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MUZYCZNY RELAKS
W CZYSTEJ FORMIE
Od 25 lat doradzamy entuzjastom muzyki,
jak

stworzyć

ich

wymarzone

systemy.

Nasi

pracownicy dysponują wiedzą i doświadczeniem,

które

pozwalają

dobrać

poszczególne

elementy zestawu tak, aby dźwięk w pełni satysfakcjonował

naszych

klientów.

W

każdym

z salonów znajdują się sale odsłuchowe, bo chcemy słuchać muzyki razem z naszymi gośćmi.

www.tophifi.pl
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PERFEKCJA
I JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Soundbar Creative Stage to system dźwiękowy 2.1, który składa się z listwy dźwiękowej z dwoma dwuzakresowymi
przetwornikami i subwooferem. Tony niskie są mocne, czyste i wyjątkowo głębokie - odpowiada za nie 40W głośnik
subwoofera. Za średnie i wysokie zakresy odpowiadają dwa 20W przetworniki o zoptymalizowanej charakterystyce, które
dają nam szeroką i wyjątkowo bogatą scenę dźwięku. Moc całego zestawu to 80W w RMS i 160W mocy szczytowej.
Konstrukcja zestawu została tak zaprojektowana by nie zajmowała wiele miejsca pod monitorem lub telewizorem.
W zestawie znajdziemy pilot zdalnego sterownia z funkcją predefiniowanych ustawień EQ dla trybów filmu, muzyki,
koncertu i gier oraz zestaw do montażu ściennego soundbara. Zestaw oferuje szereg opcji połączeń: Bluetooth, wejście
AUX, wejście optyczne, złącze HDMI z funkcją TV ARC, port USB z samodzielnym odtwarzaczem MP3. Creative Stage to
wyjątkowo udana konstrukcja, bardzo dobrze przyjęta przez rynek o czym świadczą opinie i recenzje użytkowników.

dostępne w sklepach:
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Wiosna! Czujecie? Jeszcze tydzień temu była
pierwsza zima od kilku lat z prawdziwym, a nie
udawanym śniegiem, a teraz mamy duże plusy.
Dziś u mnie było +17°C (!), ale nie o tym chciałem.
Mamy dla Was marcowe wydanie iMagazine,
pełne różnych, bardzo ciekawych sprzętów. Od
audio, przez akcesoria, Smart Home, na genialnych samochodach kończąc. Nie wiesz, jak
produktywnie się spakować? Michał Ci w tym
pomoże. Wojtek opisuje, jak stworzyć ergonomiczne miejsce pracy. Ja z kolei pomagam zacząć
z zabawą w inteligentny dom. Polecam też felietony, które pomogą Wam zrozumieć m.in. hygge
i Clubhouse i „niejakościową” muzykę.
Rozsiądźcie się wygodnie, czas na lekturę.
Zapraszam do numeru!		 Dominik Łada

POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
WYŚMIENITYM DŹWIĘKIEM
Witamy w rodzinie Denon Home: Denon Home Sound Bar 550. Zaprojektowany przez lidera w dziedzinie kina domowego.
Podkręć swoje wrażenia podczas oglądania telewizji dzięki ścieżkom dźwiękowym Dolby Atmos i DTS:X z jednego, kompaktowego soundbara. Ciesz się
imponującymi parametrami akustycznymi uzyskanymi w oparciu o 110 lat innowacji w przetwarzaniu dźwięku. Soundbar synchronizuje się z innymi głośnikami
bezprzewodowymi Denon Home i produktami z funkcjonalnością HEOS Built-in, aby odtwarzać muzykę w wysokiej rozdzielczości w całym domu.

DENON HOME 150.

DENON HOME 250.

DENON HOME 350.

Kwintesencja stylu w kompaktowej obudowie
- głośnik bezprzewodowy do każdego
pomieszczenia, nawet tych wilgotnych, jak
kuchnia, czy łazienka.

Poznaj wielkie HiFi o małych rozmiarach.
To głośnik do średnich i większych pomieszczeń,
w których zaprezentuje imponującą
scenę dźwiękową.

Słuchaj wspaniałego dźwięku w każdym, nawet
najdalszym zakątku swojego domu. Ten flagowy
głośnik ma moc i klasę do wypełnienia nawet
największych pomieszczeń.

POTĘŻNY DŹWIĘK 3D
Jak każdy Denon, także Denon Home Sound Bar 550 jest zbudowany tak, aby
zapewnić najlepszą w swojej klasie jakość dźwięku. Znajdziesz w nim zaawansowaną
konstrukcję akustyczną, ekspercko dostrojone cyfrowe przetwarzanie sygnału
i wysokiej klasy przetworniki. Soundbar ten oferuje wszystko, czego potrzebujesz
do uzyskania doskonałego dźwięku przestrzennego 3D bez zajmowania zbyt wiele
miejsca pod telewizorem. Dzięki wbudowanemu czujnikowi zbliżeniowemu górny
wyświetlacz zaświeci się, gdy tylko zbliżysz do niego dłoń.
Konfiguracja? Wystarczy podłączyć soundbar do telewizora za pomocą
dostarczonego kabla HDMI, drugi do gniazdka elektrycznego i użyć aplikacji
HEOS, aby skonfigurować Denon Home Sound Bar 550 w domowej sieci Wi-Fi.
I już gotowe. Dzięki zapisanym w pamięci kodom większości wiodących pilotów
telewizyjnych można łatwo sterować soundbarem za pomocą pilota posiadanego
telewizora.

WZMOCNIJ SWOJE DOZNANIA
Opcjonalne głośniki Denon Home 150, 250, lub 350 (lub dowolny głośnik HEOS)
mogą być wykorzystane jako bezprzewodowe, dedykowane głośniki tylnych
kanałów, tworząc dynamiczny dźwięk przestrzenny Denon wokół Ciebie. Jeśli
szukasz jeszcze więcej basu w swoim kinie domowym, podłącz bezprzewodowy
subwoofer Denon DSW-1H.

CZAS NA ZMIANY.
CZAS NA DENON.

www.denon.pl
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Uaktualnienie macOS Big Sur do wersji 11.2.1
Czytaj dalej....

Aplikacja Microsoft Office jest teraz
zgodna z iPadOS
Czytaj dalej....
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Jakie nowe produkty
Apple zaprezentuje
w marcu 2021?
Czytaj dalej....

Apple naprawia błąd pozwalający
rozpocząć instalację macOS Big Sur
bez wystarczającej ilości wolnego
miejsca
Czytaj dalej....

Silver Sparrow – malware
skompilowane również dla
Maców z Apple M1
Czytaj dalej....
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Mac z Apple M1 tak intensywnie
korzysta ze swap, że niektóre
SSD mogą paść w ciągu 2 lat
Czytaj dalej....

Bezpłatna wymiana baterii
– nowy program serwisowy
w Apple
Czytaj dalej....

iOS 14.5 odblokuje iPhone’a za
pomocą Apple Watcha, gdy nosimy maskę
Czytaj dalej....

Exploit sudo w macOS naprawiony – czas na szybkie
uaktualnienie Maców!
Czytaj dalej....
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JBL Free II
JBL Free II to nowe prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe. To
łączność, muzyka, aktywność, a przede wszystkim legendarne brzmienie
JBL! Najlepszy wybór w przystępnej cenie.
JBL Free II to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless, które
zapewniają legendarne brzmienie JBL. Są intuicyjne i inteligentne. To
całkowita wolność od przewodów oraz łatwości obsługi. Idealny towarzysz do słuchania muzyki oraz prowadzenia rozmów i aktywnego trybu
życia. Użytkownik zyskuje cały dzień (24 godziny) łączonego odtwarzania: 6 godzin ciągłego słuchania i 18 godzin, dzięki etui ładującemu, które
wyposażone zostało w USB typu C. Od razu po otwarciu etui słuchawki
JBL Free II mogą być używana w trybie stereo lub niezależnie w trybie
mono, co zwiększa żywotność akumulatora.
Przydatną funkcjonalnością dla użytkowników z systemem Android
jest błyskawiczne parowanie urządzenia z systemem Android zaraz
po otwarciu etui. Od razu można rozmawiać ze swoim asystentem
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głosowym z poziomu jednej lub obu słuchawek. Bluetooth 5.0 zapewnia wysoką
jakość transmisji strumieniowej. Niezwykle wygodna konstrukcja z końcówkami
w trzech rozmiarach i certyfikatem IPX4
sprawia, że muzyka może być odtwarzana zarówno w słońcu, jak i w deszczu.
Najlepsza w swojej klasie ergonomia
zapewnia bezpieczne dopasowanie niezależnie od wykonywanych czynności.
Dzięki intuicyjnemu panelowi dotykowemu na wkładce dousznej można
czerpać jeszcze większą radość z muzyki
i rozmów, bez przewodów.

AKTUALNOŚCI
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Rodzaj przetwornika: dynamiczny 5,6 mm
Zasilanie: 5 V, 1 A
Waga: 61,6 g
Słuchawka: 4,8 g każda (łącznie 9,6 g)
Etui ładujące: 52 g
Typ akumulatorów słuchawkowych:
Akumulator litowo-jonowy (55 mAh / 3,7 V)
Typ akumulatora etui ładującego:
Akumulator litowo-jonowy (650 mAh / 3,8 V)
Czas ładowania: < 2 godz. od poziomu
całkowitego rozładowania
Czas odtwarzania muzyki z włączonym
modułem Bluetooth: do 6 godz.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancja: 16 Ω
Czułość: 100 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW
Maks. SPL: 95 dB
Czułość mikrofonu: -38 dBV przy 1 kHz / Pa
Wersja Bluetooth: 5.0
Wersja profilu Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5,
HFP 1.7
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:
2,4 GHz – 2,48 GHz
Moc nadajnika Bluetooth: <10 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Maksymalna temperatura pracy: 45°C
Sugerowana cena detaliczna: 449 zł

Zobacz wydania specjalne
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Tak ma wyglądać nowy
Mac Pro Mini i iMac
Czytaj dalej....

Frostpunk trafia w końcu
na macOS!
Czytaj dalej....

Odznaka Apple Watch
z okazji Dnia Kobiet
Czytaj dalej....
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Spotify HiFi – wysokiej
jakości streaming
[+ankieta]
Czytaj dalej....

Spory przeciek od
Samsunga – szykują swoje Samsung AR Glasses
Czytaj dalej....

Bug z wyszukiwaniem
w Mail na macOS Big Sur
oraz jak go rozwiązać
Czytaj dalej....
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Star już w ofercie Disney+
– jest 4K, polskie wersje
i tylko Disney+ w Polsce
brak
Czytaj dalej....

AirPods trzeciej generacji
na zdjęciach
Czytaj dalej....

Nowe MacBooki Pro
z czytnikiem kart
pamięci
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Mercusys MR70X

– router WiFi 6 dla całej rodziny
MR70X to pierwszy router nowej generacji WiFi 6 w ofercie Mercusys.
Dzięki temu urządzeniu zasięgiem sieci można objąć całą powierzchnię
domu, transmisja danych odznacza się niezwykłą stabilnością, a wszyscy
domownicy mają zagwarantowany dostęp do szybkich połączeń bezprzewodowych. MR70X polecany jest zwłaszcza osobom, które cenią sobie
jakość w rozsądnej cenie i chcą, żeby zdalna praca i zdalne nauczanie
w domu przebiegały bezproblemowo.
Dwupasmowy router Mercusys MR70X oferuje prędkości sięgające do 1,8
Gb/s (do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).
Urządzenie wyposażone zostało w gigabitowy port WAN oraz trzy gigabitowe porty LAN, dzięki którym użytkownik otrzymuje gwarancję szybkich
połączeń przewodowych.
Za zasięg routera Mercusys MR70X odpowiadają cztery anteny zewnętrzne
o wysokim zysku wspierane przez technologię Beamforming. Pozwalają

AKTUALNOŚCI

25

one na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej, dostępnej na
powierzchni całego domu.
Za sprawą technologii takich jak OFDMA i MU-MIMO router może obsłużyć
wiele urządzeń jednocześnie. Zachowuje przy tym wysokie prędkości sieci bezprzewodowej oraz odczuwalnie zmniejsza opóźnienia w transmisji. Mieszkańcy
bloków i domów wielorodzinnych docenią zwłaszcza technologię kolorowania
BSS, która redukuje zakłócenia generowane przez sąsiednie kanały, znacznie zwiększając wydajność transmisji.
Router posiada także funkcję Smart
Connect, dzięki której urządzenia
zawsze łączą się z najlepszym dostępnym w danym momencie pasmem
WiFi. Na uwagę zasługuje również
mechanizm Target Wake Time, który
pozwala na wydłużenie czasu uśpienia urządzeń i pracy baterii, zwłaszcza
w przypadku urządzeń mobilnych i IoT.
Mercusys MR70X może także pracować w trybie punktu dostępowego,
zapewniając urządzeniom bezprzewodowy dostęp do sieci. Dodatkowo,
funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge
oraz Tag VLAN, zapewniają wysoką
jakość transmisji IPTV.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa w routerze Mercusys MR70X zastosowano
najnowsze szyfrowanie WPA3, dzięki któremu sieć domowa zyskuje lepszą
ochronę. Rodzice mogą skorzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej, pozwalającej
na zastosowanie blokady dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści
w Internecie. Do dyspozycji użytkowników jest także funkcja QoS gwarantująca
optymalizację działania, poprzez przydzielanie urządzeniom priorytetów.
Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją i kosztuje około 200 zł. Więcej informacji na temat routera MR70X znajduje się na stronie Mercusys.
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Apple TV z tvOS 14.5
w końcu będzie wspierał
frame rate matching dla
24 fps
Czytaj dalej....

Polacy chcą korzystać
z serwisów VOD i chętnie za
nie płacą by oglądać swoje
ulubione filmy i seriale
Czytaj dalej....

Apple wkrótce będzie
w stanie naprawić
tylną szybę iPhone’a
12, bez wymiany całego
urządzenia
Czytaj dalej....
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Apple i 7-calowy, składany
iPhone z obsługą Apple
Pencil
Czytaj dalej....

Wykradziony kod
Wiedźmina, Cyberpunka
2077 i Gwinta sprzedany za
7 milionów dolarów
Czytaj dalej....

Apple przekierowuje ruch
do Google Safe Browsing
przez własne proxy, aby
chować adresy IP swoich
użytkowników
Czytaj dalej....
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Apple Maps podaje teraz
informacje o wypadkach
i sprawdza prędkość (USA)
Czytaj dalej....

Facebook pracuje nad
konkurentem dla Apple
Watch
Czytaj dalej....

Apple podwoił liczbę
kilometrów przejechanych
autonomicznym pojazdem
testowym
Czytaj dalej....
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Creative HS-720 V2 zestaw słuchawkowy
stworzony do komunikacji głosowej
Creative Technology wprowadził zestaw słuchawkowy Creative HS-720 V2,
umożliwiający szybkie i łatwe prowadzenie rozmów w trybie online, przeznaczone do laptopów, komputerów PC i Mac posiadających wejście USB.
Wersja druga tych popularnych słuchawek oferuje odświeżony wygląd
i zupełnie nowe funkcje. Słuchawki łączą się całkowicie automatycznie
z urządzeniami typu laptop, komputer, oferując proste cyfrowe połączenie
audio USB typu plug-and-play.
Mikrofon pojemnościowy wyposażony jest w funkcję aktywnej redukcji
szumów, która ma za zadanie zapewnić czystą i wyraźną komunikację
głosową. Kolejna z funkcji mikrofonu to boczne monitorowanie otoczenia,
które polega na nasłuchiwaniu otoczenia, zbieraniu głosu osób przebywających obok a następnie przekazywaniu go bezpośrednio do słuchawek,
co pozwala również na bezproblemową komunikację głosową z osobami
w pobliżu. Zestaw słuchawkowy posiada na przewodzie pilot sterowania,
dzięki któremu można łatwo uzyskać dostęp do funkcji, takich jak wyciszanie mikrofonu, odtwarzanie, regulację głośności, odbieranie rozmów i inne.
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Zestaw słuchawkowy HS-720 V2 jest
bardzo wygodny i wyjątkowo lekki.
Jego waga to niespełna 135g. Wyściełany pałąk, wygodne nausznice i waga
sprawiają, że słuchawki nadają się do
długiego użytkowania bez obciążenia
dla głowy i uszu.
Za dźwięk odpowiadają specjalnie
dostrojone 30 milimetrowe przetworniki neodymowe z pasmem przenoszenia 20 Hz- 20 kHz.
Zestaw słuchawkowy Creative HS-720
V2 nie wymaga instalacji oprogramowania ani konfigurowania ustawień,
wystarczy go podłączyć do portu
USB-A. Ten łatwy w obsłudze zestaw
słuchawkowy jest przeznaczony do
każdego komputera lub komputera
przenośnego PC, lub Mac i współpracuje ze wszystkimi popularnymi aplikacjami do konferencji online, takimi
jak Microsoft Teams, Skype, Zoom,
Cisco WebEx i innymi.

Ceny i dostępność:
HS-720 V2 jest dostępny w cenie 149 zł
na stronie Creative.com
Więcej informacji można znaleźć na

stronie creative.com.
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Rendery headsetu
AR/VR Apple’a od Antonio
De Rosa
Czytaj dalej....

Internet z satelitów Starlink
dostępny już w Polsce
Czytaj dalej....

Składany iPhone
– Apple ponoć skupia się
na modelu składanym
poprzecznie (flip)
Czytaj dalej....
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Apple na szczycie
„Najbardziej Podziwianych
Firm Świata”, czternasty
raz z rzędu
Czytaj dalej....

Jeff Bezos rezygnuje
z posady CEO Amazon
Czytaj dalej....

Ford z Google Android
Automotive – zasięg samochodowego systemu Google
się poszerza
Czytaj dalej....
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Headset AR/VR
od Apple ma mieć
dwa ekrany 8K
Czytaj dalej....

Samochody BMW, Ford,
Mercedes i Volvo gadają ze
sobą – komunikacja
Car2Car wreszcie działa
Czytaj dalej....
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Pandemiczna zima
nad Bałtykiem
W Polsce mieszkają dwa rodzaje ludzi: ci, którzy duszą się w smogu
i ci, którzy oddychają pełną piersią. Mieszkając w Krakowie, należymy
do tej pierwszej grupy. O ile nie przeszkadzało mi to dawniej, o tyle
teraz, gdy w czasach pandemii wychowuję małe dziecko, trudno mi się
pogodzić z tą sytuacją.
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Właśnie dlatego spakowaliśmy się i, gdy tylko obostrzenia w hotelach
i innych miejscach noclegowych zostały poluzowane, wyjechaliśmy nad
Bałtyk, żeby przewietrzyć nasze drogi oddechowe.
Szukając miejsca, miałam na uwadze trzy elementy: ma być w miarę
blisko morza (w zasięgu 10-minutowego spaceru), ma być w niewielkiej
miejscowości, ma być kuchnia. Dodatkowe bonusy przyznawałam za
usytuowanie blisko stacji kolejowej, na którą dociera pociąg z Krakowa
oraz dobre trasy rowerowe w pobliżu. Ostatecznie trafiliśmy w okolice
Kołobrzegu – sama nazwa nie ma znaczenia, ważne, że wszystkie punkty
zostały spełnione, cena za pobyt jest akceptowalna, a zima nad Bałtykiem spełniła więcej marzeń, niż mogłam mieć.

Spakowaliśmy się i, gdy tylko obostrzenia w hotelach i innych
miejscach noclegowych zostały poluzowane, wyjechaliśmy nad
Bałtyk, żeby przewietrzyć nasze drogi oddechowe.

Wyjazd w czasach pandemii
Ma swoje plusy i minusy. Do plusów zaliczę mniejszy ruch na drogach.
Jechałam z małym dzieckiem, liczyłam się z tym, że 7-godzinna trasa (wg
nawigacji, tyle czasu miało nam zabrać dotarcie na miejsce) wydłuży się
do jakichś 10 godzin. Tymczasem w niespełna 9 zajechaliśmy z Krakowa
do Kołobrzegu. Jeżdżę powoli, moja średnia prędkość nie przekroczyła
130 km/h, choć trasa biegła autostradami. Wychodzę z założenia, że
mnie się spieszy, ale powoli. Choć moje umiejętności jazdy samochodem
mogłyby pozwolić na szybszą jazdę, to nie widzę powodu, by ryzykować
życie mojego dziecka i innych uczestników ruchu drogowego. Wystarczy,
że większość kierowców w Polsce łamie przepisy, przekracza dozwoloną
prędkość i porusza się z lekkomyślną brawurą. Minęliśmy groźny wypadek na Śląsku: dwa spalone auta osobowe. Mimo wszystko mniejszy
ruch sprawił, że dojechaliśmy niezbyt późno do celu.
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Minusem wyjazdu w pandemii jest to, że restauracje, także na stacjach
benzynowych, są zamknięte. Jedliśmy posiłek w samochodzie, na – niestety – włączonym silniku, bo przy ponad -10 stopniach po prostu marzliśmy za szybko.

Zdrowie
Nasz wyjazd miał cel zdrowotny: przewietrzyć górne drogi oddechowe,
nasze zatoki (szczególnie młodego), dotlenić nasze płuca, zatem w planie
było sporo spacerów. Codziennie wybieramy się na przedpołudniowy
spacer na plażę, a tych akurat w tej okolicy nie brakuje. Na spacery
albo podjeżdżamy samochodem, żeby odkrywać nowe miejsca, albo
jedziemy rowerem, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym.
Zejścia na plażę z nadmorskiej drogi są co chwilę. Zimą, gdy ubieramy się
kilka warstw ciuchów, polecam wybierać takie, które mają albo ścieżkę
wyłożoną deszczułkami, albo prowadzą po schodach, nawet jeśli są
dłuższe. Krótsze zejście, ale tylko po piachu, spowoduje, że zmęczycie się
szybciej: brnięcie w piachu jest w tym wszystkim, w co jesteśmy ubrani,
po prostu niewygodne.
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Na rowerze można natomiast zaliczyć pięknie przygotowane kładki
przez wydmy z tarasami widokowymi, np. w Dźwirzynie. Ta akurat jest
dla rowerzystów zaawansowanych, ma spory stopień nachylenia – ja,
z przyczepką, w której spało słodko 11 kg młodego człowieka, musiałam
rower prowadzić pod górkę, za to z górki mieliśmy naprawdę na pazurki.
W drugą stronę od Kołobrzegu także mamy kładki, prowadzące tym
razem przez bagna, przez krajobraz iście nieziemski, szczególnie zimą,
gdy trawy i sitowie jest lekko zmrożone.
Poświęciłam chwilę zastanawianiu się, czy zabierać rower nad Bałtyk.
W Krakowie mieliśmy zwały śniegu, temperatury około -10. Przemierzając Polskę, ciekawiło mnie, kiedy trafimy na główną stronę serwisów
informacyjnych: cała Polska jedzie na narty, a jedna wariatka z rowerem
na dachu – nad morze. Decyzja, by zabrać rower, była najlepsza. Rower,
dodam, wyposażono mi w zimową oponę, która, choć śniegi po kilku
dniach pobytu stopniały, sprawdza się znakomicie na gdzieniegdzie leżącym jeszcze lodzie i błotach po roztopach. Dodam, że gdyby leżał śnieg,
też jeździłabym na rowerze, również z przyczepką i dzieckiem w niej, bo
jeździmy rowerem całorocznie. Jest nas więcej, bo w sobotnie przedpołudnie mój przejazd był szóstym zliczonym przez licznik w jednym z niemal wymarłych kurortów.
Pośród mnóstwa tobołków znalazło się także miejsce na ciuchy do biegania. Do standardowych długich legginsów i lekko ocieplanej bluzy
zakładanej na koszulkę dorzuciłam jeszcze wiatrówkę i rękawiczki.
Obydwa zakupy zrobione tuż przed wyjazdem okazały się hitem: bieganie po plaży zimą, nawet jeśli mamy dodatnie temperatury, wiąże
się z wystawieniem na wiatr. Poczułam się mniej smagana wiatrem po
założeniu wiatrówki. Ręce zaś, choć zwykle jest mi w nie ciepło i nawet

Decyzja, by zabrać rower, była najlepsza. Rower wyposażono
mi w zimową oponę, która, choć śniegi po kilku dniach pobytu
stopniały, sprawdza się znakomicie na gdzieniegdzie leżącym
jeszcze lodzie i błotach po roztopach.
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przy minusowych temperaturach chodzę bez rękawiczek, warto chronić
także właśnie przed wiatrem. Cienkie jedwabne rękawiczki są stworzone
do nadmorskich warunków. Gorąco polecam.
Żałuję, że nie zabrałam kijków do nordic walkingu. Widzę na plaży
bardzo dużo ludzi uprawiających ten fantastyczny, ciągle w mojej opinii za mało doceniany w Polsce sport, znacznie zdrowszy niż jogging,
dostępny także dla osób cierpiących na różne schorzenia kolan czy
kręgosłupa, którym biegania się nie poleca. Cóż, zostaje coś na kolejną
zimę nad morzem.
Młody jest jeszcze za młody na sport. Uprawiamy
z nim chodzenie na barana (wymachiwanie

Żałuję, że nie zabrałam
kijków do nordic walkingu.
Widzę na plaży bardzo dużo

nogami), tuptanie po piasku oraz wchodzenie po
schodach. Spędza dużo czasu na świeżym powietrzu – bo to był główny cel wyjazdu. Ubieramy
go w zwykłe ubranko, wygodne body i spodnie

ludzi uprawiających ten

dresowe, cienki lub grubszy polar, a na to – kombi-

fantastyczny, ciągle w mojej

nezon softshellowy. Znakomicie chroni przed wia-

opinii za mało doceniany
w Polsce sport, znacznie

trem, a także dość skutecznie przed inwazją piasku.
Ponieważ mamy od kilku dni temperatury dodatnie, nie zakładamy mu ocieplanych kombinezonów
– takie założylibyśmy dopiero grubo poniżej zera.

zdrowszy niż jogging.

Jesteśmy raczej zimnolubni, wierzymy, że temperatura ok. 19,5 stopnia w mieszkaniu jest odpowiednia
do życia i zachowania zdrowia.

Jedzenie
To jeden z najważniejszych aspektów każdego naszego wyjazdu, czy
prywatnego, czy służbowego. Albo hybrydowego, jak w aktualnym przypadku. Tym razem mamy nikłą szansę na skosztowanie smaków Bałtyku,
bo pandemia, obostrzenia – restauracje i knajpy zamknięte. Nadmorskie
kurorty działają nawet nie na pół gwizdka, ale kompletnie bez pary.
Namierzyliśmy jedną pizzerię, jedną kuchnię polską i to tyle – z tych,
które są gotowe dowieźć posiłek w promieniu ok. 10 km.
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Warunkiem wyboru miejscówki był dostęp do kuchni, jesteśmy dzięki
temu skazani na własne umiejętności kulinarne i zakupy w Biedronce.
Chwilami czuję się, jakbym z domu nie wyjechała…
Ratunkiem są niewielkie porty, w których smażalnie otwierają się
w czwartek lub piątek i działają przez weekend. Można w nich kupić
ryby świeże/surowe, wędzone miejscowo (a nawet zwiedzić wędzarnię),
można dostać smażone ryby na wynos. Trafiłam do jednego z takich
portów i do jedynej – z chyba 15 – czynnej smażalni ryb. Weszłam,
pytam, jaką rybę można usmażyć. „Wszystkie”, ze wzruszeniem ramion
odparł pan za wielką pleksą. A które pan poleca? – drążyłam. „Wszystkie” (wzruszył ramionami, oczywiście). Zdecydowałam się na wędzonego
śledzia i dorsza w panierce. Wzięłam na szczęście dodatkową porcję, bo
gdybym miała dzielić się z synem, to bym się nie najadła. Jutro wracam
do tego samego pana, bo ryby były pyszne.
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Ratunkiem są niewielkie porty, w których smażalnie otwierają
się w czwartek lub piątek i działają przez weekend. Można
w nich kupić ryby świeże/surowe, wędzone miejscowo (a nawet
zwiedzić wędzarnię), można dostać smażone ryby na wynos.

Zabierz pracę nad morze
Jestem w tej luksusowej sytuacji, że mam pracę zdalną – tak, wiem,
w czasach pandemii większość z nas, dotychczas przykutych do biurek
na open space’ach, ma taki charakter pracy. Ale ja jeszcze przed pandemią miałam w kontrakcie wpisaną pracę zdalną. Na pełnym legalu więc
mogę świadczyć pracę z dowolnego miejsca. Do bagażu poszedł więc
służbowy laptop z akcesoriami i notes. Niestety – a może stety – robię
też inne rzeczy, na moim prywatnym MacBooku Pro, zatem musiałam
go także spakować. Do plecaka ze sprzętem zapakowałam też niewielki
router TP-Link z kartą wypełnioną po brzegi internetem – jakieś 90 giga.
Pozwala mi się to nie martwić o to, czy tu, gdzie jestem, Wi-Fi udostępnione przez gospodarzy jest dobre, czy nie. Jestem niezależna internetowo i to jest najważniejsze.
Łączenie pracy z czymś w rodzaju wypoczynku nie jest łatwe i, paradoksalnie, wymaga więcej dyscypliny. Pogoda kilka dni temu była tak
piękna, że z trudem wysiedziałam na telekonferencjach. Z kolei wieczorami jestem tak dotleniona, że trudno mi powstrzymać się przed
zaśnięciem i głowa coraz niżej opada mi nad klawiaturą MacBooka Pro.
Obiecuję, w najbliższym tygodniu będę znacznie bardziej zdyscyplinowana; rano pójdę biegać, po południu zabiorę młodego na rower. Albo
na odwrót. Albo coś w tym rodzaju.
Jedynym problemem jest zorganizowanie sobie stanowiska pracy. Na
ten krótki czas nie mam wygodnego biurowego krzesła, nie mam drugiego monitora (no dobra, mam tablet, który wykorzystuję w tej roli…),
ale wiem, że są miejsca, w których można te udogodnienia znaleźć. Niestety, były poza moim budżetem, muszę więc dla zdrowia iść na jakiś
kompromis.
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Zima nad Bałtykiem
Jest piękna. Zamarznięte jeziora, oszronione sitowie, oblodzone pomosty czy zasypane śniegiem falochrony mają swój niezwykły urok. Bałtyk
ma inny kolor niż to letnie morze, które znam lepiej. Podobno właściwości zdrowotne powietrze nadmorskie ma właśnie najlepsze w lutym
i w marcu. Dlatego polecam tej części mieszkańców Polski, którzy żyją
w smogu, by przyjechali nad morze, przewietrzyć się. Czas pandemii
pozwala wielu z nas na pracę zdalną, której nie trzeba wykonywać
z mieszkania w Krakowie, Katowicach czy pod Warszawą; można znaleźć
fajne miejsce nad morzem, rozsądnie się spakować i nawdychać jodu,
dotlenić płuca, serce i z nową energią walczyć dalej z pandemiczną
rzeczywistością. Oczywiście, dopóki nie zostaną wprowadzone nowe
obostrzenia. A tymczasem? Nośmy maseczki i unikajmy tłumów. Nad
morzem zimą można być zupełnie odizolowanym!
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Co jest w moim
plecaku na 2021 rok?
W grudniu pisałem o ciekawych pomysłach na gadżety dla geeka
takiego jak ja (i Ty!). W międzyczasie kupiłem kilka dodatkowych
akcesoriów i znacznie uprościłem swój zestaw sprzętów na ten
rok. Dzięki temu mam mniej kabelków, mniej dongli, bardziej
polegam na USB-C, a wszystko zawsze jest w moim plecaku. Mam
nadzieję, że taka lista Cię zainspiruje do zrewidowania własnego
zestawu „przydasiów” cyfrowych.
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Plecak zawsze przygotowany do wyjścia
Wychodząc z domu, prawie zawsze biorę ze sobą podręczny plecak. Od
niemal dwóch lat to ten sam Fjallraven Ulvö 23 w kolorze niebieskim. Ten
mały plecaczek ma aż 23 litry pojemności, jak się go porządnie wypcha.
Gdy jest prawie pusty, wygląda bardzo niepozornie. Do tego ma bardzo
wygodne paski z możliwością spięcia ich na wysokości klatki piersiowej.
Ponadto dwie kieszenie na butelki oraz specjalną komorę na laptopa (lub
iPada w moim przypadku).
Plecak nie czeka na mnie pusty. Jest zawsze doposażony i gotowy do wyjścia. Oto co w nim jest:
• w kieszeni tylnej: torebka z najpotrzebniejszymi gadżetami (więcej o niej
poniżej),
• w jednej z kieszeni na butelkę: powerbank 10 000 mAh, selfie stick (który
też robi za statyw do iPhone'a) i okulary słoneczne,
• do zamków za pomocą karabińczyków mam z jednej strony przytroczoną
ładowarkę/powerbank do Apple Watcha, a z drugiej żel dezynfekujący
i maseczkę (w końcu czasy COVID-owe),
• w środku w plecaku w małej kieszonce: klucze od domu i kilka dodatkowych dokumentów oraz długopis i ołówek.
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Tak zapakowany plecak wisi w korytarzu. Wystarczy, że włożę do niego
iPada i mogę wyjść z domu. W kieszeniach spodni zawsze noszę AirPods
Pro w jednej i iPhone'a z portfelem MagSafe w drugiej. Wszystko, czego
potrzebuję, mam przy sobie.

Torebka na akcesoria w plecaku
Kluczem do sukcesu jest torebka na kabelki i gadżety, która czeka zawsze
spakowana w plecaku. Dzięki temu mogę spokojnie wyjść z domu, wiedząc, że mam pod ręką pełne wsparcie dla iPhone'a i iPada Pro.

Torebkę tę dostałem kiedyś od firmy Oppo i idealnie mi się sprawdza. Po
otwarciu fajnie się rozwija i wszystkie rzeczy są łatwo dostępne:
• kabel USB-C do ładowania iPada,
• krótkie kabelki do powerbanka: USB-A do Lightning i do micro-USB,
• zapasowy sportowy pasek do Apple Watcha,
• kabel USB-C do Lightning,
• ładowarka MagSafe Duo do iPhone'a i Apple Watcha,
• przejściówki do iPhone'a: do USB-A i do HDMI,
• podręczny Hub USB-C do iPada (HyperDrive) z łączem HDMI, USB-A oraz
czytnikiem kart SD,
• pendrive 8 GB od Apple – dzisiaj bardzo rzadko używany,
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• miniprzejściówki USB-C do USB-A, USB-A do USB-C oraz USB-C do Lightning, dzięki nim mogę mieć tylko ładowarkę USB-C i używać jej z różnymi
kabelkami,
• ładowarka 36 W PD od AuKey z 2 portami USB-C,
• kabel USB-C do HDMI – przydatny do wyświetlania filmów z iPada na
zewnętrznym telewizorze,
• mikrofon z klipsem dopinany do koszuli, którego używam do nagrywania
wideo. On jest połączony z przejściówką minijack-Lightning,
• obcinacz do paznokci i pinceta – jakoś się często przydają, aby coś przeciąć, złapać lub po prostu ogarnąć nadłamany paznokieć.
W sumie dużo rzeczy, ale mieści się w tej podręcznej torebce, która nie
opuszcza nigdy mojego plecaka. Dzięki temu mogę podładować sprzęty
oraz podłączyć się do najróżniejszych peryferiów. Jako że te akcesoria mam
w plecaku zawsze, wybrałem tylko najpotrzebniejsze. Oczywiście byłoby
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łatwiej, gdyby wreszcie firma Apple przeszła na USB-C… Nie musiałbym
mieć aż tylu kabelków i przejściówek wspierających ich standard Lightning.

Kiedy wyjeżdżam na dłużej lub z rodziną, biorę
dodatkowy zestaw kabelków
Ostatnio nie za bardzo da się podróżować ze względu na pandemię, ale
mimo wszystko staramy się wyjeżdżać rodzinnie na krótkie wypady weekendowe po okolicy. Ponieważ każda z moich trzech córek ma iPada, a najstarsza również Apple Watcha, tych sprzętów do ładowania robi się sporo.
Zabieram wówczas dodatkowe opakowanie z następującymi gadżetami:
• ładowarka 100 W GaN z 2 portami USB-A i 2 USB-C,
• głośnik przenośny Bluetooth JBL,
• kabel do ładowania 3 w 1 z micro-USB, USB-C i Lightning,
• podstawka do podwieszania telefonu przy ładowaniu (bardzo poręczna!),
• kabelek do Apple Watcha,
• dodatkowy kabelek USB-C.

Ostatnio nie za bardzo da się podróżować ze względu na pandemię, ale mimo wszystko staramy się wyjeżdżać rodzinnie
na krótkie wypady weekendowe po okolicy. Ponieważ każda
z moich trzech córek ma iPada, a najstarsza również Apple
Watcha, tych sprzętów do ładowania robi się sporo.

Na podróże służbowe… których ostatnio nie ma
Oprócz tych gadżetów mam jeszcze jeden zestaw, którego używałem podczas podróży służbowych czy na zjazdy Nozbe. Mam nadzieję, że mi się ten
zestaw w niedalekiej przyszłości znowu przyda. Co ciekawe, są w nim niektóre bardzo staroświeckie rzeczy:
• przejściówka USB-C do VGA i do LAN (aby w hotelach móc podłączyć
iPada czy do sieci, czy do projektora starego typu),
• kabel audio do słuchawek Bose NC 700 (bo je wtedy też biorę),
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• ładowarka do samochodu i uchwyt do samochodu od firmy Kenu,
w razie, gdybym wypożyczał samochód w podróży,
• przejściówka SD do Lightning,
• przejściówka iPod do Lightning (do budzików i zestawów radio w hotelach).

Zamiast jednej dużej torby… mały plecak i trzy zestawy!
Wiele osób próbuje nosić lub wozić ze sobą wszystko, wszystkie potrzebne
kabelki. Wszystkie przejściówki. Wszystko, na wszelki wypadek.
Też tak kiedyś robiłem, ale zauważyłem, że wiele rzeczy wcale nie jest
mi potrzebnych tak często. Dlatego mam teraz plecak, który jest zawsze
gotowy do zabrania, a w nim najpotrzebniejsze na co dzień gadżety ograniczone do minimum.
Dopiero kiedy wyjeżdżam gdzieś dalej lub z rodziną, dokładam kolejne
zestawy w miarę potrzeb.

Wszystko ma swoje miejsce… i na nie wraca!
Lubię kabelki, przejściówki i gadżety. Ale cenię także prostotę i porządek.
Dlatego pilnuję, aby wszystko, co potrzebne, zawsze było w plecaku i się
stamtąd nie ruszało. A jeśli już musi, to żeby potem tam wróciło.
Przywiązuję do tego wagę tylko po to, aby każdego dnia, kiedy sięgam po
plecak, nie musieć o tych rzeczach w ogóle myśleć.
Wkładam iPada Pro do plecaka, iPhone'a i słuchawki
AirPods Pro do kieszeni i wychodzę z domu, wiedząc,

Lubię kabelki, przejściówki
i gadżety. Ale cenię także

że mam ze sobą wszystko, co może mi być podczas
tego wyjścia potrzebne.

prostotę i porządek. Dla-

Polecam optymalizować swoją listę akcesoriów, bo faj-

tego pilnuję, aby wszystko,

nie wiedzieć, że ma się to, co trzeba zawsze pod ręką

co potrzebne, zawsze było

i można śmiało pracować, łączyć się, ładować i działać.

w plecaku i się stamtąd nie
ruszało. A jeśli już musi, to
żeby potem tam wróciło.

Jeśli chcesz polecić mi inne akcesoria, to pisz do na
Twitterze, a szczegółową listę znajdziesz na moim
blogu pod adresem michael.team/backpack.

iMagazine na Androidzie!

LIFESTYLE

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

51

Lifestyle
Biały szum od Lego – relaksujące dźwięki 			
klocków w Spotify i Apple Music
Biały szum to coś, co zna zapewne większość rodziców, których dzieci
mają problemy z zasypianiem. Hitem jest miś Szumiś. Dźwięk białego
szumu pozwala się uspokoić i zasnąć nie tylko niemowlętom, ale też dorosłym. Teraz LEGO przygotowało wyjątkową muzykę relaksacyjną. W Spo-

tify i Apple Music znajdziemy biały szum stworzony z klocków LEGO.
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Cola z kawą
Jakbyście myśleli, że z Coca-Colą już wszystko wymyślili, to zobaczcie nową
propozycję. Niby oryginalna ma już kofeinę i przez wielu jest stosowana
jest jako zamiennik z kawą, to teraz w USA została zaprezentowana nowa
wersja napoju, będąca właśnie miksem z małą czarną. Na start mamy 3
nowe smaki – kawowy (Dark Blend), kawy z karmelem i kawy z wanilią. Bardzo jestem ciekaw tych smaków i liczę na dostępność w Polsce.

Zobacz więcej...
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Nowe centrum testowe opon Nokian w Hiszpanii
Nokian Tyres otworzył centrum testowe opon w hiszpańskiej miejscowości Santa Cruz de la Zarza. W hiszpańskim ośrodku o powierzchni
300 ha będą testowane całoroczne i letnie modele opon Nokian Tyres.
Prawdopodobnie najbardziej imponującym elementem centrum są
wyprofilowane łuki na torze, umożliwiające badanie zachowania opon
przy prędkościach rzędu 300 km/h. Tor powstał w zgodzie z okoliczną
naturą i rolnikami – w trakcie budowy zachowane zostały gaje oliwne
oraz uprawy gwajuli, rośliny będącej źródłem naturalnego lateksu, który
w przyszłości może posłużyć do wytwarzania opon.
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Ciśnieniomierz w Galaxy Watch3
Samsung oficjalnie udostępnił pomiary ciśnienia krwi oraz EKG na Galaxy
Watch3 i Active2. Do wykonania pomiaru potrzebna jest aplikacja Samsung Health Monitor, zainstalowana na zegarku i na telefonie. Instaluje
się automatycznie po zainstalowaniu najnowszego uaktualnienia. Przyznam szczerze, że wyniki pomiarów zaskoczyły mnie. Były porównywalne z profesjonalnym ciśnieniomierzem, posiadającym wbudowany
szereg medycznych rozwiązań, certyfikowanych przez najlepsze instytuty i szpitale w Europie i na świecie. Świetna opcja.

LIFESTYLE

Pokonaj ultra dystans
z Garmin Enduro
Garmin zaprezentował Enduro
– ultrawydajny smartwatch z GPS
oraz personalizowanymi profilami
zarządzania energią i soczewką
Power Glass, która wykorzystuje
promienie słoneczne do wydłużenia czasu pracy na jednym
ładowaniu aż do 65 dni. Enduro
wprowadza nowe funkcje ukierunkowane na bieganie w terenie,
które umożliwiają jeszcze lepsze
monitorowanie wydajności oraz
optymalne rozplanowanie wysiłku
i cyklu treningowego. Enduro
dostępny jest w dwóch wariantach
w cenach od 799,99 do 899,99 EUR.

Zobacz więcej...
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Rok od premiery Denon Home
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– jednego z najciekawszych systemów
Multiroom Audio na rynku

Denon Home zastąpił na rynku urządzenia z linii Heos. Teraz od razu
wiadomo, że sprzęty te należą do rodziny urządzeń japońskiego
producenta. W lutym w ofercie pojawił się arcyciekawy soundbar.
Jak po roku od premiery prezentuje się Denon Home? Czy warto
zainteresować się tym ekosystemem multiroom audio? Sprawdziliśmy!
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Dawno, dawno temu Denon stworzył submarkę Heos, która miała konkurować
z pewną inną marką systemów multiroom audio, z którą się rymowała. W ofercie pojawiły się bardzo ciekawe głośniki, jak na przykład mały Heos 1, z opcjonalną baterią i możliwością funkcjonowania jako głośnik bezprzewodowy. Był
też wzmacniacz z opcją montażu w szafie rack. Jednocześnie technologia multiroom Heos trafiła też do innych sprzętów Denona oraz Marantz. W 2020 roku
Denon postawił na reset swojej oferty głośników multiroom i tak powstał
Denon Home. Rodzina zupełnie nowych sprzętów multiroom opartych o technologię Heos. Można o nich mówić jako o sprzętach kolejnej generacji.
Denon Home to trzy głośniki – 150, 250 i 350 – oraz tegoroczna nowość
– soundbar Denon Home Sound Bar 550. Ta nowość jest wybitna, przynajmniej na papierze. I mam nadzieje, że lada moment na łamach iMagazine
będziemy ją testować. Denon Home Sound Bar 550 oferuje wsparcie dla
Dolby Atrmos, DTS:X, został dostrojony w Japonii. I mimo dużych możliwości, jest kompaktowy I elegancki. W dodatku wyceniany jest na mniej niż
3000 zł. Można też do niego dorzucić tylne głośniki, na przykład w postaci
Home 150 i subwoofer, aby uzyskać świetne, minimalistyczne kino domowe.
Jestem bardzo ciekaw, jak to gra w domowych warunkach, pierwsze prezentacje i zagraniczne recenzje są bardzo obiecujące.
Same głośniki Denon Home 150, 250 i 350 również są ciekawe. Rozsądnie
wycenione i dobrze grające. Sam użytkowałem wariant 250 przez dłuższy
czas i do mnie ten sprzęt przemawia zarówno stylistycznie, jak i jakościowo.
Oczywiście wciąż mam pewne zastrzeżenia co do designu aplikacji. Nie jest
ona zbyt nowoczesna, wręcz trąci myszką. Jednak to w dużej mierze też
symbol Japonii. Japońskie sprzęty RTV są fantastycznie dopracowane od
strony technicznej, natomiast interfejsy UI są często mocno techniczne/
inżynieryjne, w japońskim stylu. Europejskie poczucie estetyki pod względem UI jest inne.

Japońskie sprzęty RTV są fantastycznie dopracowane od strony
technicznej, natomiast interfejsy UI są często mocno techniczne/inżynieryjne, w japońskim stylu. Europejskie poczucie
estetyki pod względem UI jest inne.
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Dla mnie najważniejsze jest to, że urządzenia mają fizyczne przyciski dostępu
do ulubionych stacji radiowych (Denon Home 350 ma 6 przycisków, a 150
i 250 po 3 przyciski) oraz współpracują bezbłędnie ze sprzętem Apple po
AirPlay. Dodatkowo można jeszcze nieco pozachwycać się jakością muzyki
z dysków sieciowych w formatach FLAC 192 kHz/24 bit, WAV, ALAC oraz DSD
2.8/5.6 MHz. A tego nie zrobi HomePod oraz wiele innych głośników bezprzewodowych. Możliwości tu jest naprawdę dużo. No i świetne jest to, że głośniki
Home mogą być w innych pomieszczeniach w domu, a sercem w salonie
może być topowy amplituner Denona lub Marantza, napędzający nasze duże
kolumny głośnikowe. Pod tym względem Heos naprawdę daje radę.
Bardzo jestem ciekaw kolejnych kroków Denona. Jak ten ekosystem
będzie dalej rozbudowywany. Bo to, że będzie, jest pewne. Sam liczę na
nowy subwoofer, bardziej pasujący stylistycznie do zestawu oraz może
też mniejszy, prostszy soundbar, który uzupełniłby dobrze to portfolio.
Zobaczymy zapewne w kolejnych miesiącach.
Po nieco ponad roku od premiery urządzeń Denon Home można powiedzieć, że Japończycy odrobili zadanie domowe. Stworzyli urządzenia,
które się bronią, mogą walczyć na rynku o klienta i mają kilka niespotykanych gdzie indziej atutów. Denon Home Sound Bar 550 z DTS:X i Dolby
Atmos jest jednym z nich.
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Yamaha SR-C20A

– więcej niż wystarczający
Sonudbary są kuszącą alternatywą dla kolumn głośnikowych, które
nie dość, że zajmują więcej miejsca, to bywają też zazwyczaj droższe.
SR-C20A, będący najprostszym urządzeniem tego typu w ofercie
Yamahy, z powodzeniem zastępuje niewielki zestaw audio, a przy tym
doskonale sprawdza się podczas oglądania filmów.
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Yamaha jest jedną z niewielu firm, która niezależnie od półki cenowej
celuje w utrzymanie jak najwyższej jakości brzmienia. SR-C20A znajduje
się na samym początku krótkiej listy soundbarów w portfolio firmy, co
ma też odzwierciedlenie w cenie – kosztuje około 900 zł, co jest bardzo
przystępną kwotą za sprzęt tej klasy. Urządzenie jest kompaktowe, mierzy zaledwie 60 cm długości, a tym samym zmieści się też na biurku, jeśli
tylko zechcemy podłączyć je do komputera. Wzornictwo jest proste, mam
wrażenie, że Yamaha chciała zaprojektować SR-C20A tak, by pasował wszędzie. Niemal cała powierzchnia pokryta jest siatką, na dole widoczne są
diody sygnalizujące stan pracy, na górze mamy też niewielki, błyszczący
panel sterujący z zaledwie kilkoma przyciskami. Wszystkie gniazda umieszczono z tyłu, centralnie, i o ile w przypadku podłączenia do telewizora to
pożądana cecha, to osoby korzystające z soundbara z komputerem mogą
odczuć brak wyjścia słuchawkowego z przodu. Zestaw portów jest więcej
niż wystarczający: dwa wejścia optyczne, HDMI ARC oraz wejście analogowe (minijack) to aż nadto w takim urządzeniu. Soundbar ma też port
USB-A, ale dodano go wyłącznie do celów serwisowych. Rozmieszczenie
gniazd nie jest do końca przemyślane, HDMI znajduje się pod kątem, przez
co po podłączeniu kabla dostęp do jednego ze złącz optycznych staje się
utrudniony. Z soundbarem można połączyć się też przez Bluetooth. Warto
wspomnieć również o otworach przygotowanych do montażu go na ścianie, pod telewizorem. W zestawie dostajemy elementy montażowe.
Konfiguracja soundbara jest właściwie zbędna, działa natychmiast po
podłączeniu do źródła. Wszystkie niezbędne ustawienia można zmieniać
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z poziomu dołączonego pilota. Wygląda bardzo klasycznie, ma prosty
i czytelny układ, co czyni go łatwym w użytkowaniu. Górny rząd przycisków służy do wyboru źródła, kolejne dwa włączają lub wyłączają dwa
tryby specjalne odtwarzania. Pierwszy to Clear Voice, służący do podbijania
mowy. Sprawdza się przede wszystkim wieczorem, podczas cichego oglądania telewizji. Nie uratuje natomiast filmów z kiepsko nagranym dźwiękiem, więc twórczość Patryka Vegi trzeba będzie wciąż oglądać z napisami.
Drugim trybem jest Bass Extension, który nie wymaga szczególnego opisu.
Podbija bas, ale w rozsądny sposób, nie staje się on jedynym słyszalnym
brzmieniem. Kolejne przyciski przełączają główny tryb odtwarzania, czyli
sposób interpretacji dźwięku źródłowego. Do wyboru jest tryb standard,
stereo, film i gra, nie spodziewałem się, że będzie pomiędzy nimi aż taka
różnica. Czuć to nie tylko w korekcji dźwięku, ale i w przestrzeni, szczególnie podczas grania. SR-C20A nie zastąpi co prawda słuchawek w grach
sieciowych, ale oddaje kierunek, z którego dochodzi dźwięk wystarczająco
dobrze, by w rozgrywce dla pojedynczego gracza korzystać wyłącznie
z niego. Poniżej znajdują się przyciski do regulacji głośności ogólnej oraz
subwoofera. Na środku są też dwa małe przyciski do wyciszenia i regulacji
podświetlenia diod na obudowie.
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Do sterowania soundbarem można korzystać alternatywnie z aplikacji Yamaha Sound Bar Remote na smartfonie. Wystarczy, że telefon jest
sparowany jako źródło dźwięku, by można było z jej pomocą sterować
dźwiękiem. Daje dokładnie te same możliwości, co pilot, jednak wyraźnie sygnalizuje, które źródło jest wybrane i czy działają dodatkowe tryby
odtwarzania. Program ma przycisk do wyłączania soundbara i jest to
jedyna funkcja, która nie działa. Odnoszę wrażenie, że Yamaha nie przykłada wielkiej wagi do aplikacji. Interfejs jest niedopasowany do szerokości
ekranu iPhone'a Xs i przyciski są wyraźnie ucięte po prawej stronie. Nie
wygląda też zbyt nowocześnie, jakby zaprojektowano ją w czasach, w których systemowe Notatki w iOS miały wyraźne, udawane przeszycia. Mimo
wszystko uważam, że jest potrzebna, zwłaszcza gdy często zmieniamy tryb
odtwarzania. Korzystając z pilota, jesteśmy zdani na diody na dolnej krawędzi. Co prawda mają opisy dotyczące źródła, ale z odległości większej
niż metr są zupełnie nieczytelne. Ponadto funkcje Clear Voice i Bass Extension nie mają własnych LED-ów i sygnalizowane są różnymi kombinacjami
świecenia pozostałych diod. Równie nieprecyzyjnie przedstawiona jest głośność – kolejne diody włączają się co kilka poziomów. Zdecydowanie lepiej
sprawdziłby się ukryty za siatką wyświetlacz.

Zestaw portów jest więcej niż wystarczający: dwa wejścia
optyczne, HDMI ARC oraz wejście analogowe (minijack) to aż
nadto w takim urządzeniu.

SR-C20A ma wbudowany głośnik niskotonowy o mocy 60 W, który
sprawuje się zaskakująco dobrze. Yamaha zadbała, by przy wysokiej
głośności niskie tony jedynie dopełniały brzmienie, a nie w nim dominowały. Ponadto wyposażono go też w dwa głośniki, każdy o mocy 20 W.
Podejrzewam, że to głośniki pełnozakresowe, soundbar brzmi bowiem
bardzo równo w każdym paśmie, a podbicie basu jest naturalne. Szczegółowość brzmienia robi duże wrażenie, nie spodziewałem się, że nawet
w bazowym modelu będzie słychać aż tyle detali. Oczywiście nie sposób narzekać też na szerokość sceny i separację, tu każdy dźwięk ma
swoje miejsce. SR-C20A to sprzęt głównie do filmów i grania, co wyraźnie
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słychać, i to nie tylko dzięki obsłudze Dolby Audio. Potrafi wypełnić
pomieszczenie dźwiękiem, a w przypadku filmów świetnie oddaje
też wszelkiego rodzaju efekty bazujące na dużej dynamice. To w tym
momencie przydaje się regulacja poziomu głośności subwoofera, szkoda
tylko, że nie jest ona osobno zapamiętywana dla każdego trybu. Podczas
odsłuchu muzyki soundbar spisuje się dobrze, na pochwałę zasługuje
wspomniana już czystość dźwięku.
Yamaha SR-C20A to soundbar cichy, ale nie ze względu na poziom maksymalnej głośności. Jego specyfikacja wypada dobrze, choć lista funkcji jest
stosunkowo krótka. To dobrze, bo jeśli gdzieś trzeba było zrobić oszczędności, to właśnie tam. Dźwięk pozostaje natomiast na bardzo wysokim
poziomie, nie pozwalając wątpić w to, kto zaprojektował to urządzenie.

Yamaha		
					
SR-C20A
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo czysty dźwięk
• wyraźna przestrzeń
• dwa wejścia optyczne i HDMI ARC
Minusy:
• nieczytelne sygnalizowanie
poziomu głośności i trybów pracy
Cena: 899 PLN
Do kupienia w: Top Hi-Fi & Video Design
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Sennheiser MKE 200

– budżetowy mikrofon do lustrzanek i smartfonów

Mikrofony dla lustrzanek czy smartfonów nie są tanimi akcesoriami,
ale propozycja Sennheisera w segmencie bardziej budżetowym
– model MKE 200 – oferuje ogromnie poprawioną jakość dźwięku
względem mikrofonów wbudowanych.
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MKE 200 wyposażono w superkardioidalną kapsułę, której celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości nagrań,
jednocześnie odcinając szumy tła. Przeznaczony jest głównie dla vlogerów i jest
dodatkowo wyposażony w osłonę przeciwwietrzną oraz mocowanie antywstrząsowe, co powinno pozwalać na nagrania
w ruchu. MKE 200 łączy się z urządzeniem
za pomocą kabla TRS lub TRSS (3,5 mm,
oba kable w zestawie), co pozwala go
spiąć z wieloma lustrzankami, bezlusterkowcami czy smartfonami (modele bez
złącza 3,5 mm będą wymagały dodatkowej przejściówki z Lightning lub USB-C).
Sam miałem ograniczone doświadczenie
z tego typu mikrofonami, ale mam do
swojej dyspozycji dwa droższe modele
konkurencji i muszę powiedzieć, że
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MKE 200 zaskoczył mnie nie tylko czystością nagrań w różnych
warunkach, ale również niewielkimi rozmiarami zewnętrznymi, które pozwalają zmniejszyć gabaryty zestawu.

w zastosowaniach takich jak moje nie widzę przewagi tych znacznie droższych mikrofonów. MKE 200 zaskoczył mnie nie tylko czystością nagrań
w różnych warunkach, ale również niewielkimi rozmiarami zewnętrznymi,
które pozwalają zmniejszyć gabaryty zestawu. Standardowo mocuje się go
na zimną stopkę, więc niezależnie, czy korzystamy z gimballa, riga/klatki, czy
gołego sprzętu (z wyłączeniem smartfonów), to nie powinniśmy mieć trudności z jego montażem. Futerko sprawuje się odpowiednio w warunkach, gdzie
wiatr hula wokół nas i odpowiednio zakrywa całą powierzchnię mikrofonu.
Skoro to jednak sprzęt głównie przeznaczony dla osób, które korzystają
z wbudowanych mikrofonów w np. iPhone’a, lustrzankę lub wspomagają
się mikrofonami wbudowanymi w słuchawki, podłączając je do smartfona, to na załączonym filmie znajdziecie porównanie próbki mojego
głosu, nagranego za pomocą iPhone’a 11 Pro i za pomocą AirPods Pro,
których mikrofony są gorąco chwalone. Do porównania stanął MKE
200 z i bez futerka. Dźwięk nie jest w żaden sposób modyfikowany czy
poprawiany – to czyste nagrania bez korekt. Na początku załączyłem
szybkie porównanie wszystkich czterech nagrań, a w dalszej części znajdziecie każde urządzenie nagrane w całości i osobno.
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MKE 200 stał się moim entry-level mikro-

Sennheiser 				
MKE 200 		
•
•
•
•

Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: n/d

Cena: 439 PLN

fonem, który będę polecał każdemu,
ze względu na cenę 439 zł (MSRP, czyli
sugerowana cena detaliczna producenta;
macie szansę znaleźć go taniej, zależnie od
sklepu), wymiary, jakość wykonania oraz
jakość nagrań.
Więcej informacji na temat Sennheisera MKE
200 znajdziecie na stronie producenta.
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Ergonomia miejsca
pracy z Logitech
Ergonomia w miejscu pracy to nie tylko dobra, wygodna klawiatura. To
nie tylko odpowiednie krzesło czy ustawienie monitora lub laptopa…
To przede wszystkim kombinacja tych wszystkich rzeczy.
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Dla niektórych będzie to mniej istotne, a dla innych krytyczne, ale uwierzcie mi – jeśli po wielu latach nie będziecie mieli problemów ze ścięgnami
czy mięśniami, to jest spora szansa, że plecy zaczną Wam dokuczać. Właśnie dlatego warto kompleksowo przeanalizować swoje miejsce pracy
– sam to ostatnio robiłem – aby je optymalnie i w możliwie największym
stopniu dostosować do siebie.

Biurko
W ostatnich latach popularne są biurka stojące i teorie zalecające pracę
w pozycji stojącej lub chodzącej (dla osób ze specjalną bieżnią pod biurkiem) przez 90% czasu. W ostatnim roku widziałem coraz częstsze odchodzenie od takich propozycji, z zaleceniem podziału czasu siedzącego
i stojącego na pół, czyli po cztery godziny, dla osób pracujących osiem
godzin przed komputerem.
Samo biurko powinno być regulowane elektrycznie. Bardzo szybko znudzi
Wam się ręczne jego ustawianie. Miłym akcentem jest również możliwość
zaprogramowania dwóch wysokości, aby biurko ustawiało się za każdym
razem dokładnie w tym samym położeniu.
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Osobiście preferuję pozycję siedzącą, którą staram się wspomagać częstymi przerwami, aby jednak dać ciału trochę się rozruszać. Do tego,
w ciągu dnia, uzupełniam to przynajmniej 30-minutowym treningiem
całego ciała.

Krzesło
Jednym z ważniejszych elementów układanki, która dba przede wszystkim
o nasze plecy, jest dobre krzesło. Od razu odrzucajcie wszelkie „krzesła
gamingowe”, nawet te ciut droższe, bo jedyne prawdziwie sensowna propozycja w tej kategorii to Herman Miller x Logitech G Embody. Jeśli nie macie
budżetu na Embody, to warto rozejrzeć się za typowym krzesłem biurowym, najlepiej z regulowanymi podłokietnikami oraz wzdłużną regulacją
siedziska, aby nie uciskało nam ud. Wsparcie pleców jest też niezwykle
istotne, ale jeśli krzesło wspomaga się dodatkową poduszką, to znaczy, że
zostało źle zaprojektowane już na starcie.

Biurko i krzesło
Dobre biurko i krzesło to jeszcze za mało, ponieważ trzeba się prawidłowo
przed nimi i na nich usadowić. Nie jestem specjalistą od ergonomii w tym
zakresie, więc polecam temat zbadać głębiej, aby precyzyjniej całość
dostosować do własnych potrzeb, ale w dużym skrócie, powinniśmy spełnić poniższe podpunkty:
• Nasze stopy powinny płasko spoczywać na podłodze.
• Kolana powinny być zgięte pod kątem 90°.
• Plecy powinny być wyprostowane i przylegać do oparcia, a pupa
wypchnięta do tyłu.
• Łokcie powinny być zgięte pod kątem 90°, gdy nasze dłonie spoczywają
na klawiaturze.
• Ramiona muszą być rozluźnione, aby uniknąć spięcia mięśni
i mikroskurczów.

Jeśli nie macie budżetu na Embody, to warto rozejrzeć się za typowym krzesłem biurowym, najlepiej z regulowanymi podłokietnikami oraz wzdłużną regulacją siedziska, aby nie uciskało nam ud.
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• Nie powinniśmy też pochylać głowy do przodu, czyli monitor powinien
być przed naszym wzrokiem, na odpowiedniej wysokości i w odpowiedniej odległości.
Jak widzicie, nie jest łatwo spełnić te wszystkie wymagania, szczególnie
w zakresie wysokości biurka i krzesła oraz zachowania odpowiednich
kątów kolan i łokci. To wszystko będzie się też wydawało Wam bardzo (ale
to bardzo!) nienaturalne na początku, szczególnie jeśli siedzicie skrajnie
niewłaściwie.

Klawiatura
Następnym krokiem jest odpowiedni dobór klawiatury.
Nie wiem, czy kojarzycie te takie nóżki na niektórych spodach klawiatur,
które pozwalają na podniesienie ich tyłu, aby kąt nachylenia był większy.
To kompletnie nieporozumienie – powinniśmy unosić przód klawiatury,
abyśmy nie wyginali nadgarstków do góry, w nienaturalnej dla nich pozie.
To wydaje się bzdurą, ale jeśli macie „zwykłą” klawiaturę, to schowajcie
nóżki – nadgarstki Wam podziękują.
Prawdopodobnie najlepszą propozycją w tej kategorii są klawiatury ergonomiczne. Wbrew pozorom tradycyjny układ klawiszy, jaki znacie chociażby z Apple Magic Keyboard czy wszelkich MacBooków to ergonomiczna
katastrofa. Ściskamy nadgarstki blisko siebie, nienaturalnie je wyginając,
aby sięgnąć do klawiszy, a nasze ręce nie są ustawione na szerokości
naszych ramion. To wszystkie prowadzi do niepotrzebnych napięć i skurczów mięśni lub ścięgien. Niestety, to wąski rynek, na którym nie ma wielu
sensownych propozycji, szczególnie jeśli pracujemy na macOS. Część z Was
wie, że mam niezdrowe hobby, w postaci customowych mechanicznych
klawiatur, które mają tradycyjne (czyt. nieergonomiczne) układy. O ile
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je absolutnie uwielbiam, to jednocześnie całkowicie rozumiem, że są na
rynku lepsze propozycje i nic mi bardziej nie dało tego do zrozumienia niż
godzina spędzona za nowym Logitech Ergo K860.

Logitech Ergo K860
Układ Ergo K860 jest bardzo zbliżony do jednej z popularniejszych klawiatur w tej kategorii, obecnej na rynku od dekad – Sculpt Ergonomic
od MSFT. Niestety propozycja giganta z Redmond jest przede wszystkim
przeznaczona dla użytkowników Windows, a nie Androida, macOS, iOS czy
iPadOS. Logitech w K860 oferuje więcej.
Ergo K860 jest domyślnie pochylony do tyłu, zanim jeszcze wysuniemy
przednie nóżki, które oferują dwa dodatkowe poziomy nachylenia. Ten
kąt należy dostosować przede wszystkim do naszych nadgarstków, aby
były odpowiednio ułożone i żebyśmy ich nie wyginali pod nienaturalnym
kątem.
Jest też stała podkładka pod nadgarstki, wykonana z trzech warstw. Pierwsza to wytrzymała tkanina o grubości 0,5 mm, odporna na zabrudzenia
i zachlapania. Druga to 2-milimetrowa pianka wysokiej gęstości, której
zadaniem jest usunięcie ciśnienia z punktów kontaktowych naszych dłoni.
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Trzecia to 4-milimetrowa warstwa pianki z pamięcią, która ma za zadanie
poprawić komfort dla naszych nadgarstków.
Już tradycyjnie Logitech oferuje 2 możliwości łączenia klawiatury z komputerem – za pomocą Bluetooth 5.0 lub radiowo (dzięki dołączonemu
odbiornikowi, który podłączamy do komputera przez USB-A). Dodatkowo
można ją łączyć z maksymalnie trzema urządzeniami i szybko się pomiędzy nimi przełączać za pomocą specjalnych klawiszy.
Osobom, które nigdy nie pisały na układzie ergonomicznym, polecam
przeznaczyć przynajmniej kilka dni na zapoznanie się z nią. Absolutnie
najgorszą cechą tego układu jest to, że jak już do niego przywykniemy (co
mi zajęło dosłownie 10 minut, gdy pisałem pierwsze akapity tego artykułu),
to nie będziemy chcieli wrócić do tradycyjnego układu. Przed chwilą, kilka
akapitów wcześniej, wróciłem do mojego Think6.5 z tradycyjnym 65% układem i szybko znowu przesiadłem się na K860.
Logitech Ergo K860 będzie dostępny w Polsce w układzie ISO, czyli z pionowym Enterem oraz krótkim lewym Shiftem, obok którego przeniesiono
klawisz tyldy. Szkoda, że opcjonalnie, chociażby na zamówienie, nie będzie
modelu ANSI, bo wiele osób zdecydowanie preferuje ten układ.
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Same klawisze mają skok wynoszący prawdopodobnie ok. 1 mm – jeśli
jesteście przyzwyczajeni do skoku Apple’owych klawiatur, to będziecie
czuli się jak u siebie w domu (z wyłączeniem klawiatur Apple z mechanizmem nożycowym, które miały krótszy skok).
Klawiaturę można po prostu podłączyć do Maca (lub
innego urządzenia) i korzystać z niej normalnie, ale

Klawiaturę można po pro-

osoby bardziej wymagające powinny zdecydować
się na Logi Options, które pozwalają na dodatkową

stu podłączyć do Maca (lub

funkcjonalność, w tym przeprogramowanie niektó-

innego urządzenia) i korzy-

rych klawiszy globalnie lub zależnie od aktywnej

stać z niej normalnie, ale
osoby bardziej wymaga-

w danej chwili aplikacji. Możliwości jest w każdym
razie sporo, ale jeśli to za mało dla Was, to zawsze
możecie się dodatkowo i niezależnie wspomóc np.

jące powinny zdecydować

Karabiner Elements, aby ją dostosować do specy-

się na Logi Options, które

ficznych potrzeb – sprawdziłem, wszystko działa

pozwalają na dodatkową
funkcjonalność, w tym prze-

absolutnie wzorowo, więc nawet jeśli motoryka Wam
nie pozwala na pewne np. kombinacje klawisze, to
możecie je sobie odpowiednio zdefiniować.

programowanie niektórych
klawiszy globalnie lub zależnie od aktywnej w danej
chwili aplikacji.

Konstrukcyjnie całość wydaje się bardzo solidna
– nic nie skrzypi, na podkładce nadal nie ma śladów moich nadgarstków, a klawisze działają tak,
jak powinny. Sama klawiatura zasilana jest dwiema
bateriami AAA. Nie sprawdzałem, czy prawidłowo
funkcjonuje z akumulatorkami, dla osób, które preferują ładowanie baterii, ale zdając się na doświad-

czenie z innymi, podobnymi urządzeniami, powinna. Logitech jednocześnie
podaje, że klawiatura będzie pracowała dwa lata na tych dwóch bateriach
AAA, więc może nie warto kombinować.
Na deser jeszcze wspomnę o jej wymiarach. To pełnowymiarowa klawiatura, więc nie jest mała, a ergonomiczna konstrukcja dodatkowo wymaga
przestrzeni. Ma 456 mm szerokości, 48 mm wysokości, 233 mm głębokości i waży 1160 g.
Logitech Ergo K860 trafi do sprzedaży w marcu. Cena jeszcze nie jest znana.
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A skoro klawiatura zajmuje sporo miejsca, to
może to, zależnie od biurka i organizacji przestrzeni na nim, wymusić nadmierne odsunięcie myszki lub ograniczenie dostępnej dla niej
przestrzeni. Logitech ma na to odpowiedź…

Logitech Ergo M575
Ruszanie ręką, w której trzymamy myszkę,
może nie być najprzyjemniejszą czynnością
na świecie, a już szczególnie dla osób, które
mają RSI i sprawia im to fizyczny ból. Korzystanie z nieruchomego trackballa, którym
w całości operujemy za pomocą trzech palców, może być sporym ułatwieniem.
Ergo M575 to bezprzewodowy trackball, który
łączymy z komputerem albo za pomocą Logitechowego odbiornika RF, wpinanego w port
USB-A albo za pomocą Bluetooth. Testowałem oba rozwiązania i działają prawidłowo na
moim Macu. Jego kształt jest dopasowany do
dłoni, aby ta na nim spoczywała w naturalnej
pozycji. Powierzchnia jest wykonana z tego
samego miękkiego materiału, co chociażby
MX Master 3, produktu, który wiele osób
lepiej kojarzy. Zasilany jest jedną baterią AA
i firma zapewnia, że będzie na niej pracował
dwa lata – wybaczcie, ale nie mam fizycznie
możliwości sprawdzenia, czy to prawda; zapytajcie mnie ponownie w 2023 r.
Podobnie, jak przy K860, M575 jest dodatkowo konfigurowalne przez Logi Options,
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gdzie możemy skonfigurować zachowanie trzech dodatkowych przycisków.
Standardowo jest to przód i tył oraz trzeci przycisk myszy. Całość można
oczywiście redefiniować pod daną aplikację, jeśli chcemy mieć customowy
setup klawiszy.
W odróżnieniu od klawiatury ergonomicznej przyzwyczajenie się do trackballa może zająć więcej czasu i najważniejsza jest wytrwałość. Większość
osób powinna już po paru dniach „śmigać” na takim urządzeniu, niemniej
sprawnie niż na myszce. Kiedyś podobnie musieliśmy przyzwyczajać się do
trackpadów, a przecież osoby, które regularnie z nich korzystają, nie mają
żadnych problemów.
Ergo M575 kosztuje 219 zł i jest nadal dostępny, ale osoby wymagające
znajdą bardziej zaawansowane trackballe w ofercie Logitecha. A jeśli trackball jednak nie jest dla Was…

SPRZĘT

78

Logitech MX Vertical
Pozycja, w której układamy dłoń, aby opierać ją na myszce, nie jest naturalna.
Według testów optymalny kąt nachylenia dłoni to 57° i właśnie pod takim
kątem trzymam ją na MX Vertical, dzięki czemu redukuję w niej napięcie,
wykonując czterokrotnie mniej ruchów. Tyle z teorii, a jak jest w praktyce?
MX Vertical to myszka, do której również trzeba się początkowo przyzwyczaić. O ile może nam się początkowo wydawać niewygodne, to jak już
z niej korzystamy przez dłuższy czas, to najbardziej zaskakujący staje się
powrót do tradycyjnej myszki, która nagle wydaje się dużo gorsza.
Wykończenie MX Vertical jest znane z innych modeli firmy, jak chociażby
wspomniany MX Master 3, a miękka, gumowata powierzchnia stanowi
wygodną bazę dla naszej dłoni. Zakładając, że nie różni się znacząco od MX
Mastera, to nie powinna też zbierać brudu.
MX Vertical wyposażono w akumulator Li-Po, który powinien zapewnić
ok. cztery miesiące ciągłej pracy. W przypadku konieczności doładowania
jej wystarczy podłączyć przewód USB-C. Tylko jednominutowe ładowanie
zapewnia dodatkowe trzy godziny pracy.
Łączność z komputerem można nawiązać na jeden z trzech sposobów.
Pierwszy to tradycyjny Bluetooth, drugi to odbiornik Logitecha wpinany do
portu USB, a trzeci jest przewodowy, za pomocą kabla USB-C.
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Warto zadbać o siebie
W ciągu ostatniego roku, z oczywistych względów, spędzamy więcej czasu na siedząco i mniej
się ruszamy. Jednocześnie wielu z nas pracuje
teraz z domu, gdzie nie zawsze mamy lub mieliśmy odpowiednie warunki do stworzenia ergonomicznego miejsca pracy. Nawet jeśli lubicie
spędzać czas przy kuchennym stole lub w jadalni,
a może z laptopem na kanapie, to pamiętajcie
o prawidłowej pozycji i dbaniu o posturę.
Sam temat trochę odpuściłem i skończyło się
to na rehabilitacji przez nadmiernie obciążone
mięśnie barków, a droga do ich prawidłowego
rozluźnienia nie jest przyjemna. Obecnie czekam jeszcze na moment, w którym Logitech
wprowadzi na polski rynek swój ergonomiczny
fotel, tworzony wspólnie z Herman Miller, żeby
dopełnić układankę.
Chciałbym tutaj zwrócić też uwagę osobom
młodszym ode mnie – nawet jeśli dzisiaj nie
odczuwacie z tego tytułu nieprzyjemnych skutków, to mogą one się pojawić spotęgowane
w późniejszym okresie Waszego życia, dlatego
gorąco Was zachęcam do rozpoczęcia dobrej,
zdrowej praktyki już teraz.
Nie zapominajcie też o tym, żeby raz na godzinę
wstać, porozciągać się i przejść kawałek, chociażby wokół salonu. To poprawia krążenie krwi
i dokrwienie mózgu, więc finalnie powinno Wam
też pomóc skupić się na wykonywanym zadaniu
i zwiększyć efektywność Waszej pracy.
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TP-LINK Archer AX90
– jeszcze szybciej

Wi-Fi 6 stało się w portfolio TP-LINK standardem. Miesiąc temu
testowałem dość podstawowy model AX50, tym razem na moje
biurko trafił znacznie mocniejszy AX90. Nie spodziewałem się po nim
aż tylu nowości.
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Nowa seria routerów TP-LINK cechuje się stonowanym wzornictwem i stosunkowo niewielkimi rozmiarami obudów. AX90 jest, w porównaniu do
używanego przeze mnie na co dzień C5400X, wręcz kompaktowy. Razem
z antenami ma 19 cm głębokości i 30 cm szerokości, więc łatwiej zmieścić
go na biurku bądź na wąskiej półce. Z wysokością jest już gorzej, bo przez
długość anten mierzy on ok. 17 cm. Obudowę zrobiono głównie z matowego plastiku, jedynie na środku mamy błyszczący pasek do przyciągania
kurzu. Górna obudowa ma promienisty wzór, który jednocześnie maskuje
otwory w obudowie, służące do wentylacji urządzenia. Na środku, przy
dolnej krawędzi, znalazły się trzy diody sygnalizacyjne, na górze umieszczono jeszcze jeden świecący element (można go wyłączyć). Zestaw portów routera jest bardzo szeroki, a większość z nich trafiła na tył obudowy.
Mamy jeden port LAN/WAN 2,5 Gb/s, jeden LAN/WAN 1 Gb/s, trzy porty
LAN 1 Gb/s oraz dwa porty USB-A. Szybszy, w standardzie 3.0, jest na boku
urządzenia, natomiast wolniejszy, w standardzie 2.0, znalazł się z tyłu.
Rzadko zwracam uwagę na opakowanie produktu, ale w przypadku tego
urządzenia muszę zrobić wyjątek. Jest absurdalne, nieekologiczne i niewygodne. W pudle o wymiarach 26 × 34 × 18 cm znalazł się router z zamontowanymi na sztorc antenami, niewielkie pudełko z zasilaczem i kablem
sieciowym oraz masa wypełniaczy w postaci pianki. Z powodzeniem
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Interfejs przeglądarkowy odświeżono, przez co dostęp do podstawowych funkcji stał się prostszy, a wszystkie zaawansowane
ustawienia uporządkowano i zamknięto w wydzielonym menu.

można było zdemontować anteny i spakować wszystko w opakowanie
przynajmniej o połowę mniejsze.
Konfiguracja routerów TP-LINK jest zawsze banalna i nie inaczej jest w tym
przypadku. Najprościej zrobić to przez aplikację Tether na smartfonie,
która w kilku krokach pozwala ustawić hasło dostępu, skonfigurować
zabezpieczenie Wi-Fi oraz wybrać tryb pracy urządzenia (router lub access
point). Świetnie sprawdza się też podczas codziennego zarządzania siecią
– to dokładnie ten sam program, co w przypadku pozostałych urządzeń
firmy. Interfejs przeglądarkowy odświeżono, przez co dostęp do podstawowych funkcji stał się prostszy, a wszystkie zaawansowane ustawienia
uporządkowano i zamknięto w wydzielonym menu. Dla początkującego
użytkownika będzie z pewnością prostszy w obsłudze: na górze strony
umieszczono pięć dużych ikon, przenoszących do podglądu sieci, ustawień połączenia z internetem, konfiguracji Wi-Fi, zabezpieczeń oraz
opcji zaawansowanych. Ważną nowością jest szyfrowanie WPA3 Personal,
zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa sieci. Dopiero w ostatnim
menu mamy długą listę ustawień, w pozostałych sekcjach opcji jest niewiele i są dokładnie opisane. W pierwszych czterech sekcjach mamy więc
konfigurację nazwy i hasła do sieci Wi-Fi dla nas i dla gości, ustawienie
Smart Connect (ukrycie pod jednym SSID sieci w obu pasmach), OFDMA
i TWT, klonowanie adresu MAC czy sposobu przyznawania IP. Mamy też
rozbudowaną sekcję HomeShield, która zastąpiła HomeCare. Z przeglądarki możemy jednak zapoznać się tylko z opisami funkcji, podczas gdy
do korzystania z nich potrzebna jest aplikacja Tether na smartfonie. Na
HomeShield składa się generowanie raportów o stanie sieci, skanowanie
jej w celu znajdowania zagrożeń i optymalizacji wydajności, ustalenie kontroli rodzicielskiej i limitów dla poszczególnych urządzeń oraz priorytetu
połączenia danego klienta z siecią. Dostępna jest też wersja Pro subskrypcji, która pozwala na bardziej zaawansowaną konfigurację filtrowania treści, blokowania użytkownikom dostępu zgodnie z harmonogramem czy
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szczegółowe raportowanie czasu spędzonego w sieci. Subskrypcja to koszt
29,90 zł miesięcznie, co wydaje się sporą kwotą za funkcje, które bazują
głównie na lokalnej konfiguracji. Każdy nowy użytkownik dostaje miesiąc
takiej subskrypcji bezpłatnie, ale czas ten wystarcza zaledwie na porządne
przetestowanie możliwości, jakie ona oferuje.
Parametry techniczne AX90 odpowiadają cenie, w jakiej jest dostępny.
Urządzenie wyposażono w 4-rdzeniowy procesor Broadcom o taktowaniu rdzenia 1,5 GHz. Ma osiem anten, obsługujących łącznie trzy sieci
bezprzewodowe: dwie na częstotliwości 5 GHz i jedną 2,4 GHz. Podobnie
jak w innych modelach, tak i tu wykorzystywany jest beamforming, czyli
kierunkowa transmisja danych. Pozwala uzyskać lepszy zasięg sieci przy
jednoczesnej optymalizacji mocy nadawania sygnału. Wśród funkcji,
oprócz przekierowania portów, QoS (nadawania priorytetów w zależności
od klienta), Airtime Fairness czy konfiguracji VPN, pojawiają się też bardziej
rozbudowane ustawienia urządzeń podłączanych przez USB, pozwalające
korzystać z podłączonego dysku do wykonywania kopii Time Machine.
Nowością jest funkcja OneMesh, pozwalająca na zbudowanie sieci z kompatybilnych urządzeń. Obecnie w ofercie TP-LINK jest już kilka routerów
i access pointów tego typu, przed zakupem trzeba się jednak upewnić, czy
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dane urządzenie jest wspierane. Funkcji nie otrzymały bowiem wszystkie
nowe produkty, a jedynie wybrane (nie ma jej na przykład AX50, ale jest
dostępna w tańszym AX20). Wysokie parametry techniczne routera przekładają się na równie dobrą wydajność. Już AX50 wystarczał, bym w każdym miejscu w mieszkaniu mógł korzystać z pełnej prędkości internetu,
oferowanej przez mojego dostawcę (300 Mb/s pobierania i 50 Mb/s wysyłania) oraz grać przez internet, nie odczuwając różnicy względem połączenia
przewodowego. AX90 również obsługuje Wi-Fi 6, więc i prędkość działania
pozostała niezmieniona. Ze względu na trzy pasma obsługiwane jednocześnie urządzenie ma jednak większą przepustowość, a dzięki funkcji
OneMesh będzie dużo lepszym rozwiązaniem w większych mieszkaniach
i domach, gdy podstawowy zasięg routera okaże się niewystarczający.
Wi-Fi 6 to niewątpliwie przyszłość sieci bezprzewodowych. TP-LINK AX90
nie tylko obsługuje ten standard, ale ma też wiele innych funkcji, gwarantujących zarówno świetną jakość sygnału, jak i pozwalających na zwiększenie zasięgu sieci bez konieczności wymiany routera na inny. Po raz
pierwszy od dawna zmieniono też interfejs, co powinni docenić szczególnie początkujący użytkownicy. Niesmak pozostawia natomiast droga subskrypcja HomeShield – miesiąc, który oferowany jest w cenie urządzenia,
to zdecydowanie za krótko, szczególnie że router nie należy do tych tanich.

TP-LINK Archer		
AX90
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo duża prędkość transferu
• dobry zasięg
• funkcja OneMesh
Minusy:
• płatna subskrypcja HomeShield
Cena: około 1300 PLN
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Nie bądź jak polityk
– nie daj się hakerom
Trafiły do mnie na testy 2 modele Yubikey 5C NFC – z interfejsami
USB-C i NFC oraz 5Ci z USB-C i Lightning. Dzięki kluczom Yubikey
możemy zabezpieczyć konto na Facebooku, Twitterze, Instagramie
i w wielu innych serwisach, ale również logowanie do systemu macOS.
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Ostatnio wiele osób ze sceny politycznej padło ofiarą włamań lub przejęć
kont w serwisach społecznościowych, czasem również kont poczty elektronicznej. Kto jak kto, ale osoby publiczne powinny dbać o wysoki poziom
zabezpieczeń dostępu do serwisów społecznościowych i być szczególnie
wyczulonymi na różnego rodzaju ataki socjotechniczne. Nie każdy musi
być specjalistą od cyberbezpieczeństwa, ale podstawy należy znać albo
wynająć specjalistę i zastosować się do jego uwag.
Każdy z nas może stać się celem ataku, może będziemy jednym z kilkuset
lub więcej losowych celów bądź z jakchiś powodów będzie to personalizowany atak tylko na nas, nasze dane, nasze konta. Co możemy zrobić? Po
pierwsze włączyć wszędzie MFA (uwierzytelnienie wieloskładnikowe), najczęściej używane jest 2FA.

Co to jest 2FA?
To Two-Factor Authentication. Do zalogowania się wówczas nie wystarczy tylko login i hasło, niezbędny jest też dodatkowy kod autoryzacyjny.
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Metod jego uzyskania jest kilka, np. serwis wysyła nam SMS z kodem lub
do wygenerowania kodu korzystamy z jednej z wielu aplikacji uwierzytelniających sparowanej z danym serwisem/usługą, np. Google Authenticator, MS Authenticator, OTP Auth. Obie metody wymagają smartfona i tu
się zaczynają niebezpieczeństwa. Możemy – każdy z nas, nie trzeba być
politykiem lub celebrytą – zostać celem personalizowanego ataku (spear
phishing). Nasz numer telefonu zostanie przejęty – znamy takie przypadki.
Smartfon może zostać zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Albo
zwyczajnie się rozładować. Co wtedy?

Jak się chronić?
Rozwiązaniem mogą być klucze sprzętowe U2F. Do niedawna spotykane
tylko w korporacjach, drogie i skomplikowane we wdrożeniu. Na szczęście
rozwój technologii sprawia, że również rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa tanieją, a, co ważniejsze, stają się przyjazne dla użytkownika.
Jednym z takich przykładów są klucze sprzętowe firmy Yubico, współpracujące również z iOS/iPadOS/macOS.
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Trafiły do mnie na testy 2 modele Yubikey 5C NFC – z interfejsami USB-C
i NFC oraz 5Ci z USB-C i Lightning. Dzięki kluczom Yubikey możemy zabezpieczyć konto na Facebooku, Twitterze, Instagramie i w wielu innych serwisach, ale również logowanie do systemu macOS.

Jak to działa?
Upraszczając: na kluczu są zapisane dane, drugi składnik uwierzytelniania
dwuetapowego. Skonfigurowanie go jako urządzenia uwierzytelniającego
w serwisie/usłudze generuje parę kluczy, które są przetrzymywane w danym
serwisie (nie na kluczu). Przy próbie logowania serwis wysyła żądanie (challenge), które jest podpisywane przez nasz klucz i odsyłane i następuje
sprawdzenie podpisu z kluczem wygenerowanym wcześniej podczas konfiguracji. Klucz U2F komunikuje się bezpośrednio z przeglądarką lub programem, do którego się logujemy, co powoduje, że jest niepodatny na ataki za
pomocą keylogera czy phishing. Nawet jakbyśmy ulegli socjotechnice atakującego, nie jesteśmy w stanie podać mu kodu do zalogowania się. Żeby się
zalogować, niezbędne jest fizyczne posiadanie klucza U2F.
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Jaki klucz wybrać?
Yubico ma w ofercie kilka modeli kluczy. Różnią się przede wszystkim
interfejsami fizycznymi i wielkością oraz czasem dodatkowymi funkcjami,
jak np. możliwość przechowywania podpisu cyfrowego. Do mnie trafiły 2
klucze z najnowszej serii YubiKey 5.
Pierwszy to 5C NFC z interfejsem USB-C i NFC. Taki klucz będzie działał
z najnowszymi komputerami Apple oraz modelami iPhone’a od modelu 7
w górę, obsługującymi standard NFC dla aplikacji firm trzecich.
Drugi to 5Cl z interfejsem USB-C oraz Lightning, współpracujący jak ten
pierwszy z komputerami wyposażonymi w USB-C oraz z modelami iPhone’a/iPada z portem Lightning.
Niestety iPady z portem USB-C nie są jeszcze obsługiwane przez klucze
Yubico. Ma to związek z blokadami systemowymi dostępu do portu USB-C.
Jeżeli mamy wątpliwości, jaki klucz będzie najlepszy dla nas, producent
przygotował krótki quiz, który pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie.

Jak używać?
Większość serwisów internetowych wspiera logowanie kluczem sprzętowym. Powiększającą się listę można znaleźć na stronie producenta wraz
z dokładnymi instrukcjami konfiguracji. Liczba serwisów, usług zależy też
od modelu klucza. Powyższa jest dla testowanego przeze mnie klucza
5c NFC. Po skonfigurowaniu klucz po prostu podłączamy do komputera,
iPhone’a/iPada, kiedy zostaniemy o to poproszeni podczas logowania.
W przypadku modelu NFC wystarczy go zbliżyć do górnej krawędzi kompatybilnego urządzenia.
Jeżeli usługa, z której korzystacie, nie wspiera bezpośrednio kluczy U2F,
ale wspiera „zwykłe” 2FA z wykorzystaniem aplikacji uwierzytelniającej,
to też możecie użyć klucza sprzętowego. Niezbędnym dodatkiem do tego
będzie Yubico Authenticator, czyli aplikacja uwierzytelniająca dostępna
na Windows, macOS, Linux, Android i iOS. Paruje się ją z serwisem, jako
uprawnioną do generowania kodów 2FA. Czym różni się od innych tego
typu aplikacji? Do wygenerowania kodu wymaga podłączenia klucza
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Yubico. Jedynym słabym punktem takiego
zabezpieczenia jesteśmy my. Zmanipulowany
za pomocą socjotechniki użytkownik może
przekazać przestępcy tak wygenerowany kod.
Dlatego, jeżeli to jest tylko możliwe, używajmy
bezpośredniego logowania za pomocą klucza.
Klucze z serii Yubico 5 umożliwiają dodatkowo zapisywanie na nich podpisów cyfrowych, certyfikatów bezpieczeństwa etc., oraz
bezpośrednie zabezpieczenie logowania
do systemu macOS. Ze względu na stopień
skomplikowania i obszerność tematu te
tematy zasługują na osobny tekst, który, mam
nadzieję, ukaże się w następnym iMagazine.

Nie ma zabezpieczeń idealnych
Podstawowym niebezpieczeństwem związanym z kluczem sprzętowym jest to, że
możemy go zgubić. Jeżeli to była jedyna
skonfigurowana opcja logowania wieloskładnikowego, to możemy mieć duży problem.
Podstawowym wyjściem w takiej sytuacji jest
posiadanie zapasowego klucza trzymanego
w bezpiecznym miejscu, nie musi to być
taki sam model, i skonfigurowanie go jako
drugiego w używanych przez nas serwisach.
Ze względów bezpieczeństwa nie ma opcji
kopiowania kluczy Yubico, każdy musi być
osobno skonfigurowany w usłudze, do której
ma być używany.
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Niestety, nie wszystkie popularne serwisy pozwalają na używanie dwóch
kluczy U2F. Co wtedy? Możemy sobie zostawić jako furtkę tradycyjne logowanie 2FA z kodami wysyłanymi SMS lub generowanymi aplikacją, tylko
wtedy zabezpieczenie kluczem traci trochę sens, bo zawsze atakujący może
wybrać inną metodę dostarczenia kodu, taką, którą udało mu się przejąć.
Bezpieczniejszą opcją jest wygenerowanie kodów zapasowych. Zawsze podczas konfiguracji uwierzytelniania wieloskładnikowego, bez względu na tom
czy kluczem sprzętowym, kodami SMS, z aplikacji, serwis daje nam możliwość
zapisania kilku kodów bezpieczeństwa na wypadek, gdybyśmy stracili dostęp
do głównej metody ich generowania. Zapisujemy takie kody i trzymamy
w bezpiecznym miejscu, najlepiej razem z zapasowym kluczem U2F.
Każde zabezpieczenie da się obejść, jeżeli atakujący dysponuje czasem,
odpowiednimi środkami i jest wystarczająco zdesperowany, by dostać się
do naszych danych. Jeżeli będziemy przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci, nie klikali podejrzanych linków, stosowali bezpieczne
hasła, używali uwierzytelniania wieloskładnikowego, najlepiej sprzętowego,
to na pewno utrudnimy przejęcie naszych dostępów, kont i danych na tyle, że
dalsze próby ataku będą po prostu zbyt czasochłonne i kosztowne. Chyba że
jesteśmy w polityce… W takim przypadku wynajmijmy specjalistę.
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Twelve South ParcSlope
– wyższy komfort
Pracując w domu, większość osób korzysta wyłącznie z laptopa.
Podstawka ParcSlope pozwala ustawić go w takiej pozycji, by dłużej
używać go bez bólu karku czy pleców.

SPRZĘT

93

Nazwa nowej podstawki Twelve South musi z jakiegoś powodu być bardzo dobra, producent używa jej bowiem już drugi raz i to w odniesieniu
do bardzo podobnego produktu. W 2015 roku pojawiła się pierwsza
wersja podpórki, której funkcją było ustawienie laptopa pod kątem
kilkunastu stopni, co poprawiało komfort pisania i podnosiło ekran
o kilka centymetrów. Dość szybko wycofano ją jednak ze sprzedaży, co
było zastanawiającym posunięciem – używam jej do dziś, jest po prostu
praktyczna. Teraz w ofercie Twelve South pojawiła się nowa wersja ParcSlope, której funkcja pozostała niezmieniona, za to doczekała się całkowicie nowego wzornictwa. Zrobiono ją z jednego kawałka aluminium,
opatrzonego gumowymi elementami do przytrzymywania komputera
oraz trzema podkładkami z tego samego materiału na dole, stabilizującymi konstrukcję na blacie. Z tyłu znalazł się też otwór, przez który
można przeciągnąć kable – przyda się zwłaszcza wtedy, gdy używamy jej
zawsze w tym samym miejscu.

SPRZĘT

94

Podstawka występuje na razie tylko w jednym kolorze: jest czarna, a nie
szara, producent nie próbował dopasować koloru do palety Apple. ParcSlope jest na tyle ciężka, że nie przemieszcza się podczas stawiania na
niej komputera czy rysowania na leżącym na niej iPadzie (kompatybilny
jest każdy, choć Mini może być prawidłowo podparty jedynie w pionie).
Niestety, zwężenie tylnej podpórki sprawia, że podczas wciskania skrajnych klawiszy komputer delikatnie się buja. Czuć to nawet na 13-calowym MacBooku Pro, w przypadku szerszego, 16-calowego modelu efekt
może być jeszcze wyraźniejszy. Z iPadem jest już znaczenie lepiej i nawet
mniejszy, 11-calowy Pro jest bardzo stabilny. Korzystanie z ParcSlope wymaga chwili przyzwyczajenia,
bo o ile sam ekran znajduje się po prostu wyżej,

ParcSlope wymaga chwili

to klawiatura ustawiona jest pod kątem 18 stopni.
Pozycja ta sprawia, że nadgarstki są bardziej wypro-

przyzwyczajenia, bo o ile

stowane bądź wręcz lekko wygięte w górę. Pisanie

sam ekran znajduje się po

w ten sposób jest komfortowe, znacznie wygodniej

prostu wyżej, to klawiatura
ustawiona jest pod kątem
18 stopni.

korzystało się mi też z TouchBara (na który podczas
używania trzeba patrzeć). Wyżej umieszczony ekran
wpływa korzystnie na obciążenie karku, nie trzeba
się już tak mocno schylać. Zdecydowanie lepiej
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widać też nas przez kamerę, która nie pokazuje już twarzy od dołu. ParcSlope odciąża też komputer, spód nie przylega już do blatu, co poprawia
obieg powietrza. Decydując się na tę podstawkę, należy jednak pamiętać, że nie oferuje ona żadnych możliwości regulacji, więc jeśli oferowany
przez nią kąt nachylenia klawiszy nie będzie nam odpowiadał, będziemy
mogli ją jedynie zwrócić.
Uważam pierwszą generację ParcSlope za produkt niezwykle udany
i pomysłowy. Jej następca oferuje właściwie identyczne możliwości, choć
wygląda lepiej – wizualnie podstawka jest znacznie mniej toporna, wrażenie to potęguje też czarny kolor. Dziwi mnie jednak to, że zmiany na
tym się kończą, zwłaszcza że dotąd Twelve South z generacji na generację czyniło swoje produkty lepszymi.

Twelve South 		
ParcSlope
•
•
•
•

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

• komputer ustawiony bardziej
ergonomicznie
• uniwersalny – pasuje i do laptopa,
i do tabletu
Minusy:
• komputer lekko się kołysze
• brak regulacji wysokości
Cena: 59,99 USD
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Xiaomi Mi Watch Lite
– tanio i dobrze
Jeśli chcemy kupić opaskę fitness, to za 200 zł możemy znaleźć kilka
godnych uwagi modeli. Za te same pieniądze wybór smartwatchy jest
zdecydowanie mniejszy, aczkolwiek Xiaomi Mi Watch Lite mieści się
w tej kwocie. I jest naprawdę dobry.
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Xiaomi przyzwyczaiło klientów do tego, że za mniejszą niż u konkurencji kwotę dostają sprzęt o zbliżonych funkcjach i niezłym wzornictwie.
W przypadku Mi Watch Lite jest jednak tanio, nawet jak na tego chińskiego
producenta. Zegarek jest bardzo zgrabny, ma prostokątny wyświetlacz
i jednolitą obudowę tylko z jednym przyciskiem w miejscu koronki. Boki
koperty są płaskie, szkło pokrywające ekran ma natomiast lekko wypukły
kształt. Na spodzie znalazł się czujnik tętna i piny do ładowania. Pasek
zrobiono z porządnej gumy, zamyka się na klasyczną sprzączkę. Niestandardowe jest za to mocowanie do zegarka – to zatrzask, nie sposób więc
będzie znaleźć alternatywnych pasków. Urządzenie dostałem w wersji
czarnej, która prezentuje się bardzo zgrabnie, w portfolio Xiaomi dostępne
są też inne wersje kolorystyczne (w tym jasnobeżowa i granatowa). Zegarek
waży niewiele, bo około 35 g, na nadgarstku go po prostu nie czuć. Jest też
płaski i stosunkowo mały, dzięki czemu nie zaczepia się o ubranie. W komplecie dostajemy ładowarkę, która pełni też funkcję stacji dokującej, po
wpięciu do niej urządzenia na ekranie wyświetla się tylko zegar, poziom
baterii i data. To przydatny dodatek, aczkolwiek podłączanie do ładowania
po ciemku to pewne wyzwanie, urządzenie trzeba odpowiednio „wkliknąć”
– znacznie lepszy byłby magnes, ale w tej cenie trudno tego wymagać.
Jeśli Xiaomi oszczędzało na czymś, projektując Mi Watch Lite, z pewnością nie była to jakość materiałów – matowa obudowa nie rysuje się łatwo,
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podobnie zresztą, jak szkło pokrywające wyświetlacz. Ekran spełnia swoją
funkcję, ale nie wypełnia całego frontu, co więcej, na górze i na dole jest
sporo wolnej przestrzeni. Ma przekątną o długości 1,4 cala i rozdzielczość 320
× 320 px. Jasność jest dobra, a dodatkowo zmienia się automatycznie. Trudno
mieć też zastrzeżenia do nasycenia kolorów, pomimo tego, że to ekran TFT.
To, co natomiast dobre nie jest, to reakcja na dotyk. O ile trafienie w element interfejsu nie przysparzało mi problemu, to już odczytywanie gestów
pozostawiało wiele do życzenia. Sytuacji nie ułatwiał brak animacji przechodzenia między ekranami – dotyczy to całego systemu. Urządzenie działa
na autorskim oprogramowaniu Xiaomi, które czerpie z konkurencyjnych
rozwiązań, ale nie wprowadza niczego nowego. Tarczę zegarka można łatwo
zmienić, standardowo zainstalowanych jest kilka, ale
bez trudu pobierzemy nowe (z aplikacji na smartfonie). Niektóre z nich można personalizować, ale możliwości są ograniczone. Wybór dostępnych tarcz jest

Trzeba zapamiętać, co

jednak na tyle duży, że każdy powinien coś dla siebie

oznacza dany obrazek,

znaleźć. Z góry ekranu wysuwamy belkę powiado-

przez co przez pierwszych
kilka dni regularnie myliłem niektóre ikony.

mień, z dołu natomiast menu skrótów. Powiadomienia
nie są niestety interaktywne, nie można też odczytać
dłuższych tekstów, są po prostu ucinane. Przesuwając w prawo i lewo, przechodzimy natomiast między
widżetami. Wśród nich znajdziemy tętno, pogodę, sterowanie muzyką, podsumowanie snu i aktywności. Ot,
podstawy, ale czytelnie zaprezentowane. Dużo mniej
przejrzyste jest menu wywoływane wciśnięciem przy-

cisku. Składa się z dziewięciu ikon, szczelnie wypełniających ekran. Te nie są
opatrzone żadnym opisem, nie ma też sygnalizatora, który sugerowałby, że
możemy przewinąć ikony w dół, do kolejnego zestawu dziewięciu funkcji.
Trzeba zapamiętać, co oznacza dany obrazek, przez co przez pierwszych
kilka dni regularnie myliłem niektóre ikony.
W oprogramowaniu Mi Watch Lite znajdziemy wszystkie niezbędne aplikacje, wliczając w to minutnik, stoper i budzik, prognozę pogody czy podsumowanie aktywności. Mamy też trening oddechu (na wzór tego z Apple
Watcha), pomiar tętna, kompas, pomiar ciśnienia atmosferycznego i wysokości, znajdowanie telefonu czy latarkę (czyli włączenie maksymalnego
podświetlenia ekranu). Najbardziej rozbudowanym elementem są treningi
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– łącznie dostępne są tryby dla 11 aktywności, od biegania, jazdy na rowerze
i pływania po grę w krykieta. Choć nie da się personalizować ekranów, to
dostęp do danych podczas aktywności jest wygodny, przewijając w pionie,
można podejrzeć na przykład tempo czy spalane kalorie. Zegarek ma GPS,
a trasę rejestruje naprawdę dobrze, choć potrzebuje od kilkunastu sekund
do około minuty na złapanie sygnału (duży wpływ ma na to zachmurzenie).
Jakość rysowania śladu i wyliczania na tej podstawie przebytego dystansu
jest zadowalająca, na znanej trasie, którą biegam, odchylenia wynosiły do
kilku procent. Zegarek ma wodoszczelną (do ciśnienia 5 ATM) obudowę,
więc można z nim z powodzeniem pływać. Przyznaję, że jak na sprzęt w tej
cenie możliwości sportowe wypadają ponadprzeciętnie dobrze. Gorzej
niestety jest z baterią, bo o ile podczas codziennego użycia rozładowuje
się bardzo wolno i wystarcza na minimum tydzień
pracy, to już podczas biegu znika zdecydowanie
szybciej. Pół godziny treningu z GPS zużywa około
15% ładunku, więc maratonu z nim nie przebiegniemy

Choć nie da się personalizować ekranów, to dostęp
do danych podczas aktywności jest wygodny.

(chyba że jesteśmy naprawdę dobrzy).
Do obsługi zegarka służy aplikacja Xiaomi Wear
Lite. Program jest bardzo przejrzysty, a głównym
widokiem jest ekran z kafelkami, symbolizującymi
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mierzone parametry. Pozwala on też przeglądać i instalować nowe tarcze
zegarka, zmieniać niektóre ustawienia oraz zarządzać kontem Xiaomi,
które jest potrzebne do korzystania z aplikacji. Xiaomi Wear Lite umożliwia
też śledzenie treningów jedynie za pomocą telefonu – dyscypliny zawężone są do biegu w terenie i na bieżni, marszu i jazdy na rowerze, ale to
właśnie podczas tych aktywności korzystanie ze smartfona jest możliwe.
Niestety, program nie ma integracji z systemową aplikacją Zdrowie na iOS.
Ogólnie jednak aplikacja robi dobre wrażenie, jest prosta, ale wszystko
działa w niej dobrze, jest też poprawnie przetłumaczona.
Niska cena wcale nie musi oznaczać słabej jakości czy braku istotnych
funkcji. Xiaomi Mi Watch Lite jest tego doskonałym przykładem. Za 200 zł
dostajemy zgrabny, dobrze wykonany zegarek z GPS, z pomiarem tętna, śledzeniem aktywności i całkiem wygodnymi trybami sportowymi. Owszem,
czuć, że producent oszczędził na silniczku wibracyjnym (ten, którego użył,
nieprzyjemnie brzęczy) i niespecjalnie przyłożył się do zaprojektowania
interfejsu, ale wszystko to niedogodności, do których można się przyzwyczaić. Mnie Watch Lite działa bowiem całkiem szybko, ma przyzwoitą baterię
i niezłą aplikację na smartfona. A do tego naprawdę dobrze wygląda.

Xiaomi Mi 			
Watch Lite
•
•
•
•

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

Plusy:
• wiele funkcji ze znacznie droższych zegarków
• bardzo zgrabna obudowa
Minusy:
• wiele funkcji ze znacznie droższych zegarków
• bardzo zgrabna obudowa
Cena: około 200 PLN
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Oakley Prizm Gaming
Muszę przyznać, że trochę zaskoczyły mnie okulary przeznaczone
głównie dla graczy komputerowych, ale pierwszy mecz z nimi na
nosie, rozegrany w Counter-Strike: Global Offensive, zakończyłem
z wynikiem 36 fragów i 12 śmierci, więc to przypadek, czy rzeczywiście
poprawiła mi się koncentracja?
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Oakley Prizm Gaming mają za zadanie chronić wzrok przed emisją niebieskiego światła (o 40% zmniejszane jest niebieskie światło w zakresie 380–500 nm), wzmacniać kolory, poprawiać kontrast oraz ostrość
obrazu na monitorze. Dostępne są wersji „zerówkowej” dla osób, które
nie potrzebują okularów korekcyjnych, ale można je również zamówić
w wersji ze szkłami korekcyjnymi, np. w salonach Optique oraz online.
Jeśli chodzi o same oprawki, to modeli do wyboru jest mnóstwo. Ta seria
korzysta z oprawek, których nauszniki nie będą przeszkadzały osobom,
które mają na głowie headsety. Firma reklamuje również, że soczewki
wykorzystują specjalne barwniki, redukujące rozpraszające kolory
i wzmacniające te, na które nasze oczy są bardziej wrażliwe.
Temat wpływu niebieskiego światła na nasze oczy, zdrowie i senność jest
dyskusyjny. Adiunkt Phillip Yuhas z The Ohio State University College
of Optometry twierdzi, że niebieskie światło nie jest naszym największym wrogiem. Mówi, że światło słoneczne to w znaczącej mierze światło
niebieskie (czyli mieszczące się w zakresie 380–500 nm) i w słoneczne
popołudnie, jest 100 tys. razy jaśniejsze od ekranów naszych monitorów. Jednocześnie podtrzymuje, że niebieskie światło przede wszystkim
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wpływa na rytm dobowy, ponieważ
nasze ciała przez jego pryzmat oceniają,
czy mają być pobudzone, czy powoli
szykować się do snu. Ale nasze oczy
są również wyczulone na inne kolory,
więc wycięcie tylko niebieskiego pasma
nie pomaga, podobnie jak zmniejszenie jasności monitora, co potwierdzają

stosowne badania. Jeśli szykujemy się
do snu, to jakiekolwiek jasne światło
utrudnia nam zaśnięcie i lepszy efekt
osiągniemy, czytając papierową książkę,
niż gapiąc się w ekrany smartfonów czy
tabletów. Ciekawym spostrzeżeniem
jest też to, ile razy człowiek średnio
mruga – przed ekranem robi to sześć
razy na minutę, a z dala od niego 12. To
wysusza oczy i męczy je, dlatego zaleca
zasadę „20-20-20” – robić 20-sekundową
przerwę co 20 min i patrzeć na obiekty
znajdujące się 20 stóp lub więcej od nas
(6,1 m), co pozwala oczom odpocząć.
Warto też rozważyć stosowanie kropli
do oczu. Amerykańska Akademia Oku-

listyki ponadto twierdzi, że niebieskie
światło nie powoduje chorób oczu, nie
jest przyczyną ich zmęczenia i że można
przygotować się do snu bez specjalnych
okularów.
Tymczasem badanie przeprowadzone

przez Brigham and Women’s Hospital
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twierdzi, że niebieskie światło stymuluje nasz mózg, dzięki czemu
możemy się bardziej skupić na wykonywaniu zadania. Uczestnicy
badania, którzy byli poddani niebieskiemu światłu, mieli szybsze czasy
reakcji, byli mniej senni i dłużej utrzymywali atencję. Czy zatem okulary gamingowe, wycinające niebieskie światło, nie powinny pogorszyć
naszych wyników podczas grania? Niektórzy twierdzą, że duże ilości
niebieskiego światła zwiększają zmęczenie, ale pamiętajmy, że ekrany
emitują ułamek niebieskiego światła pochodzącego ze słońca.
Z tych badań i informacji zatem wynika, że filtrowanie niebieskiego
światła, wbrew temu, co twierdzi Oakley, nie wpływa na „odczucia i zmęczenie wzroku płynące z długiego przesiadywania przez monitorami”.
Na przekór temu, wycięcie niebieskiego światła powinno teoretycznie
zmniejszać naszą koncentrację oraz powodować większą senność.
W moich testach, gdzie w ciągu ostatniego miesiąca korzystam z tych
okularów codziennie, nie zauważyłem żadnego wpływu na zmęczenie czy senność ani na poprawę mojej czujności. Nie zauważyłem też
wpływu na czasy reakcji. Niestety, CS:GO jest na tyle nieprzewidywalnym
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i niepowtarzalnym środowiskiem, że ciężko porównać jeden mecz do
drugiego, a co dopiero wplątać w to dodatkowo okulary. Bardziej jednak
interesuje mnie modyfikowany kontrast i kolory, które wydają się zdecydowanie bardziej interesującym aspektem tej zagadki – czy to rzeczywiście mi pomagało osiągnąć lepsze wyniki, czy to czysty przypadek?
Obawiam się, że bez wyników badania na większym gronie osób, nie
będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Do jednego jednak nie mam
żadnych wątpliwości – jakość wykonania Oakley Prizm jest wzorowa.
Więcej informacji na temat wszystkich dostępnych oprawek znajdziecie

na stronie Oakley, a wideo z moimi pierwszymi wrażeniami dostępne
jest na naszym kanale.

SPRZĘT
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Baseus Otaku Life Rotary
Adjustment Lazy Hotder
Baseus Otaku Life Rotary Adjustment Lazy Hotder – strasznie długa
nazwa dla bardzo prostego i praktycznego urządzenia – mocowania
na wysięgniku dla iPada lub telefonu.
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Bardzo długo szukałem rozwiązania mojego
„problemu”. Otóż od początku sezonu zimowego przesiadłem się na trenażer i zacząłem
jeździć na swoim rowerze w domu. Początkowo miałem pomysł, aby pedałować podczas
oglądania filmu w TV. Szybko został jednak
zarzucony, gdy okazało się, że zwyczajnie jest
za głośno dla reszty domowników. Ja miałem komfort i duży TV, ale wszyscy pozostali
musieliby zaakceptować ciągłe tło dźwiękowe,
przypominające pracę golarki albo miksera.
Nie chcieli… Życie.
Musiałem przenieść się do gabinetu. Ale czym
jest jazda w domu bez możliwości oglądania
czegoś? W końcu pedałowanie i patrzenie się
w ścianę jest nudne. Pierwszy pomysł był taki,
że postawiłem iPada na biurku. Jednak było
dość daleko i niewygodnie, bo każde zatrzymanie filmu musiało wiązać się z zejściem
z roweru. Poza tym ekran iPada z odległości
wydawał się malutki.
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Potrzeba jest matką wynalazku. Budowałem różne konstrukcje, ale były
niestabilne. Zacząłem zastanawiać się, co zrobić i wtedy z pomocą przyszedł internet. Okazuje się, że chiński Baseus ma w swojej ofercie to, czego
potrzebowałem. Dość długie ramię-wysięgnik, do którego mogę bez problemu wpiąć swojego iPada Pro 11".
Ramię przykręcamy np. do blatu, ustawiamy kąt sztywnego ramienia, poprawiamy ustawienie elastycznym końcem, głowicą 3D ustawiamy idealny kąt
mocowania i voilà, jesteśmy w domu. Problem rozwiązany za około 80 zł.

Baseus Otaku Life Rotary Adjustment Lazy Hotder dostępny jest w dwóch
kolorach – białym (taki kupiłem, aby pasował do mojego biurka) oraz czarnym. Konstrukcja jest solidna, iPad mocno i stabilnie siedzi w mocowaniu.
Jedyny minus jest taki, że sztywne ramię nie ma możliwości kręcenia się
wokół własnej osi, dlatego trzeba znaleźć optymalne umiejscowienie dla
niego. Poza tym polecam, bo za takie pieniądze nie dostaniemy niczego
lepszego do takiego zastosowania.
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Alternatywa dla Apple Pencil
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– ZAGG PRO STYLUS

Apple Pencil 1 i 2 są świetne i na pewno w finalnym rozrachunku osobom
z branży kreatywnej ich zakup szybko się amortyzuje. Jednak dla osób
nietworzących profesjonalnych szkiców są już raczej drogim gadżetem.
ZAGG Pro Stylus to rysik tańszy o prawie połowę względem Apple Pencil 2
i dla wielu będzie w zupełności wystarczającym rozwiązaniem. A dzięki swej
formie wielu może podobać się znacznie bardziej niż propozycja od Apple.
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W przeciwieństwie do produktów Apple rysik Pro Stylus od ZAGG jest grafitowy, przez co chociażby lepiej
prezentuje się z iPadami w Gwiezdnej Szarości. Istotne
jest to, że Pro Stylus jest kompatybilny z iPadami
Pro 12,9” 3. i 4. generacji, 11-calowym wariantem 2018
i 2020, iPadem Air 10,9 i zwykłymi iPadami od 6. generacji wzwyż oraz iPadem Mini 5. Czyli jednocześnie
można obsługiwać nim zarówno taniego iPada, jak
i iPada Pro, a w przypadku Apple Pencil wymagane są
dwa różne rysiki.
Co więcej, po przeciwnej stronie od końcówki mamy
gumowy wskaźnik, który pozwala obsługiwać rysikiem
te elementy interfejsu, które normalnie można obsłużyć
jedynie palcem i działa to także na iPhonie, jak rysik do
smartfona czy tabletu za kilka złotych. Mała rzecz, a bardzo cieszy, bo sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

W urządzeniu sprytnie schowano złącze USB-C, a to
sprawia, że raczej łatwo w dzisiejszych czasach go
podładujemy, chociażby ładowarką od iPada Pro lub
Air. Na urządzeniu jest też wskaźnik naładowania.
W pudełku znajdziemy zapasową końcówkę i krótki
przewód do ładowania. Tu niestety na drugim końcu
mamy już niemal archaiczny port USB-A. Trzyma się
też świetnie na boku iPada Pro. Niestety, aby zaczął
działać, trzeba go uruchomić. Łączy się z iPadem jednak bardzo szybko.
Dla mnie, osoby nierysującej zawodowo, rysik zdecydowanie sprawdza się przy tworzeniu drobnych szkiców w notatkach. Od Apple Pencil gorszy jest pod tym
względem, że nie ma czujnika nacisku. Natomiast ma
czujnik nachylenia i rozpoznaje dłoń, w dodatku jest
dość precyzyjny, przynajmniej na tyle, jak dalece sam
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mogę ocenić. Jeśli chodzi o rysunki i prace graficzne,
zdecydowanie do pełnej oceny przydałaby się opinia
profesjonalisty. Jednak wydaje mi się, że jest to dobra
propozycja dla osób robiących rysunki sporadycznie,
zaczynających swoją przygodę, traktujących jedynie
rysunki jako jeden z wielu elementów swojej pracy.
Ja, nie mając styczności na co dzień z Apple Pencil
od kilku lat (przesiadki z iPada Pro 12,9 2016 na iPada
Pro 11 2018), doceniam to, jak w iPadOS można wykorzystywać Apple Pencil przy codziennych notatkach
czy robieniu dopisków na zdjęciach etc. Zadziwiła
mnie skuteczność scribble, czyli zmiany naszych
słów pisanych odręcznie na standardowy tekst. Do
14,5 rozwiązanie to obecne było wyłącznie w języku
angielskim, teraz doszły dodatkowe. Niestety, nie
ma języka polskiego. Jednak iPad rozpoznaje nawet
słowa „nabazgrane” przeze mnie. Nie mam łatwego
charakteru pisma, a iPad daje radę. Dla zwolenników
takiego sposobu pisania jest to rewelacyjna rzecz.
Pro Stylus kosztuje 359 zł, za 479 zł kupimy Apple
Pencil 1, zaś za 619 zaś Apple Pencil 2. Alternatywą jest
jeszcze Logitech Cryon, tylko jego wygląd nieco zniechęca. Pro Stylus jest wart swojej ceny, jest też dobrą
alternatywą dla Apple Pencil, w dodatku tańszą. Na
pewno to propozycja dla tych, którzy chcą korzystać
z rysika, ale nie są pewni, czy będą z niego korzystać
aktywnie. Przy możliwościach iPadOS ten rysik rzeczywiście się przydaje.
Dystrybutorem ZAGG Pro Stylus w Polsce jest firma
Alstor.
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Jasność w biznesie i edukacji
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– nowe instalacyjne projektory
laserowe SONY PHZ50 i PHZ60

Zapowiedziane jesienią ubiegłego roku nowe, kompaktowe projektory
laserowe Sony są już dostępne. To wyjątkowe urządzenia w swojej
klasie. Niewielkie rozmiary, wysoka jasność, lekkość i laserowe źródło
światłą sprawiają, że prezentacje, konferencje, szkolenia, wykłady
jeszcze nigdy nie miały tak profesjonalnej oprawy.
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Nowa rzeczywistość wymaga nowej jakości
Obecnie większość zajęć czy to na uczelniach wyższych, czy też w szkołach
odbywa się zdalnie. Podobnie jest w przypadku wielu spotkań biznesowych. Wszyscy jednak wierzymy, że sytuacja ta się zmieni. Studenci wrócą
na uczelnie, powrócą spotkania biznesowe i konferencje branżowe. Nie
ulega wątpliwości, że okres pandemii zmienił nasze życie, ale też zwiększył
oczekiwania co do tych spotkań w świecie realnym. Z pewnością będziemy
chcieli postawić na jakość edukacji, która podupadła w czasie pandemii.
Także spotkania biznesowe będą musiały być na znacznie lepszym poziomie niż dotychczas, aby uczestnicy nie mieli poczucia zmarnowanego
czasu, skoro wiele spraw udawało się „załatwić” online. Warto więc najbliższe miesiące poświęcić na weryfikację i udoskonalenie swojego zaplecza
i postawić na jakość.
W szerokiej ofercie produktów Sony Professional od stycznia dostępne
są nowe projektory instalacyjne VPL-PHZ50 i VPL-PHZ60. To bliźniacze
modele, w których nazwa sugeruje różnice. VPL-PHZ60 oferuje jasność
6000 lumenów, natomiast VPL-PHZ50 5000 lumenów. Nowe urządzenia
Sony to sprzęt wysokiej klasy, bazujący na laserowym źródle światła i technologii 3LCD. W dodatku to najmniejsze i najlżejsze projektory laserowe
3LCD na rynku.
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Co takiego oferują najnowsze projektory Sony?
Kompaktowe gabaryty sprawiają, że instalacja jest łatwa i praktycznie bezinwazyjna. Można je umieścić w dogodnym miejscu na suficie. Zwłaszcza że
projektory te mają największy w swojej klasie zakres zmiany osi obiektywu
w pionie. Dzięki temu łatwo dostosujemy pozycję obiektywu do ekranu
projekcyjnego bez stosowania długich wysięgników i korygowania zniekształceń trapezowych. Laserowe źródło światła sprawia, że nie musimy
martwić się o wieloletnią, bezproblemową eksploatację urządzeń.
Najważniejsza jest tu jednak jasność obu projektorów. Nawet oferujący
5000 lumenów model VPL-PHZ50 wciąż jest wystarczająco jasny, aby
zapewnić fantastyczne żywe, realistyczne i dobrze wyglądające obrazy
w jasnym pomieszczeniu. W jasnych miejscach dzięki funkcji Bright View
wciąż zachowany jest wiernie balans RGB. Nasłoneczniona aula wykładowa,
konferencje w intensywnie oświetlonym pomieszczeniu dla nowych projektorów Sony to chleb powszedni.

Nowe urządzenia Sony to sprzęt wysokiej klasy, bazujący na
laserowym źródle światła i technologii 3LCD. W dodatku to najmniejsze i najlżejsze projektory laserowe 3LCD na rynku.
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Warto zadbać właśnie komfort uczestników i prowadzących, postawić
na wysoką jakość. Projektory radzą sobie z obsługą treści nawet w 4K30p
(natywna rozdzielczość projektora to 1920 × 1200), a przekątna ekranu
może sięgać do 300 cali. W urządzeniach znaleźć można wszelkie wymagane dla tej klasy sprzętów złącza – dwa porty HDMI czy łącze HDBaseT
RJ45. To daje szeroką gamę możliwości – można swobodnie wyświetlać
szczegółowe zdjęcia, grafiki, a nawet podpierać się dokumentacją filmową.
Wszystko będzie jasne i zauważalne dla uczestników, mimo intensywnie
oświetlonego pomieszczenia.

Edukacja, Biznes i Symulacja – czyli projektory
wielozadaniowe
Projektory Sony VPL-PHZ50 i VPL-PHZ60 adresowane są do szerokiego
grona klientów biznesowych i instytucjonalnych. Wysoka jasność, wierne
odwzorowanie kolorów sprawia, że spektrum zastosowań jest bardzo duże.
Obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Warto jednak zadbać o silniejszą
wymowę obrazu właśnie przez odpowiednią jakość, a co za tym idzie
– jasność. Trudno znaleźć lepsze rozwiązanie niż bardzo jasny, wielkoformatowy obraz, a właśnie taki oferują najnowsze projektory.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Kamera zewnętrzna Somfy
Estetyczna, przypominająca kinkiet kamera zewnętrzna Somfy to rozwiązanie, które zapewni wyższy poziom ochrony naszego domu. Urządzenie
to, którym sterujemy z aplikacji Somfy Protect, jest nie tylko kamerą Full
HD, ale też syreną alarmową z wbudowanym czujnikiem ruchu. Możliwa
jest również dwukierunkowa komunikacja głosowa dzięki wbudowanemu
głośnikowi i mikrofonowi. Zatem kamera zewnętrzna Somfy nie tylko
wykryje intruza, ale też skutecznie go odstraszy. Do kamery możemy też
podłączyć oświetlenie zewnętrzne, którym również sterujemy z aplikacji.
Na tle innych produktów wyróżnia ją 8-krotny zoom cyfrowy czy mechaniczny filtr podczerwieni o zasięgu 8 m.

Cena: 1129 PLN
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Mi Smart LED Ceiling Light
Jeśli szukacie lampy sufitowej, możliwie najbardziej minimalistycznej,
w formie plafonu, to popatrzcie na propozycję Xiaomi. W tej cenie nie
znajdziecie niczego lepszego. Działa z HomeKit, ale też Aleksą i Google
Asystentem.

Cena: 299 PLN
Dostępna na Mi-home.pl
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Yeelight LED Vintage Filament
LED Vintage Filament to designerska żarówka utrzymana w klasycznym
stylu, która nie tylko świetnie się prezentuje, ale także świeci dokładnie
tak, jak tego potrzebujesz. Yeelight LED Vintage Filament oferuje barwę
światła na poziomie 2700K i zapewnia bardziej równomierne oświetlenie dzięki zoptymalizowanym rozwiązaniom optycznym. Możemy przy
tym z łatwością dostosować jasność w zależności od nastroju lub pory
dnia w zakresie od 5 do 100%.

Cena: 69 PLN
Dostępna w X-kom.pl
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PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Rolety smart

– to coś, co zmieni Twoją codzienność
Planujesz budowę domu lub jego modernizację? Warto pomyśleć
o roletach z napędem elektrycznym. To rozwiązanie zmieni zupełnie
sposób, w jaki funkcjonujecie w domu, zwłaszcza gdy rolety będą smart
i będą podpięte pod HomeKit.
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Rolety zewnętrzne to rozwiązanie, które daje komfort i zwiększa bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, ponieważ jest to dodatkowa warstwa
ochronna, przez którą potencjalny włamywacz musiałby się przebić.
Rolety pozwalają kompletnie zakryć nasz dom, dając poczucie prywatności. Dodatkowo pomiędzy oknem a roletą tworzy się „poduszka
termiczna”, czyli masa powietrza, ograniczająca wymianę ciepła. Przede
wszystkim to jednak duży komfort, móc zaciemnić pomieszczenie
o dowolnej porze. To także kolejna bariera akustyczna, pozwalająca tłumić hałasy z otoczenia. Jednak dopiero gdy rolety połączymy z naszym
inteligentnym domem, w pełni docenimy ich możliwości. W moim przypadku rolety były pierwszym elementem smart w domu i zdecydowanie
jest to też coś, co bardzo doceniamy, właściwie każdego dnia.
Jestem kinomaniakiem i staram się oglądać filmy w iście kinowych
warunkach. Dlatego istotne jest dla mnie zaciemnienie salonu. O ile
zimą ciemno robi się dość wcześnie, to latem już seanse nawet po 21
stają się problematyczne. Tu z pomocą przychodzą właśnie rolety. Gdybym jednak miał zasuwać je ręcznie czy nawet podchodzić do każdego
z czterech nadajników naściennych, to może byłbym szczuplejszy, ale
na pewno nie byłoby to tak wygodne jak jedna komenda dla Siri. Teraz
dodatkowo postawiłem HomePoda mini w kuchni, więc sterowanie
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Rolety zewnętrzne to rozwiązanie, które daje komfort i zwiększa bezpieczeństwo.

elementami Smart Home będzie jeszcze łatwiejsze. Mam ustawioną
scenę Movie Time i gdy wypowiem te magiczne słowa, zasłaniają się
rolety w salonie i po chwili gaśnie również światło lampy na szafce RTV.
Co więcej, mam też scenę w HomeKit powiązaną z odtwarzaczem płyt
Blu-ray. W tym przypadku jest pewne, że gdy odtwarzam film z płyty, to
chcę mieć kinowe wrażenia wtedy, gdy tylko odtwarzacz się uruchomi
(co również robię z telefonu lub za pomocą komend dla Siri), a rolety
zamykają się.
Zewnętrzne rolety to rozwiązanie, które szczególnie doceniają rodzice
małych dzieci. Możliwość zrobienia warunków nocnych w majowy wieczór o godzinie 19 jest nieoceniona. Także rano nasz maluch nie budzi się
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z pierwszymi promieniami słońca.
Naszą sypialnię mamy skierowaną
na wschód, więc tym bardziej
doceniamy fakt, że słońce latem
nas nie budzi. Rolety podnoszą
się tylko o 30% o 6:30. Natomiast
w całym domu po 7.
Automatyzacje z roletami i światłem pozwalają też na symulowanie obecności podczas wyjazdów.
To, że w domu rolety podnoszą
się rano, a zasuwają się wieczorem, daje wrażenie, że ktoś jest
w środku. Oczywiście jest też
alarm, kamery zewnętrzne. Ale
ta „obecność” mniej kusi i nieco
odstrasza, zwłaszcza że dom jest
odsłonięty na wciąż okalające
go pola. Rolety to jedna z rzeczy
świetnie zaimplementowanych
w HomeKit. Można dogodnie sterować poziomem otwarcia. Bezproblemowo działa obsługa Siri
oraz automatyzacja.

Napęd do rolet Somfy
– czyli jeszcze bardziej
smart
Rozwiązań roletowych na rynku
jest wiele. Jednak już produktów
w pełni zgodnych z HomeKit
i dających naprawdę komfortowe
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korzystanie z rolet jest niewiele. Somfy specjalizuje się w automatyce do
osłon okiennych i ma całą gamę produktów z tej kategorii. Warto zwrócić uwagę na napęd Oximo io. Oferuje on dwukierunkową komunikację
radiową w ramach protokołu io-homecontrol, a po połączeniu z centralą
Tahoma jest kompatybilny z HomeKit. Co go wyróżnia, co sprawia, że
rzeczywiście warto postawić na ten napęd?
Ważną cechą napędu Oximo io jest funkcja detekcji przeszkód i oblodzenia. U siebie w domu niestety nie posiadam napędu Somfy. To w praktyce oznacza, że przynajmniej raz do roku któraś z rolet ulega awarii. Są
to uszkodzone pióra czy zaczepy. Nie jest to duży koszt, ale koszt, który
często sprawia, że roleta jest wyłączona z użytku. Nie mówiąc już o czasie, który muszę stracić na naprawienie awarii. W dodatku przy pogodzie
takiej, jaka była w styczniu i lutym, każde otwieranie i zamykanie rolet
spotyka się z pewną niepewnością, czy rolety nie są zbyt oblodzone i nie
uszkodzą się.

Produktów w pełni zgodnych z HomeKit i dających naprawdę
komfortowe korzystanie z rolet jest niewiele. Somfy specjalizuje się w automatyce do osłon okiennych i ma całą gamę produktów z tej kategorii.

W przypadku rolet z napędem Somfy te największe mankamenty
użytkowania zostały praktycznie wyeliminowane. Napęd w momencie
wykrycia przeszkody zatrzymuje roletę. Podobnie w przypadku oblodzenia roleta przestaje być otwierana czy zamykana, aby jej nie uszkodzić.
W dodatku w aplikacji TaHoma zobaczymy, że nasza roleta nie mogła
zostać otwarta lub zamknięta. Przy drzwiach tarasowych czy oknach
na parterze zdecydowanie takie przygody z przeszkodami się zdarzają.
A to zostawiony latem but na tarasie tuż przed oknem albo doniczka
z kwiatami na parapecie zbyt przysunięta do okna. Mając napęd Somfy
Oximo io, takich przygód i związanych z nimi dalszych perturbacji da się
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uniknąć. A każdemu z nas zdarza się zapomnieć… Natomiast zimą nie chcemy się tak
przejmować kwestią oblodzenia rolet.
Somfy w swojej ofercie ma pełen wachlarz
napędów Oximo io o różnych momentach obrotowych. To pozwala dopasować
roletę wyposażoną w ten właśnie napęd do
okien każdej wielkości, zarówno małych,
jak i dużych. Sprytnym rozwiązaniem jest
opcja ustawienia pozycji komfortowej, czyli
naszej ulubionej pozycji rolety. Lekko przyciemnione okna? Nic prostszego, wystarczy
jedno kliknięcie czy polecenie dla Siri.

Rolety smart to istny must
have współczesnego domu
Budując dom, stoimy przed wieloma wyzwaniami i pytaniami. Zastanawiamy się, w co
warto zainwestować, na co warto dołożyć
nieco więcej, a na czym można zaoszczędzić.
Rolety zewnętrzne to produkt, który jest
pewnym dodatkiem, często pomijanym. Jednak niesłusznie. Rolety są naprawdę świetnym udogodnieniem, który realnie wpływa
na nasz komfort, zwłaszcza ten związany
ze snem. Jeśli zamierzacie modernizować
dom lub go budować, weźcie pod uwagę
montaż rolet. A jeśli interesuje was najwyższa jakość i bezproblemowa obsługa przez
lata, to warto sięgnąć po rozwiązania Somfy,
a zwłaszcza napęd Oximo io.
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Jak zacząć zabawę
w inteligentny dom?
Może to być dla wielu dziwne, ale dopiero od paru miesięcy zająłem się
na poważnie zamienianiem swojego domu w dom inteligentny. Dominik,
człowiek siedzący w tej branży od tylu lat, wcześniej się tym nie zajmował?
Jak to możliwe? A jednak.
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Nie to, że chciałem się wytłumaczyć, ale przyznam, że wcześniej nie
widziałem specjalnego zastosowania w moim życiu dla takich rozwiązań.
Dopóki mieszkałem w mieszkaniu, nie mogłem znaleźć zbyt wielu zastosowań do wszelkich inteligentnych gadżetów domowych, wpisujących się
w ideę Smart Home. Oczywiście miałem jakieś pojedyncze urządzenia,
które łączyły się z internetem lub bezpośrednio z moim telefonem, ale nie
korzystałem z nich za często.
Sytuacja zmieniła się w połowie zeszłego roku, kiedy zdecydowaliśmy się,
oczywiście na fali pandemii, wynieść z centrum Warszawy poza miasto, do
domu. Pierwsze tygodnie zamknięcia w czterech ścianach mieszkania były
wystarczające, aby podjąć taką decyzję. Nigdy nie mieszkałem w domu.
Cała moja rodzina to od pokoleń mieszczuchy.

Warto zastanowić się, do czego będziemy potrzebowali naszego
Smart Home? Czy chcemy tylko monitorować, co się dzieje
w domu pod naszą nieobecność, czy chcemy iść dalej i prosty
monitoring połączyć z jakimiś zabezpieczeniami?
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Życie w mieszkaniu jest bardzo wygodne. Nie musimy martwić się o wiele
spraw – ochrona pilnuje i monitoruje, ktoś zajmuje się trawnikiem przed
blokiem, sąsiedzi spojrzą, czy wszystko OK i podleją kwiatki, ogrzewanie
i ciepła woda są miejskie itd. Można wymieniać długo te plusy. Jednak są
też minusy, o których przekonaliśmy się, gdy lockdown zmusił nas, abyśmy
nie wychodzili. Ten problem nie dotyczył właścicieli domów, którzy mają
ogródki – do własnego ogrodu nikt nie zabroni wyjść. To jest niewątpliwie
duży plus, jednak wyniesienie się do domu to, w szczególności dla osoby
takiej jak ja, bez doświadczenia, duży krok i wyjście ze strefy komfortu.
Wszystkie te plusy, o których wspomniałem wcześniej, okazują się wyzwaniami, z którymi trzeba sobie jakoś poradzić. I właśnie w tym momencie
zacząłem dostrzegać sens i potrzebę wprowadzenia do swojego życia inteligentnego domu.
Może macie inne przemyślenia, może inne względy Wami kierują. Jedno
jest pewne, że wejście, wprowadzenie do swojego domu inteligentnych
rozwiązań wiąże się ze stworzeniem bardzo szczegółowego planu.
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Proponuję zacząć od zrobienia sobie
rachunku sumienia. Warto zastanowić się, do
czego będziemy potrzebowali naszego Smart
Home? Czy chcemy tylko monitorować, co się
dzieje w domu pod naszą nieobecność, czy
chcemy iść dalej i prosty monitoring połączyć z jakimiś zabezpieczeniami? Czy chcemy
mieć możliwość kontroli nad oświetleniem
i jego zdalnym włączaniem i wyłączaniem
z telefonu, czy raczej chcielibyśmy, aby była
pełna automatyka, rozbudowane scenariusze, co, jak i kiedy miałoby się samo włączać?
To tylko pierwsze pytania, jakie sam sobie
zadałem. Zdaję sobie sprawę, że każdy jest
inny i każdy ma inne potrzeby i oczekiwania.
Zrobienie sobie takiego rachunku sumienia
pomoże nam w podjęciu decyzji, jakie rozwiązania wybrać i na co się zdecydować.
Trzeba pamiętać, że pojęcie „inteligentny
dom” jest bardzo szerokie. Jednym wystarczy
kontrola nad żarówką, a inni potrzebują mieć
cały dom zintegrowany. Od tego zależy też,
jaki system wybierzemy jako nasz główny.
Dla wielu z Was pewnie pierwszym wyborem będzie Apple’owy HomeKit, ale może
się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie
kontrola naszego domu przez Amazon Alexa,
Google Assistant, Samsung SmartThings albo
Xiaomi Home. Jeszcze inni mogą wybrać rozwiązania Fibaro. To są tylko najpopularniejsze
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platformy, które wymieniłem, ale nie wszystkie. Trzeba zacząć od głębokiego zastanowienia się, z jakich urządzeń będziemy korzystać, z jakich
korzysta nasza rodzina lub inni domownicy. Czasem warto też zastanowić
się, czy nie zdecydować się na różne systemy zamiast jednego. Dywersyfikacja jest zawsze w takich sytuacjach bezpieczniejsza – może warto
wspomniane oświetlenie i gniazdka kontrolować z jednego systemu,
a z drugiego kamery i czujniki odpowiedzialne za bezpieczeństwo?
Kolejnym bardzo ważnym elementem na samym początku, jest internet
i odpowiednia sieć bezprzewodowa, w jakiej nasz system będzie działać.
Trzeba pamiętać, że choć wchodzi już Wi-Fi 6 i szybkie routery są coraz
bardziej dostępne, to nadal większość inteligentnych urządzeń działa na
starej, wolnej sieci 2,4 GHz. Jednym wystarczy podstawowy router od operatora, ale już innym potrzebne będzie coś mocniejszego, z lepszym zasięgiem. Mesh albo kilka repeaterów lub powerline’ów.
Ostatnią rzeczą na starcie, o której zazwyczaj nie pamiętamy podczas zastanawiania się nad tworzeniem inteligentnego domu, jest… sieć elektryczna.
Powinniśmy zastanowić się, czy w miejscu, gdzie mieszkamy, mamy częste
przerwy w dostawie prądu? Inteligentny dom nie lubi, gdy prądu brakuje. Po
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takiej przerwie zawsze coś się dzieje – albo coś się rozłączy, albo coś się nie
włączy po ponownym włączeniu prądu itd. Poza tym standardowa instalacja
elektryczna, którą mamy w domach czy mieszkaniach, zazwyczaj nie jest
dostosowana do montowania w nią „out of the box” rozwiązań smart. Albo
mamy za mało kabli w wiązce, albo puszki w ścianach są za małe itd. To też,
jak widzicie, warto dobrze przemyśleć, jeśli nie chcemy mieć problemów.
W tym miejscu polecam konsultację z elektrykiem już na wstępie [korekta
sobie przypomina, ile ścian trzeba było kuć, ile metrów kabli kłaść, ile gniazdek wstawiać nowych pod inteligentny dom… – przyp. korekty].
Jak widzicie, pytań i przemyśleń na samym starcie jest mnóstwo. Wiele
z nich to fundamentalne sprawy, dlatego bardzo interesują mnie Wasze
zdanie, przemyślenia i pomysły, jak zaczęliście swoją przygodę z inteligentnym domem. Czego Wy oczekujecie od inteligentnego domu? Liczę, że
będzie to ciekawy początek dyskusji.
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Pilotogłośnik nie tylko dla babci i dziadka
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Sony SRS-LSR200

W latach słusznie minionych triumfy święcił półkotapczan. Sony ma
propozycje z tych nieco zakręconych, lekko absurdalnych, a jednak
mających sens. To pilotogłośnik. Wyjątkowy, bezprzewodowy
głośnik do telewizora z funkcją pilota. W tym szaleństwie tkwi
metoda. I, gdyby nie cena, pewnie już kupowalibyście go dla swoich
seniorów z rodziny.
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Sony SRS-LSR200 został jakiś czas temu zaprezentowany w Japonii, trafił
finalnie także na nasz rynek. I jest to propozycja wyjątkowa, nietuzinkowa,
może budzić uśmiech, ale przede wszystkim będzie budziła radość wśród
wielu osób starszych, mających problem ze słuchem czy tych, którzy głównie słuchają telewizora, a niekoniecznie go oglądają.
Swoimi wymiarami głośnik od Sony przypomina głośniki Bluetooth. Warto
jednak zaznaczyć, że SRS-LSR200 nim nie jest, choć jest bezprzewodowy.
Warto o tym pamiętać, bo wiele osób może być tym faktem zdziwiona.
Generalnie stylizacja tego głośnika jest nieco retro czy też vintage, o czym
w głównej mierze daje znać uchwyt, rączka w kolorze brązowym, nawiązująca lekko do drewna. To, co zdradza, że mamy do czynienia z nietuzinkowym urządzeniem, to duże przyciski na górnym panelu. Tych przycisków
jest więcej niż przy standardowym głośniku, od razu przywołują na myśl te
od pilota do telewizora. Jest włącznik, zmiana wejścia, głośniej/ciszej, kanał
w górę, kanał w dół, przyciski numeryczne itd. Stylistyka ta przypomina też
piloty Sony, które od lat korzystają z bardzo podobnego designu.
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Oprócz samego głośnika bezprzewodowego jest jeszcze stacja dokująca.
Ta stacja nie tylko służy do ładowania głośnika przy wykorzystaniu portu
USB-C, ale też do połączenia głośnika z naszym telewizorem. Robimy to za
pomocą złącza słuchawkowego lub optycznego. Tym samym urządzenie
jest kompatybilne z większością telewizorów. Tak samo jak w przypadku
przycisków pilota, które przy wykorzystaniu podczerwieni są w stanie sterować większością telewizorów obecnych na rynku.
Czym właściwie jest SRS-LSR200? Do czego służy ten dziwaczny głośnik?
Ma on zastąpić nam głośniki w telewizorze oraz pilot. Siedząc na fotelu
kilka metrów od kanapy, zamiast słuchać głośno telewizji, możemy mieć
głośnik tuż obok siebie. Możemy z nim iść do kuchni i wciąż słyszeć serwis
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informacyjny, publicystykę czy telenowelę, w której akcja jest tak wartka,
że nic nie stracimy, nie mając na nią podglądu.
To nie jest sprzęt dla każdego, ale sam znam wiele starszych osób, które
albo mają problemy ze słuchem i z jakiegoś powodu nie decydują się na
aparat słuchowy, albo też nie potrafią się pogodzić ze swoimi ubytkami
w słuchu. Nie brakuje rodzin wielopokoleniowych, gdzie właśnie seniorzy
czy też najmłodsi chcą coś obejrzeć i jednocześnie przeszkadzają reszcie
rodziny. SRS-LSR200 pozwala to zniwelować.
Sony SRS-LSR200 potrafi grać naprawdę nieźle i czysto, przebijając nawet
w dużej mierze telewizory z dolnej półki cenowej. Jest rozwiązaniem
na wskroś praktycznym. W dodatku dzięki funkcji voice zoom potrafi

Czym właściwie jest SRS-LSR200? Do czego służy ten dziwaczny
głośnik? Ma on zastąpić nam głośniki w telewizorze oraz pilot.
Siedząc na fotelu kilka metrów od kanapy, zamiast słuchać głośno telewizji, możemy mieć głośnik tuż obok siebie.
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uwypuklić dialogi. Wedle producenta działa nawet do 13 godzin na jednym
ładowaniu. A moje testy pokazały, że rzeczywiście działa długo.
Po podpięciu przewodów jego obsługa jest banalnie prosta. Wystarczy
pamiętać o odłożeniu go na miejsce, aby się naładował, gdy z niego nie
korzystamy. Pokrętłem uruchamiamy głośnik i regulujemy jego głośność,
reszta to przyciski jak na telewizorze.
Z tym głośnikiem jest tylko jeden problem – kosztuje 699 zł. To dużo
jak na sprzęt dla seniora jako akcesorium w sytuacji, gdy wiele starszych
osób szuka telewizora w tej cenie. Trzeba jednak pamiętać, że jest to produkt niszowy, wręcz specjalistyczny, co też winduje cenę. W dodatku gra
naprawdę dobrze i jest przemyślany. Jeśli potrzebujecie takiego nietypowego sprzętu, to zdecydowanie warto.
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Porsche zaprezentowało nowe 911 GT3 (992)
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

z wolnossącym silnikiem i poprawioną aerodynamiką,
które jest szybsze od poprzedniego GT3 RS

Porsche wczoraj zaprezentowało odmianę GT3 platformy 992
swojej ikony, czyli 911-tki. Lepszy pod niemal każdym względem od
poprzednika, jest szybszy na torze niż 911 (991) GT3 RS, zachowując
wolnossący silnik.

MOBILNOŚĆ

137

Siódma odmiana GT3 została zbudowana przy bliskiej współpracy Porsche
Motorsport, dzięki czemu otrzymała nowe przednie zawieszenie z podwójnymi wahaczami i mocno poprawiony pakiet aerodynamiczny. Silnik
bazuje na tym z 911 GT3 R, który już zdał egzamin w wyścigach długodystansowych i pomimo zastosowania w jego układzie wydechowym filtrów
cząstek stałych, udało im się zachować jego wyjątkowe brzmienie. Jest to
bliźniacza jednostka do tej znanej z limitowanego Porsche 911 Speedster
poprzedniej generacji.
Silnik generuje 510 KM przy 8400 obr./min. i 470 Nm przy 6100 obr./min.,
i jest ograniczony do 9000 obr./min. Ta moc pozwala mu rozpędzić się do
320 km/h, gdy kupujący wybierze sześciobiegową manulną skrzynię biegów (MT) lub do 318 km/h w przypadku PDK (modelu siedmiobiegowego,
przeniesionego z 991, w odróżnieniu od ośmiobiegowych PDK w pozostałej
gamie 992). Przyspieszenie ze startu zatrzymanego do 100 km/h zajmuje
3,4 s (PDK) lub 3,9 s (MT), 7,0 s (PDK) lub 7,9 s (MT) do 160 km/h i 10,8 s (PDK)
lub 11,9 s (MT) do 200 km/h.
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Nowe GT3, dzięki nowej aerodynamice, generuje zdecydowanie większy
docisk bez znaczącego zwiększenia współczynnika oporu powietrza.
Nowy tylny dyfuzor tworzy o 400% większy docisk niż u poprzednika,
a fabryczna konfiguracja aerodynamiki zwiększa całkowity docisk o 50%
względem poprzednika, ale można tak ustawić tylne skrzydło, aby całkowity docisk zwiększyć o 150% (przy 200 km/h, ponownie, względem
poprzednika, czyli 911 991 GT3).
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Ciekawostką jest też przyspieszony układ
kierowniczy, w położeniu centralnym,
z 17,15:1 aż do 14,2:1 oraz o 17% lżejsze
stalowe hamulce. Dla maksymalnego
obniżenia masy nieresorowanej można
oczywiście zamówić PCCB. W kwestii
felg Porsche też zastosowało ciekawy
zabieg – opcjonalnie można zamówić
matowo-czarne felgi z czerwonym lub
niebieskim paskiem na rancie, który
pasuje odpowiednio do lakierów Guards
Red oraz Shark Blue (nowy lakier). Jedna
z wersji opcjonalnych reflektorów przednich również można zamówić z pierścieniem Shark Blue.
Ostatnimi dwoma ciekawostkami jest to,
że opcjonalny pakiet Clubsport (zawierający m.in. półklatkę) jest dostępny bez
dopłaty, ale wymaga domówienia foteli
kubełkowych. Wybór między dwoma
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skrzyniami biegów – MT i PDK – też jest bezpłatny. GT3 wyposażono też
standardowo w tylną oś skrętną.
Nowe GT3, pomimo szerszego nadwozia, większych felg (21'' z tyłu, 20''
z przodu), szerszych opon o 10 mm na obu osiach (315 mm z tyłu), jest
bardzo zbliżony do poprzednika (MT jest cięższy o 5 kg, a PDK o 4 kg).
Oszczędności dokonano m.in. za pomocą akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego, który jest o 10 kg lżejszy, układu wydechowego, również
lżejszego o 10 kg, przedniej maski z włókien węglowych, lekkiej tylnej
szyby, lżejszych materiałów do wykończenia wnętrza i wspomniamym lżejszym hamulcom. Opcjonalnie można też zdecydować się na dach z włókna
węglowego oraz PCCB. Pakiet Clubsport dodaje 15 kg.
Przyspieszenie, czyli jazda w prostej linii, wartości o których wspominałem
wcześniej, niewiele różnią się od osiągów poprzedniego modelu 911 GT3.
Różnica jest oczywista dopiero na torze, gdzie 992 GT3 jest o 17,5 s szybsze
na Nürburgringu niż 991 GT3 (6:55,2 na odcinku BTG, czyli na dystansie 20,6
km) i o 1,2 s szybsze od 992 GT3 RS. Na nowej pełnej pętli, czyli na dystansie 20,8 km, kierowcy Lars Kern udało się zejść poniżej 7 minut i ustanowił
rekord z wynikiem 6:59,927. Przejazdy wykonano na opcjonalnych oponach
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Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Jak sprawdził też kierowca Jörg Bergmeister,
czasy okrążeń są powtarzalne, m.in. dzięki nowej mieszance opon.
Klienci nowego GT3, po kupnie samochodu, mogą również zdecydować się
na mechaniczny zegarek, którego kopertę wykonano z tytanu, a kolory tarczy można zamówić i dostosować pod kolor samochodu.
Ceny 911 992 GT3 w Polsce zaczynają się od 865 000 PLN brutto (23% VAT),
a pierwsze dostawy spodziewane są w maju 2021 r.
Oczywiście skonfigurowałem wersję pod siebie, pomimo że zdecydowanie
bardziej interesowałbym się nadchodzącą odmianą GT3 Touring, bez tylnego skrzydła, i ta kosztowałaby „jedynie” 907 117 PLN brutto. Możecie ją

zobaczyć tutaj (trzeba kliknąć „Open” po przejściu na stronę).
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(Prawie) Wszystko o Audi RS e-tron GT
i e-tron GT quattro – pełna specyfikacja
techniczna i technologiczna
Audi oficjalnie zaprezentowało światu swojego nowego elektryka
– model e-tron GT quattro, dostępny również w odmianie RS, jako RS
e-tron GT. Zaryzykuję twierdzenie, że e-tron GT wygląda nawet lepiej
od Porsche Taycana – swojego brata, od którego zapożyczył płytę
podłogową.
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To samochód wpadający w katerogię „czterodrzwiowych coupé” (czego nie
lubię, bo coupé jest z definicji samochodem dwudrzwiowym) i, jak sama
nazwa wskazuje, Gran Turismo („samochód sportowy o wysokich osiągach,
przygotowany do jazdy na długie dystanse, luksusowy”).

TL;DR
Audi e-tron GT quattro i RS e-tron GT to, w dużym uproszczeniu, odpowiedniki technologiczne (płyta podłogowa i silnik) Taycana 4S oraz
Taycana Turbo. Oba modele mają jednak większą z dwóch baterii (oferowanych w Porsche) o pojemności 93 kWh (z czego 85 kWh jest dostępne
dla użytkownika), system 800 V, napęd na cztery koła, moc maksymalną
530 KM lub 646 KM i przyspieszają do 100 km/h ze startu zatrzymanego
w 4,1 lub 3,3 s. Przyspieszanie kończy się na 245 lub 250 km/h, zależnie
od modelu. Auto jest wyposażone w pompę ciepła i ładowarkę AC 11 kW
w standardzie, a opcjonalnie w 22 kW. W przypadku DC można standardowo ładować do 270 kW. Według danych WLTP e-tron GT przejedzie do
487 km na jednym ładowaniu i można go naładować w jednym z 200 tys.
punktów ładowania w całej Europie.
Ceny zaczynają się od 98 800 EUR w Niemczech za model e-tron GT quattro
i od 138 200 EUR za model RS e-tron GT. Polskie ceny jeszcze nie są znane.
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Audi e-tron GT quattro
Podstawowy model to e-tron GT quattro, zasilany baterią 93 kWh (85
kWh netto) i napędzany dwoma silnikami generującymi 476 KM i 630 Nm
momentu obrotowego (530 KM i 640 Nm w trybie overboost). Ma 4,99 m
długości, 1,96 m szerokości i 1,41 m wysokości.
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Zewnętrzne wymiary i kształt nadzwozia pozwoliły wygospodarować
85-litrowy bagażnik pod przednią maską oraz 405-litrowy, bardziej tradycyjny, bagażnik z tyłu pojazdu.

Tylną oś wyposażono w dwustopniową skrzynię biegów, której zachowanie
zmienia się zależnie od wybranego trybu jazdy.
Wykorzystano 800 V architekturę, która umożliwia stosowanie cieńszych
kabli i zapewnia aż do 270 kW podczas ładowania, dzięki czemu dodanie
dodatkowych 100 km zasięgu zajmuje 5 minut przy ładowarce. e-tron GT
ma dwa porty służące do ładowania, umiejscowione za przednimi kołami
po bokach autach. Lewy służy do ładowarek AC, a prawy do AC i DC.
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Układ battery packa jest identyczny, jak ten zastosowany w Taycanie, więc
wygospodarowano w nim analogicznie przestrzeń na stopy tylnych pasażerów, aby nie siedzieli w kucki.
Temperatura baterii jest aktywnie kontrolowana, dzięki czemu jej temperatura jest regulowana do optymalnej pracy. W sytuacji, w której kierujemy
się do ładowarki, jest przygotowana do przyjęcia maksymalną możliwą
moc w wysokości 270 kW. Każdy e-tron GT jest też wyposażony w pompę
ciepła, która jest opcjonalna w Taycanach.

Audi e-tron GT quattro, podobnie jak inne elektryczne modele firmy, mają
aktywną aerodynamikę, co pozwala im osiągnąć współczynnik Cd 0,24.
Oznacza to, że otwory wentylacyjne otwierają się lub zamykają, zależnie
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od potrzeb, warunków, sposobu jazdy i trybu jazdy. Podobnie zachowuje
się tylny spojler, ustawiając się tak, aby minimalizować opór powietrza lub
zapewniać większy docisk tylnej osi do jezdni. Zastosowano też całkowicie
płaską podłogę, aby zoptymalizować przepływ powietrza pod nią.

e-tron GT quattro jest fabrycznie wyposażony w stalowe tarcze hamulcowe, ale opcjonalnie można zdecydować się na tarcze pokryte węglikiem
wolframu (tungsten carbide) lub tarcze węglowo-ceramiczne. To odpowiedniki technologii stosowanych w Porsche, odpowiednio znane jako
PSCB (Porsche Surface Coated Brakes) i PCCB (Porsche Carbon Ceramic
Brakes). Model RS e-tron GT ma fabrycznie montowane tarcze pokryte
węglikiem wolframu.
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e-tron GT można też opcjonalnie (standard w RS e-tron GT) wyposażyć w pneumatyczne zawieszenie trójkomorowe, które dostarczane jest
w parze z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego. Opcjonalna jest
też opcja skrętnej tylnej osi, która skręca koła o 2,8° przeciwnie do skrętu
przednich kół do prędkości 50 km/h lub razem z nimi, przy wyższych prędkościach, co prowadzi odpowiednio do większej zwinności samochodu lub
do jego większej stabilności.

Technologia wnętrza samochodu jest bardzo zbliżona do układu znanego z RS6 i RS6. Składa się z Audi Virtual Cockpit Plus oraz 10,1-calowego
dotykowego ekranu MMI. Bardzo cieszy mnie fakt, że zdecydowano się na
pozostawienie najważniejszych funkcji pod fizycznymi przyciskami – nadal
uważam to za zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż ekrany dotykowe,
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szczególnie w przypadku samochodów
kierowanych przez ludzi, a nie w pełni
autonomicznych.
Opcjonalne są też fotele regulowane w 18.
zakresach, które można obić materiałami
wolnymi od skóry i podobnych produktów.
W sumie są dostępne trzy różne modele
foteli – 8-zakresowe, 14-zakresowe i wspomnianego 18-zakresowe.
Auto wyposażono w szereg czujników
ultradźwiękowych, kamerę termowizyjną,
radary średniego i dalekiego zasięgu czy
kamery 360°. Jest też sporo anten odpowiedzialnych za LTE, Bluetooth czy zasięg
dla kluczyka komfortowego.
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Przednie Matrix LED są opcjonalne w modelu e-tron GT quattro i standardowo montowane w RS e-tron GT. Można też skusić się na Matrix LED with
Audi Laser Light, potocznie zwane światłami laserowymi, w obu modelach
– laser aktywuje się przy 70 km/h i dwukrotnie wydłuża zasięg świateł długich. Wnętrza można za to wzbogacić o system audio od Bang & Olufsena.
Oba modele można wyposażyć w różne felgi w rozmiarach od 19” do 21”,
które zostały zoptymalizowane pod względem aerodynamiki.
Samochód fabrycznie wyposażony jest w zewnętrzne głośniki, generujące
odpowiedni dźwięk, zgodny z unijnym prawem, ale opcjonalnie można
wyposażyć go w e-tron Sport Sound, który zapewnia dźwięk zależny od
sposobu jazdy w środku i na zewnątrz samochodu.
Początkowo dostępnych będzie 9 lakierów do wyboru i dwa warianty
pakietu Black Styling. Pierwszy składa się z czarnego grilla single-frame,
jego otoczki, przestrzeni w rejonie progów i wstawek w drzwiach oraz
dyfuzora. Druga – Black Styling Plus – dodatkowo wymienia chromowane pierścienie Audi i oznaczenia samochodu na czarne, lakierowane na
wysoki połysk. Dla bardziej wymagających są trzy różne pakiety oferujące
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elementy wykonane z włókna węglowego, w tym możliwość zamówienia
dachu wykonanego z tego materiału, zamiast standardowego szklanego.

Audi RS e-tron GT
Model RS e-tron GT wyposażono w jeszcze mocniejsze silniki elektryczne.
Te generują standardowo 598 KM i 830 Nm, a w trybie overboost aż 646 KM.
Ten model ma też nieznacznie zmienioną stylistykę oraz bogatsze wyposażenie standardowe. Przykładowo, względem podstawowego e-trona GT,
jego tarcze hamulców pokryte są węglikiem wolframu, ma Adaptive Air
Suspension, matrycowe reflektory LED, blokadę tylnego mechanizmu różnicowego, e-tron Sport Sound, system audio B&O i wiele więcej.

Cena
Ceny zaczynają się od 450 210 PLN za model e-tron GT quattro i od 599
230 PLN za model RS e-tron GT.
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CarPlay i Android
Auto bezprzewodowe

– jak to działa w starszym samochodzie?
Gdy rozglądałem się za nowym autem, CarPlay czy Android Auto były
wysoko na mojej liście wymagań. Jednak, jak to w życiu często bywa,
zdarzyła się okazja. Sąsiadka z bloku obok sprzedawała prawie nowy
samochód, idealnie taki, jakiego szukałem. Wyposażony we wszystko, co
oferowały Citroëny cztery lata temu. Ma nawigację, system głośnomówiący,
sterowanie w kierownicy, pali mało i jest ekonomiczny. Nie ma jednak ani
CarPlay, ani Android Auto.
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Pokonuję dużo kilometrów każdego dnia i radio internetowe oraz audiobooki z Audioteki są dla mnie bardzo ważne. Nie do przecenienia są Mapy
Google, mimo że mam nawigację w samochodzie i najnowsze mapy, oferowane przez producenta. Nie ma na nich jednak dopiero co powstałych
dróg czy aktualnych punktów POI.
Rozglądałem się za możliwością wymiany radia lub dokupienia jakiegoś
modułu w serwisie. Niestety, nie były oferowane do mojego modelu
i dopiero od dwóch lat są w ofercie tego typu samochodów. Sama
budowa i rozwiązania sterowania Citroëna Cactus C4 są stworzone do
asystentów. Nie ma praktycznie fizycznych przycisków. Klimatyzacja,
radio – wszystko sterowane z panelu dotykowego, nie ma nawet analogowych zegarów, same wyświetlacze.
Na początku roku pojawiło się w końcu rozwiązanie. Dodatkowy moduł
rodem z kraju narodzin COVID-19. Zamówiłem w ciemno. Jestem chyba
pierwszym użytkownikiem modelu bezprzewodowego. Nie jest to tani
zakup. Dla samochodów francuskich koszt to 2000 zł. W komplecie
dostajemy pudełeczko z elektroniką i antenką oraz kilka przewodów.
Wszystkie przewody na szczęście pasują tylko do jednego miejsca. Nie
da się wiec nic źle podłączyć.
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W moim przypadku instalacja była banalna.
Radio w Cactusie jest ukryte pod schowkiem,
zasłonięte panelem, który jest wkładany
na spinki wielorazowe. Nie ma obawy, że
coś zepsujemy. Dodatkowo jest dużo miejsca i spokojnie wszystko nam się mieści.
W zestawie są dwa zewnętrzne podłączenia
USB. W standardzie też mam dwa złącza USB
w samochodzie. Niestety nie jest możliwe
podłączenie ich do nowego modułu. Mam
więc dwa stare USB, podłączone do radia
samochodowego oraz dwa nowe, podłączone
do modułu. I właśnie te nowe służą do podłączenia telefonów. W zasadzie jednak tylko na
złączu USB 1 działa CarPlay i Android Auto.
Po instalacji okazało się, że w standardzie jest
CarPlay i jakiś chiński system samochodowy.
Brakowało Android Auto. W moim przypadku
był to problem, bo nie miałem jeszcze iPhone’a. Po kontakcie z dystrybutorem otrzymałem kod do ustawień modułu. Tu warto
zaznaczyć, że moduł przyjechał do mnie bez
jakiekolwiek dokumentacji i bez instrukcji.
Gdy dostałem się do ustawień, okazało się,
że wystarczyło zmienić chiński system na
Android i wszystko zadziałało.
W ustawieniach możemy ustawić, czy CarPlay
i Android Auto mają działać przewodowo,
czy na kablu, czy też na jednym i drugim.
Jest również sporo ustawień do audio czy
wyświetlacza.
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Sam moduł oferuje system głośnomówiący bazujący na systemie samochodu. Wystarczy się podłączyć przez Bluetooth. Ma też mirroring dla
Androida i dzięki niemu możemy oglądać np. Youtube’a na samochodowym wyświetlaczu.
By wejść do CarPlay/Android Auto, wystarczy podłączyć kabel USB do telefonu i USB 1 w module. System wykrywa takie połączenie i uruchamia się.
Gdy chcemy łączyć się bezprzewodowo, parujemy telefon przez Bluetooth
i gdy zbliżamy się do samochodu, system już się uruchamia. Nie mamy
jednak dźwięku. Słyszymy jedynie dźwięk radia samochodowego i by zmienić na moduł, musimy wybrać połączenie zewnętrznego źródła. Jednak
taka możliwość pojawia się tylko, jeśli uruchomimy jakieś źródło dźwięku
w module, np. audiobooka czy nawigację. Nie przełączy się automatycznie.
CarPlay/Android Auto u mnie na początku potrafiły się zawieszać. Jadąc,
traciłem możliwość zmiany temperatury czy parametrów samochodu.
Wszystko się zawieszało. Po zgłoszeniu do dystrybutora otrzymałem nowe
oprogramowanie. Po aktualizacji już się to nie zdarzało. Tu muszę powiedzieć, że dystrybutor bardzo szybko reagował na każdy mój mail.
Systemy działają bardzo sprawnie. Mam możliwość sterowania głosowo w Siri czy Google. Wszystko działa ze sterowania na kierownicy.
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Przechodzenie z systemów do sterowania samochodem możemy robić
przez dłuższe naciśnięcie jednego z przycisków na kierownicy lub
lewego górnego obszaru ekranu dotykowego. Nawigacja działa lepiej
niż systemowa w samochodzie. Szybko się wczytuje czy aktualizuje
podczas jazdy. Połączenia telefoniczne, wiadomości – wszystko jak
w fabrycznych systemach. Nigdy nie było z tym problemu. Kamera cofania także działa prawidłowo.
Nadal jednak mam problemy z dźwiękiem, szczególnie gdy mam podłączenie bezprzewodowe. Nie zawsze da się je przełączyć. Często trzeba telefon
rozłączyć i połączyć jeszcze raz. Podczas podłączania się po raz pierwszy po
dłuższej przerwie trwa to kilkanaście sekund, a nawet dłużej. To jest irytujące. Powyższe wady powodują, że nie mogę z czystym sumieniem polecić
tego urządzenia, szczególnie uwzględniając jego wysoką cenę. W tej cenie
można kupić zupełnie przyzwoite radio z tymi systemami. Jeśli ktoś chce się
na to rozwiązanie zdecydować, musi być świadomy problemów. Choć nie
wykluczam, że są to problemy tylko mojego samochodu i mojego modułu.

Zobacz wydanie specjalne
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I Miss My Bar
Jak się okazuje, niektórzy tak bardzo tęsknią za dźwiękami z ich lokalnego
pubu, że stworzyli „konfigurator” ASMR, dzięki któremu możemy czuć się,
jak w swojej ulubionej knajpie.
I Miss My Bar to prosta strona internetowa, która pozwala na mieszanie
siedmiu dźwięków oraz ich poziomów – m.in. pracy barmana, pracy kelnerów czy deszczu padającego na szyby – aby odtworzyć klimat, który do
nas przemawia. Do kompletu każdego tygodnia przygotowują też playlistę,
którą można odtwarzać bezpośrednio ze strony. Całość została stworzona

przez ekipę z Maverick i dostępna jest za darmo na ich stronie.
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Battery Buddy
Neil Sardesai doszedł do wniosku, że w macOS standardowy wskaźnik
naładowania baterii jest nudny, więc stworzył własny, z charakterem.
Battery Buddy to prościutki program, który wyświetla w pasku menu
ikonkę baterii, wskazującą stan naładowania wszelkich MacBooków. Jego
urok ma polegać na dodaniu ikonie charakteru w postaci oczu i noska,
które zmieniają się z czasem.
Program pobieramy w formacie ZIP i po jego rozpakowaniu należy go przenieść do folderu z aplikacjami, czyli do /Applications lub /Programy/.

Battery Buddy jest dostępny za darmo.

SOFTWARE

160

Big Tech Detective
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Jak wyglądałby internet bez obecności Amazona, Facebooka, Google’a, czy
Microsoftu? Wtyczka Big Tech Detective pozwala to sprawdzić samemu.
Big Tech Detective to wtyczka stworzona dla Firefoksa i Chrome’a (oraz
wszelkich pokrewnych przeglądarek, jak Chromium, Brave, Edge itp.), która
informuje nas, czy strona internetowa, na której aktualnie jesteśmy, wymienia dane ze wspomnianymi gigantami technologicznymi. Mamy do swojej
dyspozycji Traffic Analyzer w formie wykresu, pokazujący procentowo połączenia z tymi czterema firmami. Może nawet wyświetlić dokładne adresy
IP, które nas śledzą. Można też włączyć blokadę wybranych lub wszystkich
firm, aby całkowicie odciąć nasz komputer od nich. To oczywiście oznacza,
że niektóre strony lub ich elementy nie będą działały. Przykładowo, jeśli
ktoś korzysta z Amazon Web Services na swojej stronie, to wszystko powiązane z AWS nie zostanie załadowane.
Twórcy zapewniają, że wtyczka nie pobiera ani nie wysyła żadnych danych
o naszej historii przeglądania na ich serwery, tylko zbiera adresy IP stron,
które odwiedzamy, oraz adresy IP, do których te strony się odwołują.
Big Tech Detective dostępny jest za darmo, a instrukcje instalacji dla

Chrome i Firefoxa znajdziecie na ich stronie.

SOFTWARE

161

DarkModeBuddy
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Systemowe automatyczne zmienianie trybu na Dark Mode w macOS
działa na podstawie naszej lokalizacji oraz wschodów i zachodów słońca,
co nie rozwiązuje problemu osób, które przemieszczają się pomiędzy
jasnymi i ciemnymi pomieszczeniami i chcą w takiej sytuacji ten tryb
zmieniać. Sam korzystam ze skrótu klawiszowego oraz AppleScript, aby
go ręcznie zmieniać, ale powstało alternatywne narzędzie.
DarkModeBuddy automatycznie zmienia tryb
z jasnego na ciemny na podstawie informacji
z czujnika natężenia światła. Z tego powodu
wymaga Maca wyposażonego w ten czujnik,
na pokładzie którego jest macOS Catalina lub
nowszy. Czujnik światła odpowiada za automatycznie regulowanie jasności ekranu, więc
gdy znajdziemy się w ciemnym pomieszczeniu,
to ekran się ściemni. Gdy ta wartość spadnie poniżej określonego (przez użytkownika)
poziomu, to ekran zmieni tryb z jasnego na
ciemny (lub odwrotnie, gdy wartość wzrośnie).
Ze względu na wahania czujnika można też
ustawić opóźnienie, żeby tryb przełączyć się
dopiero po określonym czasie, np. po 30 s
przebywania w ciemności.
DarkModeBuddy obecnie został przetestowany z MacBookami Pro od
mid 2014 oraz MacBookiem Air i Pro z Apple M1. Działa też z iMac 5K
z 2020 roku. Jeśli macie inny model, to może nie działać, ale ponieważ
DarkModeBuddy jest open source’owy, to można zgłaszać do niego
poprawki na Githubie.
Program jest darmowy i dostępny przez Githuba, ale jeśli chcecie wesprzeć autora, to możecie to zrobić poprzez Gumroad.
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meet.cam
Poznajcie meet.cam – małą aplikację oferującą wielkie możliwości
w czasach zdalnej pracy i nauki.
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Meet.cam dodaje praktycznie do wszystkich komunikatorów wideo
dodatki, gadżety urozmaicające przekaz wizualny. Możemy dodawać liczniki, minutniki, notatki, plan spotkania, a nawet znane z TV, sławne „paski”.
W przyszłości twórcy planują umożliwić dodawanie GIF-ów, emoji, żółtych
karteczek czy wirtualnego tła. Możemy też wysłać twórcom nasze sugestie
i pomysły – jest szansa, że je dość szybko wprowadzą.
Pomysł jest genialny w swojej prostocie. Aplikacja tworzy nakładkę,
niczym nakładki, które wszyscy sobie robią na awatarach w sieciach społecznościowych. Całość, wideo z nakładką, bez potrzeby instalacji niczego
po drugiej stronie, jest odbierana po stronie naszego rozmówcy. Tylko tyle
i aż tyle, więcej nie trzeba dodawać.
meet.cam działa ze wszystkimi najpopularniejszymi komunikatorami, takimi
jak: Zoom, Facebook Messenger, Google Meet, GoToMeeting, Blue Jeans,
Houseparty, Jitsy, Vidyo. Tak naprawdę działa ze wszystkimi aplikacjami
wykorzystującymi kamerę, chyba że deweloper zablokuje taką możliwość.
Za projektem stoją Daniel Owsiański i Zbigniew Sobiecki, których możecie
kojarzyć z dawnych czasów i Maktury, będącej swego czasu głównym programem do fakturowania dla wszystkich macuserów w Polsce.
Aplikacja meet.cam jest obecnie w wersji beta dla macOS, dostępna za
darmo na stronie projektu.
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Destruction AllStars
– trudne początki
Początek każdej generacji konsol wygląda podobnie: pojawia się
kilka gier, które korzystają ze wszystkich dobrodziejstw nowego
sprzętu, choć niekoniecznie są przy tym dobre. Destruction AllStars
potrafi wciągnąć, ale gdyby nie było dostępne w PS Plus, nigdy bym
po nie nie sięgnął.
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Zazwyczaj po przegraniu kilku godzin wiem, z jakim tytułem mam do
czynienia i do czego zmierzali twórcy. W przypadku Destruction AllStars
wcale nie jest to jednak takie oczywiste. Gra jest nastawiona na rozgrywkę
sieciową, choć znajdziemy w niej też tryb wyzwań tylko dla pojedynczego
gracza. Założenie jest proste: na zamkniętej mapie znajduje się do 16
graczy, którzy rywalizują ze sobą w jednej z czterech konkurencji. Każda
wymaga zdobywania pojawiających się na mapie samochodów, a następnie niszczenia przeciwników, zderzając się z nimi, spychając ich na pułapki
bądź w przepaść lub też korzystając ze swoich specjalnych umiejętności. Spadamy na mapę pieszo, więc musimy dobiec do pojazdu, jeśli go
rozbijemy, to kolejnego również poszukujemy, biegając po okolicy. Choć
teoretycznie mamy cztery różne tryby, to rozgrywka wymaga właściwie
tych samych umiejętności. Mayhem to klasyczne niszczenie przeciwników
na punkty, Gridfall jest wariacją tego pierwszego, ale liczba odrodzeń jest
ograniczona, a podłoże stopniowo znika, przez co łatwiej wypaść za pole
walki (a wtedy przegrywamy od razu). Są też dwa tryby drużynowe: Stockpile i Carnado. W obu zderzając się z przeciwnikami, zdobywamy zębatki,
w pierwszym dzięki nim przejmujemy trzy punkty na mapie, budując tym
samym przewagę drużyny (to taki odpowiednik dominacji w FPS-ach),
w drugim te same zębatki wrzucamy do tornada w centrum mapy, zdobywając punkty. Już na starcie gra stwarza dwa problemy, przez które nie
sposób jej polubić. Każdy mecz jest bardzo chaotyczny i o naszej pozycji

GRY

167

w końcowej tabeli w dużej mierze decyduje
szczęście. Ponadto starcia polegają z grubsza
na tym samym, trudno tu o budowanie jakiejkolwiek strategii, dającej nam przewagę.
Oprócz wspomnianych trybów sieciowych
mamy też wyzwania, w których odblokowujemy bonusy dla konkretnej postaci. Obecnie
dostępne są trzy zestawy wyzwań, jeden
z nich jest darmowy. Pozostałe dwa trzeba
kupić i to za walutę nabywaną za pieniądze,
niedającą się zdobyć podczas gry. Rozumiałbym taki krok, gdyby Destruction AllStars
był tytułem free to play. Tu mamy jednak do
czynienia z grą dostępną w sklepach za pełną
cenę (przekraczającą 300 zł), tym samym
uważam takie zagrywki za zwyczajnie niestosowne. Oczywiście, to niejedyny duży tytuł
zawierający mikrotransakcje, ale w Destruction AllStars treści jest niewiele, szczególnie
jak na grę w tej cenie. Mamy do dyspozycji
tylko kilka map, które różnią się głównie układem i występującymi pułapkami, wizualnie
są jednak bardzo zbliżone i na pierwszy rzut
oka nie sposób poznać, gdzie jesteśmy. Trybów gry jest mało, a te, które są dostępne,
nieznacznie się od siebie różnią. Podczas gry
zdobywamy doświadczenie i drugą walutę, za
którą kupujemy modyfikacje kosmetyczne dla
bohaterów i pojazdów, gdyby dało się za nią
nabyć również wspomniane zestawy wyzwań,
byłoby to moim zdaniem uczciwe podejście.
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Niewątpliwą zaletą Destruction AllStars jest dopracowanie prowadzenia
pojazdów. W grze występuje kilka bazowych modeli, różniących się prędkością, zwrotnością i odpornością na uderzenia, każdy z nich prowadzi się
wyraźnie inaczej. Ponadto na model jazdy mają wpływ też uszkodzenia,
które dzięki DualSense dosłownie czuć. Przebita opona nie tylko ściąga nas
w jedną stronę, ale i sprawia, że pad sugestywnie wibruje tam, gdzie felga
trze o podłoże, a spust odpowiadający za przyspieszanie wyraźnie drży.
Gdy natomiast mocno hamujemy bądź przyspieszamy, spusty stawiają
wyraźny opór. Niesamowicie mi się to spodobało, takie detale wzbogacają
rozgrywkę o nowe wrażenia, mają też wymiar praktyczny (czuję, że przebiłem oponę, nawet gdy w ferworze walki nie spojrzę na nią na ekranie).
Samochody niszczą się malowniczo, model zniszczeń daleki jest co prawda
od realizmu, ale pogięte klapy bagażnika i urwane zderzaki dodają grze
uroku. Pojazdy mają dopalacz, pozwalający szybko wyrwać do przodu lub
odskoczyć w bok, zmieniając tym samym tor jazdy. Dopalacza używa się
za pomocą prawego analoga, który podczas kontrolowania postaci obraca
kamerę – przyzwyczajenie się do tej różnicy zajęło mi chwilę. Bieganie
i skakanie bohaterem nie należą do szczególnie wygodnych, bardzo trudno
wyczuć to, czy doskoczymy do krawędzi. Na szczęście każda postać porusza się tak samo, więc z czasem można nabrać wprawy.
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Jak dotąd grami, w których występowały wyraziste postacie ze ściśle określonymi umiejętnościami, były głównie strzelaniny i to właśnie stąd wzięło
się określenie „hero shooter”. Tymczasem Destruction AllStars strzelaniną nie jest, ale na różnorodność postaci narzekać w nim nie można. Do
wyboru mamy jednego z 16 bohaterów, od afrykańskiej szamanki, przez
luchadora, po faceta w szortach, pelerynie, ochraniaczach hokejowych
i z kartonowym pudłem na głowie. Każda z postaci ma nie tylko unikalny
wygląd, ale i własny motyw muzyczny (konkretniej zaś jest to wariacja
głównego motywu gry) oraz przypisany pojazd specjalny i umiejętności.
Bohaterowie są świetnie wymodelowani i animowani, zarówno w menu,
jak i w grze, gdy poruszamy się pieszo, mają zupełnie różne animacje i teksty. Po zebraniu kryształów lub odpowiedniej liczby punktów możemy
wezwać specjalny pojazd – te są równie oryginalne, co ich właściciele,
każdy ma też specjalną umiejętność (jak na przykład chwilową niezniszczalność, kolce uszkadzające innych czy generowanie fali uderzeniowej, odrzucającej wszystkich wokół). Efekty towarzyszące korzystaniu
z umiejętności są pokazem możliwości PlayStation 5, a konkretniej zaś
różnorodności tego, z czym konsola daje sobie radę. Ogólnie Destruction
AllStars nie powala wizualnie – grafika owszem, jest ładna i kolorowa, ale
monotonia otoczenia sprawia, że niespecjalnie jest na czym zawiesić oko.
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Owszem, pojazdy i postacie są szczegółowo wymodelowane, ale to za
mało, by zachwycać się grafiką. Warstwa dźwiękowa robi świetne pierwsze
wrażenie: dynamiczny, zmieniający się w zależności od bohatera motyw
w menu głównym dobrze buduje klimat, a komentatorzy naszych zmagań
sprawiają, że mamy wrażenie uczestniczenia w gigantycznym wydarzeniu
sportowym. Zachwyt szybko jednak mija, bo motyw w menu jest tylko
jeden, komentarze szybko zaczynają się powtarzać i tylko odgłosy zderzeń
i pojazdów pozostają niezmiennie dobre.
Bardzo trudno było mi siąść do spisania swoich wrażeń z Destruction
AllStars. Gra niewątpliwie ma potencjał i wiele rzeczy robi dobrze. Jazda
samochodami sprawia dużo przyjemności, rozsądnie wykorzystano też
możliwości DualSense. Rozgrywka szybko staje się jednak frustrująca przez
powszechny chaos, a stopniowo zaczyna też nudzić, bo pomimo kilku
map i trybów nie czuć tu zróżnicowania. Liczę na to, że twórcy wycofają się
z pomysłu mikrotransakcji, które w tak drogiej, a jednocześnie tak ubogiej
w treść grze po prostu nie powinny się pojawić.
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Niech Siri słucha Cię zawsze
MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Choć na Siri mówiącą w naszym ojczystym języku czekamy już od lat,
to i tak wielu z nas z niej korzysta. Sam lubię korzystać szczególnie
z funkcji „Hey Siri”, która pozwala mi zapytać o coś bez używania rąk.
Kiedy jednak iPhone leży ekranem do dołu lub znajduje się w kieszeni,
nawoływanie asystentki zda się na nic…

No, chyba że to

Następnie na

Tutaj wreszcie

włączymy. W tym

samym dole

musimy zazna-

celu musimy udać

wybieramy Siri.

czyć jedną opcję

się do Ustawień,

– Zawsze reaguj

a tam przejść do

na „Hey Siri”.

opcji Dostępności.

Jak wskazuje opis pod nią, od tej pory „iPhone będzie reagować na »Hey
Siri«, gdy leży z ekranem skierowany[m] w dół lub przykrytym”, a więc
praktycznie w każdej sytuacji, kiedy tylko będziemy dostatecznie głośno
mówić, żeby nasz telefon nas usłyszał.
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Hygge, eskapizm i Apple
W ciągu ostatniego roku, ze zrozumiałych względów, moda na hygge
sięgnęła szczytu. Czy można ją jednak pogodzić z wszechobecną
technologią, która towarzyszy nam na każdym kroku?

D
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Duńskie „hygge” to komfort, przytulność i wygoda. To sztuka spokojnego życia, koncentrowania się na wartościach rodzinnych, poszukiwania szczęścia i zadowolenia w ulotnych chwilach. Odnosi się przede
wszystkim do emocji, ale ma zastosowanie w muzyce, wystroju wnętrz
czy aktywności fizycznej. Mnie kojarzy się ze specyficzną formą nienachalnego hedonizmu, chociaż zdarzają się tacy, którzy nazywają hygge
przeciętniactwem. Przede wszystkim dlatego, że spora część wyznawców
hygge optuje za porzuceniem wyścigu szczurów na rzecz mniejszego
stanu posiadania i dłuższego czasu spędzanego z rodziną.
Niektórzy twierdzą, że hygge to eskapizm, a eskapizm to takie brzydkie słowo. Polacy, potomkowie rycerzy, przed niczym nie uciekają. Od
dziecka bowiem mówiono nam, że uciekają tchórze, a dzielni wojownicy
walczą do końca nawet w przegranej sprawie. Nie godzi się więc unikać
zderzenia z rzeczywistością i zaszywać się pod ciepłym kocem z kubkiem gorącej herbaty. Jest przecież tyle do zrobienia! Przeciwności losu
trzeba brać na klatę i nie ma, że cztery godziny snu… Wyspać się jeszcze
zdążysz, a szef nie może poczekać do jutra, bo dostanie palpitacji serca
czy innej apopleksji.
To ja przewrotnie zapytam, czy nie warto przewartościować nieco tego
podejścia. Jest zasadnicza różnica pomiędzy uciekaniem w panice przed
rzeczywistością, która jest zbyt problematyczna a podjęciem wyboru
o zmianie stylu na taki, który lepiej współgra z naszym wnętrzem. Oczywiście, nie proponuję niczego nowego – wystarczy
wejść na YouTube’a, wpisać słowo klucz i oczom
naszym ukażą się alternatywne sposoby na życie.

Jest zasadnicza różnica
pomiędzy uciekaniem
w panice przed rzeczywi-

W kabinach, małych domkach, z uprawami eko,
energią słoneczną i kompostującą toaletą. Wiem,
bo oglądam. A ponieważ oglądam, to zauważyłam,
że jest jedna rzecz, którą znaleźć można w każdym

stością, która jest zbyt pro-

eskapistycznym gospodarstwie – komputer podłą-

blematyczna a podjęciem

czony do internetu.

wyboru o zmianie stylu na
taki, który lepiej współgra
z naszym wnętrzem.

Jak mają się więc te idylliczne obrazy do najnowszej technologii? Przecież uciekamy po to,
by wąchać kwiatki, wyrywać marchewkę z ziemi
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i obserwować wolno płynące po niebie obłoki, a nie przesiadywać w sieciach społecznościowych. Przesiadywać możemy w mieszkaniu w bloku,
więc co za różnica?
Otóż jest, i to zasadnicza. Polega na przyjęciu do wiadomości, że technologia stała się częścią naszego życia. Próba jej całkowitej eradykacji
to jałowe zajęcie, sztuka dla sztuki. Odpowiedzią jest zawsze adaptacja
– przyjęcie tego, co w technologii dobre i odrzucenie tego, co szkodliwe.
Wystarczy spojrzeć na starsze pokolenie, które nauczyło się korzystania
z dobrodziejstw komputeryzacji. Owszem, cieszą się bardzo z bankowości internetowej czy cyfrowej telewizji, ale nie spędzają całych dni z ręką
przyklejoną do smartfona. Sięgną po niego, kiedy zadzwoni albo kiedy
wyślecie im zdjęcie wnuczka. Celowo i świadomie.

Wystarczy spojrzeć na starsze pokolenie,
które nauczyło się korzystania z dobrodziejstw komputeryzacji. Owszem, cieszą
się bardzo z bankowości internetowej czy
cyfrowej telewizji, ale nie spędzają całych
dni z ręką przyklejoną do smartfona.

Moim zdaniem, wbrew popularnemu przekonaniu, hygge nie stoi w opozycji do osiągnięć technologicznych. Skoro koncentruje się przede
wszystkim na emocjach, świadomym życiu chwilą i ciepłym komforcie,
to nie ma niczego bardziej hygge niż produkty Apple.
W kontekście wystroju wnętrz nie trzeba niczego udowadniać. Sprzęt
Apple sprawdzi się świetnie, zarówno w nowocześnie urządzonym domu,
jak i w rustykalnej przestrzeni. Wystarczy postawić MacBooka na szklanym, nowoczesnym biurku albo blacie z surowego drewna. O ile zmienia
się klimat setupu, o tyle sam komputer pozostaje uroczo neutralny. To
samo tyczy się głośników, iPada czy Apple TV. Niby jest, ale jakby nie było.
Do tego łatwość i intuicyjność użytkowania i mamy technologiczne hygge.
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W kontekście wystroju wnętrz nie trzeba niczego udowadniać.
Sprzęt Apple sprawdzi się świetnie, zarówno w nowocześnie
urządzonym domu, jak i w rustykalnej przestrzeni.

Ważną częścią duńskiego stylu jest aktywność fizyczna, zwłaszcza na
zewnątrz. W tym przypadku świetnie sprawdza się Apple Watch, który,
przy odpowiedniej konfiguracji, nie będzie nam przeszkadzał w podziwianiu widoków, za to po cichu zadba o monitorowanie tego, co najważniejsze – rytmu serca, nasycenia krwi tlenem i upewni się, że jeśli zdarzy
się nam upadek, pomoc dotrze do nas na czas.
A co z kolekcjonowaniem wspomnień? Aparaty w telefonach z dnia
na dzień stają się coraz lepsze, a oprogramowanie sprawi, że obróbka
zdjęć zajmie nam minimalną ilość czasu. Do tego Apple stworzy dla nas
zestawy wspomnień w postaci krótkich filmów. Zaoszczędzony czas
możemy spędzić z rodziną albo na innych aktywnościach, które sprawiają nam radość. Na przykład na czytaniu.
Czytanie książek papierowych ma niezaprzeczalny urok, ale istnieje
skończona liczba tomów, które możemy zmieścić na ograniczonej przestrzeni. Dlatego czytanie pozycji, które niekoniecznie chcemy zatrzymać
na zawsze, świetnie sprawdza się na czytnikach albo iPadzie. Osobiście
na iPadzie czytuję mniej, w tym przypadku preferuję Kindle’a, jednak
znam takich, którym bardziej odpowiada iPad. Dla mnie iPad to urządzenie do przeglądania magazynów, które prezentują się na nim wspaniale.
Kolejnym elementem hygge są nastrojowe światło, koce i muzyka. Jeśli
chodzi o klasyczne światło, to dzięki aplikacji Dom możemy stworzyć
klimatyczne warianty oświetlenia, odpowiednie na każdą okazję. Świece
i ciepłe koce możemy kupić w internecie, używając oczywiście Apple
Pay. Apple Pay jest tak hygge, jak to tylko możliwe. Zamiast żonglowania kartami i numerami, przykładamy palec do czytnika i zapominamy
o zakupach do czasu, kiedy przyniesie je nam pod drzwi kurier. A to
wszystko w atmosferze spokoju i relaksu.
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Od lat piszę, że technologia powinna być ukryta. Ma działać i robić, co
do niej należy, w tle i po cichu, niekoniecznie absorbując przy tym naszą
uwagę. Lubię styl naturalny, przytulny i komfortowy, ale nie zamierzam
traktować zdobyczy nowoczesnej techniki jako ostatecznego zła. Staram się, żeby technologia pracowała dla mnie, nie odwrotnie. Gdyby nie
nowoczesne udogodnienia, dużo więcej czasu spędzałabym na wykonywaniu podstawowych czynności, zamiast poświęcać go na rzeczy, które
są naprawdę ważne. Daleko mi jeszcze do perfekcji, ale plan powoli się
układa i zamierzam go zrealizować co do joty. Zwłaszcza że w dzisiejszych okolicznościach przyrody, czasu wszyscy mamy aż nadto.
Moim zdaniem, hygge wcale nie musi oznaczać odcinania się od rzeczywistego świata, chociaż coraz więcej ludzi optuje za jakimiś formami
eskapizmu – zarówno technologicznego, jak i społecznego. Przy pewnym nasyceniu przyspieszeniem we wszystkich dziedzinach w naturalny sposób zbliżamy się do granicy, kiedy nie jesteśmy w stanie – lub
nie chcemy – uczestniczyć dłużej w tych zawodach. Nie ma nic złego
w zwolnieniu i zastanawianiu się, czego tak naprawdę chcemy od życia.
Jedyne, o czym musimy pamiętać to to, że nie ma żadnych zasad dotyczących tego, co zdecydujemy się przyjąć, a co odrzucić.

Moim zdaniem, hygge wcale nie musi oznaczać odcinania się od
rzeczywistego świata, chociaż coraz więcej ludzi optuje za jakimiś
formami eskapizmu – zarówno technologicznego, jak i społecznego.

Styl życia ma być nasz i nie tworzymy go na pokaz. Tworzymy go po to,
by czuć się dobrze w naszej rzeczywistości. I tylko to się liczy. Więc nie
przymierzajmy się do wyrzucania komputerów przez okno. A jeśli już,
dajcie znać znajomym, żeby ustawili się w pozycji strategicznej i łapali
spadający sprzęt.
Komuś może się przydać.
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Ile programów?
Wersja komputerowa
W ramach minimalistycznych porządków postanowiłam
posprzątać w komputerze. Skończyło się na tym, że siedziałam
z założonymi rękami.

K
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Kiedy dwa lata temu kupiłam mojego aktualnego MacBooka Air, po raz
pierwszy od wielu lat skonfigurowałam go jako „nowy sprzęt”. Wcześniej
przenosiłam system z komputera na komputer, proceder kontynuowany
od czasów, których nie pamiętają najstarsze dinozaury. Skutkowało to tym,
że trafiły mi się programy jeszcze z procesorów PPC, co budziło we wszystkich niekontrolowaną radość. Dwa lata to całkiem spory szmat czasu, więc
byłam przekonana, że sprzątanie komputerowi się przyda. Jakież było
moje zdziwienie, gdy okazało się, że tak naprawdę nie mam czego usuwać.
Dosłownie nie mam.
W odróżnieniu od telefonu, z zasady na komputerze instaluję niewiele
– wynika to z tego, że niewiele potrzebuję. Dla każdego niewiele znaczy
co innego – dla mnie najwyraźniej to, że na co dzień używam programów
dostarczonych z systemem.
Po przeprowadzeniu audytu okazało się, że w ciągu dwóch lat używałam
dokładnie pięciu programów firm trzecich. Najwyraźniej wprawiłam się
w organizacji i zarządzaniu, bo jeśli instalowałam cokolwiek innego, to
odinstalowywałam natychmiast po tym, kiedy program okazał się bezużyteczny. Skutkiem tego na skali minimalizmu komputerowego znalazłam się
na samym szczycie skali.
Ponieważ głównie piszę, trzy pierwsze miejsca okupują programy do edycji:

Microsoft Word, Scrivener i Bear.
Microsoft Word znajduje się na tej liście ze względów zrozumiałych – lepiej
mieć niż nie mieć, dodatkowo jako jedyny obsługuje prawidłowo polskie
słowniki. Po latach robienia korekty moja baza jest na tyle rozbudowana,
że nie zamierzam z niej rezygnować.

Po przeprowadzeniu audytu okazało się, że w ciągu dwóch
lat używałam dokładnie pięciu programów firm trzecich.
Najwyraźniej wprawiłam się w organizacji i zarządzaniu, bo
jeśli instalowałam cokolwiek innego, to odinstalowywałam
natychmiast po tym, kiedy program okazał się bezużyteczny.
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Scrivener to wspaniały kombajn do poważniejszego pisania – pozwala
planować, zbierać notatki i systematyzować większe publikacje. Pałam do
niego szczerym uczuciem od czasu, gdy jedną z pierwszych wersji upolowałam w pakiecie z MacHeist. Od tamtej pory znacznie ewoluował, dorobił
się wersji na iOS i synchronizacji pomiędzy urządzeniami. Świetny, czysty
program do pisania. Wart swojej ceny, chociaż ta wcale nie jest zaporowa.
Bear to ciekawostka, z piękną integracją systemową – pozwala na tworzenie i synchronizowanie notatek na dowolnym urządzeniu, włączając w to
Apple Watch. Żeby zapisać krótką myśl czy pomysł, nie trzeba od razu
otwierać komputera – wystarczy tapnąć ikonkę na nadgarstku, powiedzieć
dwa krótkie zdania, a program sam zadba o to, żeby notatka znalazła się na
wszystkich urządzeniach. Synchronizacja wymaga groszowej subskrypcji.

Scrivener to wspaniały kombajn do poważniejszego pisania
– pozwala planować, zbierać notatki i systematyzować większe
publikacje. Pałam do niego szczerym uczuciem od czasu, gdy
jedną z pierwszych wersji upolowałam w pakiecie z MacHeist. Od
tamtej pory znacznie ewoluował, dorobił się wersji na iOS i synchronizacji pomiędzy urządzeniami.

Dwa ostatnie programy również nie wzbudzają większych emocji – jedną
z nich jest Dropbox, pozwalający na zdalne dzielenie się plikami, drugą…

Send to Kindle, umożliwiający wysyłanie plików do czytnika Amazonu.
Przydaje się zazwyczaj wtedy, kiedy kupuję książki ze stron polskich
księgarni w postaci downloadu. Książki z Amazonu ładują się same i nie
potrzebują wykonywania dodatkowych czynności.
I to już naprawdę wszystko. Jedynymi śmieciami, które odkryłam, są pozostałości Adobe Creative Cloud, który kiedyś zainstalowałam do wykonania
konkretnego zadania, ale ponieważ taki kombajn nie jest mi do niczego
potrzebny, to nie zamierzam płacić za niego niebotycznego abonamentu.
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Bear to ciekawostka, z piękną integracją systemową – pozwala na
tworzenie i synchronizowanie notatek na dowolnym urządzeniu,
włączając w to Apple Watch. Żeby zapisać krótką myśl czy pomysł,
nie trzeba od razu otwierać komputera – wystarczy tapnąć ikonkę
na nadgarstku, powiedzieć dwa krótkie zdania, a program sam
zadba o to, żeby notatka znalazła się na wszystkich urządzeniach.

Do domowych zastosowań w zupełności wystarczają mi programy dostarczane przez Apple.
Zapoznawszy się z zawartością dysku, w te pędy pobiegłam do App Store’a,
żeby sprawdzić, co mnie ominęło. I przyznaję, że wróciłam z niczym. Może
brakuje mi wyobraźni, ale co jeszcze można zrobić z komputerem, będąc
przeciętnym użytkownikiem? Pamiętam, że instalowałam kiedyś Todoista,
w czasach, gdy postanowiłam się zorganizować. Wszystko byłoby dobrze,
gdybym pamiętała o tym, żeby do używać, zamiast otwierać za każdym
razem aplikację Przypomnienia lub, co gorsze, systemowe Notatki.
W świetle powyższego sprzątanie komputera uznaję za niebyłe. Teraz
zabieram się do posprzątania iPhone’a i iPada, w dalszej kolejności czekają
pliki, hasła i inne dobra cyfrowe.
W tym przypadku nie wydaje mi się, żebym osiągnęła podobne wyniki,
bo i różnych urządzeń używam do różnych celów. Sprzątanie urządzeń
mobilnych może okazać się zdecydowanie ciekawsze, zwłaszcza że nowe
ustawienia prywatności już za rogiem i mam przeczucie, że są programy,
z którymi przestanę się lubić.
Na razie, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, zrobię sobie małą
przerwę. A za miesiąc pewnie podzielę się tym, co zostanie po sprzątaniu
iPhone’a.
I zmienię tapetę na wiosenną, bo już czas najwyższy.
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Co Ci w tym Clubhouse
nie pasuje?
Zapytał mnie znajomy po tym, jak przestałem pojawiać się w pokojach.
„Żyjesz w bańce”, usłyszałem od kogoś innego, a wierzcie mi lub nie,
sam bardzo optymistycznie podszedłem do sprawy.

C
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Choć cały temat pojawienia się nowej platformy społecznościowej
wybuchł w sekundę. Miałem wrażenie, że za kilka minut przejedzie ulicą
wielki samochód, podobny do samochodowej lodziarni z dzieciństwa,
z którego głośników umieszczonych na dachu ktoś krzyknie: „Wejdź do
pokoju! Byle jakiego, bo tutaj dowiesz się tego i owego!”.

Kawiarnia
Jestem ogromnym fanem głosu. To nie tylko jeden z głównych powodów,
dla których nagrywam podcast, ale przede wszystkim sposób radzenia
sobie ze światem. Historii opowiedzianych przez kogoś, kogo spotykam lub
wpuszczam do swoich uszu, mogę słuchać godzinami z zaciekawieniem lub
odbić się mocno po kwadransie. W przypadku spotkania online sprawa
jest zawsze jakoś bezpieczniejsza, bo rzadko zdarza mi się spotykać z kimś,
kogo choć trochę nie miałem okazji wcześniej poznać. W przypadku słuchania czyjegoś głosu, czy to w formie podcastu, radia czy audiobooka,
zawsze mogę przestać. Tak było od zawsze, a w przypadku podcastów
mamy jeszcze opisy odcinków i rozdziały (u tych, którzy szanują czas swoich słuchaczy), zatem łatwo przed naciśnięciem „Play” złapać przynajmniej
kontekst tego, co nasz czeka. Gdzie tu miejsce na spontaniczność i odkrywanie świata? Czy każdy zna podcasty?
Pewnie nie każdy i z pewnością żyję w pewnej bańce. Czy każdy ma
w domu smart głośnik, HomePoda lub biega po mieście, słuchając podcastów? No nie i w świecie, w którym 1,5 miliarda osób jest wykluczonych
cyfrowo, nie posiada dostępu do Sieci, bo nie posiada dostępu do komputera, byłoby bardzo niesprawiedliwe tak twierdzić. A mnie się zdarza
w dyskusjach, że odbijam się od takich pytań, bo znowu – każdy z nas żyje
w jakiejś bańce i bardzo trudno jest ważyć każde słowo. Tak samo trudno
mi złapać kontekst każdej z wielu rozmów toczących się w kawiarni, gdy
dopiero co do niej wchodzę. Oczywiście, nawiązuję do czasów sprzed pandemii. Lepiej to dziś zaznaczać.
Czy gdybyś miała magiczną zdolność, zabrania do swojego salonu tych
wszystkich ludzi z kawiarni, ale w ciągu tej jednej sekundy, w której otwierasz drzwi i wchodzisz do niej – zrobiłabyś to? Gdyby ktoś złożył Ci rok
temu tak brzmiącą propozycję: „Mateusz, wpadnij dzisiaj na takie forum
głosowe w internecie, bo tam będą ludzie rozmawiali o czymś o 20:00.”
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– odpowiedziałbyś natychmiast: „Jasne, będę”? A może zapytałbyś: „Ale
o czym będą rozmawiali?”, spodziewając się odpowiedzi? Takie pytania stawiałem sam, kiedy boom na Clubhouse trwał w najlepsze. Pytałem też siebie o, to kiedy mam znaleźć czas na to, aby zaangażować się
w jakąś dyskusję. Zaraz potem szukając odpowiedzi na mogące stać przed
poprzednim pytanie: „Po co?”.

Kluby mają to do siebie, że nie są dla każdego. Tak naprawdę
może pozostać.

Tłum biegł, dołączyłem, bo lubię biegać. Najlepiej z podcastami, bo jak
nie mogę dokończyć jakiegoś odcinka, to zawsze dokończę w przy okazji
następnego biegu. A może nie?

Utopijna asynchroniczność
Bo widzicie, tak wielu z nas często się to zdarza, do sprawy podszedłem
emocjonalnie. Głos, ludzie, podobieństwo do podcastów, szansa na
budowanie społeczności i w końcu najważniejsze – czyjś głos. W czasach, w których wielu ludzi żyje w domowym zamknięciu, a zdecydowanie większość z nas marzy o powrocie do kawiarnianego życia,
spotkań z przyjaciółmi czy obiadami z rodziną na mieście – głos i jakakolwiek rozmowa dla wielu jest ukojeniem. Dla innych wręcz przeciwnie bowiem przyklejeni do zdecydowanie nieprzeznaczonego dla biur
fotela spędzają dziewiątą godzinę pracy zdalnej, która z pracy, zmieniła
się w pasmo telekonferencji z jedną, półgodzinną przerwą. Znam takie
osoby i dla nich przejście do świata online nie było nagrodą. Było wyrokiem. Nie każdy pracodawca deklaruje, że model zdalnej pracy jest dla
niego i jego pracowników zbawienny. Bardzo wiele firm w ogóle go nie
wdrożyło lub wdrożyło całkowicie opacznie, zapominając o jego fundamencie, jakim jest asynchroniczność pracy. Zamiast tego instalując liczniki tego czy owego.
Świat, a więc i my, uczymy się cały czas tej nowej rzeczywistości
i będziemy jeszcze to robili długo. Kiedy dołączając do biegnącego do
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„Wejdź do pokoju! Byle jakiego, bo tutaj dowiesz się tego i owego!”

losowych pokoi tłumu, wpadałem do kilkudziesięciu z nich, zrozumieliśmy jedno: Clubhouse w bardzo cwany sposób próbuje udawać medium
asynchroniczne. Przynajmniej w obecnej formie, gdzie nie mamy możliwości odtworzenia zapisów rozmów w danych pokojach offline. Czyli
wtedy, gdy sami zdecydujemy, że przeznaczamy na to nasz czas. Dlaczego to mi nie pasuje? Nie chodzi o Clubhouse, ale o najcenniejsze
aktywów, jakie mamy – czas. Jeśli mam poświęcić kwadrans na dołączenie do jakiegoś pokoju, a potem wsłuchiwanie się w dyskusję (o ile trwa
akurat dyskusja, a nie sprzedażowy monolog lub klepanie się po plecach
dwóch kumpli z Sieci), a następnie stwierdzić, że może nie dla mnie
i udać się do kolejnego, by powtórzyć cykl – to dziękuję.
Nikomu nie zabronię spędzania całych wieczorów i nocy na tej platformie. Nie rozumiem również, dlaczego twórca, który dostarcza dla mnie
treści dostępne offline, nagle miałby zabiegać o moją uwagę o konkretnej w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie, tylko dlatego, że Clubhouse umożliwia planowanie rozmów w pokojach. Dopóki to miejsce
nie będzie w pełni asynchroniczne, argumentu brzmiącego następująco:
„Przecież, jeśli nie spodoba Ci się dyskusja, to możesz wyjść z pokoju”
– nie kupuję. To, jaka jest różnica? Przecież dopiero co pisałem, że radio
mogę wyłączyć, a ono też nie zawsze umożliwia odtworzenie później
konkretnych audycji.
Różnica jest taka, że od momentu naciśnięcia kafelka z nazwą danego
pokoju, do momentu, w którym mam w salonie lub w głowie kilkadziesiąt osób mówiących o czymś (bez względu na merytorykę czy ich
najlepsze nawet chęci) – mija raptem mniej niż sekunda. Dla mnie to
i wielu osób, z którymi na ten temat rozmawiam, to za mało względem
emocjonalnej bomby, która w tej jednej sekundzie ląduje dookoła
mnie. Kluby mają to do siebie, że nie są dla każdego. Tak naprawdę
może pozostać.
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Palm Springs
W momencie, kiedy powstaje ten tekst, kina w Polsce są otwarte.

Ocena iMagazine

Co prawda nie wszystkie, ale spora część kin studyjnych wyświetla
na ekranach swój repertuar. Jednym z filmów, które możecie tam
zobaczyć, jest „Palm Springs” i będzie to idealny wybór, jeśli zechcecie
znów zasiąść w kinowym fotelu.
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Hit zeszłorocznego festiwalu w Sundance pomimo pandemii i zawirowań z otwarciem kinowych sal ostatecznie zawitał w polskiej dystrybucji. To bardzo dobra wiadomość, gdyż obecnie takiej komedii chyba
każdy z nas potrzebuje. Czegoś, co bawi, ale też wzrusza i nawet skłania do egzystencjalnych refleksji.
Główny bohater filmu (w tej roli doskonały Andy Samberg) jest więźniem
pętli czasowej na weselu, na które przyjechał jako osoba towarzysząca
swojej dziewczyny. Poznaje tam siostrę panny młodej, graną przez Cristin
Milioti, która przypadkowo również wpada we wspomnianą pętlę. Przez
kolejnych kilkadziesiąt minut obserwujemy ich własny „dzień świstaka”.
Nawiązanie do filmu Harolda Ramisa jest tu nieprzypadkowe, ponieważ ma bardzo zbliżoną konstrukcję, choć nie jest jego bezczelną
kopią. Jak się okazuje, w temacie pętli czasowych wciąż można zrobić
dzieło świeże i mające coś więcej do powiedzenia niż tylko rozśmieszanie widza. Tak jak wspomniałem, poza tym, że co się tu pośmiejemy, to nasze, dodatkowo znalazło się miejsce na szukanie sensu
egzystencji. Co prawda nie jest to głównym celem filmu, jednak
dobrze jest zaobserwować, że twórcy postanowili podjąć ten temat.
Wszak niemal każdy z nas w dzisiejszych czasach rozmyśla nad tym,
co go czeka w przyszłości, kiedy (zwłaszcza w pandemii) wszystkie dni
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wyglądają niemal tak samo. Ja sam, zwłaszcza w ostatnich 12 miesiącach,
miałem poczucie, że jestem we wspomnianym „dniu świstaka”.
Film trwa jedynie 90 min i jest to idealny metraż na tę produkcję. Nie
ma tu żadnych dłużyzn, historia jest bardzo dobrze rozpisana i, co więcej, jeśli oglądamy ten film w kinie, to o wiele łatwiej jest wytrzymać
półtorej godziny w maseczce.
Wspaniałym „odkryciem” filmu jest Cristin Milioti. Co prawda mogliśmy
ją już wcześniej obejrzeć w wielu produkcjach (głównie na drugim planie),
ale w takiej nieco drapieżnej i wulgarnej odsłonie pojawia się chyba po raz
pierwszy. Jak dla mnie ludzie od castingu zrobili tu naprawdę dobrą robotę.
Między dwójką głównych bohaterów jest świetna chemia, która sprawia, że
całość ogląda się z przyjemnością. Dodatkowo Samberg nie jedzie „po bandzie”, jak często ma w zwyczaju, co moim zdaniem również jest na plus.
Jeżeli po publikacji bieżącego numeru kina wciąż są otwarte i czujecie
się na siłach, by się do nich wybrać, to zdecydowanie będzie to dobra
pozycja na seans. Zapraszam również do przesłuchania odcinka podcastu Inna Kultura, w którym skupiamy się na tej premierze.
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Pewnej nocy
w Miami
Co by było, gdyby osoby najważniejsze dla kultury afroamerykańskiej
połowy XX w. spotkały się pewnej nocy w Miami? O czym by
rozmawiali? Co robili? Najnowszy film Reginy King może być najlepszą
odpowiedzią na te pytania.
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Regina King, znana między innymi ze znakomitego serialu „Watchmen”
od HBO, na swój debiut reżyserki wybrała sztukę Kempa Powersa,
który również napisał na jej podstawie scenariusz do filmu. Jest to
opowieść o czterech postaciach, niezwykle ważnych dla społeczności
afroamerykańskiej i jej walki o równouprawnienie: działaczu Malcolmie X, pięściarzu Cassiusie Clay’u (później znanym jako Muhammad
Ali), piosenkarzu Samie Cooke i futboliście/aktorze Jimie Brownie. Po
zwycięskim pojedynku Clay’a panowie spotykają się w celu świętowania. Jednak nie zamierzają tego robić hucznie, a kameralnie spędzić
czas we czwórkę.
Wszystkie wydarzenia przedstawione w firmie to oczywiście fikcja.
Całość ma niezwykle teatralny charakter (w końcu scenariusz był
pierwotnie sztuką) i w zdecydowanej większości opiera się na dialogach. Warto podkreślić, że kapitalnie napisanych dialogach, które są równie dobrze zagrane.
Aktorzy zostali dobrani idealnie, a na największe

Wszystkie wydarzenia
przedstawione w firmie to
oczywiście fikcja.

uznanie zasługuje tu kreacja Kingsleya Ben-Adira, który wcielił się w Malcolma X. Jednak
to Leslie Odom Jr. za kreację Sama Cooke został
nominowany do Złotego Globu.
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Ogromną zaletą są piękne zdjęcia i choć wiele scen dzieje się zamkniętych pomieszczeniach, to ich ciasnota nie przytłacza widza i daje miejsce
na oddech, by móc się cieszyć wypowiadanymi przez aktorów dialogami.
Nieco obawiałem się, jak będzie wyglądać reżyseria filmu, ale Regina
King zaliczyła debiut na piątkę. Widać, że jako dobra aktorka również
odrobiła lekcje i podłapała nieco reżyserskiego warsztatu.
„Pewnej nocy w Miami” to film, który ma dość spokojne tempo i pewnie nie każdemu przypadnie on do gustu. Jeśli jednak jesteście fanami
„teatralnych” filmów, to powinniście się tu doskonale odnaleźć. Już teraz
można powiedzieć, że to jeden z lepszych filmów 2021 r. Jeśli chcielibyście o nim usłyszeć więcej, zapraszam do wysłuchania odcinka podcastu

Inna Kultura, w którym się na nim skupiamy. Film jest do obejrzenia na
platformie Prime Video.
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Premiery streamingowe
marzec 2021
Pan T.
Jedna z ciekawszych pozycji, które były
prezentowane na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni w 2019 roku. Dziejąca się
w 1953 roku w Warszawie opowieść o tytułowym
Panu T. – uznanym literacie, który utrzymuje się
z udzielania korepetycji. Jednakże nie jest on
zwykłym obywatelem. Pewnego dnia władze
zaczynają podejrzewać go o plany wysadzenia
Pałacu Kultury i Nauki. Od tej pory śledzi go Urząd
Bezpieczeństwa, a jego dotychczasowe życie nabiera
niespodziewanego tempa.

Premiera: 15 marca			
		

Cherry
Młody student rzuca studia i zaciąga się do wojska.
Poślubiwszy wcześniej swoją dziewczynę, wyjeżdża do
Iraku. Po powrocie do domu, pod wpływem zespołu
stresu pourazowego, schodzi na złą drogę. W roli
głównej Tom Holland. Film w reżyserii braci Russo,
odpowiedzialnych na kilka filmów w uniwersum Marvela.

Premiera: 12 marca			

FILM

194

Formuła 1: Jazda o życie – Sezon 3
W najbardziej dramatycznym z dotychczasowych
sezonów fani serialu kolejny raz zajrzą za kulisy
Formuły 1, by zobaczyć, jak kierowcy i ich zespoły
walczą o zwycięstwo w roku niepodobnym
do żadnego z poprzednich. Sezon 2020 został
brutalnie przerwany przez pandemię COVID19 i po odwołanym w ostatniej chwili wyścigu
w Australii kierowcy wrócili na tor dopiero
kilka miesięcy później w Austrii. Sportowych
emocji również było pod dostatkiem – cały
czas oglądaliśmy dynamiczne starcia i ostrą
rywalizację, a choć wygrał po raz siódmy Lewis
Hamilton, to na podium wielokrotnie stawali ci,
na których mało kto stawiał.

Premiera: 19 marca		
		

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że
poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło
na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by
zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią
świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem
o katastrofalnych rozmiarach. Jeżeli ten opis wydaje
Ci się znajomy, to dobrze Ci się wydaje. Zack Snyder
wypuszcza w świat wersję reżyserską swojego
głośnego filmu z uniwersum DC. Wersja kinowa nie
mogła być przez niego dokończona i zrobił to ktoś
inny. Teraz czeka nas 4-godzinna „uczta“.

Premiera: 18 marca			
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Czy nie przesadzamy?
Przyznam się Wam do czegoś. Mam pewne muzyczne natręctwa,
z którymi walczę. Nazywa się to „ciągoty audiofilskie” – lubię dobry,
jakościowy dźwięk. Oznacza to, że co jakiś czas walczę sam ze sobą,
szukając coraz to lepszych źródeł dźwięku (głównie cyfrowych), które mają
dobrą jakość, nie mają kompresji i zawierają dużo informacji.
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W taki sposób trafiłem na Tidal Masters, a wcześniej na Qobuz. W tym
momencie muszę się na chwilę zatrzymać i wytłumaczyć Wam, o co tak
naprawdę chodzi. Jak wiecie, najpopularniejszy niegdyś format zapisu muzyki
– mp3 – to format stratny, skompresowany. Podobnie rzecz się ma ze streamingiem muzyki, który oferuje muzykę w jakości stratnej, skompresowanej,
przez co można odnieść wrażenie, że słucha się wersji jakościowo gorszych
w porównaniu do płyty CD. Tak rzecz wygląda, jeśli popatrzymy na wszystkie
najpopularniejsze usługi streamowania muzyki. Inaczej rzecz się ma, gdy zerkniemy na Tidal Masters i Qobuz.
Qobuz oferuje jakość bezstratną, porównywalną
z jakością płyty CD – powiem szczerze, że jak o tym
usłyszałem, byłem zachwycony. Pomyślałem sobie:

Pod względem interfejsu
i samej użyteczności Tidal
wyprzedza o lata świetlne
Qobuz, natomiast ciągle
odstaje pod kątem społeczności, podcastów itd.

kurde, super. W końcu serwis dla mnie! Natomiast
potem okazało się, że a to brakuje niektórych płyt,
a to nie jest intuicyjnie, a to jednak nie brzmi to aż tak
dobrze, jak myślałem.
Czas mijał, a ja słuchałem muzyki na Spotify lub na
Apple Music, gdy nagle gdzieś na horyzoncie pojawił
się Tidal i jego wersja Masters. Powiem Wam szczerze,
znowu pomyślałem: O kurde. W końcu coś dla mnie!
Muzyka w jakości wyższej niż CD! Ściągnąłem Tidala,
odpaliłem subskrypcję i ruszyłem do słuchania.

Pod względem interfejsu i samej użyteczności Tidal wyprzedza o lata
świetlne Qobuz, natomiast ciągle odstaje pod kątem społeczności, podcastów itd. Z Tidalem byłem związany przez 1,5 miesiąca i mogę powiedzieć, że
jakościowo jest to zdecydowanie wybór numer jeden.
Po prostu pod względem jakości muzyki nie ma nic lepszego na rynku.
Pozostały jednak problemy, o których wspomniałem już wcześniej – braki
w bibliotece, nikt ze znajomych nie korzysta z Tidal, więc ciężko jest podzielić
się jakąś piosenką, brakuje też dostępu do podcastów czy czegoś na wzór
AirPlay2 lub Spotify Connect. I tak byłem w tym świecie muzyki w świetnej
jakości zanurzony po uszy – taka była prawda. Muzyki słuchałem wszędzie
i na wszystkim, przez cały czas powtarzając, że to jest prawdziwa jakość
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i w końcu ktoś to zrobił, w końcu ktoś traktuje słuchaczy poważnie – za takie
podejście warto dopłacić te 20 zł miesięcznie.
Mankament był tak naprawdę jeden: byłem w tym sam. Zamknąłem się za
kratami złotej klatki i tkwiłem w swoim świecie, nie mogąc przeżywać tych
muzycznych uniesień z moimi znajomymi. Pomyślałem wtedy, że chyba
nie o to chodzi w muzyce. Nie o to chodzi w słuchaniu. Czy słyszę różnicę
pomiędzy Spotify a Tidal Masters? Tak. Czy imponuje mi dźwięk klarowny,
jakościowy, bez strat w kompresji? Owszem, to sprawia, że moje serce bije
szybciej. Równie ważne jednak – lub nawet ważniejsze – jest przeżywanie
muzyki wspólnie ze znajomymi i najbliższymi – to, co dają popularniejsze
platformy, to również ten aspekt społecznościowy, towarzyski, który sprawia,
że muzyka nie jest już tylko nasza, ale jest po prostu rzeczą wspólną, w której
razem możemy uczestniczyć.
Jest to o tyle ważne, że w obecnych czasach izolacji i ogólnego odosobnienia
powinniśmy raczej szukać platform i pomysłów, które łączą, a nie oddalają
nas od naszych bliskich. Dlatego też wybrałem powrót, na łono „niejakościowej” muzyki. Może gra trochę gorzej, ale jest wspólna, nasza i nikt nie musi
przeżywać jej w samotności.
Muzyka i sztuka służą do tego, żeby się nimi dzielić, przeżywać je wspólnie
i cieszyć się razem z tego, co udało nam się usłyszeć lub zobaczyć. Nie powinniśmy o tym zapominać, nawet jeśli w samotności możemy dostrzec więcej.
Nie zmieni to faktu, że nadal jesteśmy samotni.
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Rolada z piersi indyka

MAKOWA KUCHNIA

200

Skład:

Pierś z indyka myjemy i dokładnie osuszamy ręcznikiem

• 1 filet z piersi

papierowym. Ostrym nożem rozcinamy pierś na mniej więcej

indyka – 0,75–1 kg
• 3 kwaśne jabłka

równy płat. Mięso solimy, pieprzymy i zostawiamy na parę
minut. W tym czasie jabłka myjemy, kroimy na ósemki i usu-

(najlepiej szara

wamy gniazda nasienne. Żółty ser ścieramy na tarce o grubych

reneta lub bojken)

oczkach. Cząstki jabłek układamy na płacie mięsa, zostawiając

• 10 dkg żółtego sera

2–3 cm marginesy u góry i u dołu. Na bokach z jednej strony

• 1 łyżka majeranku

– z tej, od której zaczynamy zwijanie – mniejszy, z drugiej ok.

• 2–3 łyżki dobrego

3–4 cm. Ułożone jabłka posypujemy majerankiem i startym

oleju lub rozpusz-

serem. Płat mięsa zwijamy dość mocno w roladę i sznurujemy

czonego masła

ściśle nicią bawełnianą. Roladę wkładamy do foliowego rękawa

klarowanego

do pieczenia, podlewamy odrobiną wody z olejem i dokładnie

• sól, pieprz

wiążemy końce rękawa. Całość układamy w szkle żaroodpornym. Piekarnik rozgrzewamy do temp. 180° i pieczemy ok.
60 min. Po tym czasie wyjmujemy mięso z piekarnika, delikatnie rozcinamy rękaw i wyjmujemy roladę. Kroimy w grube plastry, podajemy z ziemniakami, żurawiną i z surówką.
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