkich dystansów. 
AAC jest jednak zaprojektowane tak, aby wyci-
nać częstotliwości, których i tak nie słyszymy 
(a pamiętajmy, że z wiekiem słyszymy coraz 
węższy zakres częstotliwości, więc niektórzy 
mogą uznać mnie za głuchego) i spisuje się on 
więcej niż wystarczająco dla moich potrzeb.

Jeśli jednak zależy Wam na wyciągnięciu 
maksymalnej jakości z AirPods Max, to pozo-
staje Wam kupić wspomniany kabel Apple’a, 
z Lightning do 3,5 mm, który poprawia jakość 
odtwarzania i przy okazji eliminuje opóźnie-
nia wynikające z Bluetooth.

Spotkałem się już z opinią paru audiofilów, 
że jeśli trochę brakuje Wam wysokich tonów, 
a środek wydaje się Wam zbyt płaski, to 
warto w Ustawieniach iOS przejść do Dostęp-
ność → Audio/Wizualny → Udogodnienia dla 
słuchawek i włączyć opcję Balanced Tone/
Zbalansowane tony, a suwak ustawić na Sli-
ght/Trochę, zgodnie ze screenshotem.

Dźwięk przestrzenny
Spatial Audio to funkcja, której demo może-
cie sobie wykonać na własnym komplecie 
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AirPods Pro lub Max, pod warunkiem, że uruchomicie go na iPhonie lub 
iPadzie. Niestety, miałem początkowo nadzieję, że będę mógł korzystać 
z tej funkcji podczas korzystania z Apple TV, czyli tam, gdzie najbardziej 
by się przydała, ale nie ma tak dobrze – iPhone lub iPad jest wymagany, 
zatem dla mnie ta funkcja jest bezużyteczna.

Problem z kondensacją wody w puszkach
Temat kondensacji wody opisałem szczegółowo na stronie iMagazine i po 
dwóch tygodniach jeszcze nie zauważyłem tego problemu u mnie.

Co osoba, to opinia
Przeczytałem i obejrzałem wiele recenzji AirPods Max, będąc ciekawy zda-
nia audiofilów i specjalistów od dźwięku. Jak się okazało, opinii jest tyle, co 

osób – mogłem się tego spodziewać. To w wielu przypadkach indywidu-
alna kwestia i o ile mnie bardzo AirPods Max odpowiadają dźwiękowo, to 
obawiam się, że powinniście wykonać własne testy. Przypominam, że kupu-
jąc przez internet, macie 14 dni na zwrot, jeśli jednak stanie się najgorsze.

Warte swojej ceny?
Po pierwsze, AirPods Max mogę polecić wyłącznie osobom, które planują 
je wykorzystywać z iPhone’ami, iPadami, Macami i Apple TV. Jeśli macie 
Androida, to szukajcie czegoś innego – zapraszam do naszych recenzji, 
znajdziecie tam naprawdę duży przekrój ciekawych propozycji.

Po drugie, jeśli szukacie słuchawek, które łączą się z większą liczbą źródeł 
niż dwa, jak to zazwyczaj jest w przypadku słuchawek BT, np. z iPhone’em, 
iPadem i Makiem, to docenicie AirPods Max za wygodę. Fakt, niektórzy 
raportują, że automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami nie 

Temat kondensacji wody opisałem szczegółowo na stronie 
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zawsze działa prawidłowo, ale wtedy wystarczy tylko wybrać je jako źródło 
ręcznie – parowanie nie jest konieczne.

Po trzecie, wiele osób nie dostrzeże różnicy w jakości pomiędzy AirPods 
Max a tańszymi odpowiednikami. Podejrzewam, że większość osób będzie 
więcej niż zadowolona z takich pozycji jak wspomniane Bose NC700, 
Sony WH-1000XM4 (recenzja w iMagazine 12/2020), Audio-Technica ATH-
-ANC900BT, wszelkich B&O, Sennheiserów czy co tam tylko wybierzecie, 
a reszta będzie preferowała znacznie tańsze alternatywy na kablu, jak 
ogólnie polecane Beyerdynamics DT770 Pro czy Sennheisery HD660S.

Zatem pozostaje mi powiedzieć, że nie do końca są warte swojej ceny. Są 
drogie – tego nie da się ukryć – ale jednocześnie grają naprawdę dobrze. 
Może gdyby w komplecie znalazł się używalny pokrowiec i kabel Lightning 
do 3,5 mm, to miałbym inną opinię. Jednocześnie, jeśli szukacie absolut-
nie najwyższej jakości, to powinniście zgłębić temat wzmacniaczy i takich 
słuchawek jak Audeze LCD-2, Focal Utopia, Sennheiserów HD800S lub 
HD820, Hifiman Ananda i wielu innych. Sam preferuję wygodę i lubię mieć 
wszystko w jednym, więc decyduję się po prostu na kompromis.

AirPods Max    

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 6/6
• Wydajność: 5/6
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Sprzęt gamingowy jest bardzo specyficzną kategorią – zazwyczaj 
odbiega estetyką od innych produktów każdego producenta, 
a produkty opatrzone tą metką są mniej lub bardziej dostosowane do 
potrzeb graczy. Audiofilskich słuchawek gamingowych nie spotkałem 
nigdy wcześniej – dopiero Audeze Penrose to zmieniły.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Audeze Penrose – gry też mogą brzmieć doskonale  |  Paweł Hać

Audeze Penrose 
– gry też mogą brzmieć doskonale
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Niedawno miałem okazję testować Audeze 
LCD-1. Wykorzystanie przetworników pla-
narnych czyni je wyjątkowymi, mało który 
producent się na nie obecnie decyduje. 
Największą korzyścią płynącą z tego roz-
wiązania jest bardzo czysty i równy dźwięk, 
a także szeroka scena. Model Penrose rów-
nież je ma i to wyraźnie słychać, odbija się 
to też na cenie tych słuchawek. Kwota pra-
wie 1500 PLN to bardzo dużo jak na zestaw 
przeznaczony do połączenia z konsolą bądź 
PC. Audeze podjęło spore ryzyko, wchodząc 
w segment produktów dla graczy – firma 
koncentruje się na jakości brzmienia, pod-
czas gdy w słuchawkach gamingowych nie 
jest ono najważniejsze. Istotna jest zarówno 
wygoda wielogodzinnego noszenia, dobry 
mikrofon, jak i funkcje ułatwiające rozgrywkę 
(jak na przykład szybkie przełączenie korek-
cji dźwięku na taką z podbitymi wysokimi 
tonami, by lepiej słyszeć przeciwników). Pen-
rose wydały mi się niedopasowane do tych 
wymagań, choć przyznaję, że kilkadziesiąt 
godzin pozwoliło mi się do nich przekonać. 
Wykonano je z porządnego plastiku, nausz-
niki mają też niebieskie wstawki, kojarzące 
się z kolorystyką konsol Sony. W wersji prze-
znaczonej do Xboksa (nazwanej Penrose 
X) akcenty mają kolor zielony. Wzornictwo 
jest dość skromne, jedynie na nausznikach 
i pałąku znajdziemy wyraźne nadruki, reszta 
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elementów jest jednolita. Pałąk rozsuwa się dość szeroko, a od wewnątrz 
ma bardzo komfortową i grubą poduszkę, pokrytą syntetyczną skórą. 
Podobnie wykończono poduszki nauszników, te jednak mają znacznie 
sztywniejszą piankę i bardzo mocno przylegają do głowy. Sprawia to, że 
izolacja od dźwięków z zewnątrz jest lepsza, ale też powoduje dyskomfort, 
jeśli nosi je osoba o dużej głowie. Poduszki zapewniają też niezłą wentyla-
cję, po trzech godzinach nie odczułem, by mnie grzały. Penrose to typowo 
domowe słuchawki i z tego powodu nie składają się do szczególnie kom-
paktowych rozmiarów – zastosowano jedynie obrót nauszników na płasko, 
dzięki czemu można wsunąć je łatwiej na przykład na niską półkę.

Do obsługi słuchawek służą przyciski umieszczone na lewym nauszniku. 
Przeniesienie wszystkich na jedną stronę uważam w tym przypadku za 
sensowny ruch – potrzeba drugiej ręki, by podczas gry trzymać pada. 
Na pokrywie nausznika znalazł się włącznik oraz przełącznik mikrofonu, 
natomiast na dolnej krawędzi mamy dwa pokrętła do regulacji poziomu 
głośności oraz mikrofonu, gniazdo minijack, port USB-C (tylko do ładowa-
nia), gniazdo mikrofonu i przycisk zmiany źródła. Pokrętła są świetne, mają 
wyraźnie wyczuwalny skok, sprawiają też wrażenie bardzo trwałych (jak 
dotąd w trzech kolejnych parach słuchawek do grania, z których korzystam, 
w każdej padł mi właśnie potencjometr). Początkowo miałem jedno, za to 
poważne zastrzeżenie do obsługi słuchawek. Zmiana źródła, tryb parowania 
oraz włączenie bądź wyłączenie sygnalizowane są komunikatami głosowymi. 
Te były bardzo głośne, niezależnie od tego, na jakim poziomie ustawiona 
jest głośność słuchawek. Rozwiązaniem okazała się aktualizacja oprogra-
mowania, która wyeliminowała problem – zróbcie ją od razu po wyjęciu ich 
z pudełka, by oszczędzić sobie tego problemu. Wraz ze słuchawkami w kom-
plecie dostajemy mikrofon, który podłącza się do nich gniazdem minijack. 
Wygląda bardzo niepozornie, ale świetnie zbiera dźwięk. Jakość nagrywania 

Pokrętła są świetne, mają wyraźnie wyczuwalny skok,  

sprawiają też wrażenie bardzo trwałych.
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również stoi na wysokim poziomie – to zde-
cydowanie więcej, niż potrzebuje jakikolwiek 
gracz (chyba że streamujecie).

Audeze Penrose zapewniają kilka sposobów 
połączenia się ze źródłem dźwięku. Po części 
są one wymuszone ograniczeniami konsol 
– PlayStation 4 oraz 5 mają wbudowany Blu-
etooth, ale nie łączą się nim ze słuchawkami. 
Do komunikacji z tymi konsolami mamy więc 
klucz USB, zapewniający łączność bezprze-
wodową na częstotliwości 2,4 GHz. Alterna-
tywą jest podłączenie się do wyjścia audio 
w padzie, Penrose mają gniazdo minijack 
3,5 mm, a w komplecie dostajemy odpo-
wiedni przewód. Nie jest to jednak sposób na 
obejście rozładowanego akumulatora, muszą 
być włączone, by było w nich coś słychać. 
Słuchawki mają też Bluetooth, przez które 
można sparować je na przykład ze smartfo-
nem i jednocześnie rozmawiać przez niego 
i grać na konsoli, podłączonej bezprzewo-
dowo z kluczem USB. To świetne rozwiązanie, 
pozwalające wygodnie korzystać choćby 
z alternatywy konsolowego komunikatora. 
Spodziewałem się, że z uwagi na markę 
i pozostałe parametry, Penrose będą obsługi-
wały kodek aptX HD. Tymczasem do dyspo-
zycji jest jedynie SBC bądź AAC – jeśli macie 
lepsze źródło dźwięku niż iPhone, możecie 
czuć się zawiedzeni.
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Oprócz bezsensownych dodatków, jak wszechobecne diody, słuchawki 
gamingowe mają też naprawdę przydatne funkcje. Audeze Penrose również 
dodało kilka udogodnień dla graczy, aczkolwiek nie każdy może z nich sko-
rzystać. Do konfiguracji słuchawek służy aplikacja Audeze HQ, dostępna 
na Windowsie, macOS, Androidzie i iOS. Niestety, ta na macOS nie otrzy-
mała jeszcze wsparcia Penrose, a wersja na iOS go w ogóle nie dostanie. 
Tym samym, aby skorzystać ze wszystkich oferowanych funkcji (a także 
zaktualizować oprogramowanie), trzeba mieć komputer z Windowsem lub 
smartfona z Androidem. Program pozwala utworzyć kilka zestawów korek-
cji dźwięku oraz włączyć funkcję Sidetone, przesyłającą dźwięk z mikro-
fonu również do słuchawek. Z uwagi na to, jak mocno słuchawki biernie 
izolują od otoczenia, funkcja ta bardzo się przydaje, czyni rozmowę dużo 
bardziej naturalną. Niestety, na tym funkcje gamingowe się kończą. Zabra-
kło mi możliwości szybkiego przełączenia się pomiędzy dwoma presetami 
za pomocą przycisku. Pozwoliłoby to otworzyć osobny profil na przykład 
do grania online (gdzie najważniejsze jest słyszenie przeciwnika) i do mul-
timediów. Nie da się też nie zauważyć, że Penrose są ciężkie, ważą 380 g. Po 
kilkugodzinnej sesji można to odczuć. Ważnym elementem jest bateria – ta 
jest dobra, działała mi nieco dłużej, niż deklarował producent. W moim 
przypadku wytrzymywała około 16 godz. Zauważyłem, że słuchawki dość 
wcześnie informują o słabej baterii i spokojnie można przegrać jeszcze 
przynajmniej 3–4 godz. bez podłączania ich do prądu.

W sferze brzmienia Audeze Penrose zmiata absolutnie wszystkich kon-
kurentów. Dzięki zastosowaniu przetworników planarnych dźwięk jest 
niezwykle czysty i dynamiczny, a scena bardzo szeroka. Słychać mnóstwo 
detali, i to również tam, gdzie udźwiękowienie gry miesza się z muzyką. 
Nawet w chaotycznej rozgrywce Dooma (z 2016 roku), w której ciężkie gita-
rowe riffy Micka Gordona mieszają się ze skrzekiem potworów, trzaskiem 
kości i wystrzałami, nie czułem się przytłoczony nadmiarem dźwięków. 
Penrose nie podbijają wyraźnie żadnego pasma, ich brzmienie jest bardzo 
neutralne, choć absolutnie nie płaskie. Sprawdzają się nie tylko w grach, 

W sferze brzmienia Audeze Penrose zmiata absolutnie wszyst-

kich konkurentów.
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ale i w filmach, wszak PlayStation 5, z którym głównie ich używam, jest 
naprawdę dobrym centrum multimediów. Doświadczyłem chwilowo pro-
blemów ze zniekształceniami dźwięku, występującymi, gdy w całkowitej 
ciszy pojawiały się dźwięki, ale to również zostało rozwiązane aktualizacją. 
Ogólnie wrażenia z oglądania filmów w Penrose są bardzo kinowe, seans 
„Tenet” nie mógł brzmieć lepiej.

Gdyby Audeze Penrose nie były słuchawkami gamingowymi, byłoby mi je 
znacznie łatwiej ocenić. Brzmią bardzo czysto i szeroko, obsługują też kilka 
źródeł dźwięku. Brakuje im co prawda kodeka aptX HD, a ich konfiguracja 
możliwa jest tylko na Windowsie i Androidzie. Nie wpływa to jednak na 
jakość dźwięku, tak bardzo wybijającą się na tle innych słuchawek gamin-
gowych. I tu zaczynają się schody, bo funkcji z tego segmentu Penrose mają 
niewiele. Fakt, to prawdopodobnie najlepsze słuchawki bezprzewodowe, 
jakich można używać obecnie z PlayStation 5, niemniej jednak obawiam 
się, że niewielu graczy doceni to, co mają do zaoferowania.

Audeze Penrose   

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

 Plusy:
• doskonałe, czyste brzmienie
• bardzo dobra izolacja od otoczenia
• możliwość jednoczesnego połącze-

nia z konsolą i smartfonem

 Minusy:
• ciężkie
• brak typowo gamingowych funkcji
• Audeze HQ z obsługą Penrose działa 

tylko na Windowsie i Androidzie

Cena: 1449 PLN

Dostępne w: Top Hi-Fi & Video Design

AUDIO 100

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-gamingowe/audeze-penrose.html


Seria JBL Clip to niebanalne głośniki Bluetooth, które wyróżniają 
się wbudowanym… karabińczykiem. Seria została wprowadzona 
na rynek w 2014 roku. 4. generacja tego wyjątkowego urządzenia 
właśnie pojawiła się na polskim rynku. Ponieważ Clipów używam 
od kilku lat, od modelu 2., bardzo się ucieszyłem, że będę mógł 
przetestować ten najnowszy.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

JBL Clip 4 – zawsze z Tobą  |  Dominik Łada

JBL Clip 4 – zawsze z Tobą
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Bardzo sobie cenię te głośniki za ich ultra-
przenośność, wodoodporność i pyłoszczel-
ność (IP67). JBL Clip 4 jest wystarczająco 
wytrzymały, by zabrać go w dowolne 
miejsce – na basen, na grilla, do parku, 
wszędzie. Bez stresu, że się zniszczy. Abso-
lutnym killer feature jest wbudowany klips 
– stąd nazwa. Używam go notorycznie, bo 
lepsze brzmienie uzyskamy, umieszczając 
głośnik wyżej, gdzieś go przypinając czy 
przyczepiając.

Bardzo byłem ciekaw, jak zmienił się 
względem poprzednika, który jest moim 
podstawowym głośnikiem na wszelkich 
wyjazdach.

Wygląd
Po pierwsze JBL Clip 4 został odświeżony 
wizualnie. Dotychczas wszystkie wcze-
śniejsze modele były okrągłe. Teraz to się 
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zmieniło. Wyjątkowy owalny kształt z łatwością leży w dłoni i zapewnia 
bardzo bogate brzmienie, a to wszystko w kompaktowej formie. Głośnik 
został pokryty tkaniną z wyrazistymi detalami – tym razem producent zde-
cydował się umieścić duże logo zamiast małego znaczka.

Karabińczyk
W nowym modelu karabińczyk został w pełni przeprojektowany i zintegro-
wany. Błyskawicznie mocuje się go teraz do toreb, pasków lub sprzączek. 
Jest dużo wygodniejszy dzięki swojemu rozmiarowi. W końcu jest to ele-
ment wyróżniający i warto, aby był jak najwygodniejszy w użyciu.

Bluetooth 5.1
JBL Clip 4 został wyposażony w najnowszy Bluetooth – 5.1. Tak jak poprzed-
ników można łączyć go z drugim takim samym głośnikiem, tworząc system 
stereo. Jest to bardzo wygodna funkcja, dodatkowo podnosząca jakość 
dźwięku. Świetnie sprawdza się podczas imprez na świeżym powietrzu.
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Bateria
Dzięki pojemnemu akumulatorowi nie trzeba 
przejmować się takimi drobiazgami jak czę-
ste ładowanie baterii. Bateria, podobnie 
jak w poprzednim modelu, zapewnia do 10 
godzin odtwarzania. W praktyce, podczas 
tygodniowego wyjazdu, był używany codzien-
nie wieczorem i ani razu go nie ładowałem. 
Grał jako tło, nie za głośno. Ale jeśli potrzebu-
jemy głośniej, to też nie ma problemu, potrafi 
pokazać pazury… głośno i wyraźnie.

Dźwięk
Jak już jesteśmy przy dźwięku, to muszę 
przyznać, że nie przypuszczałem, że będzie 
aż taka różnica względem poprzednika. Clip 
3 grał sporo lepiej niż Clip 2. Jednak Clip 4 
względem Clip 3, to jak porównanie dwóch 
różnych kategorii, rozmiarów i przede wszyst-
kim cen urządzeń. Gra świetnie, ma bardzo 
wyraźne zarówno niskie, jak i wysokie tony. 
Dźwięk, jak na takie maleństwo, jest bardzo 
wyraźny i szczegółowy. Jestem pod bardzo 
dużym wrażeniem.

Złącza
Ostatnia różnica między Clip 4 a poprzednimi 
modelami z serii to wprowadzenie złącza 
USB-C i niestety rezygnacja z wejścia Jack. 
Tak, wiem, to podobno przeżytek, ale często 
na wyjazdach, w szczególności tam, gdzie 
nie ma sieci, wyciągałem z samochodu iPoda 
i podłączałem go kablem do Clipa. W Clip 
2 kabel był nawet na stałe wbudowany 
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w głośnik i sprytnie owinięty wokół. W Clip 3 zostało już tylko zabezpie-
czone przed wilgocią i pyłem gniazdo. Teraz tego już nie ma. Wbrew pozo-
rom często tego używałem. Cóż, znak czasów.

Podsumowanie
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony nowym modelem, a przede wszystkim 
dźwiękiem, jaki generuje. To jest głośnik z innej półki, niż sugeruje jego cena. 
Warto go kupić, jeśli nie macie głośnika albo szukacie czegoś niewielkiego 
w rozsądnych pieniądzach, bo 279 zł to jest genialna cena jak za ten produkt.

  
  Clip 4 Clip 3

 Przetwornik:  40 mm 40 mm

 Moc wyjściowa:  5 W RMS 3,3 W RMS

 Pasmo przenoszenia:  100 Hz–20 kHz 120 Hz–20 kHz (-6 dB)

 Stosunek sygnału >85 dB >80 dB do szumu:

 Typ akumulatora:  litowo-polimerowy 3,885 Wh litowo-polimerowy 3,7 Wh

 Czas ładowania  3 godziny (5 V/500 mAh) 3 godziny (5 V/600 mAh) akumulatora:

 Czas odtwarzania muzyki:  do 10 godzin* do 10 godzin*

 Wersja Bluetooth:  5.1 4.1

 Profil Bluetooth:  A2DP 1.3, AVRCP 1.6 A2DP v1.2, AVRCP v1.5, 
   HFP v1.5, HSP v1.2

 Wymiary   86,30 × 134,50 × 46,0 mm 97 × 137 × 46,0 mm (szer. × wys. × gł.):

 Waga:  239 g 220 g
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Rozsądek podpowiada, by nigdy nie kupować pierwszej generacji 
żadnego urządzenia. Zazwyczaj oznacza to przystąpienie za 
własne pieniądze do beta testów produktu, który pojawi się za rok 
(i ponownie będziemy mogli za niego zapłacić). Nigdy jednak nie 
byłem dobry w trzymaniu się tej zasady.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

M1Book Pro  |  Paweł Hać

M1Book Pro
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Z góry uprzedzam: to nie jest recenzja. Nie chcę pisać szczegółowo o wydaj-
ności czy parametrach technicznych, bo o tym mogliście już u nas przeczy-
tać. Prawdopodobnie nie byłem jedyną osobą, która miała spore wątpliwości 
przed zamówieniem komputera z M1 i to przede wszystkim do nich kieruję 
te słowa. Postanowiłem spisać swoje spostrzeżenia z perspektywy wielolet-
niego użytkownika zupełnie innego komputera. Przez ponad pięć lat praco-
wałem na MacBooku – tym 12-calowym, który premierę miał w 2015 roku. 
Nie jest to szybki sprzęt, ale odpowiadał moim ówczesnym potrzebom: 
mobilność była ważniejsza niż wydajność. Cena sprawiła, że wybrałem naj-
tańszy model, a więc z 8 GB RAM i dwurdzeniowym procesorem o taktowa-
niu 1,1 GHz. MacBook zmienił sposób, w jaki postrzegałem laptopa, bo, choć 
jego zestaw funkcji nie odbiegał od tego, który oferowały pozostałe modele 
komputerów Apple, to forma sprawiała, że korzystałem z niego tam, gdzie 
dwukrotnie cięższego, 13-calowego MacBooka Pro bym nie zabrał. Uwielbiam 
klawiaturę tego komputera – pomimo tego, że wiele osób skarżyło się na 
jej awaryjność, a Apple w końcu zdecydowało się wrócić do poprzedniego 
mechanizmu, moja przetrwała bezawaryjnie pracę w kurzu i brudzie, jeż-
dżąc ze mną od budowy do budowy. Ograniczenie portów do pojedynczego 
USB-C, które w 2015 roku było rzadko spotykane, okazało się wyzwaniem, 
ale już nie przeszkodą, bo odpowiedni hub załatwiał sprawę, a i tak w więk-
szości przypadków był mi zbędny. Do tego 12-calowy MacBook ma genialną 
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obudowę, niesamowicie cienką i lekką, zaprojektowano go tak, by pomimo 
rozmiarów zmieścił pełnowymiarową klawiaturę i duży trackpad. Oczywiście 
są też minusy: pasywne chłodzenie, które ogranicza wydajność kompu-
tera oraz… cóż, właśnie ta wydajność, która nie należała do najwyższych już 
w momencie premiery. Po latach niczego się nie nauczyłem i ponownie naby-
łem pierwszą generację sprzętu, który Apple zaprezentowało.

Tym razem decydując się na MacBooka Pro z procesorem M1, nie kierowałem 
się mobilnością, a właśnie mocą. Potrzebuję sprzętu mobilnego, ale przewożę 
go głównie samochodem lub rowerem, więc waga nie odgrywa aż takiego 
znaczenia (poza tym 2 kg to wciąż nieszczególnie dużo). Z niecierpliwością 

czekałem na premierę nowych modeli i pierwsze 
opinie użytkowników wersji z procesorem Apple, 
bo mój 12-calowy MacBook zdecydowanie nie radził 
sobie już z tym, czym go obciążałem. Ostatecznie 
zdecydowałem się na 13-calowego MacBooka Pro z 16 
GB pamięci RAM (bo skutecznie wykorzystywałem 8 
GB w poprzednim komputerze) oraz SSD o pojemno-
ści 512 GB. Tańszą i lżejszą opcją był Air, ale nie miał 
Touch Bara (którego chciałem wypróbować i nie żałuję 
tej decyzji), jego ekran jest zauważalnie ciemniejszy, 
bateria trzyma trochę krócej, a przede wszystkim 
pozbawiono go aktywnego chłodzenia. Nauczony 
doświadczeniem z 12-calowym MacBookiem nie zde-
cydowałem się ponownie na komputer bez wiatraków. 

Wiem, że M1 ma zdecydowanie większy zapas mocy, ale chcę używać tego 
komputera przynajmniej kilka lat i wolałbym, by tym, co zmusi mnie do 
wymiany na nowszy model, będzie przegrzewanie się procesora i wynikający 
z niego throttling. Jest jeszcze jeden, banalny czynnik: design. Pomimo tego, 
że mój stary MacBook Pro liczy sobie już pięć lat, wciąż jest bardzo nowocze-
sny, a jedynym, co zdradza jego wiek, jest szerokość ramki ekranu.

Wyznacznikiem dobrego laptopa jest dla mnie to, jak dobrze się mi na nim 
pisze. Jeśli sprzęt ma topową specyfikację, ale klawiatura jest okropna, nie 
jestem w stanie z niego korzystać. W przypadku MacBooka Pro mam wraże-
nie, że wróciłem do 2015 roku, w którym korzystałem również z MBP, z bar-
dzo podobnymi klawiszami. Mechanizm motylkowy, który wprowadzono 

Tym razem decydując 

się na MacBooka Pro 

z procesorem M1, nie kie-

rowałem się mobilnością, 

a właśnie mocą. 
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w 12-calowym MacBooku, nie jest już dostępny w żadnej oferowanej klawia-
turze. Rozumiem ten krok (awaryjność była wysoka), ale żałuję, że Apple nie 
zdecydowało się na poprawienie go. Klawiatura motylkowa miała minimalny 
skok, który bardziej przypadł mi do gustu niż ten z klawiszy z mechanizmem 
nożycowym. Oczywiście klawiatura w nowych MacBookach nie jest zła – ma 
świetnie wyczuwalny skok, klawisze są stabilne i ciche. Dobrze też, że popra-
wiono układ strzałek i znowu są one w kształcie odwróconego „T”. Zdecydo-
wanie łatwiej w nie trafić bezwzrokowo. Dla mnie nowością jest też Touch Bar 
– chciałem go sprawdzić w praktyce, bo idea paska przycisków zmieniającego 
się kontekstowo wydała mi się niezwykle praktyczna. Faktycznie, korzystam 
z niego tak często, jak się spodziewałem i uważam go za rozwiązanie lep-
sze niż fizyczne klawisze. Regulowanie podświetlenia czy głośności, a także 
przewijanie wideo gestami na Touch Barze jest bardzo szybkie i intuicyjne. 
To, że w zależności od aplikacji wyświetla inne przyciski, również się przydaje 
(zwłaszcza w aplikacjach pakietu Office). Oczywiście, większość akcji wywoły-
wanych z Touch Bara można zastąpić skrótami klawiszowymi, ale nie zawsze 
jest to możliwe. Ponadto w Safari mogę dzięki niemu przewinąć reklamy na 
YouTube, nawet bez konta premium. To drobne, ale satysfakcjonujące oszu-
stwo. Po raz pierwszy w MacBooku brakuje mi możliwości wyłączenia track-
pada jednym przyciskiem bądź skrótem klawiszowym. Ten w 13-calowym 
Pro jest tak duży, że zdarza się mi go przypadkowo dotknąć podczas pisania. 
Teoretycznie ma algorytmy wykrywające przypadkowy dotyk, ale nie zawsze 
działają (szczególnie wtedy, gdy dopiero zaczynam pisać).
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Kilkugodzinna praca na jednym ładowaniu jest wystarczająca dla większości 
osób – rzadko zdarza się, by nie mieć dostępu do zasilania przez cały dzień. 
W przypadku MacBooka Pro z M1 sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. 
Apple deklaruje, że wytrzyma na jednym ładowaniu około 20 godzin i jest 
to wartość nie tyle realna, ile zaniżona. Gdybym podchodził do baterii tak, 
jak w przypadku poprzedniego komputera, na długich spotkaniach przy-
ciemniałbym ekran, wyłączał synchronizację OneDrive'a i zamykał wszyst-
kie zbędne programy. Tymczasem pracując ze stale włączonym Outlookiem, 
Teams, Excelem, Things, Safari z kilkoma kartami, synchronizacją OneDri-
ve'a i maila na dwóch kontach, sporadycznie włączanym AutoCAD-em, 
włączonym Wi-Fi, Bluetooth i automatycznym podświetleniem ekranu 
i klawiatury, pracuję pełne dwa dni bez podłączania ładowarki i jestem 
jeszcze w stanie korzystać z komputera po pracy – realnie jest to więc od 18 
do 20 godzin działania. Po wyłączeniu Office'a ten czas jest jeszcze dłuższy, 
co wynika z optymalizacji aplikacji Apple oraz zapotrzebowania na zasoby 
oprogramowania Microsoftu. Tak mocna bateria sprawia, że nie muszę już 
poświęcać komfortu pracy na rzecz oszczędzania akumulatora. To dla mnie 
większa zmiana niż to, że ładowarki do komputera szukam dopiero trze-
ciego dnia. Tak długi czas działania nie wynika ze zwiększonej pojemności 
baterii czy wyświetlacza zużywającego mniej energii – te elementy wła-
ściwie się nie zmieniły względem poprzedniej generacji. To zasługa M1 – to 
jedyny zupełnie nowy komponent w MacBooku Pro.

Architektura M1 pozwala korzystać natywnie z aplikacji stworzonych na iOS 
lub iPadOS. Co więcej, można pobrać je bezpośrednio z App Store na Macu, 
więc dostęp do nich jest bardzo prosty. Są oczywiście ograniczenia: dewelo-
per może zaznaczyć, by jego aplikacja była widoczna jedynie na iOS lub iPa-
dOS, przez co nie pobierzemy jej z MacBooka. Ponadto Apple zablokowało 
możliwość zrzucania programów z podłączonego do komputera urządze-
nia mobilnego, przez co nie da się już zadziałać niezgodnie z wytycznymi 
deweloperów. Na co dzień na MacBooku korzystam jedynie z aplikacji Tapo 
do obsługi kamery monitoringu i jestem zadowolony z tego, jak działa. Co 
prawda nie da się wygodnie zmieniać rozmiaru okna, nieprawidłowo działa 
też tryb pełnoekranowy, ale wszystkie funkcje są zachowane. Uważam jed-
nak, że nie warto decydować się na M1 ze względu na natywną obsługę apli-
kacji z iOS lub iPadOS. Przeszkodą nie jest wydajność, a interfejs, którego 
często nie dostosowano do obsługi myszą i klawiaturą. Owszem, można to 
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robić, ale nie ma to nic wspólnego z wygodą. Zastąpienie Intela M1 wywo-
łało też słuszne pytania o kompatybilność oprogramowania pisanego na ten 
pierwszy układ z SoC Apple. Korzystałem i korzystam nadal z niezoptymali-
zowanego do M1 oprogramowania (początkowo aktualizacji nie miał choćby 
cały pakiet Office, teraz brakuje jej tylko w Teams i OneDrive) i do tej pory 
miałem problemy jedynie z CleanMyMac X, które nieprawidłowo odczytuje 
wolną pamięć RAM. Najcięższa aplikacja, z jakiej korzystam, czyli AutoCAD, 
również nie została zoptymalizowana pod M1, ale nie czuję tego kompletnie 
– zakładam, że po optymalizacji będzie po prostu szybsza i w mniejszym 
stopniu wykorzysta zasoby komputera. Na co dzień nie sposób zauważyć, 
czy program jest napisany pod M1, bo Rosetta (czyli emulator oprogramo-
wania pisanego na Intela) działa automatycznie, nie wymagając od użytkow-
nika żadnych akcji. Przed przejściem na M1 warto sprawdzić, jak aplikacje, 
z których na co dzień korzystamy, działają na tym SoC – w moim przypadku 
wszystko funkcjonuje prawidłowo, ale to indywidualny zestaw programów, 
których potrzebuję do pracy. Trzeba też pamiętać, że M1 ma kilka istotnych 
ograniczeń, zaczynając od maksymalnej pamięci RAM równej 16 GB. Jest 
zintegrowana na SoC i nie da się jej w żaden sposób rozszerzyć. Ponadto 
nie są obsługiwane żadne zewnętrzne GPU – myślę, że to jeden z głównych 
powodów, dla których Apple zostawiło w ofercie MacBooki Pro z proce-
sorami Intela. MacBooki Pro z M1 mają też maksymalnie dwa porty USB-C, 
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w przeciwieństwie do swoich odpowiedników z Intelem, które wyposażono 
w dwukrotnie więcej gniazd tego typu. W opisie MacBooka widnieje infor-
macja, że obsłuży jeden zewnętrzny monitor – to też ograniczenie, choć bez 
problemu można dorzucić do tego wyświetlacz iPada w trybie Sidecar.

Pracując na MacBooku Pro z M1, nie tylko poczułem przyspieszenie i kom-
fort wynikający z bardzo długiego czasu pracy na baterii. Ta zmiana sprzętu 
pozwoliła mi wyraźnie oddzielić urządzenia do pracy (czyli właśnie Maca) 
i rozrywki. Ze względu na wydajność sporo rzeczy robiłem przez ponad dwa 
lata na iPadzie Pro z 2018 roku, który z uwagi na świetną baterię i wygodną 
klawiaturę często zastępował mi 12-calowego MacBooka. Po przesiadce 
na M1 tablet stał się jednak mniej atrakcyjny, bo wiele rzeczy mogę zrobić 
szybciej i wygodniej na laptopie. Obawiałem się trochę tego, że wiatraki 
mogą mi przeszkadzać, ale na co dzień w ogóle ich nie słychać – urucha-
miają się dopiero w momencie, gdy faktycznie dociążymy Maca. Przewagą 
iPada wciąż jest mobilność i obsługa Apple Pencil, niemniej jednak na 
typowe spotkania odbywające się przy stole nie zabieram go już ze sobą.

Po kilku dniach pracy doszedłem do wniosku, że gdyby nie procesor, Mac-
Book Pro byłby kolejną udaną wersją znanego sprzętu. Tymczasem M1 zmie-
nił sposób, w jaki postrzegam laptopa. Zastanawiam się, gdzie podziałem 
ładowarkę, a nie czy bateria wystarczy mi do końca dnia. Korzystam nie 
tylko z aplikacji na macOS, ale i używam tych z iOS-a. Ponadto absolutnie 
nie martwię się, że zostanę szybko odcięty od aktualizacji systemu, czego 
nie byłbym już taki pewny w przypadku komputerów z procesorem Intela.
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Samsung Galaxy S21 
– pierwsze wrażenia

Czytaj dalej....

Samsung Galaxy S21 
vs. S21+ vs. S21 Ultra – 
polskie ceny, co nowego, 
porównanie i różnice

Czytaj dalej....

Samsung Galaxy S21 Ultra 
– pierwsze wrażenia 

Czytaj dalej....

(Prawie) Wszystko 
o rodzinie Galaxy S21WOJTEK PIETRUSIEWICZ

(Prawie) Wszystko o rodzinie Galaxy S21  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to opakowanie. Przez moment 
zastanawiałem się: może to pomyłka i pudełko kryje luksusowy 
alkohol lub perfumy. A jednak to pionowe pudełko kryło w sobie 
telefon na podstawce oraz etui na akcesoria, wyglądające naprawdę 
dobrze i elegancko. Tak trafił do mnie następca słynnej Motoroli Razr, 
model Razr 5G.

Motorola Razr 5GNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Motorola Razr 5G  |  Napoleon Bryl
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Podobno to użytkownicy Apple zwracają 
większą uwagę na projekt – design – sprzętu 
elektronicznego, oprogramowania, otoczenia. 
Kiedyś deweloperzy mówili, że program dla 
Mac OS X może mieć mniej funkcji niż wersja 
na Windowsa, ale musi być ładny. Właśnie 
na produkty Apple mniej lub bardziej ogląda 
się wiele firm pod względem projektowym. 
Inspirowane tym samym nowe sprzęty też 
są mniej lub bardziej udane. Tymczasem jest 
jeden producent, który konsekwentnie idzie 
swoją drogą i nie ogląda się na innych, sam 
wyznaczając trendy. To Motorola – kto nie 
chciał mieć telefonu Motoroli z „klapką”?

Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to opako-
wanie. Przez moment zastanawiałem się: może 
to pomyłka i pudełko kryje luksusowy alkohol 
lub perfumy. A jednak to pionowe pudełko 
kryło w sobie telefon na podstawce oraz etui 
na akcesoria, wyglądające naprawdę dobrze 
i elegancko. Tak trafił do mnie następca słyn-
nej Motoroli Razr, model Razr 5G.

Sięgnijmy jednak po sam telefon, bo 
z pudełka dzwonić nie będziemy. Razr 
5G jest następcą „kultowych” składanych 
telefonów Motoroli. Ale w środku nie znaj-
dziemy klawiatury i małego wyświetla-
cza. Prawie cała powierzchnia widoczna 
po rozłożeniu jest dotykowym ekranem 
o przekątnej 6,2” To pierwszy smartfon 
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Motoroli o takiej konstrukcji. Składane ekrany nie są już tylko nowinką 
targową, ale też jeszcze się nie spopularyzowały. Producenci chyba się 
zastanawiają, jak wykorzystać ich potencjał. Motorola wróciła do swoich 
dobrych projektów sprzed lat i tak powstał nowy Razr 5G, łączący nowo-
czesną technologię – wyświetlacz i 5G – ze sprawdzonym projektem, 
oferując nam niewielki składany telefon. 

Patrząc na rynek telefonów komórkowych, można zauważyć, że najpierw 
mieliśmy trend miniaturyzacji, a odkąd pojawiły się dotykowe ekrany 
– maksymalizacji – im większy ekran, tym lepiej. Razr 5G łączy te trendy. 
Mamy dość mały telefon z dużym ekranem, a tak naprawdę z dwoma 
ekranami (o tym dalej), w bardzo eleganckim wydaniu. 

Składany telefon równa się ruchome elementy – na pewno coś będzie 
trzeszczeć lub się luzować. Nic z tego! Wykonany jest bardzo solidnie, nic 
nie trzeszczy, zawiasy chodzą płynnie, wszystkie elementy są idealnie ze 
sobą spasowane. Korpus telefonu jest wykonany ze szkła i aluminium, 
zawiasy ze stali nierdzewnej. Zamknięty prezentuje się elegancko i nie 
broni dostępu do danych, dzięki wspomnianemu wcześniej drugiemu, 
zewnętrznemu wyświetlaczowi o przekątnej 2,7’’ i rozdzielczości 800 × 
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600 px. Za jego pomocą możemy obsługiwać telefon bez otwierania, 
łącznie z rozmowami. 

Ale duża część frajdy z Razr 5G to klapka i gest rozłożenia. W praktyce 
wyświetlacz zewnętrzny przydaje się do szybkiego zerknięcia w kalendarz, 
sprawdzenia powiadomień, odebrania/wybrania połączenia, gdy telefon 
leży na biurku lub sterowania odtwarzaczem muzyki. Wielkość i rozdziel-
czość ekranu zewnętrznego nie wywołują efektu wow!, ale jego funkcją 
nie jest ten efekt wywołać, tylko dać użytkownikowi to, co zostało wspo-
mniane. I to spełnia znakomicie. 

Zajrzyjmy więc do środka. Klik – rozkładamy telefon. Przed nami „wła-
ściwy” ekran, elastyczny panel OLED, z dużą rozdzielczością i gęstością 
– 2142 × 876 px (373 ppi). Użyty przez Motorolę mechanizm składania nie 
powoduje żadnych widocznych załamań ekranu, jedynie przesuwając pal-
cem wzdłuż, można wyczuć bardzo lekkie pofalowanie w dolnej części – to 
zostawiony margines na „pracę” materiału. 

Telefon jest już otwarty, odblokujmy więc system. Razr 5G jest wyposażony 
w czytnik linii papilarnych umieszczony na dolnej, tylnej części obudowy 
– ukryty pod logotypem producenta – oraz w system rozpoznawania 
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twarzy. Oba sposoby działają sprawnie, 
chociaż miałem wrażenie, że czytnik linii 
papilarnych jest minimalnie szybszy. Jeste-
śmy zalogowani. Android oferowany przez 
Motorolę jest dla mnie jedynym Androidem, 
którego potrafię używać bez irytacji. Pro-
ducent nie wciska na siłę rozbudowanej 
nakładki. Otrzymujemy dodatki dostosowane 
do modelu telefonu, np. obsługę krawędzi 
ekranu we wcześniej recenzowanym przeze 
mnie modelu Edge czy obsługę gestów, 
a w Razr 5G – dodatkową konfigurację dru-
giego wyświetlacza. Dokładną instrukcję 
z konfiguracją znajdziemy w applikacji Moto. 

Konfigurując drugi wyświetlacz, przedni, 
ograniczyłem się do powiadomień z poczty 
e-mail, mediów społecznościowych i kalen-
darza. Telefon wykorzystuję głównie do pracy 
– poczta e-mail, aplikacje biurowe MS Office, 
Google Docs, komunikatory MS Teams, Cisco 
Webex, Slack, media społecznościowe i oczy-
wiście zdjęcia. Z tych usług też korzystałem, 
testując Razr 5G. W codziennym użytkowaniu 
jest to szybki smartfon, aplikacje działają bez 
opóźnień, podobnie system. Rozczarowuje 
nieco aparat fotograficzny, ale pamiętajmy 
jednak, że to jest nadal telefon, a nie profe-
sjonalny bezlusterkowiec. Do codziennych 
zdjęć i nawet do tych wakacyjnych się spraw-
dzi, a osoby oczekujące profesjonalnej jako-
ści i tak użyją profesjonalnego sprzętu foto. 
Pełną specyfikację techniczną znajdziecie na 
stronie producenta. 
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Przez tydzień używałem Razr 5G jako głównego telefonu, odkładając 
na bok iPhone’a 12 Pro Max. Pomijając różnicę systemów operacyjnych 
i nawyki użytkownika, to do składanej formy opakowanej w świetny pro-
jekt bardzo łatwo się przyzwyczaić. W końcu telefon z dużym wyświe-
tlaczem nie przeszkadzał w kieszeni spodni. Otwieranie jedną ręką jest 
wygodne, telefon doskonale leży w dłoni i łatwo do niego przywyknąć. 
Później wszystkie nierozkładane wydają się duże i toporne… Zauważyłem 
także wzrok wielu osób, które dostrzegały ten telefon, zarówno w jego 
złożonej, jak i rozłożonej formie. Być może wspominali swoją „Motorolę 
z klapką”, ale może też zwracali uwagę na niebanalny przedmiot, który 
wyciągałem z kieszeni. Bo, niewątpliwie, ten telefon nie jest banalny. 
Zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn może być ozdobą, gadżetem, z któ-
rym się nie rozstajemy całymi dniami i lubimy go, bo jest ładny, bo jest 
wygodny, bo jest nietuzinkowy. 

Ja jestem stereotypowym użytkownikiem Apple, zwracam uwagę na pro-
jekt, szkoda mi przestrzeni na źle zaprojektowane produkty. Razr 5G nie 
jest takim przedmiotem. Dzięki przemyślanemu i oryginalnemu designowi 
jest moim faworytem wśród telefonów z Androidem. 
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Nowi producenci smartfonów nie mają lekko – praktycznie każda 
półka jest już przepełniona propozycjami najróżniejszych modeli. 
Pozostaje więc rywalizacja ceną, a ta w przypadku urządzeń Vivo jest 
bardzo atrakcyjna.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Vivo Y70 & TWS Neo – tylko w duecie  |  Paweł Hać

Vivo Y70 & TWS Neo 
– tylko w duecie
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Do testu dostałem dwa urządzenia chińskiego 
Vivo: smartfona Y70 oraz słuchawki TWS Neo. 
Postanowiłem potraktować je jako zestaw i testo-
wać razem, bo dobrze się uzupełniają i są ze sobą 
wyraźnie zintegrowane. Y70 to telefon z niższej 
półki cenowej, można go kupić za około 1000 zł. 
Trudno jednak to na co dzień odczuć, miałem 
wrażenie, jakby był przynajmniej o połowę droż-
szy. Owszem, tył i boki są plastikowe, a wzor-
nictwo nie wyróżnia się niczym szczególnym, 
ale materiały są niezłej jakości, poza tym zasto-
sowano w nim kilka rozwiązań, których próżno 
szukać razem w innych smartfonach z tej półki. 
Tył jest matowy i bardzo śliski, co w połączeniu 
ze sporymi rozmiarami urządzenia sprawia, że 
niepewnie leży w dłoni. Telefon nie jest za to 
przesadnie ciężki, bo waży 171 g. Do komunikacji 
i ładowania wykorzystuje USB-C, ma też mini-
jack. Ponadto wyposażono go w gniazdo dual 
SIM z dodatkowym miejscem na kartę micro 
SD (można więc używać wszystkich trzech kart 
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równocześnie). Z tyłu znalazła się standardowa już wyspa z trzema obiek-
tywami aparatów – wyraźnie wystaje z obudowy. Głośniki są dwa, ale tylko 
jeden służy do odtwarzania multimediów, ten do rozmów zgrabnie wkom-
ponowano nad ekranem. Wyświetlacz ma niewielkie wycięcie w kształcie 
łezki, kryjące przednią kamerę. W designie nie ma niczego wyjątkowego, 
aczkolwiek cała konstrukcja jest zgrabna i nie robi wrażenia taniej. Ponadto 
producent fabrycznie zabezpieczył też ekran szkłem, a do zestawu dołą-
czył niezłe silikonowe etui, przewodowe słuchawki, kabel USB-A-USB-C 
oraz ładowarkę o mocy 33 W. Jak na tę półkę cenową zestaw jest wzorowy.

W przypadku TWS Neo zestaw jest oczywiście mniej rozbudowany, w kom-
plecie oprócz etui ładującego i pary słuchawek dostajemy jedynie kabel 
USB-A–USB-C do ładowania. Same słuchawki wypadają niestety lepiej 
na zdjęciach niż w rzeczywistości. Zarówno obudowa etui ładującego, jak 
i samych słuchawek, jest zrobiona z takiego samego, błyszczącego i śli-
skiego plastiku. Nie dość, że bardzo łatwo się brudzi, to też niepewnie leży 
w dłoni. Na szczęście słuchawki łatwo wyjąć z etui – trzymają się w nim na 
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mocnych magnesach, więc przypadkiem z niego nie wypadną. Materiały są 
dobrej jakości, choć odstaje od nich umieszczony na froncie etui przycisk 
do parowania i sprawdzania stanu baterii. Działa bardzo głośno, ponadto 
wyraźnie czuć pod opuszkiem palca krawędź wgłębienia, w którym się 
znajduje. Ogólnie jednak etui robi dobre wrażenie – jest jednym z naj-
mniejszych, z jakimi miałem do czynienia, ponadto jego obły kształt i nie-
przesadna grubość sprawiają, że dobrze mieści się w kieszeni. Podobnie 
jest zresztą ze słuchawkami, są kształtem zbliżone do AirPodsów i dobrze 
leżą w uchu, aczkolwiek to indywidualna kwestia. Warto też wspomnieć, że 
mają IP54, więc można bez obaw korzystać z nich choćby podczas inten-
sywnego treningu.

Choć Y70 nie jest smartfonem z wysokiej półki, jego specyfikacja robi 
bardzo dobre wrażenie. Ma 8-dzeniowego Snapdragona 665, 8 GB pamięci 
RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci na dane (da się ją rozszerzyć za 
pomocą karty micro SD). Podzespoły te pozwalają na płynne działanie 
systemu oraz całkiem szybkie radzenie sobie z otwieraniem i przewija-
niem większych dokumentów czy pracę na wielu kartach w przeglądarce. 
Z grami również nie ma większego problemu, telefon ma nawet przezna-
czony dla nich tryb, który pozwala wyłączyć powiadomienia, wyświetlić 
dodatkowe menu skrótów czy automatycznie dostosowywać efekty 
wizualne i liczbę klatek do temperatury urządzenia. To jeden z nielicz-
nych dodatków wprowadzonych przez producenta. Autorska nakładka 
FunTouchOS obejmuje przede wszystkim zmiany wizualne, pozwala skon-
figurować nawet takie drobiazgi jak animacje odblokowania ekranu czy 
podłączenia do ładowania. Ponadto pozwala na nawigację w systemie 
gestami, a nie przyciskami ekranowymi, umożliwia też skonfigurowanie 
dodatkowych gestów, służących na przykład do pracy na podzielonym 
ekranie. Cieszy mnie obecność aplikacji Opinie, służącej do łatwego zgła-
szania uwag producentowi – widać, że Vivo jest nową marką i chce słuchać 

W designie nie ma niczego wyjątkowego, aczkolwiek cała kon-

strukcja jest zgrabna i nie robi wrażenia taniej.
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klientów. Jedyną dużą aplikacją, którą dodano do Androida 10, jest iMa-
nager, służący do utrzymywania porządku na telefonie. Program pozwala 
jednym przyciskiem zwolnić pamięć RAM, usunąć zbędne pliki i sprawdzić 
aktualizacje systemu. Ponadto ma też prosty skaner zagrożeń, wykrywający 
niebezpieczne aplikacje. Ma również skróty do zarządzania baterią, trybem 
gry czy podwójnym logowaniem do aplikacji. To prosty, ale przydatny pro-
gram, przeznaczony zwłaszcza dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Jedną z funkcji zaszytych w oprogramowaniu Y70 (oraz innych smartfonów 
Vivo) jest aplikacja do konfiguracji słuchawek TWS Neo. Nie została wyod-
rębniona jako osobny program (w takiej formie dostępna jest na urządze-
niach innych producentów), zintegrowano ją z ustawieniami Bluetooth. Po 
sparowaniu TWS Neo z telefonem pozwala ona na wybór dźwięków, jakie 
do nich trafiają, zmianę kodeka, znajdowanie słuchawek czy też konfigu-
rację ich zachowania i sterowania odtwarzaniem. Do kontroli muzyki służą 
powierzchnie dotykowe, które odczytują gesty i stuknięcia. Domyślnie, 
przesuwając palcem wzdłuż słuchawki, zmieniamy głośność, a stukając 
dwukrotnie, wstrzymujemy i wznawiamy odtwarzanie. Do stuknięcia 
w prawą i lewą słuchawkę można przypisać dwie osobne akcje, da się 
też ograniczyć regulację głośności gestami tylko do jednej słuchawki (lub 
w ogóle ją wyłączyć). Przyznam, że dotykowe sterowanie nieszczególnie 
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mi się sprawdzało – gdy tylko chciałem poprawić słuchawkę w uchu, zda-
rzało mi się przypadkiem zmienić głośność. W ustawieniach można też 
wyłączyć automatyczne wstrzymywanie muzyki po wyjęciu słuchawki 
z ucha, ale nie ma takiej potrzeby, ta funkcja działa bezbłędnie. Da się też 
wybrać jedno z czterech ustawień korekcji dźwięku, ale najlepiej TWS Neo 
brzmią, gdy ta jest wyłączona. Bardzo cieszy mnie obecność funkcji znaj-
dowania słuchawek – telefon zapisuje dane GPS, gdy się z nimi rozłącza, 
dodatkowo można też odtworzyć z nich głośny dźwięk, jeśli są w zasięgu 
Bluetooth. TWS Neo obsługują kodek aptX Adaptive (a także AAC i SBC) 
i z poziomu ustawień słuchawek można wybrać, czy słuchamy w jakości 
HD, czy nie. Problem w tym, że jako opcja HD traktowany jest kodek AAC 
(i to na smartfonie Vivo), a aptX Adaptive da się włączyć dopiero w usta-
wieniach programistycznych smartfona. Jeśli planujecie używanie słucha-
wek z iOS, to i tak nie ma to znaczenia, bo ten system obsługuje jedynie 
kodeki SBC i AAC.

Od smartfona za około 1000 zł trudno oczekiwać, by był napakowany 
funkcjami z modeli z wyższej półki. Tym bardziej Y70 pozytywnie mnie 
zaskoczył. Nie dość, że wygląda dobrze i jest lekki, to ponadto ma bardzo 
dobry wyświetlacz AMOLED, charakteryzujący się zarówno całkiem wysoką 
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jasnością, jak i bardzo dobrym nasyceniem kolorów. Ma przekątną 6,44 cala 
i rozdzielczość 2400 × 1080 px. Częstotliwość odświeżania to standardowe 
60 Hz, nie spodziewałem się niczego więcej. Co więcej, działa w trybie 
always-on, ponadto zintegrowano w nim skaner odcisku palca. Ten jest 
więcej niż przyzwoity, działa całkiem szybko i naprawdę rzadko ma pro-
blem z odczytem linii papilarnych. Co więcej, telefon ma też NFC, więc 
możemy nim płacić – w tej cenie nie jest to oczywista funkcja. Vivo musiało 
pójść na kilka kompromisów, by utrzymać niską cenę, dlatego też oszczę-
dziło na innych elementach. Pojedynczy głośnik multimediów jest bardzo 
przeciętny, do oglądania czegokolwiek na telefonie zakładałem słuchawki. 
Wibracje są głośne i brzęczące, robią bardzo kiepskie wrażenie. Telefon nie 
został też zbadany pod kątem odporności na pył i wodę, nie ma też łado-
wania indukcyjnego, ale tego akurat się spodziewałem. Nie zaskakuje też 
aparat, który radzi sobie dobrze jedynie przy świetle dziennym, po zmroku 
fotografie są stanowczo zbyt ciemne i brak im detali, nie pomaga też tryb 
nocy. Podstawowy obiektyw połączono z matrycą o rozdzielczości 48 Mpx, 
wspomaga go obiektyw makro (2 Mpx) i obiektyw do głębi (również 2 Mpx). 
Standardowo zdjęcia są wykonywane w rozdzielczości 12 Mpx (jeden pik-
sel obrazu składany jest z 4 pikseli na matrycy), a dopiero w specjalnym 
trybie można zrobić zdjęcie w pełnej rozdzielczości. Aparat ma wszystkie 

SPRZĘT 126



podstawowe tryby, zaczynając od portretowego (z bardzo dobrze działają-
cym rozmywaniem tła), przez manualny, po skanowanie dokumentów. Tryby 
mogą włączać się automatycznie, zazwyczaj wybierane są poprawnie – to 
przydatne, zwłaszcza gdy fotografujemy dokumenty. Możliwości nagrywania 
wideo są dość podstawowe, maksymalna jakość nagrań to 4K przy 30 FPS 
lub 1080p przy 60 FPS. Jakość nagrań jest niezła, kamera całkiem szybko 
adaptuje się do zmiennych warunków oświetlenia. Niestety, płynność 
wypada kiepsko. Odniosłem wrażenie, że filmy gubią klatki, zwłaszcza pod-
czas bardziej dynamicznych nagrań.

O ile w Y70 producent dokonał kilku rozsądnych decyzji, by obniżyć 
koszt produkcji, to w przypadku TWS Neo zabrakło nie tyle budżetu, 
ile doświadczenia. Owszem, pod względem funkcji wypadają dobrze, 
jednak nie radzą sobie z tak podstawowym zadaniem, jak odtwarzanie 
muzyki. Brzmienie jest przeciętne, bardzo płaskie. Góra bywa wręcz 
nieprzyjemna i lekko trzeszcząca, szczególnie jeśli zechcemy słuchać 
muzyki na więcej niż 50% głośności maksymalnej). Wyraźnie słychać 
też słabą separację instrumentów, szczególnie w środkowych pasmach 
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dźwięki po prostu zlewają się ze sobą. Basu jest niewiele, rzadko kiedy 
wybrzmiewa odpowiednio. To słuchawki, które sprawdzą się podczas 
rozmów (ich mikrofony są dobrej jakości), ewentualnie oglądania cze-

goś na YouTubie bądź Netfliksie. Przy cenie na 
poziomie 500 zł oczekiwałem znacznie lepszego 
dźwięku, w takim budżecie jest już w czym wybie-
rać. Zarówno Y70, jak i TWS Neo, pracują na baterii 
całkiem długo. W przypadku smartfona jest to 
minimalnie jeden dzień intensywnego użycia, 
w weekend natomiast osiągnięcie dwóch dni bez 
ładowarki nie stanowi problemu. Ponadto smart-
fon całkiem szybko się ładuje – od kilku procent 
do pełna w godzinę, przy użyciu dołączonej do 
niego, 33-watowej ładowarki. Słuchawki również 
działają długo, bo do około 4 godzin bez odkłada-
nia ich do etui ładującego. Z jego pomocą można 
je doładować 4-krotnie do pełna, co daje łącznie 
około 20 godzin.

Choć smartfony znacznie ostatnio podrożały i za 
1000 zł nie sięgniemy jeszcze po te ze średniej 
półki, to nie oznacza to wcale, że w tej cenie nie 
da się kupić żadnego sensownego sprzętu. Vivo 
Y70 to bardzo przyzwoite urządzenie, świetnie 
sprawdzające się na co dzień, o ile tylko nie pla-
nujemy korzystać intensywnie z aparatu. To nie 
najmocniejszy, choć wcale nie zły, element tego 
urządzenia. Y70 robi wrażenie znacznie droższego, 
niż faktycznie jest, ma w końcu bardzo dobry 
ekran ze zintegrowanym skanerem odcisku palca, 
NFC i dużo pamięci RAM. Dobrze uzupełniają go 
TWS Neo, bo głośnik multimedialny Y70 zawodzi 
jakością. Słuchawki Vivo mają natomiast kom-
fortowe sterowanie, bardzo łatwo je też skonfi-
gurować. Nie nadają się jednak do wszystkiego, 
ich brzmienie sprawia, że sprawdzą się głównie 
w podcastach czy audiobookach.

Vivo Y70         

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

 Plusy:
• bardzo dobry ekran
• skaner odcisku palca wbudowany 

w wyświetlacz
• 8 GB pamięci RAM i 128 GB miej-

sca na dane

 Minusy:
• śliska obudowa
• głośna wibracja
• przeciętny aparat

Cena: około 1000 PLN

Vivo TWS Neo   

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

 Plusy:
• dobrze leżą w uchu
• prosta konfiguracja

 Minusy:
• niska jakość brzmienia
• błyszcząca, brudząca się obudowa

Cena: około 500 PLN
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Huawei, właściciel marki Honor, od lat tworzy zegarki, które łączą ze 
sobą funkcje smart oraz sportowe, ale nacisk kładą głównie na te 
drugie. Nowy Honor Watch GS Pro nie dość, że pozostaje wierny tym 
założeniom, to dzięki wzmocnionej obudowie i fenomenalnej baterii 
sprawdzi się nawet w trudnych warunkach.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Honor Watch GS Pro – przetrwa wszystko  |  Paweł Hać

Honor Watch GS Pro 
– przetrwa wszystko
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Gdyby nie wzornictwo Honor Watch GS Pro 
mógłby być przypadkowo uznany za jeden 
z poprzednich modeli smartwatcha Honor 
lub Huawei. Producent konsekwentnie 
trzyma się swojego systemu Lite OS i towa-
rzyszącego mu układu przycisków i inter-
fejsu. Obudowa nowego smartwatcha tego 
chińskiego producenta wskazuje jednak na 
to, że pomimo znajomego oprogramowa-
nia możemy spodziewać się kilku istotnych 
nowości. GS Pro już na pierwszy rzut oka 
sprawia wrażenie niezwykle wytrzymałego 
urządzenia, któremu niestraszne nawet 
sporty wyczynowe. Obudowę wykonano 
głównie z plastiku, który w zależności od 
miejsca jest gładki lub chropowaty. Wyjąt-
kiem jest szkło pokrywające ekran, metalowy 
pierścień z podziałką kompasu oraz dwa 
boczne przyciski ze stali nierdzewnej. Ekran 
jest duży i ma świetne odwzorowanie barw 
(AMOLED). Dzięki przekątnej 1,39 cala i wyso-
kiej rozdzielczości (454 × 454 px) wszystko 
jest na nim czytelne. Na spodzie koperty 
znalazły się piny do ładowania oraz optyczny 
czujnik tętna i tlenu we krwi. Spasowanie 
koperty jest perfekcyjne, a jakość materia-
łów bardzo wysoka – wyraźnie czuć, że była 
ona podczas projektowania urządzenia jed-
nym z priorytetowych elementów. Zegarek 
przeszedł pozytywnie testy w 14 kategoriach 
zawartych w normie MIL-STD-810G. Obejmują 
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one między innymi odporność na sól, wodę, pył, wibracje, promieniowa-
nie słoneczne, skrajne temperatury czy niskie ciśnienie. Ponadto jest też 
wodoszczelny do ciśnienia 5 ATM.

Pasek wykończono podobnie jak kopertę – od zewnątrz jest chropowaty, 
od środka gładki, co w połączeniu ze sporą szerokością i dobrą wen-
tylacją sprawia, że świetnie leży na nadgarstku. Otworów w pasku jest 
dużo, da się go zapiąć ciasno nawet na szczupłym nadgarstku. Pasek ma 
klasyczne zapięcie na sprzączkę, równie standardowe jest teleskopowe 
mocowanie (mieści paski o szerokości 22 mm). GS Pro to nieprzesadnie 
ciężki zegarek: koperta bez paska waży 45,5 g, z paskiem waga rośnie do 
76,2 g (dla porównania Apple Watch 6 z paskiem sportowym Nike waży 

65,3 g). Czuć go wyraźnie na nadgarstku, zwłaszcza 
podczas treningu, ale nie jest uciążliwy. Większy 
problem stanowią jego rozmiary, odstaje wyraźnie 
od nadgarstka i zahacza się o mankiet koszuli, dość 
niewygodnie też mi się w nim śpi. Ciekawostką jest 
to, że w wersji kolorystycznej Camo Blue wyposa-
żono go w pasek nylonowy, a nie gumowy. Testo-
wałem wariant czarny, więc nie mogłem porównać 
go z gumowym. Żałuję też trochę, że GS Pro nie 
jest dostępny w kolorze militarnej zieleni, idealnie 
podkreślałby charakter tego urządzenia. W czarnej 
wersji prezentuje się świetnie – surowe wzornictwo 

i duże gabaryty bardzo mi się podobają, ponadto zastosowanie sporych 
przycisków o wyraźnym kliknięciu i umieszczenie ekranu trochę głębiej 
niż krawędź bezela ma dodatkowy wymiar praktyczny.

Wspominałem już, że Honor Watch GS Pro działa na znanym Lite OS. 
Huawei od lat nie zmienił znacząco tego oprogramowania, wciąż jest to 
zamknięty system, bez możliwości doinstalowania jakichkolwiek aplikacji, 
a także z ograniczonymi możliwościami personalizacji. Ma uproszczone 
powiadomienia, z którymi nie można podjąć żadnej interakcji, a kompli-
kacje można zmieniać tylko w ograniczonym zakresie, i to nie na wszyst-
kich tarczach. Prostota systemu sprawia jednak, że jest nieskomplikowany 
w obsłudze – w poziomie przewijamy widżety, z dołu wysuwamy powia-
domienia, z góry centrum sterowania. Pod górnym przyciskiem mamy 

GS Pro już na pierwszy 

rzut oka sprawia wrażenie 

niezwykle wytrzymałego 

urządzenia.
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dostęp do menu głównego, do dolnego można przypisać jedną z wielu 
aplikacji (domyślnie są tam treningi). Na smartfonie do obsługi zegarka 
wykorzystywana jest aplikacja Zdrowie Huawei – to tam trafiają wszystkie 
dane aktywności, można też zbierać w niej informacje z innych urządzeń, 
takich jak wagi czy opaski fitness. Interfejs mi się podoba, wszystkie pod-
stawowe dane pojawiają się na jednym ekranie, a po wybraniu ich mamy 
dostęp do historii pomiarów i szczegółowej analizy (szczególnie dobrze 
wypada analiza snu). W aplikacji można też zarządzać tarczami i dodawać 
nowe. Niewiele z propozycji producenta trafiła w mój gust, ale wybór jest 
duży i każdy powinien znaleźć przynajmniej kilka, które się mu spodobają. 
Tradycyjnie już miałem problemy z odświeżaniem widżetu pogody, który 
pobiera dane z telefonu. Niestety, często zegarek przestawał go odświeżać 
i pozostawał tylko reset urządzenia. GS Pro ma 4 GB wbudowanej pamięci, 
do której można wrzucić muzykę. Da się to zrobić jednak tylko na smartfo-
nach z Androidem, na iOS nie ma takiej opcji.

GS Pro nie należy do szybkich urządzeń – interfejs ma wyraźne opóźnienia, 
a animacje nie są płynne. To zaskakujące, zwłaszcza że poprzednie modele 
Honor, które testowałem, działały znacznie płynniej, a oprogramowanie 
nie zmieniło się praktycznie wcale. Kwestię always-on display rozwiązano… 
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dziwnie. Da się włączyć tę funkcję, ale do 
wyboru jest tylko kilka tarcz, na dodatek 
są one zupełnie inne niż te, które można 
wybrać w głównym widoku. Zegarek może 
pełnić funkcję zestawu słuchawkowego, da się 
z niego nie tylko odbierać połączenia i prowa-
dzić rozmowy, ale też wybierać numery – te 
muszą być jednak w ulubionych lub znajdo-
wać się na liście ostatnich połączeń, nie ma 
opcji przeglądania wszystkich kontaktów. Na 
co dzień to może mało przydatna funkcja, ale 
gdy mamy telefon w plecaku bądź w torbie, 
staje się to całkiem sensownym sposobem 
na przeprowadzenie rozmowy (zwłaszcza 
że wbudowany głośnik jest głośny). Huawei 
zaimplementowało w GS Pro kilka funkcji 
monitorowania zdrowia. TruSleep rejestruje 
sen i pozwala szczegółowo go analizować 
w aplikacji, ponadto dostępna jest też prosta 
punktacja do szybkiej oceny. Urządzenie ma 
też całodobowy monitoring tętna, pomiary 
wykonywane są w 5-minutowych interwałach. 
Dostępny jest również pomiar wysycenia krwi 
tlenem, ale GS Pro nie ma certyfikacji w tym 
zakresie, więc pomiary nie mogą być trak-
towane jako podstawa do diagnostyki 
medycznej. Są jednak dość powtarzalne 
i realistyczne (wahają się o 2–3 punkty 
procentowe pomiędzy pomiarami). Zega-
rek otrzymał też barometr i kompas – oba 
przydadzą się podczas wędrówek.

Sportowa strona GS Pro prezentuje się świet-
nie. Zegarek ma wbudowany odbiornik GPS, 
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który dobrze radzi sobie na otwartej prze-
strzeni i całkiem nieźle sprawuje się także 
w otoczeniu wysokich budynków. Urządzenie 
szybko łapie sygnał, potrzebuje na to od kilku 
sekund do około pół minuty, zależnie od 
warunków. Rysowanie śladu jest zazwyczaj 
prawidłowe, choć zdarzyło mi się „przebiec” 
na drugą stronę ulicy bądź ściąć zakręt w spo-
sób, jaki realnie byłby niemożliwy. Interfejs 
treningowy nie jest niestety konfigurowalny, 
nie można edytować pól danych. Na szczę-
ście dobrze go przemyślano, nie jest przeła-
dowany informacjami (jednocześnie widać 
maksymalnie cztery informacje, nie licząc 
aktualnej godziny i strefy tętna, wizualizowa-
nej pierścieniem wokół tarczy). Świetnym ele-
mentem jest możliwość wyścigu z duchem, 
czyli ustawienia docelowego tempa i bie-
żący podgląd tego, czy przez cały trening 
biegniemy szybciej, czy wolniej niż to zało-
żyliśmy. Bieganie jest zresztą najbardziej roz-
budowaną aktywnością sportową – oprócz 
trybu treningu w terenie i na bieżni zegarek 
oferuje też 13 treningów biegowych na róż-
nym poziomie trudności. Jeśli podczas aktyw-
ności rejestrowany jest ślad GPS, to zegarek 
pozwala z poziomu ekranów treningu skorzy-
stać z funkcji Route Back, która poprowadzi 
nas z powrotem przebytą trasą do punktu 
startu. Co prawda ślad nie jest nanoszony 
na mapę, ale nawet bez niej stanowi dużą 
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pomoc, gdy trenujemy w nowym miejscu, nawet niekoniecznie na odludziu 
(zdarzyło mi się kiedyś zgubić, biegając w mieście – wiele bym dał, by mój 
zegarek miał wtedy taką funkcję).

Oprócz biegania GS Pro pozwala też śledzić ponad 100 innych aktywności. 
Każdy tryb można skonfigurować, wybierając przynajmniej cel i przypo-
mnienia o danej aktywności. Tryby dodajemy ręcznie, więc na liście zawsze 
panuje porządek – nie ma ryzyka, że za każdym razem będziemy zmuszeni 
przewijać wszystkie rodzaje treningów. Producent chwali się na stronie, że 
zegarek ma rozbudowane funkcje narciarskie. Niestety, stoki są obecnie 
zamknięte, a nie jestem synem żadnego ministra, by móc to sprawdzić. Bar-
dzo fajnym dodatkiem, rzadko spotykanym w zegarkach smart, jest obli-
czanie czasu potrzebnego po wysiłku na regenerację organizmu. Huawei 
zadbał nie tylko o to, by móc wygodnie mierzyć aktywność, ale też, by się 
do niej przygotować. W tym celu rozbudowano aplikację Pogoda, która 
oprócz opadów i temperatury pokazuje także pozycję słońca i księżyca, 
jego fazę, a także informacje o pływach. Zegarek wyświetla też ponoć bie-
żące alerty pogodowe, ale nie miałem okazji otrzymać żadnego.

Rzadko zdarza mi się zapomnieć, gdzie mam ładowarkę do smartwatcha. 
W przypadku GS Pro dwukrotnie myślałem, że ją zgubiłem, bo podłą-
czałem go do zasilania co 2–3 tygodnie. Przy korzystaniu z niego bez GPS 
bateria wytrzymała mi 20 dni. Nie korzystałem z always-on display, ale Blu-
etooth było stale włączone, a zegarek był na moim nadgarstku całą dobę, 
monitorując też sen. Czas pracy skrócił się do około dwóch tygodni, gdy co 
drugi dzień korzystałem z treningu przez 30 minut, zawsze wykorzystując 
GPS. Nie spotkałem się jeszcze z tak dobrym akumulatorem w zegarku 
o podobnych funkcjach i z dużym, kolorowym wyświetlaczem. Na dodatek 
na naładowanie się do pełna potrzebuje tylko 2 godzin, co również jest 
bardzo dobrym wynikiem. Do ładowania służy magnetyczna ładowarka 

Kwestię always-on display rozwiązano… dziwnie.
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z gniazdem USB-C, zegarek nie wspiera niestety standardu Qi. Niemniej 
jednak rozwiązanie Huawei sprawdza się, ładowarka jest wygodna i można 
ją bez trudu podłączyć bezwzrokowo. Podczas ładowania wyświetlany jest 
szacowany czas do zakończenia tej czynności – to kolejny dodatek, któ-
rego brakuje mi w wielu smartwatchach.

Przetestowałem już kilka zegarków Huawei, ale mimo to, że ich oprogramo-
wanie jest do siebie bliźniaczo podobne, to używając Honor Watch GS Pro, 
miałem wrażenie obcowania z trochę innym urządzeniem. Jego wzornictwo 
odbiega od tego, czego dotąd trzymał się producent i uważam, że to bar-
dzo dobry krok. Ten zegarek jest po prostu ładny i świetnie wykonany. Sys-
tem faktycznie się nie zmienił i to jego największa wada – przydałoby się 
choćby więcej możliwości personalizacji czy instalowania aplikacji trzecich. 
GS Pro nadrabia za to baterią, która wytrzymuje absurdalnie długo bez 
ładowarki, i to nawet pod obciążeniem. Żaden znany mi smartwatch nie 
może się z nim pod tym względem równać.

• 

Honor Watch    
GS Pro      

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

 Plusy:
• doskonała bateria
• wiele trybów treningu
• automatyczny pomiar snu i tętna

 Minusy:
• ubogie funkcje smart
• niepłynny interfejs

Cena: około 900 PLN
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Połączenia kablowe w sieci są bardziej niezawodne od 
bezprzewodowych, ale różnica ta stale się zmniejsza. Dzięki Wi-Fi 
6 możliwe jest nie tylko uzyskanie wyższej prędkości, ale też 
sprawniejsza komunikacja z dużą liczbą urządzeń. TP-LINK Archer 
AX50 to jeden z tańszych routerów, które pozwolą je sprawdzić.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

TP-LINK Archer AX50 – przystępne Wi-Fi 6  |  Paweł Hać

TP-LINK Archer AX50 
– przystępne Wi-Fi 6
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Wi-Fi 6 staje się coraz powszechniejsze, czego potwierdzeniem jest 
choćby portfolio producentów sprzętu sieciowego. Standard 802.11ax 
obsługiwany jest już przez urządzenia ze średniej półki. Dokładnie 
na niej znajduje się Archer AX50 – niewielki router, przeznaczony do 
stosowania w domach i małych biurach. Urządzenie nie zwraca na sie-
bie uwagi wzornictwem, obudowa ma prostokątny kształt, a jej górę 
pokryto połączeniem błyszczącego i matowego plastiku. Na przedniej 
krawędzi znalazły się też diody stanu pracy, które da się wyłączyć przy-
ciskiem. Z tyłu montowane są cztery anteny, a oprócz nich na panelu 
umieszczono gniazdo WAN, 4 porty LAN, USB-A 3.0, przycisk WPS, wspo-
minany wyłącznik diod, przycisk reset i wyłącznik urządzenia. Zestaw 
portów jest standardowy i wielu użytkownikom powinien wystarczyć. 
Wielkim plusem jest rozmiar routera – obudowa ma wymiary 26 × 13,5 × 
3,8 cm, przez co dużo łatwiej zmieścić go na wąskiej półce.

Do skonfigurowania routera służy aplikacja TP-LINK Tether na smartfony, 
można też skorzystać z interfejsu przeglądarkowego. Urządzenie może 
pracować w trybie routera lub punktu dostępowego, podczas począt-
kowej konfiguracji wybieramy też, czy ma działać opcja Smart Connect 
(łącząca pod jednym SSID sieci o dwóch zakresach). Główny ekran 
interfejsu pokazuje podgląd sieci, skąd można zarówno przejrzeć listę 
połączonych urządzeń przewodowych i bezprzewodowych, odczytać 
dane własnej sieci, jak i przeglądać pliki na podłączonej do portu USB 
pamięci (dużo wygodniejszą metodą jest jednak skorzystanie z klienta 
FTP). Router pozwala na podstawowe zarządzanie dostępem do plików 
i ograniczenie go hasłem. Ponadto pamięć może służyć za Time Machine 
dla komputerów z macOS. Nie zabrakło też standardowych ustawień, 
takich jak konfiguracja DHCP czy statycznego bądź dynamicznego IP. 
Ponadto dzięki QoS można ustalić priorytet dla wybranych urządzeń czy 

TP-LINK dodaje do routera pakiet ochrony w postaci antywi-

rusa Trend Micro oraz firewalla.
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rodzajów aktywności. Router oferuje również możliwość przekierowania 
portów wraz z konfiguracją DMZ.

TP-LINK dodaje do routera pakiet ochrony w postaci antywirusa Trend 
Micro oraz firewalla. Z poziomu menu zabezpieczeń routera można też 
stworzyć czarną lub białą listę urządzeń oraz włączyć IP & MAC Binding, 

ograniczające dostęp do sieci urządzeniom 
spoza listy. AX50 ma też dość rozbudowane 
blokady rodzicielskie, które po dodaniu 
użytkownika i jego urządzeń pozwalają na 
włączenie określonego filtrowania treści, 
ograniczenie czasu dostępu do internetu 
oraz godzin, w których sieć jest dostępna dla 
dzieci. Szkoda jednak, że ta funkcja nie może 
być aktywna, gdy urządzenie działa w trybie 
punktu dostępowego. TP-LINK postanowił 
dodać możliwość sterowania routerem za 
pomocą Aleksy od Amazonu. Opcji teoretycz-
nie jest sporo – od włączenia sieci dla gości 
po przełączenie priorytetu połączenia na 

TP-LINK dodaje do routera pakiet 

ochrony w postaci antywirusa 

Trend Micro oraz firewalla. 

Z poziomu menu zabezpieczeń 

routera można też stworzyć 

czarną lub białą listę urządzeń 

oraz włączyć IP & MAC Binding, 

ograniczające dostęp do sieci 

urządzeniom spoza listy. 
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wybrany rodzaj aktywności. Niestety do działania wymagane jest urzą-
dzenie obsługujące Aleksę, nie mam obecnie takiego, więc nie byłem 
w stanie tego przetestować.

Na co dzień chcę całkowicie zapomnieć o routerze – jeśli mam do 
niego zajrzeć, to dlatego, że coś nie działa. Gdybym nie testował AX50, 
a jedynie skonfigurował go na własny użytek, prawdopodobnie szybko 
zapomniałbym, jak wygląda jego menu. TP-LINK postawił na kilka 
nowych rozwiązań, które bardzo dobrze sprawdzają się w średniej wiel-
kości mieszkaniu, podejrzewam, że byłyby też wystarczające do małego 
biura. Router korzysta z beamformingu, czyli formowania sygnału tak, 
by pokrywał jak największą powierzchnię. Umieściłem go centralnie 
w mieszkaniu, a od najdalszego punktu dzieliła mnie maksymalnie 
jedna ściana o grubości około 15 cm. Zasięg był dobry wszędzie, nawet 
w najdalszym punkcie mogłem korzystać z pełnej przepustowości 
łącza (300 Mbit/s) – testowałem to zarówno na MacBooku Pro z Wi-Fi 6, 
jak i na iPadzie Pro z 2018, który nie obsługuje jeszcze tego standardu. 
Dla testu połączyłem też z routerem PlayStation 5 i rozegrałem kilka 
meczów online w Call of Duty. W tej grze nawet niewielkie opóźnienia 
bardzo utrudniają rywalizację, jednak nie zauważyłem różnicy wzglę-
dem połączenia przewodowego, z którego korzystam na co dzień – ping 
był równie niski. To dla mnie zadziwiające, zwłaszcza że router stoi 
w innym pomieszczeniu niż konsola. Oba urządzenia obsługują jednak 
Wi-Fi 6, a tym samym wymiana danych odbywa się pomiędzy nimi 
szybciej, z wykorzystaniem modulacji 1024-QAM (dającej przepusto-
wość o 25% wyższą względem standardu 802.11ac). Przewagą Wi-Fi 6 nad 
poprzednikami jest też możliwość obsługi do 256 aktywnych urządzeń 
w sieci jednocześnie. W dobie Smart Home jest to bardzo potrzebne, 
zwłaszcza jeśli korzystamy z urządzeń różnych producentów, którzy nie 
odciążają ruchu w sieci Wi-Fi przez stosowanie własnych bramek, spina-
jących ich akcesoria.

Zasięg był dobry wszędzie, nawet w najdalszym punkcie 

mogłem korzystać z pełnej przepustowości łącza.
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Przejście na Wi-Fi 6 będzie trwało latami, nie-
mniej już teraz warto w nie zainwestować. O ile 
różnica w maksymalnej prędkości nie jest zauwa-
żalna na co dzień, to minimalne opóźnienia spra-
wiają, że przewodowe połączenia zaczynają się 
jawić jako zbędne. TP-LINK Archer AX50 pozwala 
korzystać z tej technologii już teraz. Jednocze-
śnie oferuje wszystkie funkcje, jakich można 
oczekiwać od domowego routera, od wygodnej 
konfiguracji i prostego zarządzania, przez aplika-
cję, po przekierowanie portów czy udostępnianie 
danych z pamięci USB.

TP-LINK Archer   
AX50   

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

 Plusy:
• świetny zasięg
• Wi-Fi 6 w przystępnej cenie

 Minusy:
• ograniczone funkcje w trybie 

punktu dostępowego
• ograniczone funkcje w trybie 

punktu dostępowego

Cena: około 500 PLN
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Dobra organizacja pracy to podstawa skutecznego działania. Aby 
zapanować nad spotkaniami, rezerwacją sal konferencyjnych i innych 
pomieszczeń lub biurek niezbędne są odpowiednie narzędzia. Jednym 
z takich rozwiązań pozwalających na skuteczne i inteligentne zarządzanie 
miejscem pracy jest Sony TEOS. Ten system może odmienić to, jak działa 
Wasza firma. Na pewno przeniesie organizację spotkań oraz zarządzanie 
wyświetlaczami na zupełnie inny, profesjonalny poziom.

Profesjonalna organizacja biura dzięki rozwiązaniom Sony TEOS |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Profesjonalna organizacja biura 
dzięki rozwiązaniom Sony TEOS
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Czym jest TEOS? To platforma stworzona przez Sony Professional do 
zarządzania w sposób inteligentny miejscem pracy oraz jego automa-
tyzacją. W prosty sposób osoba odpowiedzialna za zarządzanie naszym 
biurem jest w stanie sterować wszystkimi podłączonymi do platformy 
TEOS urządzeniami, a tym samym trzymać wszystko w ryzach. 

Co integruje TEOS? Przede wszystkim platforma skupia się na wyświe-
tlaczach, takich jak profesjonalne monitory BRAVIA, specjalne tablety 
TEOS oraz playery, umożliwiając wyświetlanie informacji na dowolnym 
wyświetlaczu z HDMI. Platforma TEOS współpracuje też z projektorami 
i innymi zgodnymi monitorami.

W efekcie tego z jednego miejsca mamy dostęp do wszystkich wyświe-
tlaczy w firmie – możemy ustawić harmonogram ich uruchamiania 
i wyłączania. Możemy wyłączać nieużywane aktualnie monitory czy 
projektory. A to niesie ze sobą konkretne oszczędności energii. Zdalne 
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uruchamianie ekranów ułatwia codzienną 
pracę. Gdy pracownik przychodzi do sali 
konferencyjnej, ma już uruchomiony na 
przykład 85-calowy monitor Sony Bravia 
BZ40H. Nie musi poświęcać czasu na uru-
chomienie i przygotowanie się do spotka-
nia – sprzęt czeka gotowy na rozpoczęcie 
prezentacji. 

W większych organizacjach z pewnością 
docenione zostanie zarządzanie salami 
spotkań, gdzie osoba w recepcji może zza 
swojego biurka kontrolować dostępność 
sal i odpowiednio oznaczać informacje 
o spotkaniach na ekranach przed nimi. 
Wszystko może być zintegrowane też 
z innymi wyświetlaczami i tabletami 
w firmie. Dzięki intuicyjnym webowym 
narzędziom możliwe jest szybkie przy-
gotowanie grafiki wyświetlanej na wielu 
ekranach czy nawet ich personalizacja. 
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Efektowne przywitanie potencjalnego klienta? Nic prostszego – odpo-
wiednie grafiki wyświetlą się na ekranach w lobby.

Połączenie profesjonalnych wyświetlaczy Sony z platformą TEOS 
pozwala na zupełnie nowe podejście do komunikacji z pracownikami 
i gośćmi. Przede wszystkim jednak umożliwia scentralizowane i uła-
twione zarządzanie tymi ekranami tak, że system staje się prosty i mogą 
go obsługiwać kompetentne osoby, ale nie jest do tego potrzebny sztab 
techników. Wiele procesów może zostać zautomatyzowanych. To także 
możliwość optymalizacji pracy biura i wykorzystania ekranów i pomiesz-
czeń poprzez analizę danych zgromadzonych z urządzeń. Menadżerowie 
czy właściciele firmy mogą w ten sposób analizować czas spędzony na 
spotkaniach etc. Szczegółowe informacje zebrane przez platformę TEOS 
ułatwią podejmowanie trafnych decyzji.

Ostatni, trudny dla wszystkich okres pandemii sprawił, że zmienia się 
sposób pracy, zwłaszcza tej biurowej. Właśnie teraz jest doskonały 
moment na wdrażanie takich rozwiązań jak Sony TEOS. Platformę można 
dobrze wykorzystać chociażby przy zarządzaniu informacjami o tym, 
które zespoły pracują zdalnie, a które w danym czasie są w biurze. 
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System ten z pewnością wspomoże orga-
nizację biura, gdzie pracownicy nie mają 
na stałe przypisanych swoich miejsc. 
Ekrany mogą prowadzić gości bezpośred-
nio do miejsca spotkania bez koniecz-
ności kontaktu z osobami trzecimi. To 
właśnie teraz jest dobry moment na 
przeorganizowanie biura i zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań, które wspo-
mogą efektywną pracę.

Osobiście platforma TEOS przekonała 
mnie do siebie prostotą obsługi, dużymi 
możliwościami i centralizacją. Z jednego 
miejsca można zarządzać całym naszym 
sprzętem i w efektywny sposób organi-
zować pracę w firmie. 
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Coraz większą popularnością cieszą się rowery ze wspomaganiem 
elektrycznym, zapotrzebowanie na rynku jest duże, zarówno na nowe, 
jak i używane. Niestety skutkiem tego też jest zwiększona liczba 
kradzieży rowerów. Przypinanie roweru wartego kilka–kilkanaście tysięcy 
złotych linką z marketu za 50 zł nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Na 
wyspecjalizowanego złodzieja czasem mocny u-lock będzie za mało. 
I właśnie tu pojawia się Bordo, składane zapięcie do rowerów firmy Abus. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Abus Bordo Smart  |  Napoleon Bryl

Abus Bordo Smart
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Jakiś czas temu w specjalnym numerze iMagazine Bike&Fitnes opisywa-
łem smart zabezpieczenia do rowerów. Jednym z nich był u-lock Abus 
Smart X. A właśnie teraz Abus zaprezentował kolejne zabezpieczenie 
z serii Smart X – Bordo 6500 Smart X. Jest to składane zabezpieczenie 
Smart z funkcją alarmu. Od ponad miesiąca testuję egzemplarz przed-
produkcyjny, który od ostatecznej wersji będzie się różnił oprogramowa-
niem – cały czas trwają nad nim prace. 

Bordo to seria składanych zapięć Abusa. Są wygodniejsze w użytkowaniu 
i przewożeniu niż tradycyjne u-locki, a oferują równie wyskoki poziom 
bezpieczeństwa. Łatwiej takim zapięciem przypiąć rower do latarni lub 
nietypowego stojaka, nie jesteśmy ograniczeni kształtem u-locka i zmu-
szeni manewrować przy zapinaniu w związku z jego sztywnością. Wersja 
Smart X od tradycyjnej różni się tym, że nie ma kluczyka lub zamka 
szyfrowego. W ogóle na pierwszy rzut oka nie ma nic, co by wskazywało, 
jak się ją otwiera, nawet żadnego guzika czy przełącznika. Widać tylko 
diodę, mrugającą na zielono lub czerwono. 

Bordo Smart X obsługujemy za pomocą aplikacji Abus Smart X, tej 
samej, co w przypadku u-locka Smart X. Zabezpieczenie za pierwszym 
razem wymaga parowania z aplikacją za pomocą kodu QR z dołączonej 
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karty. Kartę należy zachować, bo jeżeli zmienimy telefon, będzie ona 
potrzebna do ponownego dodania zabezpieczenia do aplikacji. Co wię-
cej, w aplikacji można dodawać do 20 użytkowników, którzy będą mogli 
korzystać z zabezpieczenia. 

Abus wprowadził kilka modyfikacji w samym Bordo w stosunku do 
u-locka. Pierwszą z nich jest wspomniany brak przełącznika. W u-locku 
trzeba przełącznikiem uzbroić alarm, inaczej zabezpieczenie jest 
zamknięte, ale w trybie transportowym, czyli bez detekcji wstrząsów. 
W przypadku Bordo na czas transportu wkładamy je do etui, którego 
konstrukcja powoduje, że zabezpieczenie wie, że jest trybie transpor-
towym i nie uzbraja alarmu. Wyjęcie z etui i zamknięcie zabezpieczenia 
automatycznie uzbraja alarm, który w razie wykrycia nawet lekkich 
ruchów roweru zaczyna ostrzegawczo piszczeć i, jeżeli nie ustaną, uru-
chamia się syrena o głośności 110 dB.

Drugą jest pilot, którym możemy otwierać Bordo, zastępuje on aplikacje, 
ale tylko do otwierania. Wcześniej musimy dodać pilota w aplikacji jako 
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akcesorium, procedura podobna do paro-
wania zabezpieczenia z aplikacją, również 
przebiega za pomocą skanowania kodu QR. 
Zarówno telefon, jak i pilot, mogą pracować 
w dwóch trybach. 1. Zbliżeniowym – zabez-
pieczenie się otwiera, jeżeli urządzanie jest 
blisko, czułość konfigurujemy w aplikacji. 
2. Manualnym – otwarcie zabezpieczenia 
wymaga wciśnięcia guzika na pilocie lub 
wybrania opcji otwórz w aplikacji. Funkcja 
obsługi pilotem od Bordo ma być dodana 
również do u-locka Smart X; w tym momencie 
jest już w aplikacji, ale parowanie z pilotem 
jeszcze nie działa. Według informacji od pro-
ducenta w finalnej wersji będzie już działać.

Podobnie jak to było z u-lockiem Smart X, 
zabezpieczenie Bordo ma jedną wadę – jak 
większość naszych gadżetów smart. Zasila-
nie. Jeżeli wyczerpie się w nim bateria, nie 
mamy awaryjnego trybu otwierania. Zaletą 
niwelująca to niebezpieczeństwo jest czas 
pracy na baterii. Bordo od początku używa-
nia naładowałem raz i po ponad miesiącu 
wykorzystywania go po kilka razy w tygo-
dniu bateria wskazuje 70%. Niemniej należy 
pamiętać, że w chwili, gdy aplikacja da znać, 
że konieczne jest podłączenie do ładowa-
nia, to robimy to, żeby nie zostać z rowerem 
zapiętym do stojaka i perspektywą szukania 
powerbanku. Nie udało mi się rozładować 
zabezpieczenia bardziej, ale możliwe, że 
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poniżej np. 10% naładowania baterii Bordo nie pozwoli się zamknąć. To 
by była fajna funkcja dla zapominalskich, zwłaszcza że łatwo zapomnieć 
o ładowaniu, skoro bateria tyle trzyma. Warto dodać, że Bordo ładuje się 
łatwo, przez ukryty pod gumową osłoną port USB-C.

Bordo 6500 Smart X jest solidnym zabezpieczeniem roweru z alarmem 
pozwalającym zapomnieć o kluczach. Gwarantuje nam wysokie bezpieczeń-
stwo naszego jednośladu i wygodę używania. Nie jest niestety najtańszym 
rozwiązaniem, koszt wersji z pilotem to około 1300 zł, ale jeśli mówimy 
o rowerach, które kosztują powyżej 10 000 zł, to gra jest warta świeczki. 

 Co więcej, keyless dociera wszędzie: zamki do drzwi, samochody i nawet 
rowery cieszą się taką możliwością. Pęk fizycznych kluczy zastępuje 
jedno urządzenie, które zawsze mamy przy sobie – smartfon, co sprawia, 
że nasze życie jest łatwiejsze, a nasz rower – bezpieczniejszy. 
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Kamera wewnętrzna Somfy
Domowa kamera Somfy wyróżnia się wyglądem, a przy okazji wciąż jest 
na tyle kompaktowa i estetyczna, aby komponować się z każdym wnę-
trzem. Za pomocą aplikacji możemy zamykać lub otwierać przesłonę, 
co pozwala nam na uzyskanie prywatności, gdy nie chcemy nagrywać. 
Kamera wykrywa ruch i nagrywa w rozdzielczości Full HD. Kąt widzenia 
kamery to 130 stopni, możliwy jest też 8-krotny zoom. Dodatkowo czuj-
nik ruchu w kamerze pojawia się jako niezależne akcesorium w Home-
Kit i można zastosować go w automatycznych scenach. 

Cena: 739 PLN
Do kupienia w sklep.somfy.pl

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
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Philips Hue Wall Switch
Philips Hue Wall Switch montowany jest w puszce i zasilany bate-
rią, która ma działać przez minimum pięć lat. Producent informuje, 
że dzięki niemu każde gniazdko staje się smart, a światła są zawsze 
dostępne, czyli jeśli mamy pod tym przełącznikiem żarówki Philips Hue, 
to zawsze będą miały zasilanie.

Cena: 39,95 EUR
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Eufy Indoor Cam 2K
O kamerach Eufy pisaliśmy już parokrotnie. Oferują świetne kamery 
zewnętrzne. Teraz producent wprowadza do sprzedaży również kamery 
wewnętrzne. Nowy model oczywiście wspiera HomeKit Secure Video. 
Oferuje bardzo dobrą jakość obrazu 2K oraz funkcje m.in. wykrywania 
ruchu. Cena świetna.

Cena: 39,99 EUR
Do kupienia w Amazon
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August Wi-Fi Smart Lock
Do pełni szczęścia, gdy mamy już inteligentny dom, zawsze brakuje 
tylko inteligentnego zamka i to takiego, który bez kombinacji, prosto 
z pudełka, ma wsparcie dla HomeKit. Warto spojrzeć na ofertę Augu-
sta. Ich zamek jest kompatybilny nie tylko z HomeKit, ale też Google 
Assistant czy Aleksą. Niestety minus jest taki, że nie pasuje do wszyst-
kich dostępnych na rynku wkładek. Przed zakupem warto dokładnie 
to sprawdzić.

Cena: 349,99 EUR
Do kupienia w Amazon
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Inteligentny dom to potęga możliwości, wiele zwykłych czynności jesteśmy 
w stanie zautomatyzować. Dzięki Smart Home mamy z naszego smartfona 
kontrolę nad tym, co dzieje się w domu. W przypadku ekosystemu 
urządzeń Apple zwykle decydujemy się na Smart Home oparty o HomeKit. 
Od grudnia 2020 r. z HomeKit kompatybilna jest też centrala Somfy 
TaHoma drugiej generacji. Jakie możliwości daje nam to połączenie?

Somfy TaHoma – otwórz swój Smart Home na nowe możliwości  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Somfy TaHoma 
– otwórz swój Smart Home na nowe możliwości

HOMEKIT+SOMFY 156



Czym jest TaHoma?
TaHoma to centrala dla ponad 100 urządzeń 
od francuskiego producenta urządzeń auto-
matyki domowej i rozwiązań smart – Somfy. 
W dodatku kompatybilna jest też z licznymi 
rozwiązaniami od innych renomowanych 
producentów jak Velux, Honeywell, Danfoss, 
Sonos, Philips Hue... Urządzenie wspiera takie 
protokoły jak io-homecontrol®, RTS, enocean 
czy z-wave. TaHoma współpracuje z asy-
stentami głosowymi Google i Amazon Alexa, 
a także usługą IFTTT. Wreszcie jest też kom-
patybilna z Apple HomeKit. 

Aktualnie w ramach HomeKit wspierane są 
urządzenie z protokołem io-homecontrol®, 
czyli wybrane napędy do rolet zewnętrznych, 
żaluzji fasadowych, screenów zewnętrznych, 
markiz i pergoli. Na razie nie ma możliwości 
sterowania bramami wjazdowymi, drzwiami 
garażowymi, oknami czy zamkami do drzwi. 
Cały czas jednak TaHoma jest rozwijana, 
a HomeKit co roku dostaje nowe możliwości.

Smart Home dla każdego
Największym atutem współczesnych, nowo-
czesnych rozwiązań Smart Home takich 
właśnie jak HomeKit czy cały ekosystem 
urządzeń kompatybilnych z Somfy TaHoma 
jest fakt, że nie musimy od razu instalować 
wszystkich sprzętów, myśleć o całościowej 
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inwestycji w inteligentny dom na etapie budowy czy remontu. Sprzęty są 
bardzo proste w instalacji i łączą się ze sobą bezprzewodowo. A to ozna-
cza, że możemy „usmartawiać” nasz dom krok po kroku, w zależności od 
potrzeb czy budżetu. Widać też wyraźnie tę chęć współpracy pomiędzy 
producentami. Nie trzeba mieć dziesiątek aplikacji, a większość rzeczy 
obsłużymy z pomocą asystentów głosowych i na przykład zainstalowanych 
w domugłośników smart, jak chociażby HomePod Mini.

Rolety w HomeKit – prawdziwa wygoda na co dzień
Integracja centrali TaHoma z HomeKit to w tej chwili przede wszystkim 
wygodne korzystanie z rolet zewnętrznych czy żaluzji. Dzięki geolokalizacji 
i automatyzacji w aplikacji Dom możemy na przykład ustawić, aby rolety 
zostały zasłonięte, gdy ostatni z domowników wyjdzie. Natomiast rolety 
się podniosą, gdy będziemy wracać do domu. Osobiście z automatyki do 
rolet korzystam od lat i uwielbiam to, że w sypialni skierowanej na wschód 
mogę nawet w czerwcowe poranki mieć ciemność do 7, a następnie 
dopiero roleta nieco się otwiera i wpadają promienie światła. Dzięki auto-
matyzacji w weekendy natomiast pozostaje ciemno, aż się sami nie obu-
dzimy. Mam też ustawioną w aplikacji Home (Dom) scenę – Movie Time. Po 
jednym kliknięciu lub komendzie głosowej zasłaniają się rolety w salonie 
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i gaśnie światło. Powstają warunki idealne do 
filmowego seansu.

Teraz, gdy Somfy zyskało wsparcie dla Home-
Kita, poważnie zastanawiam się nad markizą na 
tarasie. Elektryczne sterowanie nią to nie tylko 
komfort, ale też bezpieczeństwo. Można dosto-
sować automatykę do warunków pogodowych. 
Przy pierwszych kroplach deszczu lub podmu-
chach wiatru markiza schowa się, nawet jeśli 
zapomnieliśmy o niej, wychodząc z domu.

Właśnie to jest klucz do zrozumienia całej 
idei Smart Home. Wszak nie chodzi o to, aby-
śmy sterowali urządzeniami z telefonu tak 
samo jak przyciskami umieszczonymi na ścia-
nach. Prawdziwy inteligentny dom zaczyna 
się w momencie, gdy urządzenia umieją ze 
sobą współgrać i wiele codziennych czynno-
ści możemy zautomatyzować.

Możliwości Somfy TaHoma są 
niesamowite
TaHoma w połączeniu ze urządzeniami smart 
w ramach swojej aplikacji i obsługi licznych 
protokołów oferuje jeszcze więcej. To możli-
wość zarządzania i automatyzacji bram wjaz-
dowych i garażowych czy sterowanie oknami, 
na przykład dachowymi i ich automatyczne 
zamykanie i otwieranie. Kontrola ogrzewa-
nia, automatyzacja oświetlenia, otwieranie 
i zamykanie drzwi wejściowych. Wreszcie to 
także systemy alarmowe i kamery. Do tego 
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wszystkiego możemy mieć dostęp z jednej 
aplikacji TaHoma na iPhonie czy iPadzie. 

Ekosystem TaHoma jest skalowalny. Bez trudu 
wykorzystamy go w mieszkaniu do 2–3 zasłon 
czy rolet i prostego systemu alarmowego. 
Jednak też świetnie poradzi sobie w dużym 
domu, a właściwie rezydencji, gdzie centrala 
posłuży za prawdziwe centrum sterowania 
bramami, dostępem do domu, systemem 
alarmowym, a nawet elektrycznie stero-
wanym ekranem projekcyjnym w naszym 
salonie. Prostota dodawania urządzeń, konfi-
guracji, a przede wszystkim sterowania pozo-
staje na tym samym poziomie, niezależnie od 
skali naszego inteligentnego domu.

Somfy wyspecjalizowało się w automatyce 
do osłon okiennych i bram. Warto właśnie tu 
inwestować w sprawdzone napędy tego pro-
ducenta, a centralę TaHoma potraktować jako 
furtkę do nowoczesności i wygody. To wła-
śnie ten komfort, możliwość kontroli domu 
z dowolnego miejsca na Ziemi jest dla mnie 
jedną z najwspanialszych rzeczy na początku 
trzeciej dekady XXI wieku. Inteligentny dom 
przestał być rozwiązaniem jedynie z filmów 
czy produktem dla wąskiej grupy najzamoż-
niejszych, którzy musieli o nim myśleć przy 
budowie swoich domów. Teraz rozwiązania 
te stają się znacznie bardziej przystępne, 
a swoją przygodę możemy zacząć praktycznie 
w dowolnym momencie.
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WiZ to młoda marka na rynku inteligentnego oświetlenia. Stoi za nią 
jednak doskonale znana firma. Żarówki WiZ charakteryzuje atrakcyjna 
cena i świetna aplikacja. Natywnie nie wspierają niestety HomeKit. 
Warto mieć je na uwadze, szukając przystępnych rozwiązań. Oto kilka 
spostrzeżeń po testach kolorowej żarówki WiZ E27 RGB.

Czarodziejskie żarówki – WiZ  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Czarodziejskie 
żarówki – WiZ
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WiZ to nowa marka Signify. Natomiast Signify to spółka, która powstała 
po zmianie nazwy Philips Lighting. Signify wciąż jest właścicielem praw do 
produkcji oświetlenia pod szyldem Philips, w tym do serii inteligentnego 
oświetlenia Hue. W ramach poszerzenia swojej oferty postanowiono jed-
nak na wykreowanie kolejnej budżetowej marki, jaką jest WiZ. 

Co wyróżnia żarówki WiZ? Przede wszystkim nie mają one centralki, 
każda żarówka wyposażona jest w zintegrowany moduł Wi-Fi, więc 
łączy się bezpośrednio z naszym routerem. W ten sposób zaosz-
czędzamy kilkaset złotych na bramce. Same żarówki są w cenach 
porównywalnych do żarówek IKEA Tradfri – 49 PLN za żarówkę ze 
światłem białym i 89 PLN za żarówkę ze światłem kolorowym. Przy 
czym żarówka E27 RGB z IKEA za 79,99 PLN oferuje 600 lumenów 
i jest ekwiwalentem tradycyjnej żarówki o mocy 45 W, a żarówka 
WiZ LED A60 to ekwiwalent 60 W (przy mocy 8 W) i nominalnym 
strumieniu świetlnym na poziomie 806 lumenów. Same moce są do 
siebie zbliżone. Mamy więc jaśniejszą, mocniejszą żarówkę w porów-
nywalnej cenie.

Pierwsze, na co zwróciłem uwagę przy korzystaniu z żarówek WiZ, 
to błyskawiczne działanie. Żarówka bardzo szybko po raz pierwszy 
połączyła się z aplikacją, a później natychmiastowo reagowała na 
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komendy z aplikacji. Sama aplikacja jest czytelna, minimalistyczna i ma 
sporo ustawień. Możemy programować czasowo żarówkę, ustawić ada-
ptacyjne światło w zależności od pory dnia, tworzyć sceny itd. Wszystko 
w sposób przejrzysty, czytelny i w języku polskim. 

Jeśli ktoś potrzebuje jednej inteligentnej żarówki w domu, biurze czy innym 
miejscu, to WiZ jest produktem idealnym pod względem stosunku ceny do 
jakości. Przy większej liczbie i niekorzystaniu z innych rozwiązań HomeKit, 
wciąż ma to sens. Chociaż trzeba pamiętać, że routery też mają ograniczoną 
wydajność i czasem korzystanie z bramki jest dobrym rozwiązaniem.

WiZ bez problemu działa z Amazon Alexa, Google Home, automatyzuje się 
w ramach IFTTT oraz może współpracować ze skrótami Siri. Nie ma jednak 
wsparcia dla Apple HomeKit. Nieoficjalnym rozwiązaniem jest Homebridge. 
Więc jeśli ktoś już ma Homebridge’a i potrzebuje żarówki czy żarówek, 
również może rozważyć WiZ. Szkoda, że nie ma tej integracji z HomeKit, 
bo to ich jedyny duży minus. Jakość wykonania, działanie pozostaje bez 
zastrzeżeń. Także portfolio żarówek jest całkiem niezłe.
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Możliwość sprawdzenia, czy żelazko jest włączone, ustawienie 
harmonogramu świecenia światełek na choince czy też możliwość 
kontroli zużycia energii swoich sprzętów AGD i RTV to przydatne funkcje. 
Do tego przydają się właśnie inteligentne wtyczki. Portfolio takich 
urządzeń ma MARMITEK, w dodatku oferuje je w przystępnych cenach.

Zasilanie pod kontrolą dzięki urządzeniom MARMITEK  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Zasilanie pod kontrolą 
dzięki urządzeniom MARMITEK
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Inteligentne zasilanie to wygoda i bezpieczeństwo. Generalnie to wła-
śnie główne atuty rozwiązań Smart Home. Te sprzęty zwiększają komfort, 
poprawiają jakość naszego życia oraz zwiększają bezpieczeństwo w domu. 
Sposobów na wykorzystanie inteligentnego zasilania jest sporo, na kilka 
zwróciłem uwagę już na wstępie. Przede wszystkim zdalny dostęp do zasi-
lania pozwala zweryfikować, czy wyłączyliśmy dane urządzenie i daje moż-
liwość awaryjnego odłączenia zasilania. Warto też szukać inteligentnych 
gniazdek, które pozwalają na monitorowanie zużycia energii. Wtedy wiemy, 
czy rzeczywiście podłączony sprzęt pracuje, łatwo wykryć wszelkie anoma-
lie, można też sprawdzić, ile dane urządzenie pobiera energii. Finalnie ten 
sprzęt pozwala na pewną automatyzację za sprawą harmonogramów czy 
timerów i odpowiednich scenariuszy.

Na łamach iMagazine w dużej mierze stawiamy na rozwiązania HomeKit. 
Ekosystem Smart Home od Apple jest naturalnym rozwiązaniem przy 
użytkowaniu sprzętu z nadgryzionym jabłkiem. Ścisła integracja z syste-
mem daje wygodę i zapewnia prostotę obsługi. Sprzęty dla HomeKit nie 
są tanie, a poza tym nie wszystkie urządzenia smart rzeczywiście z nim 

HOMEKIT+SOMFY 165165



współpracują. Warto popatrzeć czasem też 
na alternatywne sprzęty, które mogą zaofe-
rować naprawdę dużo, nawet jeśli konieczna 
jest dla nich odrębna aplikacja.

Tak jest z urządzeniami do kontroli zasilania 
od MARMITEK. To holenderska marka, która 
działa od ponad 20 lat. W ostatnim czasie 
skupiła się na produktach typu smart. Ma 
w ofercie kamerki, żarówki, czujniki ruchu, 
a także właśnie inteligentne gniazdka. 
Wszystkim można zarządzać za pomocą 
przyzwoitej, spolszczonej aplikacji mobilnej.

Jeśli chodzi o gniazdka, to do wyboru 
mamy trzy produkty – inteligentną wtyczkę 
Power SE, wtyczkę Power SI z dwoma por-
tami USB oraz listwę zasilającą POWER LI. 
Urządzenia kosztują odpowiednio 100, 109 
i 219 PLN. Nie wymagają do sterowania żad-
nej dodatkowej bramki.

Podstawowa wtyczka jest zgrabna, wystaje 
tylko kilka centymetrów poza obręb 
samego gniazdka. Maksymalna moc wyj-
ściowa dla podłączonych urządzeń to 3450 
W. Wersja SI jest nieco większa i zawiera 
dwa USB 2,0 5 V, 2,4 A. Nie ma więc mowy 
o szybkim ładowaniu iPhone’a, ale możemy 
podpiąć pod to gniazdo jakieś drobne urzą-
dzenia na stałe. Wersja SI pozwala też na 

HOMEKIT+SOMFY 166



mierzenie poziomu energii wykorzy-
stywanej przez podłączone sprzęty.

Najlepiej prezentuje się inteligentna 
listwa, w której mamy cztery niezależne 
gniazda oraz cztery porty USB. Choć 
i tu moc portów USB nie jest większa. 
W listwie również możemy mierzyć 
poziom zużycia energii. Taka listwa jest 
świetnym produktem do naszej szafki 
RTV, między innymi ze względu na 
zastosowanie zabezpieczenia antyprze-
pięciowego. Sprzęty RTV niekoniecznie 
musimy wyłączać codziennie i mieć je 
pod kontrolą HomeKit, ale warto mieć 
kontrolę nad energią i opcję szybkiego 
wyłączenia urządzeń, gdy wybieramy się 
na wakacje. Zamiast grzebać w kablach 
i wypinać je z gniazdka, wystarczy 
skorzystać z wygodnej aplikacji. Smart 
gniazdka MARMITEK są kompatybilne 
z Amazon Alexa i Asystentem Google. 
W dodatku listwa współpracuje także 
ze skrótami Siri.

Urządzenia MARMITEK dobrze wyglą-
dają, są nieźle wycenione i działają 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
Jeśli poszukujecie inteligentnego 
zarządzania zasilania, to warto rozwa-
żyć właśnie te urządzenia. Szczególnie 
listwa zasilająca przypadła mi do gustu.
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Telewizory LG 2021 – OLED C1, 
G1 Evo, Z1, a być może też tani 
A1; zapowiedź monitora OLED 
dla profesjonalistów

Czytaj dalej....

Panasonic JZ2000 – nowy 
najlepszy na świecie tel-
ewizor OLED

Czytaj dalej....

Nowosci 2021 podsumowanie  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Nowosci 2021 
podsumowanie
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https://imagazine.pl/2021/01/08/panasonic-jz2000-nowy-najlepszy-na-swiecie-telewizor-oled/
https://twitter.com/paweloko


MicroLED od Sony trafi 
w tym roku do sprzedaży 
– wnętrza z tym ekranem 
będą wyglądać niesamowicie

Czytaj dalej....

Ekologia w telewiz-
orach Samsung 
2021 – nowy pilot 
jak kalkulator na 
energię słoneczną

Czytaj dalej....
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Telewizory Philips 2021 
– MiniLED, 120Hz, więcej 
OLED, HDMI 2.1 oraz 
smuklejszy The One

Czytaj dalej....

X90J jako następca XH90, 83-calowy tel-
ewizor OLED, Google TV i własna ekskluzyw-
na usługa VOD – Telewizory Sony 2021

Czytaj dalej....
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Tani telewizor OLED LG A1 – 
60 Hz, HDMI 2.0 i znacznie 
niższa cena

Czytaj dalej....

Nowy WebOS w telewiz-
orach LG 2021 – zupełnie 
odświeżony interfejs

Czytaj dalej....

MicroLED, Neo QLED 
MiniLED I odświeżony 
Frame – telewizory Sam-
sung 2021 oficjalnie 
zaprezentowane

Czytaj dalej....
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Audi odświeżyło Q5 – swój najlepiej sprzedający się model. Ten 
średnich rozmiarów SUV ma zachęcać do siebie nie tylko wizualnym 
odświeżeniem, ale przede wszystkim nową technologią.

Audi Q5 
– facelift z nową technologiąWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi Q5 – facelift z nową technologią  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Nowością są tylne lampy wykonane 
w technice OLED, które mają dynamicz-
nie zmieniające się sygnatury świetlne. 
Samą sygnaturę możemy wybrać pod-
czas konfiguracji samochodu. Ciekawą 
funkcją tej technologii jest możliwość 
zmiany tej sygnatury. Wyobraźmy sobie, 
że stoimy na światłach, nawet trzymając 
pedał hamulca, co powoduje świecenie 
się tylnych stopów – jeśli samochód za 
nami zbytnio się do nas zbliży, sygnatura 
tylnych świateł się zmieni na jeszcze bar-
dziej intensywną, aby zwrócić jego uwagę. 
Ta technologia została zastosowana po raz 
pierwszy na świecie. Przy okazji przednie 
światła, chociaż dostępne w różnych kon-
figuracjach, zawsze są wykonane w tech-
nologii LED.

Wnętrze zyskało 10,1-calowy ekran 
w standardzie, na którym wyświetla się 
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najnowszy system infotainment Audi 
– MIB3 – który jest w całości obsługiwany 
dotykiem. Virtual Cockpit z 12,3-calowym 
ekranem pozostał w opcji. Sam system 
nawigacji – OnlineTraffic Information 
Plus – zawsze pokazuje natężenie ruchu 
na drodze, nakładając odpowiednie 
grafiki na trasę naszego przejazdu. Dla 
audiofilów i fanów lepszych systemów 
Audio przewidziało 19-głośnikowy zestaw 
Bang & Olufsen, a dla osób, które chcą 
korzystać z aplikacji smartfonowych, 
przewidziano CarPlay Wireless (bezprze-
wodowy). Dostępne są też dwie wersje 
Phone Boksa – Light, który tylko ładuje 
telefon oraz pełny, który również wzmac-
nia sygnał smartfona. Jest też naturalnie 
HUD oraz wiele innych opcji i chyba 
każdy asystent, jakiego możemy sobie 
wyobrazić, z czego wiele z nich zostało 
przeniesionych z wyższych klas, np. asy-
stent omijania przeszkody.
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Q5 na starcie będzie oferowane z trzema silnikami, zawsze sprzężo-
nymi z automatyczną skrzynią biegów S tronic. 35 TDI dostępny jest 
bez napędu Quattro, ma 163 KM i przyspiesza do 100 km/h w 9 s. 40 
TDI ma już 204 KM i 7,6 s do 100 km/h. Oba te silniki napędzane są die-
slem i wyposażone w napęd na wszystkie koła. Najmocniejszy silnik 
to benzynowa jednostka 45 TFSI, generująca 265 KM, które zapewniają 
przyspieszenie na poziomie 6,1 s do 100 km/h. Dla fanów jeszcze więk-
szej dynamiki przewidziano SQ5 Quattro ze skrzynią Tiptronic, którego 
silnik diesla rozpędza samochód do 100 km/h w 5,1 s i generuje maksy-
malnie 341 KM.

Silnik 40 TDI do 12-woltowy Mild Hybrid, który umożliwia żeglowanie przy 
prędkościach autostradowych oraz po mieście, np. wyłączając silnik przy 
20 km/h. SQ5 ma podobny, 48-woltowy system.

Ciekawą nowością jest zastosowanie Quattro Ultra, które rozłącza 
tylny mechanizm różnicowy wraz z wałem napędowym, dzięki czemu 
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zwiększona zostaje oszczęd-
ność samochodu i jednocze-
śnie nie jest kompromisem 
dla bezpieczeństwa czynnego. 
Quattro Ultra rozłącza się tylko 
wtedy, niezauważalnie dla kie-
rowcy, gdy nie jest potrzebne. 
Ponadto, jest zawsze aktywne 
na mokrych nawierzchniach, 
w trybach Dynamic i Offroad 
systemu Drive Select lub przy 
dynamicznej jeździe, aby 
samochód zawsze miał napę-
dzane obie osie. Wybrane 
modele można też dodatkowo 
wyposażyć w Quattro ze spor-
towym tylnym mechanizmem 
różnicowym.

Ceny nowego Q5 zaczynają się 
od 187 tys. zł.

Miałem okazję spędzić kilka 
dni za kierownicą nowego Q5 
i muszę powiedzieć, że znacz-
nie go poprawiono względem 
modelu przed-faceliftowego. 
Jest po prostu ładniej, lepiej 
i „bogaciej”, szczególnie w wer-
sji testowanej, która cenni-
kowo kosztowała 320 tys. zł. 
Szczególną uwagę poświę-
ciłem pneumatycznemu 
zawieszeniu, regulowanemu 
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w zakresie 6 cm, które można obniżyć o dodatkowe 5,5 cm podczas 
załadunku samochodu. Zakres pracy tego zawieszenia to zawsze miła 
rzecz, bo można go ustawić na niemal idealny komfort, który nie wpływa 
znacząco na bezpieczeństwo czynne lub na „taczkę”, dla osób, które 
akurat pragną nieco dynamiczniejszej jazdy – to obowiązkowa opcja 
wyposażenia, którą należy zaznaczyć podczas składania zamówienia. 
Stali czytelnicy wiedzą, że nie przepadam za SUV-ami, ale gdybym 
szukał uniwersalnego auta, to właśnie Q5 znajduje się w mojej ulu-
bionej kategorii rozmiarowej, a konkretniej, to SQ5, z jego fabrycznie 
obniżonym o 30 mm zawieszeniem. Nie obeszłoby się też bez 21-calo-
wych felg. Zresztą sprawdźcie sobie, co zmajstrowałem bezpośrednio 
w konfiguratorze.
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Zobacz wydanie specjalne 

https://imagazine.pl/2020/12/18/imag-kitchen-5-2020/


Tweetbot 5 debiutował 19/10/2018 i podobnie jak wtedy, mam 
możliwość korzystać Tweetbota 6 od paru tygodni. Wróć! To już 
miesięcy! Zmiany nie są rewolucyjne, co sobie chwalę, bo nie 
lubię zmieniać przyzwyczajeń, ale na tyle duże, że jak otwieram 
poprzednika, to szybko go zamykam.

Tweetbot 6 dla iOS 
– sporo nowości w najlepszym 
kliencie TwitteraWOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Tweetbot 6 dla iOS – sporo nowości w najlepszym kliencie Twittera  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Tweetbot 6 – co nowego?

Twitter API v2
Najważniejszą nowością jest przejście na 
nowe API Twittera, która wprowadza szereg 
nowych funkcji dla deweloperów, w tym 
chociażby ankiety czy karty. Zdecydowanie 
lepiej spisuje się teraz wątkowanie, ale nadal 
nie tak dobrze, jak w Twittera.app – Twittera 
naprawdę powinien lepiej to zaimplemento-
wać w swoim API.

Są też nowe motywy, nowe ikony i dodano 
nowy font, którego jestem ogromnym fanem 
– San Francisco Rounded. Nie wiem dlaczego, 
ale bardzo mi odpowiada, a nie spodzie-
wałem się, że odejdę od „klasycznego” San 
Francisco. Tapbots włożyli też sporo pracy 
w przebudowanie podwalin aplikacji, aby 
całość działała sprawniej i szybciej.

API v2 nadal ma bugi, w tym dotyczące 
wspomnianego wątkowania i Tapbots je już 
zgłosili, a teraz czekają na rozwiązanie tych 
problemów – osobiście niczego przeszkadza-
jącego w czytaniu lub pisaniu nie widziałem 
w ostatnich paru miesiącach, ale może to być 
widoczne przy dłuższych wątkach, bo dewe-
loperzy mają ograniczoną liczbę żądań.

Motywy
Tweetbot 6 zawiera aż 7 motywów, którymi 
można sterować ręcznie lub automatycznie 
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(na podstawie tego, czy iPhone lub iPad jest w Dark Mode czy nie). Osobi-
ście korzystam z Console w dzień i Future Dark w nocy.

Dark (lewa góra), Future Dark (prawa góra), High Contrast Dark (lewy śro-
dek), Manhattan (prawy środek) i Pumpkin (lewy dół)

Polls / Ankiety
Nowością jest możliwość podglądania ankiet bezpośrednio w Tweetbocie, 
bez konieczności wychodzenia do Twittera. Ze względu na ograniczenia 
API, głosowanie nadal wymaga przejścia do Twitter.app lub ich strony 
internetowej.

Twitter Cards / Karty Twittera
Bardzo miłym wizualnie dodatkiem jest udostępnienie Twitter Cards przez 
API v2, dzięki czemu możemy zobaczyć coś, jak na powyższych obrazkach, 
bez kombinowania. Po lewej macie Summary Card, a po lewej Image Card 
(czy jak tam się ta karta nazywa). Przeglądanie pełnego timeline’u stało się 
w każdym razie zdecydowanie milsze wizualnie.
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Mute’owanie wątków
Dla osób, które cenią sobie mute’owanie 
całych wątków, jest teraz taka możliwość. 
Wystarczy pacnąć w kółko zębate w tweecie 
w wątku, a pojawi się opcja Mute Conversa-
tion. Po wyciszeniu wątku, można go ponow-
nie „od-wyciszyć”.

Przypięte tweety
Tweetbot 6 wspiera teraz też przypięte twe-
ety, co widać na profilach użytkowników.

Przypominam też o możliwości pokazania lub 
schowania dodatkowej kolumny na iPadzie. 
Osobiście mam ją schowaną.

Nowa aplikacji i subskrypcja
Tweetbot 6 jest całkowicie nową aplikacją, 
więc należy ją pobrać osobno z App Store. 
Tapbots, z oczywistych względów, zdecydowali 
się na przejście na model subskrypcyjny, który 
pozwoli im utrzymać aplikację oraz ją uak-
tualniać. Zaskoczyły mnie natomiast bardzo 
rozsądne ceny, jakie wprowadzili! Subskrypcja 
kosztuje 0,99 USD / 4,99 PLN miesięcznie lub 
5,99 USD / 28,99 PLN rocznie, czyli w tym dru-
gim przypadku mniej niż dwie większe kawy 
ze Star Green Bucks Nero Café za 12 miesięcy. 
Jest też promocja dla osób, które w ciągu 
ostatniego roku kupiły Tweetbota 5 – dostaną 
rok gratis. Tweetbot 6, bez subskrypcji, nadal 
działa – może czytać i przewijać timeline, ale 
nie mamy możliwości pisania tweetów lub 
odpowiadania na nie.
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Inne
Przypominam, że Tweetbot zawiera opcję, 
dzięki której można włączyć lub wyłaczyć 
Deep Links, dzięki czemu linki z tweetów 
mogą kierować bezpośrednio do aplikacji (np. 
do YouTube’a), zamiast otwierać je we wbu-
dowanym Safari. Analogicznie można też zde-
finiować ulubioną przeglądarkę – osobiście 
preferuję Safari wbudowane w Tweetbota, jak 
na lewym screenie.

W ustawieniach aplikacji (dostajemy się do nich 
po kliknięciu w avatara w górym lewym rogu 
ekranu) jest też nowa pozycja do zarządzania 
subskrypcją. Tam też znajdziecie możliwość 
zmiany ikony aplikacji – jak widać, preferuję 
jedną ze starszych.

Od razu podpowiem, że samą subskrypcję uru-
chamia się z głównego ekranu, po pacnięciu 
w nasz avatar.

Osobiście jestem zachwycony nowym Tweet-
botem 6, a 5-tka automatycznie wydaje mi się 
niesamowicie przestarzała – takie mam wrażenia 
pomimo tego, że różnice wizualne pomiędzy 
nimi nie są duże. Cena wydaje mi się też więcej 
niż akceptowalna i nie zawaham się jej zapłacić.

Tweetbot 6 – iOS / iPadOS – za darmo (IAP od 
4,99 zł/msc lub 28,99 zł/rok)

Jeśli nie możecie znaleźć Tweetbota 6, to 
sprawdźcie, czy nie widać go na stronie Tapbots 
w App Store – propagacja zawsze zajmuje 
kilka godzin.
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Audion od Panic

Jeśli z jakiegoś powodu korzystacie z macOS 
i naszła Was ochota na Winampowe klimaty, to 
koniecznie pobierzcie sobie Audion od Panic.

Audion był jednym z pierwszych odtwa-
rzaczy MP3 dla Maca i Panic niedawno 
przywrócił go do życia. Jeśli tego mało, to 
jeszcze przekonwertowali ponad 860 faces, 
czyli skórek, zmieniających wygląd aplikacji. 
Winampowcy powinni kojarzyć te klimaty, 
jeśli wcześniej nie znali Audiona.

Więcej na temat Audion od Panic przeczyta-
cie na ich stronie. Ekipa zaznacza, że to nie 
jest pełnoprawna aplikacja – brakuje kilku 
rzeczy z oryginału, w tym możliwości two-
rzenia playlist. Działa natomiast streamowa-
nie z internetu, np. RMF Classic, co właśnie 
czynię, pisząc te słowa.

Skórki są do pobrania osobno i znajdują się 
również na stronach Panic – należy rozpa-
kować pobranego ZIP-a, w Audion przejść do 
menu File → Open Faces Folder i do niego 
wrzucić pobrane skórki (np. za pomocą Fin-
dera). Audion jest ponadto open-source’owy, 
a jego kod znajdziecie na Githubie.

Miłej zabawy!

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Audion od Panic  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Zasady gry w szachy są bardzo proste, ale jednocześnie wymagają 
od gracza umiejętności przewidywania i doskonałej pamięci. Po 
obejrzeniu „Gambitu królowej” postanowiłem rozejrzeć się pośród 
programów, dzięki którym można szlifować swoje umiejętności na 
różnych poziomach.

Szachy w trzech 
odsłonachPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Szachy w trzech odsłonach  |  Paweł Hać
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Szachy
Każdy użytkownik macOS ma domyślnie zainstalowaną aplikację Szachy. 
Choć zestarzała się wizualnie i nie oferuje zbyt wiele, to sprawdza się, 
zwłaszcza jeśli chcemy po prostu rozegrać szybką partię z komputerem 
lub drugą osobą. Ustawienia ograniczają się do wyboru, czy gramy z SI 
i jeśli tak, to jak dobrze ma przewidywać ruchy (a tym samym, jak trud-
nym będzie przeciwnikiem). Ponadto można też zagrać w jeden z czterech 
wariantów: oprócz klasycznej rozgrywki mamy jeszcze kamikaze, dosta-
wiankę i antyszachy. Nie ma natomiast opcji wyboru koloru bierek. Da się 
też wybrać jeden z czterech motywów graficznych szachownicy i bierek, 
choć żaden z nich nie grzeszy czytelnością.

Aplikacja jest prosta, miejscami aż zanadto. Brakuje przede wszystkim 
widoku dwuwymiarowego, dostępnego w większości aplikacji szachowych, 
a także podglądu zbitych bierek. Ze względu na specyfikę szachów bez 
trudu można grać w nie za pomocą komend głosowych. Te domyślnie są 
włączone, komputer automatycznie czyta też opisy ruchów. Ten rodzaj 
sterowania działa bardzo dobrze, aczkolwiek wymaga wprawy, zwłaszcza 
od początkującego gracza. Nowicjusze mogą skorzystać też z prostego sys-
temu podpowiedzi oraz cofania ruchu.

Aplikacja Szachy jest standardowo zawarta w macOS.
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Chess.com
Portal Chess.com jest najlepszym miejscem, by zacząć na poważnie grać 
w szachy, doskonalić umiejętności oraz śledzić innych graczy. Trafiłem na 
niego przez bezpłatną aplikację Chess.com dostępną w App Store – szuka-
łem takiej, która pozwoli mi po prostu pograć z SI na różnym poziomie. Taka 
rozgrywka to jedynie wycinek możliwości, jakie oferuje ten portal. Jego siłą 
jest mocno rozbudowana strona społecznościowa, choć docenią ją głównie 
zaawansowani gracze. Strefa dla początkujących obfituje zarówno w wiedzę 
teoretyczną (w postaci artykułów czy filmów), jak i wiele narzędzi (takich jak 
analiza partii czy trener wzroku) oraz lekcji otwarć i innych zagrywek.

Zarówno w przeglądarce, jak i na iOS, gra się bardzo wygodnie. Jeśli prze-
ciwnikiem jest SI, to na ruch czeka się maksymalnie kilka sekund. Interfejs 
jest bardzo przejrzysty, i to nawet na ekranie iPhone'a, mamy stały pod-
gląd historii ruchów i zbitych bierek. Dostęp do Chess.com jest bezpłatny, 
ale dopiero w płatnej subskrypcji możemy korzystać ze wszystkich funkcji 
bez ograniczeń. Ceny są całkiem wysokie: od 120 do 400 zł rocznie, o ile 
zapłacimy z góry za 12 miesięcy. Uważam jednak, że jakość treści oraz to, 
jak wszystko działa, w pełni usprawiedliwia wysokość abonamentu.

Chess.com dostępne jest bezpłatnie nie tylko w przeglądarce, ale też na 
iOS oraz iPadOS.
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Stockfish Chess
Bez analizowania swoich partii i pojedynczych posunięć dokonanie jakich-
kolwiek postępów w nauce gry w szachy jest właściwie niemożliwe. Dla 
bardziej zaawansowanych graczy idealnym narzędziem do tego celu są 
silniki szachowe, pozwalające prześledzić partię ruch po ruchu i ocenić, 
jakie alternatywne posunięcie byłoby lepszym wyborem. Stockfish to 
jeden z najbardziej cenionych silników szachowych, dostępny bezpłatnie 
na wielu platformach (w tym również na macOS).

Sama aplikacja Stockfish Chess służy wyłącznie analizie, aczkolwiek wiele 
programów wykorzystuje właśnie ten silnik do rozgrywki. Do Stockfish 
Chess można przede wszystkim zaimportować zapisy partii w formacie 
PGN oraz wkleić zapis FEN. Ponadto aplikacja potrafi pokazać nie tylko 
pierwszy, ale też następne najlepsze ruchy.

Stockfish Chess dostępne jest bezpłatnie na macOS w App Store.
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Jak stworzyć budzik, 
który będzie tylko wibrowałMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Budzik – dla niektórych może to być najbardziej znienawidzony przedmiot 
w domu lub funkcja w telefonie. Jest to jednak zło konieczne, które ma za 
zadanie wyrwać nas z objęć snu, żeby na przykład nie spóźnić się do pracy. 
Mówi się (to znaczy ja tak mówię), że jeśli chcesz znienawidzić jakąś piosenkę, 
nawet ulubioną, to wystarczy ustawić ją jako melodię budzika. Jeśli jednak 
nie chcemy sobie robić takiej krzywdy, to możemy oczywiście skorzystać 
z dostępnych melodyjek. Jeśli i one już Wam zbrzydły, może czas w ogóle 
wyłączyć dźwięk budzenia, a zdać się na same wibracje?

To ostatnie rozwiązanie ma swój plus również wtedy, gdy np. Wasza małżonka 
lub małżonek wstaje o późniejszej porze i nie chcecie go budzić. Choć z drugiej 
strony czemu miałaby/miałby mieć lepiej…

W każdym razie, iPhone daje taką możliwość. I bardzo łatwo można to ustawić. 
Zróbmy to na przykładzie utworzenia nowego alarmu, choć istniejący również 
można tak skonfigurować.

Uruchamiamy aplikację Zegar i przechodzimy do sekcji 
Budzik. Tam tworzymy nowy alarm poprzez dotknięcie 
przycisku +.

Następnie ustawiamy czas pobudki, częstotliwość 
powtarzania, etykietę czy też opcję drzemki. Nas najbar-
dziej interesuje Dźwięk.

Jak stworzyć budzik, który będzie tylko wibrował  |  Maciej Skrzypczak
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Następnie przechodzimy 
do konfiguracji Wibracji.

Jeśli chcemy wyłączyć 
jakikolwiek dźwięk 
alarmu, to musimy teraz 
zjechać na sam dół, 
gdzie znajduje się odpo-
wiednia opcja – Brak 
i oczywiście ją wybrać.

I to w zasadzie byłoby na 
tyle. Jeśli jednak często 
korzystacie z telefonu 
w trybie wyciszonym, 
warto zwrócić uwagę, 
czy włączona jest opcja 
Wibruj w trybie cichym. 
Znajdziemy ją w Ustawie-
niach → Dźwięk i haptyka.

Tutaj wybieramy któryś 
z dostępnych sposobów 
wibrowania lub też mamy 
możliwość stworzenia 
własnego rytmu wibracji. 
Kiedy już się zdecydu-
jemy, możemy wrócić do 
poprzedniego ekranu.

Jeśli zostawimy ją wyłączoną, to budzik nie będzie wibrował, gdy 
przestawimy telefon w tryb cichy.

Źródło: OS X Daily
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Internet zmienia się z dnia na dzień. Na lepsze? Na gorsze? Trudno 
powiedzieć. Z całą pewnością przestaje być medium niezależnym. 
I możliwe, że nawet Apple nie będzie nam w stanie pomóc.

Czy to już koniec 
wolnego internetu?KINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Czy to już koniec wolnego internetu?  |  Kinga Ochendowska

FELIETONY 191

http://www.twitter.com/santee76


O
Ostatnimi czasy zastanawiam się, czy zamiast porannej kawy nie lepiej 
byłoby nalać do miseczki whisky i dosypać do niej płatków śniadanio-
wych albo przynajmniej otworzyć butelkę wina, najlepiej Pinot Noir 
– dla tych, którzy chcieliby wiedzieć. Ja na przykład lubię wiedzieć, więc 
pytam internet o różne rzeczy. I coraz częściej na swoje pytania nie 
otrzymuję satysfakcjonującej odpowiedzi.

Odkąd pamiętam, byłam skrajnym liberałem. Uważałam, że każdy 
ma prawo do ekspresji własnych przekonań – wolność, miłość i pokój 
– pełen idealizm. Z biegiem czasu, kiedy zaczęłam dostrzegać, że obie 
strony dyskursu przeginają niemiłosiernie na prawo i lewo, zaczęłam dry-
fować w kierunku racjonalnego liberalizmu, czyli pozycji środka – jakaś 
kontrola musi istnieć, ale nie może ograniczać praw jednostki w zakresie 
wyrażania własnych przekonań oraz dostępu do informacji. Jedynym pro-
blemem było wyegzekwowanie owej kontroli, bo nie istnieje niezależne 
ciało, któremu można by powierzyć ocenę prawdziwości publikowanej 
treści. Każdy, kto uzurpowałby sobie prawo do cenzurowania interneto-
wych treści, mógłby zostać oskarżony o nieuczciwość i tendencyjność, jak 
to w historii drzewiej bywało. Pogodziłam się więc z tym, że w internecie 
muszą istnieć wszelkie treści, które jego użytkownicy chcą opublikować. 
Okazuje się jednak, że koncerny internetowe, po części po cichu, a po 
części zupełnie otwarcie zawłaszczają prawo do decydowania o tym, 

co jest prawdą, a co nią nie jest. W zasadzie 
nie chodzi o obiektywną prawdę jako taką, ale 
o dostęp do organicznej informacji, którą każdy 
może sobie zinterpretować w sposób, w  jaki 
uzna za stosowne.

Najbardziej oczywistym przykładem jest aktu-
alna pandemia, ale brak podstawowej informa-
cji nie ogranicza się wyłącznie do tego tematu. 
Ostatnio, poszukując bardziej szczegółowych 
informacji dotyczących regionu Mezopotamii, 
trafiłam na dezinformacyjną ścianę i musiałam 
uciec się do poszukiwania historyków, którzy 
będą w stanie przybliżyć mi realne szczegóły, 
nie zaś informacje portali „nie z tej Ziemi”.
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Oczywiste wydaje się, że Google podbija najpopularniejsze wyniki, jed-
nak nie ogranicza się wyłącznie do tego. Po każdym kliknięciu linków 
z określonej grupy w wynikach wyszukiwania pojawia się więcej rezul-
tatów o podobnej charakterystyce, co z kolei sprawia, że dotarcie do 
poszukiwanych informacji staje się nie tylko trudne, ale prawie niemoż-
liwe. A prawdopodobieństwo, że poszukiwana treść w internecie nie ist-
nieje, jest równa lub bliska zeru. 

Powyższa sytuacja wynika w dużej mierze z inteligentnych algorytmów, 
śledzących użytkowników na każdym kroku, dobierających wyświe-
tlane treści zgodnie ze statystycznymi preferencjami osoby wyszuku-
jącej. W pogoni za gromadzeniem jak największej ilości danych, ich 

adekwatność schodzi na dalszy plan, zwłaszcza gdy software stara się 
przewidzieć, jakie wyniki usatysfakcjonują użytkownika. To, że użytkow-
nik, czyli ja, okazjonalnie i dla rozrywki lubi poczytać Sitchina, nie ozna-
cza jeszcze, że poszukując informacji na temat Sumeru, oczekuje linków 
do stron New Age i Davida Icke’a. A tego już maszyna nie jest w stanie 
zrozumieć.

Rozwiązaniem byłoby oczywiście ograniczenie dostępu do danych 
użytkownika, co próbuje uczynić Apple w zapowiadanym update do 
najnowszego systemu. Agresywna reakcja sieci społecznościowych, 
w tym Facebooka oraz Google’a, nie wróży nic dobrego. Google, któ-
rego mottem było od początku przykazanie, by nie być „tym złym”, 

Po każdym kliknięciu linków z okre-
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już zapowiedział, że usunie aktualne mechanizmy szpiegujące użyt-
kowników oraz… zastąpi je innymi, które nie są rozpoznawane przez 
oprogramowanie Apple. Sama nie wiem, czy to zwykła arogancja, czy 
bezmyślność. Tak czy inaczej, będziemy śledzeni i opisywani przez 
zgromadzone na nasz temat dane, które już dawno przestały poma-
gać w dostarczaniu nam adekwatnych informacji, a stały się dobrem, 
które można zmonetaryzować. Materiał opublikowany przez Apple 
w prosty sposób pokazuje, jak działa opisany wyżej mechanizm. Można 
go przeczytać tutaj. Wszystkie zapowiedziane mechanizmy, zapew-
niające prywatność w internecie, mogłyby pomóc nam w ogarnięciu 
wirtualnej rzeczywistości, ale nie wydaje mi się, żeby firmy handlujące 
danymi, takie jak Facebook czy Google, oddały pole bez walki. Dane, 
o których mowa, są zbyt cenne, żeby po prostu odpuścić. A to może 
oznaczać z kolei koniec wolnego internetu. Kiedy sprawy stają na ostrzu 
noża, strona, która wygra, może niepodzielnie królować na rynku. Dla 

nas byłoby lepiej, gdyby wygrało Apple. Tylko z czego będą utrzymy-
wać się wtedy dostarczyciele „darmowych usług”, którzy czerpią zyski 
z „cichego” obracania danymi użytkowników? Już konieczność przyzna-
nia się do tego, że w internecie nie ma darmowych obiadów, jest upo-
karzająca sama w sobie i na nic ma się zasłanianie dobrem małych firm, 
które dzięki tym danym mogą funkcjonować na rynku. Ale nie chodzi 
tylko o same dane, ale o sposób, w jaki zostaną spożytkowane. Prywat-
nie nie mam problemu z tym, że na podstawie zebranych informacji ofe-
rowane są mi reklamy. Jestem dorosłym człowiekiem, który sam może 
wybrać, jakie firmy mogą mieć do nich dostęp. Jednak głęboki sprzeciw 
budzi we mnie manipulowanie opinią publiczną. I to nie tylko w zakresie 
regionów czy państw, ale w skali całego świata.

Wszystkie zapowiedziane mechanizmy, zapewniające prywat-

ność w internecie, mogłyby pomóc nam w ogarnięciu wirtual-
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Przeprowadziłam ostatnio eksperyment, polegający na zamiennym uży-
waniu dwóch serwisów informacyjnych: Apple News i Microsoft News. To 
właśnie ten eksperyment spowodował, że zaczęłam rozważać zamianę 
porannej kawy na procenty. O ile artykuły oferowane przez Apple były 
zrównoważone i merytoryczne, o tyle Microsoft News powodował, że 
co drugi dzień zaczynałam bać się świata. Cenię Apple za spokój, który 
wokół siebie roztacza – spokój pozbawiony populizmu i podkreśla-
jący merytoryczną wartość informacji. Agregat Microsoftu podrzucał 
mi krzyczące tytuły, niosące ze sobą niewiele treści, za to detonował 
olbrzymi ładunek emocjonalny. Zrozumiałe jest więc, że w zależności od 
wybranego medium, ogląd otaczającego nas świata może być zupełnie 
różny – możemy postrzegać go jako koncept kreatywny, w którym nasze 
decyzje mają znaczenie lub niebezpieczne miejsce, w którym żadne 
z naszych działań nie ma najmniejszego znaczenia. Tylko tyle i aż tyle. 
A różnica ogromna.

W zależności od tego, kto wygra wojnę o prywatność, możemy obudzić 
się rano z wirtualnym światem, który przyniesie nam albo nadzieję, albo 
rozpacz. Taką władzę mają nad nami internetowe koncerny. Pozostaje 
tylko zastanowić się, który z tych światów jest prawdziwy.

Moim zdaniem – żaden z nich. Prawdziwy świat jest taki i taki – czasem 
dobry, a czasem zły. Czasem mamy wpływ na to, jaki kształt przyjmuje, 
a czasem możemy tylko stać z boku i przyglądać się temu, co spowoduje 
wprowadzona w ruch maszyneria. Tyle tylko, że pozycja środka nigdy nie 
przysporzyła nikomu popularności.

I jak sądzę, nigdy nie przysporzy.

W zależności od tego, kto wygra wojnę o prywatność, możemy 
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W zeszłym miesiącu pisałam o Apple Fitness+. Parę tygodni później 
Apple uruchomiło „Walk with me” – łączący spacer i trening uważności.

Walk with me, 
czyli czas na spacerKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Walk with me, czyli czas na spacer  |  Kinga Ochendowska
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A
Aby przetestować „Walk with me”, musiałam poczekać kilka dni. Angielska 
pogoda nie nastraja, zwłaszcza w południowych regionach. O ile na Północy 
spadł długo zapowiadany, biały i puszysty śnieg, o tyle na Południu dostali-
śmy tylko ulewny deszcz, który zamienił wrzosowiska w błotniste spa. O ile 
ktoś lubi błotne kąpiele.

Jeśli chodzi o Fitness+, to po miesiącu mogę spokojnie powiedzieć, że jestem 
fanką. Pójdźmy nawet o krok dalej – osobą uzależnioną. Do tego stopnia, 
że uruchomiłam okres testowy wszystkim znajomym posiadającym Apple 
Watch. Fitness+ to dobro wielkie – program dostosowany do każdego 
poziomu fizycznej aktywności i wszelkiego rodzaju preferencji. Do tego 
motywujący tak, jak powinien – jeśli ćwiczenia może wykonać ponad 60-let-
nia Molly (Molly Fox – prekursorka fitness z 40-letnim doświadczeniem) 
albo Amir z protezą do kolana (Amir Ekbatani – piłkarz, który stracił nogę 
w wypadku motocyklowym), to kto nie może? Wiem, że Fitness+ nie jest jesz-
cze dostępny oficjalnie w Polsce, ale tych, którzy mieszkają za granicą albo 
posiadają konta w krajach, w których jest dostępny, serdecznie zachęcam. 
Fitness+ to najlepsza usługa, jaką Apple pokazało w ciągu kilku ostatnich lat. 
Wcale nie żartuję.

Jednym z elementów dostępnych w programie jest „Mindfull cooldown”, 
czyli zestaw ćwiczeń rozluźniających po ćwiczeniach właściwych, połączony 
zazwyczaj z krótką medytacją, ćwiczeniami oddechowymi lub treningiem 
uważności. „Walk with me” bazuje na podobnej idei – oferuje spokojny spa-
cer połączony z krótkim, motywacyjnym „podcastem” nagranym przez jed-
nego z celebrytów. Obecnie są dostępne cztery treningi do wyboru – Dolly 
Parton, Shawn Mendes, Draymond Green i Uzo Aduba. Kolejne odcinki mają 
pojawiać się w każdy poniedziałek do kwietnia. Nie ma żadnych informacji na 
temat tego, czy program będzie kontynuowany w przyszłości.

Początkowo poczułam się podekscytowana nowymi możliwościami treningu, 
szybko jednak zaczęłam nabierać co do niego wątpliwości. 

„Walk with me” (...) oferuje spokojny spacer połączony z krótkim, 

motywacyjnym „podcastem” nagranym przez jednego z celebrytów.
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Chodzenie jest jedną z moich ulubionych form aktywności. W pobliżu domu 
mam ciągnące się w nieskończoność wrzosowiska, zapewniające wystarcza-
jąco dużo przestrzeni, by spacery nie stały się nudne i by za każdym razem 
można było odkryć coś nowego. Dlatego też pierwszą z wątpliwości był czas 
trwania podcastu – odcinki mają długość 30–40 min, czyli o wiele za krótko, 
biorąc pod uwagę długość moich spacerów. Po drugie, nie należę do osób 
śledzących celebrytów ani nie interesują mnie ich wewnętrzne przeżycia. Po 
trzecie i być może najważniejsze – chodzę dość szybko, traktując spacer jako 
aktywność treningową/spalającą kalorie. Trening uważności niekoniecznie 

idzie w parze ze stałym wysiłkiem fizycznym, przy-
najmniej w moim rozumieniu tego zagadnienia. Zro-
zumiałe jest więc, że po kilku dniach oczekiwania na 
poprawę pogody mój zapał nieco ostygł. Nie przejmu-
jąc się tym jednak zbytnio, przy pierwszej sprzyjającej 
okazji wybrałam się na spacer z Shawnem Mende-
sem. Starałam się zachować względną obiektywność 
i myślę, że to akurat udało mi się osiągnąć. Natomiast 
„Walk with me” nie będzie stałym elementem moich 
treningów. I już wyjaśniam dlaczego.

Przede wszystkim potwierdziły się wszystkie moje 
obawy: odcinki są za krótkie, jak na moje potrzeby 
i powodują, że tempo chodzenia znacząco spada. Co 
więcej, co kilka minut zegarek „puka” w rękę, wyświe-

tlając na ekranie zdjęcia i powodując, że musimy się zatrzymać/zwolnić, żeby 
je obejrzeć. Po drugie, sama treść i aranżacja audio jest nieco nudna. W zało-
żeniu ma imitować spacer z przyjacielem i osobistą rozmowę. W tle słychać 
śpiewające ptaki, przejeżdżających rowerzystów i śmiejących się ludzi. Jak 
na mój gust to nieco zbyt wiele i sprawia wrażenie sztucznosci. Oczywiście 
niektórym może się podobać, w moim przypadku jednak sprawia, że mam 
wrażenie nierealności sytuacji. Na wrzosowiskach mam tereny zalesione, 
w których śpiewają ptaki i nie potrzebuję sztucznych efektów dźwiękowych.

Oczywiście rozumiem, że spacer ma być doświadczeniem relaksującym 
i motywującym oraz że nie wszyscy mają dostęp do naturalnych tere-
nów. Możliwe, że dla ludzi mieszkających w miastach, zwłaszcza w czasie 
pandemicznego lockdownu, spacerowanie w towarzystwie celebrytów 
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i słuchanie ich osobistych zwierzeń przy wtórze ćwierkających ptaków 
i rowerowych dzwonków może być atrakcyjne, ja jednak preferuję wła-
sne podcasty albo audiobooki.

Nie twierdzę, że było to doświadczenie nieprzyjemne – powiedziałabym 
raczej, że emocjonalnie obojętne i trochę miałkie, zwłaszcza że opowie-
ści Shawna Mendesa nie przykuły specjalnie mojej uwagi. Z tego samego 
powodu uważam, że nie każdy byłby zadowolony, spacerując z Dolly Parton, 
którą lubię, ale niekoniecznie chciałabym słuchać o jej emocjonalnych prze-
życiach. O ile Fitness+ jest zdecydowanie usługą dla każdego, kto chce upra-
wiać aktywność fizyczną, o tyle „Walk with me” nie jest dla każdego, kto chce 
spróbować treningu uważności. W App Store możemy znaleźć sporo aplikacji, 
które dostarczą dużo lepszych doświadczeń w tym zakresie.

Niezaprzeczalnie Apple bardzo poważnie podchodzi do rynku usług, starając 
się zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników. Różnorodność dostępnych 
opcji jest plusem, możemy bowiem wybierać te z nich, które sprawiają, że 
czujemy się dobrze. Osobiście chciałabym, żeby Apple dodało w ramach tre-
ningu uważności zajęcia tai chi. Jak widać, wszyscy jesteśmy różni. 

Jak mniemam, zanim firma zdecydowała się na wprowadzenie „Walk with 
me”, zrobiła badania rynkowe, które wskazały na zainteresowanie tym 
rodzajem aktywności. Na ich wybór miała z pewnością wpływ pandemia, 
która zostawiła wielu ludzi odseparowanych od przyjaciół oraz rodziny i co 
za tym idzie – stworzyła niszę dla „wirtualnych przyjaciół”, którzy zmotywują 
nas do wyjścia na zewnątrz. Przyjaciele ci powiedzą nam, że pomimo ich 
statusu czują dokładnie to samo co my – czasem są przestraszeni, czasem 

muszą zmierzyć się z własnymi demonami, a jeszcze 
kiedy indziej – rzucić wszystko i zacząć kompletnie 
od nowa. Jeśli czujecie, że to Wasz klimat, to polecam. 

Ja pozostanę przy własnych książkach i podca-
stach, ale będę sprawdzała nowe odcinki w każdy 
poniedziałek. Możliwe, że i dla mnie znajdzie się 
coś interesującego. 

Apple potrafi zaskakiwać.
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Pamiętam ten dzień. Apple zaprosiło całą śmietankę Hollywood na 
konferencję (wtedy jeszcze na widowni Steve Jobs Theater siedzieli 
dziennikarze) i ogłosiło światu, że jako ostatnie dołącza do wyścigu 
platform VOD.

Jakościowy triumf 
Apple TV+KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Jakościowy triumf Apple TV+  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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A
Apple TV+ zadebiutowało z tak ubogą ramówką, że większość moich 
znajomych, po początkowej ekscytacji, odpuściła dalszą dyskusję. Nie 
dziwię się im do dziś, ponieważ po obejrzeniu raptem dwóch produkcji 
nie za bardzo wiedzieliśmy, co z faktem posiadania darmowego Apple 
TV+ zrobić. Fantastyczne „The Morning Show” oraz „Servant” to było 
zdecydowanie za mało. Minął ponad rok. Teraz znajomi dziwią się, że 
mogą z Apple TV+ korzystać na swoich telewizorach czy konsolach, 
a u nas, w styczniu 2021 r., jest to jedyny serwis VOD, za który od lutego 
będziemy chcieli intencjonalnie płacić. Dlaczego?

Rok później
Po pierwsze to złożony temat, którego psychologiczny i finansowy 
aspekt omawiam w tym wydaniu w drugim felietonie. Zapraszam więc 
do niego po szerszy kontekst. Tutaj chciałbym skupić się tylko na tym, 
co wydarzyło się na platformie Apple TV+ w roku globalnej pandemii. 
Bo widzicie, w lutym 2021 r. możemy powiedzieć z ręką na serduchach, 
że treści, które serwowało nam Apple TV+ w trakcie pandemii pomogły 
w dużej mierze w dwóch sprawach. Po pierwsze, umocniły wiarę w ludz-
kość i dobre dziennikarstwo. Po drugie, nie zmarnowały ani minuty 
z żadnego z wieczorów im poświęconych.

Kiedy Netflix serwował nam absolutnie wszystko, co się dało, a nawet 
więcej na temat pandemii, rozrywki (bardzo niskich lotów) oraz kilku 
genialnych wyjątków, jak chociażby filmowe świadectwo Dawida Atten-
borough (koniecznie obejrzyjcie!) czy „Gambitu Królowej”, HBO miało 
nieustanne, trwające latami problemy z jakością działania absolutnie 
każdej ze swoich aplikacji. Prime Video to nic innego jak kopalnia seriali, 
które pamięta się z dzieciństwa. Oczywiście zdarzają się perełki, ale 
raczej nie mamy tam czego szukać. Disney+ oficjalnie nie ma w Polsce, 
ale do niego wrócimy potem.

HBO w czwartym kwartale 2020 r. w końcu podniosło jakość stre-
amingu, dorównując, powiedzmy, do poziomu absolutnego minimum 
w obecnych czasach, ale rozwój aplikacji i usług leży i kwiczy. Nadzieja 
w debiucie HBO Max, który czeka nas tym roku, ale osobiście, dopóki 
nie zobaczę, że pójdzie on w parze z premierą całkowicie nowych (napi-
sanych od zera) aplikacji na wszystkie platformy, to nie uwierzę. Gdzieś 

FELIETONYFELIETONY 201

https://www.netflix.com/title/80216393?s=i&trkid=255824129
https://www.netflix.com/title/80216393?s=i&trkid=255824129
https://www.netflix.com/title/80234304?s=i&trkid=255824129


pomiędzy dokumentami Netfliksa nt. śmiercionośnego wirusa, którego 
mamy w sumie za oknami, serialami o globalnej pandemii (patrz punkt 
poprzedni), jakościowymi perełkami od HBO, których oglądanie nie 
może być perfekcyjnym doświadczeniem z powodów technicznych 
a muzeum na Prime Video – stoi Apple TV+, które po prostu robi swoje. 
Disney+ ma swojego (kapitalnego) „Mandalorianina” oraz absolutnie 
wszystko, co wyszło spod ich ręki, ale to tyle. Aż i tylko. Jeśli nie chce-
cie wybierać się w sentymentalną podróż w czasy dzieciństwa, to za 
płaceniem Disneyowi po debiucie w Polsce przemówić mogą do mnie 
tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, „Star Wars” i „Mandalorianin”. Po dru-
gie, Pixar i jego najnowsze animacje, które regularnie tworzy. W ogóle 
polecam Wam obejrzeć (gdy już Disney+ zawita nad Wisłę) dokument 
poświęcony historii studia, które współzakładał Steve Jobs. I koniecznie 
obejrzyjcie „The Soul” oraz „Inside Out”, które polecał w poprzednich 
numerach Jasiek. Jest jeszcze jedno, co wyróżnia na tle konkurencji 
Disney+, a mówimy tutaj o jakości, którą oferuje. Stoi ona na równi z tym, 
co możemy otrzymać od Apple TV+. O tym za chwilę.

Robi to w najwyższej, dostępnej obecnie na rynku jakości audio i wideo. 
Robi to solidnie, powoli, ale dając pełne i kompletne doświadczenie. 
Od połowy roku przygotowuję dla Was co dwa tygodnie podsumowa-
nia zapowiedzi i premier na Apple TV+ na stronie iMagazine. Ci z Was, 
którzy na nie trafili, już pewnie wiedzą, co chcę dalej napisać. W ciągu 
roku, co miesiąc Apple zapowiada 5–10 nowych produkcji, które poja-
wiają się w kolejnych kwartałach, a spora część z nich w 2021 r. Rozpędzili 
maszynę, ale wiernie trwając przy ich podejściu do jakości. Nie ilość, 
a jakość. Tak mógłbym podsumować to, co obecnie oferuje ramówka 
Apple TV+. Kiedy w ubiegłym roku Netflix proponował nam kolejne fil-
mowe fiolki z eliksirem pozwalającym zapomnieć o złym świecie, Apple 

Serwis VOD ma dostarczać kulturę i rozrywkę. Te dwa 

filary są nierozłączne. 
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TV+ dało nam lepiej poznać piękno i cudowność tego świata. Czego bar-
dziej potrzebowaliśmy? Co będzie miało lepsze skutki w przyszłości? Kto 
tę przyszłość będzie tworzył, hmm?

Kultura i rozrywka
Nie chcę wynosić do boskiej rangi Tima Cooka ani ludzi z Apple TV+, 
ale szczerze, dla nas serwis VOD ma dostarczać kulturę i rozrywkę. Te 
dwa filary są nierozłączne. Przykłady? „Tiny World” i „Earth At Night 
In Colour”, które są małymi, filmowymi dziełami sztuki, ukazującymi 
piękno świata, na którym mamy ogromny zaszczyt żyć. Mój dobry zna-
jomy zaczął uczyć angielskiego dzieciaki z podstawówki, puszczając im 
właśnie odcinki tej serii. Wiecie, o ile więcej te dzieciaki zobaczyły dobra 
i nadziei niż ich rówieśnicy? O całe tuziny. „Ted Lasso”, komedia, z której 
wszyscy śmiali się jeszcze przed debiutem, a tuż po premierze całego 
sezonu krytycy i widzowie okrzyknęli ją zgodnie objawieniem w tym 
segmencie kultury. Serial dostanie trzy kolejne sezony. Dlaczego? Bo 
widzicie, Apple udała się rzadka sztuka połączenia komediowej narracji 
z podstawowymi prawami o życiu, grze zespołowej i tym wszystkim, co 
drzemie w duszy każdego z nas. Bez patosu, bez sztampy, a naturalnie 
i ze smakiem. „Defending Jacob”, czyli jeden z najlepszych procedurali 
ostatnich lat, którego drugiego sezonu nie możemy się doczekać na 
równi z „The Morning Show”, choć to zupełnie dwa różne światy. „Defen-
ding Jacob” dorównał w tym roku jedynie świetny serial od HBO, pt. 
„The Undoing”. Obie produkcje gorąco polecam!

„The Banker”, czyli absolutnie fantastyczny film, który prywatnie sta-
wiam na równi z „Green Book”, jeśli chodzi o scenografię i dbałość 

Nie chcę wynosić do boskiej rangi Tima Cooka ani ludzi z Apple 
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o detale. „The Little Voice”, „Home Before The Dark”, „Ghostwriter” 
oraz „Amazing Stories”, czyli propozycje dla nieco młodszych widzów, 
które genialnie sprawdziły się także u nas. Co ciekawe, od drugiej pozy-
cji z tej trójki odbiliśmy się za pierwszym razem, gdy debiutowała wraz 
z serwisem Apple. Wystarczył jednak rok kaleczenia oczu dziwactwami 
od innych serwisów, aby intencjonalnie do niej wrócić i zakochać się po 
uszy. Nie widziałem jeszcze tak dobrego – w sumie procedurala – któ-
rego główna bohaterka miałaby dziewięć lat. 

„The Oprah Conversation” z udziałem takich nazwisk jak McConaughey, 
Wonder czy Obama to przykład na to, za jakim dziennikarstwem tęsk-

nimy. Szczególnie w sercu zostanie nam odcinek 
z Matthew McConaughey, który pokazuje więcej 
dziennikarskiego warsztatu i sztuki wywiadu 
niż wszystkie podręczniki, które miałem przed 
oczyma w czasie studiów. „The Letter To You”, 
czyli zapis procesu twórczego Bruce’a Springste-
ena nad jego najnowszym albumem. Czarno-
-biała produkcja, którą obejrzałem dwa razy, 
ponieważ stanowi kopalnię inspiracji, a dodat-
kowo dzięki jakości, którą oferuje Apple TV+, 
potrafi rozsadzić nawet bardzo dobre głośniki.

A przed nami naprawdę ciekawy rok, w którym 
nie tylko w ramach Apple TV+ jeszcze urośnie, ale 
w którym trwająca transformacja rynku kinowego 

oraz szerzej – rynku rozrywki – przybierze na sile. Gdyby w grudniu 2019 r. 
ktoś powiedział nam, że to Apple TV+ będziemy dziś najbardziej doceniać 
i to jedynie za niego (w ramach Apple One) płacić, to bym nie uwierzył. Tym-
czasem skorzystaliśmy na tym absolutnie na każdym polu. Bo widzicie, tego, 
co jedynie bawi (często przez łzy), mamy wszędzie pełno. Zaczynamy jed-
nak szukać tego, co przede wszystkim pozwala wzrastać nam jako ludziom, 
bo kultura i rozrywka to często jeden świat, w który chcemy się zagłębiać 
i z którego chcemy wynieść jak najwięcej jakościowych doświadczeń.

Jeśli jesteście ciekawi, co słychać w świecie Apple TV+, zapraszam tutaj 
(co dwa tygodnie w piątek).
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Kiedy w 2013 r. zacząłem kontrolować swój koszt czasu po lekturze 
jednego ze wpisów Szaffiego („Jak oszczędzać pieniądze”) zmieniło 
się naprawdę sporo. Nie tylko w kontekście zawodowym (realnie 
zacząłem więcej zarabiać, bo po prostu inaczej wyceniałem), ale przede 
wszystkim zmieniła się moja optyka na to, czym zajmujemy się każdego 
dnia. Bo widzicie, można naczytać się książek o produktywności, 
zarządzaniu czy pracy, ale nic tak nie przemawia do nas tak, jak liczby.

Koszt czasuKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Koszt czasu  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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P
Poszukajmy czegoś…
To zdanie ciążyło na nas w 2020 r. Pomimo dość skrupulatnego kontro-
lowania higieny finansowej od ponad pięciu lat, spisywania wydatków 
i świadomości realnej ceny naszej godziny pracy, rok pandemii mocno roz-
leniwił. Zwłaszcza wieczorami, kiedy wyraźnie częściej sięgaliśmy do serwi-
sów VOD w poszukiwaniu kultury i rozrywki. O tym, dlaczego nie mogliśmy 
jej znaleźć w większości przypadków, z wyjątkiem Apple TV+, piszę w dru-
gim felietonie. Tutaj skupię się na tym, dlaczego z początkiem 2021 r. zde-
cydowaliśmy się opłacać w ciągu miesiąca maksymalnie jedną platformę 
streamingową i nie robić od tej zasady żadnych wyjątków.

Wróćmy do śródtytułu i początku zdania, które otwierało studnię bez dna. 
Serwisy VOD są projektowane w taki sposób, aby kupować naszą uwagę 
ze wszelką cenę. Oczywiście algorytmy starają się podpowiadać treści dla 
nas ciekawe, ale często nie trafiają z tymi rekomendacjami. Zwłaszcza jeśli 
jesteście w serwisie nowi lub wracacie do niego po zawieszeniu subskryp-
cji. W tym czasie algorytm nie dostaje danych (nie przeszukujecie kata-
logu), na których bazie mógłby owe rekomendacje budować. Zaczynacie 
z poziomu zero. Podobnie jest w sytuacji, w której nie możecie znaleźć 
niczego interesującego przez 15 minut. 20 minut. Pół godziny. Czy Netflix 
wówczas wyświetli Wam koniec listy? Bynajmniej. Będzie ją przeładowy-
wał, zaganiając Waszą uwagę mimowolnie w to samo miejsce po kilka 
razy. Efekt? Niewinne „poszukajmy czegoś…” zamienia się w 40-minutowe 
scrollowanie maszyny, na którą sowicie łożycie co miesiąc. Cel? Opłacenie 
jej dodatkową kwotą Waszego czasu, który już nie wróci i którego w nic 
innego nie zainwestujecie.

Policzmy to. Dla uproszczenia niech to będzie osoba, która zarabia mie-
sięcznie 5000 zł na rękę. Nie ma żadnych dodatkowych źródeł dochodu. 
Pracuje na pełny etat, pięć dni w tygodniu po sześć godzin dziennie (real-
nie patrząc). Średnio dziennie na oglądanie VOD czy YouTube'a poświęca 

Od stycznia jedynym serwisem, który subskrybujemy 

w ramach zbiorczego pakietu usług Apple One, jest Apple TV+. 
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dwie godziny. Te 40 minut stracone na przeszukiwanie katalogu, w którym 
po prostu może nie być nic interesującego dla tej osoby, kosztuje ją 4,57 zł. 
Patrząc na to z innej perspektywy, którą uwielbiam, czyli utraconych 
zarobków (zakładając, że na godzinę zarabia średnio prawie 40 zł na rękę), 
przez ten czas kwota utraconych zarobków wynosi prawie 27 zł. W skali 
dnia. Załóżmy, że w tygodniu przytrafią się dwa takie wieczory, a przez trzy 
kolejne będziemy oglądali serial. Podsumowując, kwota utraconych zarob-

ków sięga blisko 300 zł tygodniowo! Sporo, prawda? 
Dokładnie tyle człowiek ten mógłby zarobić (nawet 
poza etatem, wyceniając swoją pracę dodatkową 
uczciwie, dzięki świadomości realnego kosztu jego 
godziny). W skali roku, aby podać Ci jeszcze ciekaw-
szą perspektywę, oglądanie VOD regularnie przez, 
powiedzmy, godzinę dziennie, daje stratę okazji do 
zarobienia prawie 14 500 zł. Patrząc inaczej, na czysto 
kosztuje to delikwenta 2500 zł. Do tego doliczmy 
opłatę za usługę VOD, z której korzysta (niech to 
będzie 42,99 zł miesięcznie). Łącznie: 3000 zł rocznie.

Dokładnie tak samo możemy podchodzić do innych 
czynności w naszym życiu i nie chodzi tutaj o bycie 
sknerą czy rezygnację ze spotkań ze znajomymi – „bo 
przecież nie zarobię lub stracę XYZ!”. Bynajmniej. Cho-
dzi o szacunek do samego siebie. Do swojego życia, 
które jest nam dane na stosunkowo krótki, nieznany 
nam okres. Ktoś powie – ale rozrywka jest potrzebna! 
No jasne, że jest. Wybierajmy ją jednak mądrze.

Kontrakt
Mogę Wam z ręką na serduchu polecić zawarcie kon-
traktu z samym sobą. Jeśli mieszkacie z partnerem lub 
partnerką, niech to będzie też umowa między Wami. 
U nas po 2020 r. sprawa była całkowicie naturalna 
i oczywista (sumując koszt czasu dwójki osób, które 

dość dobrze radzą sobie z finansami osobistymi i rodzinnymi, kwoty robią 
się naprawdę spore w ujęciu rocznym). Od stycznia jedynym serwisem, 
który subskrybujemy w ramach zbiorczego pakietu usług Apple One, jest 
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Apple TV+. O powodach związanych z jakością treści na tej platformie prze-
czytacie w drugim tekście w tym numerze, ale chciałbym na koniec odpo-
wiedzieć jeszcze na pytanie, które wielu zdążyło nam już w styczniu zadać. 
Pominę stwierdzenie, że oszaleliśmy, ponieważ to na nas nie robi wrażenia. 
Po prostu nie kłócimy się z liczbami. Ktoś może zapytać: „A co, jeśli na jakąś 
platformę wejdzie produkcja, którą naprawdę chcecie obejrzeć, hm?”. Już 
odpowiadam: Będziemy mogli to zrobić! Eureka. Co miesiąc przelewamy 
sobie w konkretne miejsce (fundusz „rozrywka”) taką samą kwotę. Jest to 
45 zł, pozwalające opłacić większość usług VOD w opcjach, które umożli-
wiają obejrzenie treści w maksymalnej jakości. Gdy nie korzystamy z tej 
kwoty, ta po prostu się odkłada. Gdy nastąpi wspomniana sytuacja, po 
prostu włączymy subskrypcję na ten jeden miesiąc, aby obejrzeć więcej niż 
jedną interesującą nas produkcję. Bo widzicie, nie musicie oglądać czegoś 
w dniu premiery, a model subskrypcyjny polega właśnie na tym, że w każ-
dej chwili możemy zrezygnować. W pozostałych miesiącach za te 45 zł 
możemy wypożyczyć konkretne filmy w iTunes lub pójść do kina na randkę. 
Możemy też nie zrobić nic, a na koniec roku uzbieraną kwotę dołożyć do 
sumy innego z funduszy, np. na prezenty świąteczne dla bliskich. Co zysku-
jemy? Czas. Wieczory z książką czy nauką nowych rzeczy. Rozmowy. Cza-
sem milczenie w towarzystwie muzyki. To chyba lepsze niż kolejny serial 
o niczym, film o pandemii lub zawód scrollera. Oczywiście decydujesz Ty.

Jeśli jesteście ciekawi, ile tak naprawdę kosztuje Wasz czas oraz chcecie 
sprawdzić wyliczenia w tym tekście, możecie to szybko policzyć, korzysta-
jąc z kalkulatora, który przygotował Michał, a który znajdziecie tutaj. Sza-
nujmy swój czas.

Mogę Wam z ręką na serduchu polecić zawarcie kontraktu 

z samym sobą. Jeśli mieszkacie z partnerem lub partnerką, niech 
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Pytanie, jakie ostatnio bardzo często dostaję w związku z niedawnymi 
rajdami cenowymi Bitcoina i częstymi relacjami medialnymi na ten 
temat, to: „Czy nie jest już za późno, aby kupić Bitcoina?”.

Czy nie jest za późno, 
aby kupić Bitcoina?KRZYSZTOF MORAWSKI

Czy nie jest za późno, aby kupić Bitcoina?  |  Krzysztof Morawski
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M
Moja osobista krótka odpowiedź to: NIE. Choć kupując teraz, nie jesteś 
w tak dobrej sytuacji jak osoby, które kupiły go za 10–20 000 USD, to 
według mnie nie jest jeszcze za późno, choć ryzyko inwestowania teraz 
jest oczywiście większe, a zyski (procentowo) będą relatywnie mniejsze niż 
u osób, które kupiły Bitcoina w 2020 r. 

W tym artykule przedstawię trzy najważniejsze powody, dla których uwa-
żam, że nie jest jeszcze za późno na zakup Bitcoina, twierdzę, że cena 40 
000 USD za 1 BTC to wciąż spora promocja. Podpowiem też, jak bezpiecz-
nie kupić Bitcoina. Proszę, pamiętaj jedynie, że wszystkie przedstawione 
w tym artykule opinie stanowią jedynie subiektywne poglądy autora i nie 
są rekomendacjami w rozumieniu prawa. Aby uzyskać konkretne porady 
dostosowane do Twoich warunków, warto porozmawiać z certyfikowanym 
doradcą finansowym.

Cykle 
Od momentu swojego powstania w 2014 r. Bitcoin nieprzerwanie przecho-
dzi przez kolejne cykle dynamicznych wzrostów, które zazwyczaj trwają 
cztery lata i składają się z czterech etapów. 

Etap 1 Wykładnicze wzrosty 
W tej fazie Bitcoin po prostu rośnie jak szalony. Przykładem tego może być 
2017 r. czy obecna hossa:
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Choć takie paraboliczne wzrosty mogą wydawać się szalone, bowiem ceny 
wyrażone w dolarach rosną wykładniczo, gdy popatrzymy na ten sam 
wykres, ale w skali procentowej, zobaczymy stały, konsekwentny wzrost 
wartości tego aktywa: 

Gdy w lipcu 2020 r. pisałem na łamach iMagazine o tym, że według mnie 
zaczyna się CryptoMania 2.0, Bitcoin kosztował 10 000 USD. Wspomniałem 
wtedy, że byliśmy wówczas w fazie tzw. ciszy, w której najczęściej inwestują 
wytrwani inwestorzy (tzw. smart money), dobrze znający rynek i mający 
wiarę w dane projekty czy aktywa. Teraz natomiast przechodzimy do tzw. 
fazy przebudzenia.
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Wielu instytucjonalnych inwestorów już publicznie ogłosiło dość spek-
takularne inwestycje w Bitcoina. Przykładem może być tu MicroStrategy, 
które zainwestowało w 2020 r. około 1 125 miliarda USD ze swoich rezerw 
kapitałowych. 

Gdy piszę te słowa, Bitcoin przechodzi właśnie swoją poważniejszą korektę 
(właśnie spadł z 41 500 USD do 33 500 USD) w tym nowym cyklu i przy-
gotowuje się do przejścia do kolejnej, w której na rynek zaczną wchodzić 
kolejny inwestorzy, a cena zacznie rosnąć jeszcze mocniej, aż w końcu się 
przegrzeje i dojdziemy do drugiego etapu cyklu, czyli korekty. Możesz 
o tym poczytać więcej tutaj.

Etap 2 Korekta 
2017 r. to była absolutna mania na rynku krypto i czysta spekulacja. Nic 
więc dziwnego, że ta bańka musiała kiedyś pęknąć i stąd w 2018 r. doświad-
czyliśmy równie mocnej korekty cenowej. Tego typu korekty są na pewno 
przerażające, zwłaszcza dla początkujących inwestorów, ale też są nie-
zbędne do tego, by dane aktywo mogło się odbudować. 

Etap 3 Akumulacja 
Gdy cena ustatkuje się przez jakiś czas na pewnym niskim poziomie, część 
inwestorów ponownie zaczyna kupować dane aktywo, doprowadzając do 
ustabilizowania się ceny i kończąc pierwszy cykl. 

Etap 4 Odbudowa i kontynuacja
To w pewnym sensie start nowego cyklu, w którym cena aktywa zaczyna 
rosnąć, choć na razie powoli, aż w końcu przebija stary rekord cenowy 
i dalej gwałtownie wzrasta.

Halving i globalna sytuacja ekonomiczna
No dobrze, powiesz pewnie, że przecież same cykle nie gwarantują nam 
dalszych wzrostów, prawda? Tak. Cykle są raczej tylko sposobem, w jakim 
ludzkie emocje i zachowania odzwierciedlają się na rynku i stanowią kon-
sekwencję poprzednich etapów. To coś jak pory roku, które możemy prze-
widzieć, choć nigdy do końca nie wiemy, kiedy faktycznie zima przejdzie 
w wiosnę oraz jakie będą w tym czasie temperatury czy pogoda. 
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Obecne wzrosty tak naprawdę napędza sytuacja ekonomiczna wkoło nas. 
Kryzys i związany z nim masowy dodruk waluty przez wszystkie ekonomie 
tego świata jest idealnym środowiskiem dla Bitcoina. 

Widzisz, nie trzeba mieć doktoratu z ekonomii, by zrozumieć, że jeśli mamy 
wartość aktywa wyrażoną w jakieś walucie (tzw. cenę), w momencie, gdy 
zwiększymy podaż tej waluty, a wartość aktywa pozostanie niezmienna, 
to jego cena wzrośnie. Skoro bowiem mamy więcej pieniędzy w obiegu, 
to wówczas wartość, jaką one przenoszą, jest relatywnie mniejsza, czyli 
potrzebujemy ich więcej, aby dorównać do wartości danego aktywa. 

W samym tylko 2020 r. całkowita liczba dolarów w obiegu zwiększyła się 
praktycznie o 1/3!

Ich wartość systematycznie spada, a nowy rząd USA zapowiada jeszcze 
większy dodruk. Nie inaczej jest zresztą w innych gospodarkach świato-
wych. Europa, Chiny, Japonia, Rosja… W momencie, w którym wszystkie 
kraje tego świata jak jeden mąż walczą o to, kto osłabi swoją walutę bar-
dziej, Bitcoin się umacnia. 

Całkiem niedawno nastąpił tzw. halving Bitcoina (oznaczający zmniejszenie 
wydobycia nowych Bitcoinów o połowę). Tak duże ograniczenie podaży nie 
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jest bez znaczenia, gdyż, patrząc historycznie, zawsze wpływało na dość 
gwałtowne wzrosty cen BTC.

W całej historii ludzkości powstanie tylko 21 mln Bitcoinów. Prawda jest 
taka, że mamy na świecie więcej milionerów, więc nawet gdyby każdy 
z nich chciał kupić 1 Bitcoina, to nie wystarczyłoby ich dla wszystkich! Teraz 
dodajmy do tego duże korporacje, firmy inwestycyjne, a może nawet banki 
czy rządy… O przeciętnym Kowalskim nie wspominając. 

Jak już wspomniałem, pisałem o tym nieco dokładniej w tym artykule, 
więc nie chcę tu się powtarzać. Na potrzeby tego felietonu wspomnę tylko, 
że podstawowym prawem w ekonomii jest prawo popytu i podaży. 

Mamy teraz do czynienia z sytuacją, w której olbrzymi popyt napotyka na 
mikroskopijną podaż, co sprawia, że cena Bitcoina zaczyna szybować szyb-
ciej i szybciej w górę. 

Store of value i korporacje 
W 2017 r. kryptowaluty były fantastyczną spekulacją. Czymś nowym na rynku. 
Brakowało jednak dobrej infrastruktury, brakowało regulacji prawnych, bra-
kowało świadomości i wielu, wielu innych rzeczy, które mamy teraz. 

Mamy też jeden dodatkowy element, którego nie mieliśmy w 2017 r. – kor-
poracje. W świecie, w którym obligacje dają zerowe lub wręcz negatywne 
zwroty z inwestycji, ceny akcji w USA są kompletnie oderwane od rze-
czywistości (choć pewnie dalej będą rosły), a wielkie instytucje zaczynają 
poważnie obawiać się inflacji (która prędzej czy później nadejdzie), narracja 
bezpiecznego aktywa pozwalającego przechować wartość (z ang. store of 
value) nabiera zupełnie nowego znaczenia. 

To dlatego właśnie w 2020 r. cena złota przebiła nowe rekordy cenowe i to 
dlatego widzimy teraz tak gwałtowne wzrosty ceny Bitcoina. Wielcy tego 
świata widzą bowiem w nim złoto 2.0. Aktywo, które nie tylko pozwoli 
przechować wartość, ale pewnie jeszcze sporo zarobić. W swoim artykule 
z września 2020 r. pisałem o tym nieco dokładniej, więc zachęcam Cię do 
jego lektury (tutaj https://ekryptopia.com.pl/wielki-reset/). Swoją drogą 
w maju 2020 r. słynny inwestor Robert Kiyosaki napisał taki oto tweet: 
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Przewidywał w nim, że Bitcoin może kosztować 75 000 USD w ciągu trzech 
lat. Patrząc na to, że w styczniu tego roku dobiliśmy do 41 000 USD, sądzę, 
że jego predykcja sprawdzi się dużo szybciej, niż myślał. Ja sam musiałem 
mocno zrewidować swój cel 50 000 USD, który wyliczyłem w 2019 r. dla 
Bitcoina, bowiem nie zakładał on tak olbrzymiego zainteresowania tą 
kryptowalutą przez korporacje. 

W chwili, gdy piszę te słowa: 
• Grayscale Investments posiada blisko 570 000 Bitcoinów,
• MicroStrategy – 70 500 Bitcoinów,
• CoinShares ma blisko 70 000 Bitcoinów.

CEO firmy MicroStrategy napisał raz na Twitterze, że sam posiada blisko 18 
000 Bitcoinów, a to wszystko tylko czubek góry lodowej (źrodło). 

W 2017 r. wszyscy mówili o tym, że wielkie instytucje przyjdą w 2021 r., 
widzimy to na własne oczy. Ten pociąg właśnie odjeżdża ze stacji i tro-
chę głupio byłoby być tylko jego biernym obserwatorem, zwłaszcza że 
nie musimy kupować całego Bitcoina. Możemy kupić bardzo drobną jego 
część i cieszyć się ze wzrostów. 

Jak bezpiecznie kupić Bitcoina i altcoiny? 
W 2017 r. właściwie nie było łatwego prostego sposobu na kupienie Bit-
coina, na szczęście dziś jest odwrotnie. Poza niezliczonymi (lepszymi lub 
gorszymi) giełdami mamy Revolut, na rynek krypto wszedł też PayPal, ba, 
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nawet banki zaczynają przymierzać się do oferowania konsumentom spo-
sobów na inwestowanie w kryptowaluty. 

Ja jednak wciąż polecam Coinbase. To jedna z największych i najbezpiecz-
niejszych giełd na rynku, która ma dodatkowo kilka unikalnych zalet. 

Pierwszą z nich jest program edukacyjny, który nagradza darmowymi kryp-
towalutami. Dzięki temu nie tylko możesz nauczyć się czegoś o różnych 
projektach, ale jeszcze dostać w nagrodę darmowe kryptowaluty o łącznej 
wartości do 167 USD.

Co jednak ważniejsze, Coinbase pozwala przechowywać swoje kryp-
towaluty w ich skarbcu (a więc offline) oraz posiada ubezpieczenie, na 
wypadek, gdyby giełda była zaatakowana przez hakerów. O ile sam często 
mówię, że nie należy ufać giełdom i wypada trzymać swoje kryptowaluty 
poza nimi, o tyle Coinbase jest dla mnie jedynym wyjątkiem od tej reguły. 
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Jeśli myślisz o zakupie swoich pierwszy kryptowalut, zachęcam do skorzy-
stania z mojego linku partnerskiego przy zakupie za minimum 100 USD 
dostaniesz dodatkowe 10 USD bonusu. 

Dzięki Coinbase otrzymasz też dostęp do wielu bardzo ciekawych i obiecu-
jących altcoinów (czyli kryptowalut innych niż Bitcoin), które w tym cyklu 
mogą urosnąć (procentowo) nawet więcej niż Bitcoin. Choć początkującym 
inwestorom nie polecałbym kupowania niczego innego jak Bitcoin i Ethe-
rum, ale to już temat na zupełnie inny artykuł. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kryptowalutach, polecam zajrzeć 
na mojego bloga oraz do kontaktu na Twitterze. Pamiętaj też, proszę, że 
choć perspektywy dla Bitcoina rysują się w naprawdę dobrych kolorach 
(nie zdziwiłoby mnie teraz, gdyby Bitcoin urósł do 100–150 000 USD), 
to nie ma gwarancji zysku, a każda inwestycja jest obarczona ryzykiem, 
więc zastanów się dwa razy, zanim cokolwiek zrobisz i nie inwestuj wię-
cej niż to, co ewentualnie jesteś w stanie stracić. Pomnażanie swoich 
pieniędzy to fajna sprawa, ale nie gdy postawiliśmy na szali wszystkie 
oszczędności swojego życia, a każdy ruch ceny w górę czy dół przypra-
wia nas o mocniejsze bicie serca. 
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Kiedy serial „Ted Lasso” miał swoją premierę w połowie zeszłego 
roku, po obejrzeniu pierwszego odcinka stwierdziłem, że nie jest to 
produkcja dla mnie. Pomimo wielu pozytywnych głosów nie miałem 
ochoty do niego wracać. Był to poważny błąd!

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

 Ted Lasso |  Jan Urbanowicz

 Ted Lasso
Ocena iMagazine
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Początkowe odbicie od serialu Apple TV+ było dla mnie dość mocne, 
ponieważ przez kolejnych kilka miesięcy zapierałem się, że nie wrócę 
do tej pozycji. Na początku stycznia postanowiłem (ale nie w ramach 
noworocznych postanowień), że dam mu jeszcze jedną szansę. Ponow-
nie, pierwszy odcinek był dla mnie ciężki do przetrawienia, ale już przy 
drugim było znacznie lepiej. Po trzecim odcinku byłem zakochany.

Twórcą serialu jest Bill Lawrence, który wiele lat twemu powołał do 
życia dwie pozycje telewizyjne zaliczające się do moich ulubionych: 
„Spin City” i „Scrubs”. Co najlepsze, o fakcie, iż to właśnie on jest odpo-
wiedzialny za „Teda Lasso”, dowiedziałem się dopiero po obejrzeniu 
całości – nie wiem dlaczego.

Serial opowiada o amerykańskim trenerze futbolu, który zostaje 
zatrudniony do prowadzenia jednego z angielskich klubów piłkarskich. 
Podejmuje więc zadanie trenowania drużyny w obcym kraju, w spo-
rcie, o którym nie ma najmniejszego pojęcia. Ted jest niezwykle pozy-
tywnym gościem i zawsze stara się widzieć świat w jasnych barwach. 
Jego taktyką dotarcia do zawodników jest szacunek i uprzejmość. Jak 
można się domyślić, jest to okazja do wielu zabawnych sytuacji.
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Największym, pozytywnym zaskoczeniem jest Jason Sudeikis, który 
wciela się tu w tytułową rolę. Do tej pory znany był ona raczej z tych 
„głupkowatych” komedii, ale w serialu dominuje dość ciepłe poczucie 
humoru i trzeba przyznać, że sprawdził się idealnie. Jego kreacja jest 
autentyczna, bardzo łatwo go polubić, ale przede wszystkim jego postać 
jest bardzo dobrze napisana i widać, że on znakomicie się w niej odna-
lazł. Bardzo ważna jest tu złożoność tej postaci, gdyż nie zawsze jest tym 
uśmiechniętym i pogodnym gościem – przeżywa również kryzysy, jed-
nak pokazuje nam, że można z nich wyjść. 

„Ted Lasso” to dla mnie jedna z największych serialowych niespodzia-
nek ostatnich miesięcy. To prawdziwy zastrzyk pozytywnej, ale przede 
wszystkim zdrowej energii. W czasach pandemii i nieustannego siedze-
nia w domu tego właśnie potrzebowałem. Naprawdę warto zobaczyć 
ten serial. Idealną okazją do tego może być ponowne przedłużenie przez 
Apple okresu próbnego na swój serwis stremingowy. 
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Nadrabiania zaległości ciąg dalszy. Kolejny z seriali Apple TV+, który 
za pierwszym razem zupełnie do mnie nie trafił. Podobnie jak 
w przypadku „Ted Lasso” postanowiłem dać szansę i nadrobiłem 
„Dickinson”.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Dickinson  |  Jan Urbanowicz

Dickinson
Ocena iMagazine
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„Dickinson” to jeden z pierwszych seriali, który 
pojawił się na Apple TV+, niedługo po star-
cie platformy. Opowiada on o młodej Emily 
Dickinson, która była jedną z najważniejszych 
amerykańskich poetek. W jej rolę wciela się tu 
wspaniała Hailee Steinfeld. Akcja serialu dzieje 
się w połowie XIX wieku w Amherst w stanie 
Massachusetts – rodzinnym mieście poetki. 
I owszem, produkcję można zaliczyć do kostiu-
mowych, jednak cały jej klimat jest zupełnie 
inny od znanych nam tytułów.

W zasadzie sam nie pamiętam, dlaczego 
rok temu pierwszy odcinek nie przypadł mi 
do gustu. Wiem jednak, że gdy włączyłem 
go ponownie, to wszystkie odcinki, które 
ukazały się do tej pory, nadrobiłem w dwa 
wieczory. Obserwujemy tu codzienne pery-
petie Emily, które zapewne nie różnią się od 
codzienności współczesnych nastolatków. 
No, może poza tym, że nie wolno jej pisać 
i publikować, nie powinna się uczyć, tylko 
szybko wyjść za mąż i zająć się domem oraz 
rodzeniem dzieci. Oczywiście, ona ma inne 
plany na życie. Każdego dnia stara się pisać 
wiersze i marzy tym, by być znaną i lubianą 
poetką. Czy jej się to uda, to już trzeba 
przekonać się samemu, oglądając serial. 
Aktualnie w emisji jest drugi sezon – moim 
zdaniem jak na razie nieco gorszy od pierw-
szego, ale wciąż dobry.
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To, co bardzo dobrze sprawdza się w „Dickinson”, to oprawa audiowi-
zualna całego serialu oraz gra aktorska głównej bohaterski. W ścieżce 
dźwiękowej usłyszymy całą masę współczesnej muzyki, od elektroniki 
przez rap i inne. Początkowo to może się wydać dziwne, gdy słyszymy 
tego typu dźwięki w produkcji kostiumowej, szybko jednak okazuje 
się, że pasują tam idealnie. Dodatkowo niemal w każdej scenie – czy to 
komediowej, czy dramatycznej – widać, że Hailee Steinfeld doskonale 
bawi się na planie. Skutkuje to tym, że wypada w roli bardzo natural-
nie i oglądanie jej jest czystą przyjemnością. To oczywiście też bardzo 
mądry serial mówiący o prawach kobiet – jakże aktualne w dzisiejszych 
czasach… niestety. 

Gdyby komuś wcześniej „Dickinson” nie przypadła do gustu, to polecam 
spróbować jeszcze raz. Możliwe, że tym razem „wejdzie” i, podobnie jak 
ja, będziecie niektóre sceny oglądać po kilka razy.
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Premiery streamingowe 
luty 2021JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe luty 2021  |  Jan Urbanowicz

Miłość do kwadratu 
Pierwsza polska komedia romantyczna od 
Netfliksa. Monika, która prowadzi sekretne drugie 
życie jako modelka (Klaudia), aby spłacić długi 
ojca, podczas jednej z sesji zdjęciowych poznaje 
popularnego dziennikarza i kobieciarza Enzo, 
którego do udziału w reklamie zmusiła jego 
szefowa i kochanka, Alicja. Dwójka modeli od razu 
staje się zaciętymi wrogami, a od nienawiści, jak 
wiadomo, jest tylko jeden krok do miłości.

Premiera: 11.02     

Malcolm i Marie
Zendaya i John David Washington w nostalgicznym, 
romantycznym dramacie twórcy „Euphorii” – Sama 
Levinsona. Pewien filmowiec i jego dziewczyna 
wracają do domu po uroczystej premierze filmu 
w oczekiwaniu na fantastyczne recenzje i finansowy 
sukces. Jednak wieczór przybiera nieoczekiwany 
obrót, gdy na jaw wychodzą rewelacje na temat ich 
związków, wystawiające na próbę siłę ich miłości. 

Premiera: 05.02     
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Skazani na siebie 
Linda i Paxton właśnie się rozstali, ale 
spowodowany koronawirusem lockdown 
w Londynie zmusza ich do pozostania w jednym 
mieszkaniu. Zajmująca wysokie stanowisko 
w marketingu Linda jest coraz bardziej 
rozczarowana światem korporacji. Natomiast 
pomysłowy, ale mający kryminalną przeszłość 
Paxton zostaje wysłany na przymusowy urlop. 
Ich napędzane poezją i dużymi ilościami wina 
wysiłki zmierzające do pokojowego współistnienia 
sprawiają, że na nowo stają się lekkoduchami, 
którymi kiedyś byli. 

Premiera: 05.02         

O wszystko zadbam
Marla Grayson (Rosamund Pike) jako wyznaczona 
przez sąd opiekunka prawna osób starszych 
bez skrupułów przejmuje ich majątki, sprytnie 
naginając przepisy. Wraz z partnerką biznesową 
i kochanką z brutalną zachłannością biorą na cel 
nową klientkę – bogatą emerytkę bez żadnych 
spadkobierców. Jednak okazuje się, że skrywa 
ona własny mroczny sekret i ma powiązania 
z nieuchwytnym gangsterem. 

Premiera: 19.02          
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Często zadajemy sobie to pytanie, często ono pada i często zastanawiamy 
się, czy tak naprawdę wiemy, co jest dla nas dobre. Ostatnim przykładem, 
który sprawia, że nie wiemy, co jest dobre, a co złe, są najnowsze słuchawki 
firmy Apple, które są… po prostu bardzo drogie.

Drogi czy tani sprzęt?  |  Maciej Szamowski

Drogi czy tani sprzęt?
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Czy za takie pieniądze dostajemy zatem naprawdę dobry sprzęt, który 
nie tylko posłuży nam lata, ale przede wszystkim będzie dobrze grał? 
Szczerze mówiąc, przy całej mojej wielkiej sympatii dla firmy Tim Cooka 
– wątpię w to.

Pomyślałem o tym przy okazji przeprowadzki, w trakcie której jestem 
– będę budował od nowa swoje domowe studio i zacząłem na powrót 
sprawdzać ceny słuchawek studyjnych.

Dotarło do mnie wtedy, że dobre słuchawki, które posłużą mi za odsłuch 
referencyjny, mogę kupić w granicy 500–700 zł, co oznacza, że za mniej 
więcej 100–150 euro możemy dostać naprawdę solidny sprzęt, który 
sprawi, że posłuchamy muzyki, wyprodukujemy ją, obejrzymy film czy 
pogramy w grę w formie, którą zamierzył sobie artysta/producent, a nie 
producent elektroniki, którą właśnie kupiliśmy.

Ten przedział cenowy wydaje się mocno zaniżony, ale gdy zastanowimy 
się nad tym na chłodno, okazuje się, że jest zupełnie na odwrót. To ceny 
elektroniki konsumenckiej są napompowane do nieprzytomnych roz-
miarów, przez co przeciętni fani dobrego dźwięku wydają często horren-
dalne sumy na sprzęt, który nie jest wcale tyle wart.

Kolejnym świetnym przykładem są wszelkiego rodzaju headsety czy też 
zestawy do telekonferencji, które stały się ostatnio bardzo popularne, 
głównie dzięki wybuchowi pandemii COVID-19. Okazuje się, że takie słu-
chawki nadają się głównie do jednej rzeczy – rozmów na Teamsie lub 
Discordzie, a do słuchania muzyki już niestety nie za bardzo. 

Ten przedział cenowy wydaje się mocno zaniżony, ale gdy 
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nie na odwrót. To ceny elektroniki konsumenckiej są napom-

powane do nieprzytomnych rozmiarów, przez co przeciętni 

fani dobrego dźwięku wydają często horrendalne sumy na 

sprzęt, który nie jest wcale tyle wart.

FELIETONYMUZYKA 229



Wszystko byłoby OK, gdyby nie ich cena, sam dałem się złapać i w swo-
jej karierze przerobiłem już kilka tego typu słuchawek, wydając niemałe 
pieniądze. Najgorsze jest przy tym to, że nigdy nie czułem, jakbym dostał 
produkt, który jest tyle wart.

Do czego nas to zatem zaprowadzi? Czy powinniśmy wydawać więcej 
czy może mniej? 

Szczerze, myślę że pokazuje to jedno: dobre słuchawki nie muszą kosz-
tować wiele, a co ważniejsze, im lepszy sprzęt dla melomana, tym dość 
często jego cena jest niższa – mówię tu o słuchawkach.

Dlatego mogę Wam polecić, abyście postarali się znaleźć sklep, który 
oferuje bardzo duży asortyment sprzętu audio i poszukać w sieci opinii 
lub opisu modelu, który wpadnie Wam w oko (ja tak zrobiłem), ponie-
waż nie zawsze to, co jest złotem, się świeci – przynajmniej tak jest 
w przypadku dźwięku i audio.

Tylko wtedy jesteśmy w stanie realnie sprawdzić, dobrać oraz (co naj-
ważniejsze) nie wydać milionów złotych monet na coś, co główną war-
tość dostarcza w kolorowym opakowaniu oraz marketingu za kilka 
milionów złotych. Słuchajmy zatem uchem i sercem, a nie wzrokiem 
– tego życzę sobie i Wam.
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Skład:
• 4 filety śledziowe 
• 2 cebule
• 3 łyżki zielonego 

groszku
• 4 marynowane 

grzybki (mogą  
być pieczarki) 

• 1 kwaśne jabłko
• 1 zielony ogórek
• 2 jajka ugotowane 

na twardo
• 2 łyżki majonezu 
• sól, pieprz
• sok z cytryny

Śledzie myjemy, osuszamy i zostawiamy do obeschnię-
cia. Cebulę obieramy i kroimy w bardzo cienkie piórka. 
Jabłko obieramy i ścieramy na tarce jarzynowej na grubych 
oczkach, po czym skrapiamy sokiem z cytryny, żeby nie 
ściemniały. Grzybki drobno kroimy. Groszek odsączamy 
z zalewy. W salaterce mieszamy jabłka, cebulę, groszek 
i grzybki i wszystko delikatnie łączymy z majonezem. 
Solimy i pieprzymy do smaku. Jajka obieramy i dzielimy 
na połówki, ogórka myjemy i kroimy w grube plastry. Na 
każdym plastrze ogórka układamy połówkę jajka, na to kła-
dziemy płat śledzia i przykrywamy sosem.
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