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ATH-ANC300TW

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

4,5+13,5h

Salony firmowe Audio-Technica
www.tophifi.pl
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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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Właśnie mija rok, odkąd jesteśmy na home office.
Rok pandemii. Bardzo wiele zmieniło się wokół
nas. Okazuje się, że firmy i życie dostosowało się
dość szybo do tej „nowej” sytuacji. Możemy więcej
załatwić, nie wychodząc z domu. Popularność zakupów przez internet eksplodowała. Niestety ma to
też swoje gorsze strony. Nasza higiena psychiczna
mocno na tym ucierpiała. Brakuje nam kontaktów
ze znajomymi, współpracownikami, nie mówiąc
o rodzinie. Zamknięcie w czterech ścianach potrafi
frustrować, tym bardziej, gdy ma się niewielką przestrzeń, na której jednocześnie kilku domowników
pracuje i uczy się. Á propos zdalnego uczenia się, to
ten typ obowiązków chyba najbardziej dotyka młodych, dzieci, dla których kontakt z rówieśnikami
jest w okresie dorastania jedną z najważniejszych
rzeczy w życiu. W dużej mierze o tym jest najnowszy, kwietniowy iMagazine.
W numerze ponadto dużo ciekawego sprzętu
z kategorii audio, Smart Home, rozwijany Oppo X,
wyjątkowy monitor Samsunga z AirPlay, aparat Sony
Alpha 7C, Gemstone Legends – polski hit z App
Store, elektryczna Mazda MX30 i wiele, wiele więcej.
Zapraszamy, życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego na Wielkanoc!
Dominik Łada
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WSPIERAMY POLSKI TRIATHLON

WYŻSZA JAKOŚĆ - WIĘKSZA MOC!

AIR SPORTS

Mistrzyni Polski 2020 w triathlonie na dystansie Ironman 70.3
Ewa Komander wybiera do treningów sportowe słuchawki
bezprzewodowe Creative Outlier Air Sports:
• całkowicie bezprzewodowe • 30 godzin pracy
10 godzin słuchawki + 2 ładowania z pudełka
• IPX5 odporne na pot i deszcz • Bluetooth 5.0
• obsługa kodeków aptX i AAC
dostępne
w sklepach:

Wejdź na snsklep.pl i pobierz specjalny set muzyczny, który porwie cię do treningu!
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Aktualizacja macOS Big Sur
do wersji 11.2.3
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS
i iPadOS do wersji
14.4.1
Czytaj dalej....
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Apple kończy produkcję
dużego głośnika HomePod
Czytaj dalej....

Dni iMaca Pro policzone –
dostępny „do wyczerpania
zapasów”
Czytaj dalej....

Ceny telewizorów Samsung
2021 – miniLED nie tak
drogo
Czytaj dalej....
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21,5-calowy iMac 4K wkrótce
zniknie z oferty – obecnie nie
kupicie wersji 512GB i 1TB
Czytaj dalej....

Apple będzie
preinstalowało aplikacje
zatwierdzone przez rząd
w Rosji
Czytaj dalej....

Nie będzie konferencji
Apple w marcu; będzie za
to w kwietniu, a na niej
iPad Pro z Thunderbolt
i MiniLED
Czytaj dalej....

Zobacz wydania specjalne
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TP-Link przedstawia system do
monitoringu CCTV - VIGI
Nowy system do monitoringu CCTV od TP-Link dedykowany jest osobom,
które chcą chronić prywatne mienie, domy oraz posesje. VIGI doskonale
sprawdzi się także do zabezpieczenia biur, parkingów czy magazynów małych
i średnich przedsiębiorców. W skład systemu wchodzą kamera zewnętrzna
VIGI C300P, kamera wewnętrzna VIGI C400P oraz ośmiokanałowy sieciowy
rejestrator wideo VIGI NVR1008.
Profesjonalne rozwiązanie VIGI służące do ochrony mienia niezależnie od
miejsca i pory, oferuje wyjątkowe funkcje, wysoką jakość, prosty montaż
i wygodne zarządzanie.
Zewnętrzna kamera VIGI C300P posiada odporną na warunki atmosferyczne
obudowę o klasie szczelności IP67. Urządzenie występuje w dwóch wersjach, różniących się ogniskową obiektywu: 4 mm lub 6 mm, dzięki czemu
świetnie się sprawdzi zarówno w monitoringu takich przestrzeni jak wjazd
na posesję czy też wejście do firmy, jak również do rejestrowania obrazu na
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większych dystansach w otwartych przestrzeniach. W przypadku VIGI C400P można wybrać
wersję o ogniskowej 2,8 lub 4mm, przy czym
do prowadzenia obserwacji małych, zamkniętych powierzchni, np. takich jak winda czy też
klatka schodowa, zalecane jest wykorzystanie
szerokokątnej ogniskowej. Z kolei w otwartych przestrzeniach biurowych np. na recepcji
czy magazynie zalecany jest obiektyw 4 mm,
pozwalający na rejestrację nawet najmniejszych detali z kilku metrów.
Kamery rejestrują obraz o rozdzielczości
3 Mpx, która zapewnia wysoką szczegółowość,
pozwalającą na rozpoznanie wielu detali, np.
twarzy czy numerów tablic rejestracyjnych.
Urządzenia posiadają także wiele niezwykle
istotnych funkcji. Jedną z nich jest inteligentne
wykrywanie, które informuje o przekroczeniu
wyznaczonej granicy, wtargnięciu na obszar
prywatny, czy o sabotażu polegającym na
zasłonięciu obiektywu. Urządzenia wysyłają
powiadomienia o zaistniałej sytuacji.
Kolejne udogodnienie Smart IR polega na
zapobieganiu niedoświetlenia obiektów,
znajdujących się daleko od kamery oraz przesadnym naświetlaniu obiektów, które rejestrowane są blisko obiektywu w nocy. Z kolei
funkcja WDR dostosowuje kontrast oświetlenia
do warunków, aby zminimalizować zacienienia
i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię, natomiast 3D DNR usuwa nadmierną pikselację, aby
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rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń. Obie kamery mogą pracować w tzw. trybie nocnym, który zapewnia dobre działanie w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki zastosowaniu kompresji H.264+ obraz rejestrowany
przez obydwie kamery jest wysokiej jakości pomimo dużej kompresji. Dzięki
temu kamery nie obciążają sieci i szybko przesyłają zarejestrowany obraz,
który zapisywany na dysku zajmuje bardzo mało miejsca.
Co niezwykle istotne, oba urządzenia mogą być zasilane na dwa sposoby:
poprzez PoE lub za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza 12 V DC.
Wybór pierwszego sposobu obniża koszty wdrożenia systemu, ponieważ nie
ma potrzeby montażu dodatkowego okablowania.
System VIGI uzupełnia ośmiokanałowy sieciowy rejestrator wideo VIGI
NVR1008, służący do koordynacji działania kamer, a także przeglądania, przechowywania i odtwarzania zarejestrowanych materiałów wideo. NVR1008
umożliwia nagrywanie materiału uzyskanego z kamer na dysku SATA
o pojemności do 10 TB, gwarantującym bezpieczeństwo lokalnego przechowywania danych. Zastosowanie dysku o maksymalnej pojemności pozwala
na przechowywanie nawet 720 dni zarejestrowanych nagrań. Urządzenie daje
także możliwość podglądu na żywo z ośmiu kamer w tym samym czasie oraz
jednoczesnego odtwarzania nagrań nawet z czterech kamer oraz wyszukiwania zdarzeń w harmonogramach wideo w celu szybkiego przeglądania
materiału. Rejestrator pozwala także na dwukierunkową transmisję dźwięku.

AKTUALNOŚCI

20

Dzięki obsłudze interkomu z dowolnego miejsca można prowadzić rozmowy,
widząc jednocześnie obraz z kamery.
Co ważne, rejestrator jest w pełni zgodny ze standardami ONVIF, dzięki
czemu współpracuje także z kamerami innych producentów i umożliwia
stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.
Urządzenie wyposażono w port Ethernet RJ45 10/100Mb/s oraz dwa porty
USB, które pozwalają na podłączenie myszki, klawiatury lub w razie potrzeby
– przenośnego dysku twardego.
Systemem kamer VIGI można zarządzać na trzy różne sposoby: za pomocą
rejestratora VIGI NVR1008, oprogramowania VIGI Security Manager na komputery stacjonarne i laptopy lub dedykowanej aplikacji VIGI na urządzenia
mobilne. Dzięki integracji z TP-Link Cloud system umożliwia zdalny dostęp
do kamer z dowolnego miejsca na świecie.
Kamery oraz rejestrator VIGI objęte są 36-miesięczną gwarancją producenta. Urządzenia zostały bardzo atrakcyjnie wycenione. Zakup kamery
VIGIC300P to koszt ok. 160 zł, VIGI C400P kosztuje ok. 150 zł, natomiast VIGI
NVR1008 można zakupić za ok. 260 zł. Co istotne, do obu kamer dołączony
jest także kompletny zestaw montażowy.
Szczegółowe informacje na temat VIGI C300P, VIGI C400P oraz VIGI

NVR1008 dostępne są na stronie internetowej.
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Apple nadal dominuje na
rynku wearables
Czytaj dalej....

Nadgryzieni – 301
– Surowa Eksperymentalna
Reaktywacja
Czytaj dalej....

macOS Big Sur 11.3 			
z ustawieniami kontrolera
gier dla aplikacji na iOS/
iPadOS
Czytaj dalej....
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Czy Apple włączy obsługę
czujników temperatury
i wilgotności w HomePodach Mini?
Czytaj dalej....

iPhone 13 ma korzystać ze
120 Hz wyświetlaczy LPTO
Samsunga
Czytaj dalej....

Apple planuje przejście
na losowe numery seryjne
przyszłych produktów
Czytaj dalej....
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Twitter zaoferuje
subskrypcyjny model serwisu
z nowymi funkcjami?
Czytaj dalej....

Tim Cook nie może
doczekać się powrotu
pracowników do biur
Czytaj dalej....

Apple pracuje
nad przełomową
technologią
Touch ID 2
Czytaj dalej....
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JBL Bar 5.0 Mutlibeam
JBL Bar 5.0 Multibeam to nowy, wyjątkowy soundbar z dźwiękiem Virtual
Dolby Atmos® oraz technologią JBL Multibeam™! Pozwala doświadczyć przestrzennego, otaczającego dźwięku 3D w domowym zaciszu. To brzmienie,
które wbija w kanapę, zachwyca i wciąga!
JBL Bar 5.0 Multibeam pozwala doświadczyć przestrzennego, otaczającego
dźwięku 3D w domu. Sprawia, że oglądanie filmów lub granie w gry staje się
jeszcze bardziej realistyczne, dzięki rewelacyjnemu połączeniu technologii
JBL MultiBeam™ z dźwiękiem Virtual Dolby Atmos®. W ten sposób można
poczuć, jak brzmienie okala użytkownika z każdej strony. Soundbar nie
wymaga dodatkowego subwoofera, a oferowane technologie Chromecast,
AirPlay oraz Alexa Multi-Room Music (MRM) zapewniają niezwykłą łatwość
strumieniowego przesyłania muzyki w znakomitej jakości oraz opcje multiroom. Łącze Bluetooth umożliwia słuchanie muzyki również ze smartfona lub
tabletu. Elegancki design głośnika JBL Bar 5.0 MultiBeam, za sprawą atrakcyjnego wzoru maskownicy i metalowego wykończenia, wpasuje się w każdy
wystrój wnętrz. Soundbar jest kompaktowy i łatwy w obsłudze – można nim
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sterować przy pomocy posiadanego pilota
TV lub intuicyjnie działającego pilota dołączonego do zestawu.
Dźwięk przestrzenny Dolby Atmos® i MultiBeam™ to wyższy poziom wrażeń podczas oglądania filmów lub grania. Dzięki
wbudowanemu modułowi Virtual Dolby
Atmos® można zanurzyć się w ekscytującym przestrzennym dźwięku 3D. Technologia JBL MultiBeam™ tworzy szeroką
scenę dźwiękową poprzez emitowanie
niesamowitego dźwięku w każdym zakątku
pomieszczenia, dzięki czemu słyszalny
jest każdy szczegół ulubionych utworów
muzycznych, filmów, seriali telewizyjnych
i gier bez konieczności używania kilku
głośników. Wrażenia z korzystania z kina
domowego podkreśli głęboki, mocny bas za
sprawą wbudowanych czterech radiatorów
pasywnych. Dolby Vision to format wideo
4K o szerokim zakresie dynamiki (High-Dynamic Range, HDR), który zyskuje na
popularności i można go spotkać w coraz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

większej liczbie modeli odtwarzaczy Blu-

Ogólne dane techniczne:

-ray 4K HD, jak również w szeregu popu-

• Model: BAR 5.0 MULTIBEAM
• Łączna moc wyjścia głośnika (maks. przy THD
1%): 250 W
• Łączna moc wyjścia soundbara (maks. przy THD
1%): 5 x 50 W
• Przetwornik: 5 przetworników racetrack
48 mm x 80 mm + 4 radiatory pasywne 75 mm
(3-calowe)
• Zasilanie: 100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz
• Parametry HDMI:
• Wejście HDMI Video: 1
• Wyjście HDMI Video (z obsługą zwrotnego
kanału audio): 1
• Wersja HDMI HDCP: 2.3

Parametry audio:

• Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL): 92 dBA
• Pasmo przenoszenia: 50Hz – 20KHz
• Wejścia audio: 1 Optical, Bluetooth, Chromecast,
AirPlay 2, Alexa MRM, USB
• Parametry sieci bezprzewodowej
• Wersja Bluetooth: 4.2
• Profil Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
• Sieć Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Parametry audio:

• Obsługiwany format pliku: Dolby Atmos, PCM
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 709,0 x 60,5 x
100,5 mm
• Masa: 2.8kg

Sugerowana cena detaliczna: 1799 zł

larnych usług przesyłania strumieniowego.
W połączeniu z oferowaną przez JBL funkcją 4K Pass-Through zapewni to wysokiej
jakości dźwięk o nieskazitelnej czystości,
który dorówna klasie odtwarzanego obrazu.
Dzięki kanałowi HDMI eARC można cieszyć
się wyższą jakością audio, w tym dźwiękiem
Virtual Dolby Atmos® z soundbara JBL Bar
5.0. Można też łatwo i poręcznie podłączyć
odtwarzacz Dolby Atmos do telewizora
lub soundbara. Automatyczna kalibracja
MultiBeam™ pozwala skalibrować soundbar
pod kątem najlepszego efektu dźwięku
przestrzennego w oparciu o rozkład i umeblowanie pokoju.
Dzięki technologiom Chromecast oraz
Alexa Multi-Room-Music można tworzyć
konfiguracje multiroom z innymi głośnikami wyposażonymi w te technologie,
które pozwolą słuchać tej samej muzyki
w różnych pomieszczeniach lub różnych
utworów w każdym pomieszczeniu.
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Trzy lata w więzieniu za
włamanie na konto Apple
na Twitterze
Czytaj dalej....

Justin Long, czyli „Mac”
z serii „Get a Mac” teraz
występuje w reklamach
Intela „Go PC”
Czytaj dalej....

Niektóre modele iPhone’a
11 i iPhone’a 12 tracą kolor
aluminiowego korpusu
Czytaj dalej....
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Patent Apple dot.
nagrywania wideo za
pomocą Apple Glass
Czytaj dalej....

Apple wydało 4,7 miliarda
dolarów pomagając wytworzyć
1,2 gigawata czystej
Czytaj dalej....

Naprawa tylnej szyby iPhone’a 12, bez
wymiany całego
urządzenia, jest już
możliwa
Czytaj dalej....
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AirPods 3 będą dostępne
dopiero w Q3, twierdzi
analityk Ming-Chi Kuo
Czytaj dalej....

Xiaomi z ważną wygraną
przed amerykańskim
sądem
Czytaj dalej....

Siri może teraz powiedzieć
Ci, co aktualnie czyta…
Oprah
Czytaj dalej....
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Badanie Apple Women’s
Health znacząco pomaga
szerzyć wiedzę
Czytaj dalej....

iOS 14.5: Apple Podcasts
umożliwi użytkownikom
„śledzenie” nowych treści
zamiast „subskrybowania”
Czytaj dalej....

Patent Apple ujawnia inteligentny system pierścieni do
zastosowań AR, VR i MR
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

31

Jim Reekes opowiada jak
skomponował najbardziej
charakterystyczne dźwięki
dla Apple
Czytaj dalej....

MagSafe dla iPhone’a
pojawia się w patencie
Apple
Czytaj dalej....

Apple wprowadza
przyjazne dzieciom
kolekcje podcastów
Czytaj dalej....
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Sony zapowiada miniaturowy
głośnik z mocnym dźwiękiem

EXTRA BASS — SRS-XB13
Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie bezprzewodowego głośnika SRS-XB13, łączącego małe wymiary z donośnym brzmieniem.

Gotowy na wszystko
Głośnik XB13 ma wytrzymałą obudowę i mimo małych wymiarów zapewnia mocny dźwięk w każdym miejscu. Jest dostarczany z wielofunkcyjnym paskiem do zawieszenia na plecaku, na nadgarstku, a nawet pod
parasolem na plaży. Jeśli głośnik ma być umieszczony wysoko, można
obrócić go ku dołowi, kierując dźwięk prosto w stronę słuchaczy. Urządzenie jest na tyle małe, że można je zabierać wszędzie, by nie rozstawać
się z ulubionymi nagraniami.

Mały głośnik, mocny dźwięk
Miniaturowy głośnik XB13 zaskakuje mocnym brzmieniem, zapewnianym
przez technologię EXTRA BASSTM i procesor Sound Diffusion Processor.
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Technologia EXTRA BASSTM, oparta na
połączeniu membrany biernej z pełnozakresowym głośnikiem, wzbogaca tony niskie
i wzmacnia bas. Cyfrowy procesor Sound
Diffusion Processor rozszerza natomiast
zasięg emisji.
Łącząc bezprzewodowo dwa głośniki XB13,
można uzyskać mocniejszy, donośniejszy
dźwięk z efektem stereo.

Niezwykła wydajność
Mocny i wytrzymały głośnik XB13 będzie
doskonałym towarzyszem przygód. Stopień
ochrony przed wodą i pyłem IP67 oznacza
możliwość zabrania głośnika na basen, do
parku i na długi spacer. Całkowicie naładowany akumulator wystarcza nawet na 16
godzin słuchania. Ponieważ o ilości pozostałej energii informuje wskaźnik na telefonie,
nie trzeba zgadywać, jak długo będzie jeszcze grała muzyka.

Bezproblemowa łączność
Głośnik XB13 ma wbudowany mikrofon, który
pozwala wygodnie rozmawiać przez telefon
w domu i na dworze.
Najnowsza technologia Bluetooth® w głośniku XB13 eliminuje potrzebę używania
kabli i skomplikowanego konfigurowania
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połączeń — zamiast tego można po prostu
włączyć muzykę. Z kolei dzięki technologii
Google[4] Fast Pair podłączanie zgodnych
smartfonów i tabletów z systemem AndroidTM trwa dosłownie sekundy. Wystarczy
włączyć głośnik, a znajdujący się w pobliżu
smartfon sam zaproponuje połączenie,
pozwalając natychmiast rozpocząć odtwarzanie muzyki.
Do ładowania głośnika XB13 służy łącze USBC. Urządzenie jest dostępne w sześciu wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej,
brązowoszarej, koralowej, szarobłękitnej
i cytrynowej.
Głośnik SRS-XB13 będzie można nabyć od
kwietnia 2021 r.
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Ruszył Amazon.pl –
Amazon zapominał, że jest
rok 2021, a nie 2001
Czytaj dalej....

Benchmark Apple M1X
potwierdzony jako
prawdziwy
Czytaj dalej....

Kuo: iPhone’y 2023
wyposażone w teleobiekty
w peryskopowy
Czytaj dalej....
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Soczewki kontaktowe AR
w 2030, zestaw
słuchawkowy MR
w 2022 roku
Czytaj dalej....

Apple wyłączyło Dustinowi Curtisowi jego konto
iCloud, App Store i Apple ID,
bo nie spłacił Apple Card
Czytaj dalej....
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Apple udostępniło narzędzie do przenoszenia zdjęć
iCloud do Zdjęć Google
Czytaj dalej....

Jak wygląda i działa studio
Apple Fitness+?
Czytaj dalej....

Tapo C310

Zewnętrzna
kamera WiFi Full HD

Bezpiecznie,
inteligentnie,
prosto.

To, co najważniejsze, zawsze pod kontrolą

Elektroniczna niania

Psoty pod kontrolą

Monitoring

w w w.t p - l i nk .co m . p l

Tapo C100

Kamera WiFi Full HD

Tapo C200

Obrotowa kamera
WiFi Full HD
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Inteligentne Budynki w Polsce okiem
Waldemara Niedzieli z Somfy – Wywiad
Większość czytelników iMagazine to zdecydowanie fani technologicznych
nowinek, ale jak wygląda podejście do inteligentnych budynków w całej
Polsce? Co czeka nas w najbliższym czasie w związku z rozwojem IoT i o co
jest kluczem do zielonego budownictwa? Na te i wiele pytań odpowiada
Waldemar Niedziela z Somfy specjalizujący się od lat w automatyce
budynków członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.
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Jak Pan ocenia świadomość Polaków co do inteligentnego domu? Czy
Polacy chcą mieszkać w inteligentnych domach, a może już mieszkają?
Według badań, które Somfy regularnie prowadzi, większość Polaków
zetknęła się z pojęciem „dom inteligentny”. Co więcej, zdaniem respondentów w ciągu pięciu lat rozwiązania Smart Home znajdziemy w prawie co drugim gospodarstwie domowym. Systematycznie zwiększa się
liczba produktów, które mogą działać podłączone do internetu, a które
ułatwiają nam codzienne życie. Co więcej, z roku na rok coraz większa
liczba projektów i domów energooszczędnych uwzględnia właśnie automatykę sterującą centralną, która pozwala zarządzać i integrować instalacje znajdujące się w budynku.
Tu muszę zatrzymać się na chwilę przy definicji, bo zdarza się, że Smart
Home postrzegamy jako coś w rodzaju „gadżetu”. Tymczasem dom
inteligentny ma realne walory użytkowe. Smart Home to zintegrowane
sterowanie osłonami zewnętrznymi i wewnętrznymi, bramami, systemem ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetleniem oraz systemem
alarmowym za pomocą aplikacji. To służy racjonalnemu wykorzystaniu
energii, zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort.
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Czy osobiście uważa Pan, że inteligentny dom zmienił Pana życie? Czy
jakoś istotnie na Pana codzienność (poza zawodową) wpływają produkty Somfy?
Dla mojej rodziny i dla mnie priorytetem jest bezpieczeństwo. Mieszkam
na przedmieściach, zdecydowałem się na rolety zewnętrzne wyposażone w napędy Somfy między innymi po to, by zapewnić sobie poczucie prywatności i bezpieczeństwa. Gdy jeszcze przed pandemią często
wyjeżdżałem z domu na dłużej, korzystając z centrali sterującej, mogłem
ustawiać odpowiednie scenariusze, by symulować moją obecność dzięki
smart roletom. Ponadto monitoring przed domem i bieżący podgląd
obrazu z kamer w aplikacji w smartfonie dawał mi również poczucie
spokoju, bo będąc w dowolnym miejscu, mogłem sprawdzić, co się
dzieje. Odkryłem też nowy rodzaj komfortu. Rolety z naszymi napędami,
które są zasilane energią słoneczną, zdecydowanie pomagają chronić
wnętrza przed przegrzaniem, szczególnie latem.
Jak Pan ocenia ekosystem Apple HomeKit? Czy Apple został w tyle, czy
może też nowe standardy łączności jak Thread i inne inicjatywy sprawią,
że ten system ma przed sobą spory potencjał?
Wraz ze wzrostem zainteresowania użytkowników coraz szerszym zakresem wykorzystania możliwości, jakie niesie ze sobą kompatybilność
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urządzeń domowych, większa liczba producentów stosuje w swoich
urządzeniach standard komunikacji zgodny z HomeKit.
W większości to sprzęty i urządzenia, zwiększające nasze bezpieczeństwo i komfort ich użytkowania. Lista produktów działających w tym
ekosystemie jest imponująca i ciągle rośnie. W tym obszarze również
Somfy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów – nasz system smart
oraz kluczowe produkty z gamy automatyki do zewnętrznych osłon
przeciwsłonecznych współpracują ze standardem Apple.
Jakie zmiany czekają inteligentne domy? Czy czekają nas tu jakieś istotne nowości produktowe
i technologiczne w najbliższych latach?

Rozwiązania Internetu
Rzeczy IoT z perspektywy
użytkownika końcowego
powinny cechować się prostotą i łatwością dostępu.
Zatem kluczem do sukcesu
jest tu szeroko pojęta kompatybilność, co pozwoli
klientom tworzyć swój dom
inteligentny jak najlepiej
dopasowany do potrzeb
domowników na podstawie rozwiązań czołowych
producentów.

Rozwiązania Internetu Rzeczy IoT z perspektywy
użytkownika końcowego powinny cechować się
prostotą i łatwością dostępu. Zatem kluczem do
sukcesu jest tu szeroko pojęta kompatybilność, co
pozwoli klientom tworzyć swój dom inteligentny
jak najlepiej dopasowany do potrzeb domowników
na podstawie rozwiązań czołowych producentów.
Dzięki temu powstanie wszechstronny i użyteczny
system, obejmujący właśnie osłony, bramy, oświetlenie, ogrzewanie, systemy alarmowe, którymi
można sterować w jednej aplikacji w smartfonie.
Rozwiązania Somfy dziś współpracują z produktami różnych dostawców, aby wspólnie tworzyć
kompleksowy ekosystem domowy.
Jak ma się inteligentny dom do ekologii? Czy inteligentny dom zarazem może być lepszy, zdrowszy,
bardziej ekologiczny?
W mojej ocenie to absolutnie kwestia kluczowa.
Wszyscy stoimy przed wielkim wyzwaniem reduk-

cji emisji i ograniczenia zapotrzebowania na energię. Nic tak skutecznie
nam w tym nie pomoże, jak właśnie świadome zarządzanie instalacjami
czy kontrolowanie zużycia energii dzięki automatyce sterującej centralnej. Współcześni inwestorzy, jak instytucje, przemysł czy deweloperzy,
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świadomie za priorytet uznają efektywność energetyczną. Dziś nadal za
ok. 40% konsumpcji energii odpowiadają właśnie budynki, a my mamy
coraz mniej czasu, by ten trend odwrócić. Dyrektywy unijne i warunki
techniczne wskazują wyraźnie, jakie parametry powinien mieć budynek,
właśnie z myślą o ekologii i energooszczędności.
Z jednej strony mówimy o inteligentnych domach, mieszkaniach,
a z drugiej strony występuje w Polsce problem tzw. patodeweloperki.
Czy widać większą świadomość i wymagania klientów, które zmienią
ten stan? Czy jest szansa na lepsze, ciekawsze mieszkania w niedalekiej
przyszłości?
Z mojej perspektywy rynek polski cechuje się wysoką jakością obiektów budowanych przez deweloperów. Jednak przy tak dużej skali nie
wszyscy inwestorzy będą mieli tak samo wysoko rozwiniętą świadomość
tego, co to znaczy budować naprawdę dobrze. Wspomniane już przeze
mnie warunki techniczne nie pozwalają budować obiektów o złych
parametrach. Co więcej, w 2030 r. nowo budowane i nowo projektowane
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mają być zeroemisyjne, a do 2050 r. – również wszystkie już istniejące obecnie. W tym obszarze z pomocą inwestorom i deweloperom
przychodzi nowy typ certyfikacji ZIELONY DOM dla budynków wielorodzinnych. Bardzo precyzyjnie wskazuje budynki, które w całym procesie projektowania, realizacji i późniejszego użytkowania są przyjazne,
energooszczędne i zdrowe do mieszkania z uwzględnieniem wszystkich
aspektów zielonego budownictwa.
Inteligentne budynki to jednak nie tylko prywatne domy i mieszkania.
Jak sytuacja wygląda w większych projektach w Polsce?
Dziś nie wyobrażam sobie nowoczesnego budynku użyteczności
publicznej bez zastosowania BMS, czyli Building Management System. To
niezbędny integralny element, pozwalający efektywnie zarządzać m.in.
zużyciem energii w szpitalach, przedszkolach, budynkach edukacyjnych,
a także w biurowcach. Większość z tych obiektów podlega certyfikacji, aspekt związany z energooszczędnością i funkcjonalnością już na
samym etapie przygotowania projektu uwzględnia zastosowanie rozbudowanego systemu automatyki. Jako przykład mogę podać znajdujące
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się w Łodzi Centrum Badań i Rozwoju BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o,
jeden z najważniejszych ośrodków R&D
w Grupie BSH na świecie.
Jako że jesteśmy magazynem technologicznym, to na koniec chciałbym zapytać także
o to, jakie inne technologie poza tymi związanymi z Smart Home są dla Pana istotne?
Na co dzień w Somfy zajmuję się automatyką budynkową. Polska będzie należeć do
grupy największych beneficjentów funduszy
unijnych wspierających termomodernizację
budynków już istniejących. W związku z tym
powinniśmy się skupić, aby przygotować
kompleksowe rozwiązania, które projektom modernizacyjnym i termomodernizacyjnym będą pozwalały w jak najmniej
kolizyjny sposób uzyskać najwyższą efektywność energetyczną. Dlatego już dziś nad
tym pracujemy, by dostarczać rozwiązania
minimalizujące okablowanie, co jest ważne
chociażby dla budynków o charakterze
zabytkowym. Przystosowujemy urządzenia
do działania z kolejnymi protokołami komunikacji, jak na przykład BACnet. Bo istotą
rozwiązań technologicznych jest umożliwienie sterowania w jednym miejscu wszystkimi funkcjami budynku właśnie w drodze
do redukcji emisji.

wybierz TV
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Lifestyle
Satechi USB-C Apple Watch Charging Dock
Minimalistyczna, aluminiowa ładowarka do Apple Watch, którą łatwo ze
sobą wszędzie zabierzemy. Ma złącze USB-C, zatem możemy ją podłączyć
bezpośrednio do naszego Macbooka lub iPada Pro i szybko naładować
zegarek. Świetny gadżet, idealnie sprawdzający się w podróży oraz biurze.

Cena: 135,99 PLN

Dostępne na Amazon.pl

LIFESTYLE

Rowerem przez II RP
Historia tej książki jest równie ciekawa,
co jej treść. Na długo została zapomniana i przez niemal 100 lat nikt w Polsce jej nie wydał. Bernard Newman,
brytyjski podróżnik, dziennikarz, pisarz
i… szpieg pierwszy raz odwiedził nasz
kraj w 1934 roku. I przeżył tu niejeden
szok kulturowy. Ówczesna Polska, chociaż dla Polaków była dumą, dla Anglika
była krajem mocno egzotycznym. Wiele
rzeczy go dziwiło, wiele zachwycało,
wiele bawiło, ale zawsze do spotykanych miejsc i ludzi podchodził z szacunkiem oraz typowo brytyjskim humorem.

Cena: 44,99PLN

Dostępna na Empik.com
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LEGO Porsche 911
Każdy, absolutnie każdy chciałby mieć Porsche. Teraz jest to trochę
łatwiejsze dzięki LEGO. Możemy zbudować albo model Turbo z turbodoładowaniem, albo model Targa z kultowym kształtem nadwozia i zdejmowanym dachem, który można schować pod maską. Zarówno model
Turbo, jak i Targa mają realistyczne detale: charakterystyczne dla Porsche
911 przednie i tylne zderzaki, skośne światła przednie, nadrukowane
logo i tablice rejestracyjne. Wnętrze w ciemnopomarańczowej i brązowej kolorystyce jest równie imponujące, ponieważ wyposażone zostało
w działający układ kierowniczy, skrzynię biegów, hamulec ręczny oraz
przechylane siedzenia.

Cena: 599,99 PLN

Dostępny na stronie LEGO
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Fitbit Ace 3 – tracker aktywności fizycznej i snu
dla dzieci
Fitbit zaprezentował nowy tracker aktywności fizycznej i snu dla dzieci
– Ace 3. Dzięki niemu dzieci w wieku od 6 lat razem z rodzicami mogą
aktywnie i w prosty sposób budować zdrowe nawyki. Z żywotnością
baterii do ośmiu dni oraz wodoodpornym designem Fitbit Ace 3 będzie
nadążał za naszą pociechą przez cały tydzień. Więcej o Fitbit Ale 3 pisaliśmy na www.
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tytuł
tekst

Cena: PLN

Columbia 		
Buckhollow
Anorak
Columbia przedstawiła
wiosenną kolekcję DRY,
która uchroni nas przed
kapryśną pogodą w mieście
i na górskim szlaku. Jednym z ciekawszych modeli
tej kolekcji jest Columbia Buckhollow Anorak
– zakładana przez głowę,
wygodna, miejska kurtka.
Wyposażona w membranę
Omni-Tech™, doskonale
zabezpiecza przed opadami
deszczu. Ma regulowany
kaptur oraz przedłużany
tył, zamek z boku ułatwia
zdejmowanie i zakładanie
kurtki. Model ten posiada
na brzuchu dużą kieszeń
zapinaną na rzep, kilka
dodatkowych kieszeni na
niezbędne drobiazgi oraz
wysoki kołnierz, chroniący
przed chłodem. Na piersi
znajduje się odblaskowe
logo. Kurtka jest dostępna
w wersji męskiej w cenie:
499,99 PLN.

Cena: 499,99 PLN
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iMicro Q2
Niektóre najnowsze modele telefonów oferują obiektywy macro. Niestety
nie wszystkie. Ale jest na to rozwiązanie. Jeszcze w zeszłym roku na Kickstarterze pojawił się projekt uniwersalnych miniszkieł macro do naszych
komórek. Jakość zdjęć uzyskiwanych przy użyciu szkiełek iMicro Q2 jest
zaskakująco dobra. Tak dobra, że z założonycvh 13k dolarów kanadyjskich
producentowi udało się zebrać grubo ponad 500k CA$ na Kickstarterze i ponad 600k CA$ na Indiegogo. Teraz zaczęła się ich wysyłka. Samo
szkiełko można jeszcze zamawiać – koszt to ok. 47 CA$, czyli około 150 zł.

Cena: około 150 PLN

Pre-ordery na kickstarter.com
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Pielęgnacja brody
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Pod koniec 2019 roku stwierdziłem, że nie chce mi się golić te kilka razy
w tygodniu i zacząłem zapuszczać brodę. Zgoliłem ją jednak na kilka dni
przed wyjazdem na urlop, który udało nam się wcisnąć w kalendarz,
zanim rozpętało się piekło (czyt. pandemia). Powodem był fakt, że tam
było gorąco, a ja nie chciałem, aby mnie swędziała. A samą brodę zacząłem zapuszczać, żeby ułatwić sobie życie. Dopiero potem zrozumiałem, że
nie jest tak bezobsługowa, jak myślałem.
Po pierwsze, są dni, w które swędzi. Po drugie, trzeba ją od czasu do czasu
rozczesać. Wypada też przyciąć tu i ówdzie, aby jakoś wyglądać. Do tej
ostatniej kwestii mam maszynkę elektryczną (do całego ciała, z różnymi
końcówkami), a dwie pierwsze rozwiązała Iwona na moje urodziny, za
pomocą produktów firmy Captain Fawcett.

Grzebień do brody znajdował się w przepięknie wykonanym, skórzanym
etui i później dowiedziałem się, że obie te rzeczy są ręcznie wykonane.
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Jakość jest doprawdy znakomita, a uczucia
z trzymania i używania absolutnie wzorowe. Korzystam z niego po prysznicu,
kiedy rozczesanie brody jest najłatwiejsze.
Prawdziwą perłą, która okazała się dla
mnie nieoceniona, jest kartacz do brody

tej samej firmy. Wykonano go również
w 100% ręcznie z naturalnego włosia dzika
(ależ przyjemnie szorstkie!) i drewna wiśni.
Szczotka pozwala nie tylko na ukształtowanie brody, ale przede wszystkim
poprawia ukrwienie skóry oraz oczyszcza
ją z naskórka (którego normalnie pozbywamy się goleniem).
Gorąco polecam oba te produkty, ale
w taką szczotkę powinniście wyposażyć się
obowiązkowo, nawet mając krótką brodę
(skóra to doceni!).
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ANIA GABRYŚ
@ania13
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Zdalna, niezdalna.
Praca w czasach zarazy
W mojej dzielnicy buduje się w ogóle bardzo dużo, a szczególnie
dużo powstaje nowych biurowców. Jeżdżę koło tych budów
regularnie. Spoglądam z wysokości siodełka rowerowego,
zastanawiając się, po co tego tyle.
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Na płocie wokół jednego z placów budowy być może znalazłam odpowiedź – to plakaty, których motywem przewodnim jest słowo „nadal”.
Ludzie nadal chcą się spotykać. Ludzie nadal chcą pić kawę na mieście.
Ludzie nadal chcą chodzić do pracy. Mam wątpliwości, ale rozumiem
pobudki (poza czysto merkantylnymi) deweloperów.
Czekam na powrót „nowej normalności”, zastanawiając się, jak będzie
wyglądał świat „po” pandemii – o ile, oczywiście nie przyjdzie nowa
pandemia…

Pracuję zdalnie od lat
Pracuję zdalnie/z domu od wielu lat, już o tym pisałam w iMagu, jestem
weteranką pracy z domu. Szok, który był udziałem wielu w marcu 2020 roku,
mnie więc ominął, ale i tak sytuacja pandemiczna sprawiła, że ten miniony
rok był inny – trudniejszy – niż poprzednie. Izolacja, konieczność zerwania
kontaktów osobistych z osobami starszymi w rodzinie, okresowe zamknięcie żłobków – wszystko to sprawiło, że od marca
do czerwca przebywaliśmy w domu we dwójkę
z (wtedy) prawie rocznym synem. I to był element

Czekam na powrót „nowej

nie do ogarnięcia. Ktokolwiek powie mi, że przez
kilka miesięcy jest w stanie efektywnie łączyć pracę

normalności”, zastanawia-

z domu z wychowywaniem bardzo małego dziecka,

jąc się, jak będzie wyglądał

prowadzeniem domu, utrzymaniem jakiejś tam formy

świat „po” pandemii – o ile,
oczywiście nie przyjdzie
nowa pandemia…

fizycznej i zachowaniem dobrej kondycji psychicznej,
ten, proszę Państwa, zmyśla.
Pytanie więc powinno brzmieć, jak po pandemicznym roku oceniam swoje przygotowanie do pracy
zdalnej? Jak rok częściowo spędzony w izolacji zmienił moje podejście do pracy z domu, w połączeniu
z opieką nad małym dzieckiem? Bez wahania odpo-

wiem tak: praca zdalna to nadal mój wymarzony sposób pracy, nie zamieniłabym jej na pracę wymagającą chodzenia do biura. Ale praca w izolacji,
z panującymi obostrzeniami, przy zamkniętym żłobku jest w znaczący sposób utrudniona. Jak zatem w takich warunkach przetrwać na home office
i jak wyobrażam sobie pracę w przyszłości?
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Kiedyś to w pracy zdalnej było jak w bajce…
W zasadzie wszystko miałam ogarnięte. Mam od dawna świetne stanowisko
pracy, dodatkowo ulepszone przez firmę, która zaoferowała mi nie tylko
fotel biurowy, dodatkowe monitory, ale zapewniła „kieszonkowe” na drobne
wydatki na domowe biuro, typu lampka czy uchwyt na ekran. Pamiętam
o tym, by wstawać, pić wodę, staram się zdrowo odżywiać, biegam i jeżdżę
na rowerze. Rozmawiam z przyjaciółmi, spotykam się z nimi na świeżym
powietrzu (ach, te spacery na końcu grudnia przy ujemnych temperaturach
w parku…), nie zaniedbuję relacji z rodziną. Planuję moją pracę tak, by kończyć regularnie o tej samej porze, informuję, kiedy mam ważne spotkanie
albo jestem na wideokonferencji, żeby rodzina nie przeszkadzała. Czyli
wszystko jest tak, jak powinno być. A jednak coś poszło nie tak.
Powtórzę to, co już napisałam wcześniej: nie da się efektywnie pracować
z domu, mając na głowie małe dziecko. Oczywiście, zgodnie z poradami
któregoś tam ministerstwa, mogę dziecku „wytłumaczyć”, że pracuję
i zaproponować „ciche zabawy”, ale… cała Polska śmiała się z tego, jak
zaproponować ciche zabawy dziecku rocznemu i jak wytłumaczyć coś
dziecku dwuletniemu. Byłam tam. Próbowałam. Poległam.

Dziecko na home office
W pierwszych miesiącach lockdownu jeszcze wszystkich rozczulały dzieci
siedzące nam na kolanach w czasie wideokonferencji. Dzisiaj już niekoniecznie. Nadal współczujemy, ale powoli nasza wyrozumiałość dla
rodziców pracujących z dzieckiem w zdalnej szkole czy małym dzieckiem
w domu się wyczerpuje. Musimy, my, rodzice, radzić sobie bez globalnego
wsparcia i zrozumienia ze strony współpracowników, w dużej części w tej
samej sytuacji. Czynnik ludzki – w tym przypadku dziecko – całkowicie
„rozłożył” moje świetne home office. I rozkłada je nadal. Mój dzień pracy

Ktokolwiek powie mi, że przez kilka miesięcy jest w stanie efektywnie łączyć pracę z domu z wychowywaniem bardzo małego
dziecka, prowadzeniem domu, utrzymaniem jakiejś tam formy
fizycznej i zachowaniem dobrej kondycji psychicznej, ten, proszę Państwa, zmyśla.
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zdalnej jest podporządkowany dziecku, które musi zjeść o określonej porze
(np. w czasie ważnego calla), przeżywa jakąś największą tragedię swojego
krótkiego życia, gdy ja kończę pilny raport i wreszcie wymaga zmiany pieluchy, kiedy prezentuję na wideokonferencji moje ostatnie sukcesy.
Wyobrażam sobie więc na przykład, że dla wielu znakomitym rozwiązaniem byłoby np. wynajęcie w kilka rodzin dodatkowego mieszkania
na osiedlu, wstawienie do niego kilku biurek dla rodziców i zrzutka na
opiekunkę, która w jednym z pokojów prowadziłaby bawialnię dla dzieci.
Dziecko może dostać tu obiad albo podwieczorek, a pracownicy z różnych
firm – kawę i dawkę plotek spod ekspresu. Dla wielu byłby to idealny kompromis. Jest biuro, a jakby nie do końca, przede wszystkim jest znacznie
bliżej niż to „prawdziwe” biuro i wygląda znacznie bardziej domowo.

Nowa normalność
Mam nadzieję, że w nowej normalności, ja jednak będę mogła co rano
zawozić młodego do tradycyjnego żłobka czy przedszkola i wracać do
domu, by dopić kawę i usiąść do pracy zdalnej. W połowie dnia zrobię
jogging albo zakupy, potem coś lekkiego do jedzenia, a gdy skończę pracę,
odbiorę dziecko. A moje koleżanki i koledzy, którzy lubią chodzić do biura,
zostawią swoje dzieci w odpowiednich placówkach i pojadą do biur, by
tam spędzić osiem godzin dnia, zjeść pudełkowy lunch i wracać do domu
z zadowoleniem, że praca została w pracy. Każdemu wedle potrzeb.
Zastanawia mnie tylko jedno: w naszym uprzywilejowanym pierwszym świecie powoli przebijają się pomysły o czterodniowym tygodniu pracy. Dobrze
pamiętam pracujące soboty dla tzw. pracowników umysłowych, to był sześciodniowy tydzień pracy, teraz mowa o czterodniowym. To jest rewolucja,
ale może właśnie tego potrzebuje świat? Te wszystkie biurowce, do których
ludzie – zgodnie z reklamą na płocie – nadal będą chcieli chodzić, będą ich
przyjmować tylko cztery dni w tygodniu. Przez resztę czasu stałyby puste.
Smutne to, prawda? Tak samo smutne, jak nasze mieszkania, w których urządzenie włożyliśmy tyle wysiłku, a opuszczamy je, by iść do biur.

Druga strona medalu
To wszystko, co napisałam, stosuje się do niewielkiej liczby mieszkańców
świata. Znacząca większość pracuje nadal stacjonarnie. Sklepy, usługi,
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Mój dzień pracy zdalnej jest podporządkowany dziecku, które
musi zjeść o określonej porze (np. w czasie ważnego calla),
przeżywa jakąś największą tragedię swojego krótkiego życia,
gdy ja kończę pilny raport i wreszcie wymaga zmiany pieluchy,
kiedy prezentuję na wideokonferencji moje ostatnie sukcesy.

fabryki, budowy… Jak zdalnie zbudować biuro? Czy można ściąć włosy
przez Skype’a? A i nawet biura, które tak łatwo przecież przenieść do wirtualnej rzeczywistości, nie skorzystały z tej opcji. Szacuje się, że w Polsce
w trzecim kwartale 2020 roku (czyli w czasie „drugiej fali”) zdalnie pracowało 5,8% zatrudnionych. Więcej w sektorze prywatnym niż publicznym. Więcej w firmach zatrudniających powyżej 49 pracowników. Więcej
w regionie warszawskim (powyżej 15%), mniej w województwie warmińsko-mazurskim (około 1%). Więcej w IT (około 50%), mniej w opiece społecznej
(około 1%). Więcej było w bańce i znaczyło „mniej”.
A przecież podobno wszyscy jesteśmy na zdalnej… Niestety nie. Nawet ci,
którzy mogliby – nie są. Z różnych powodów. Bo szef nie ufa pracownikom
i musi ich kontrolować osobiście. Bo nie ma warunków w domu – brak
choćby odrębnego stolika albo internet nie jest wystarczająco szybki. Bo
praca z domu jest samotnością nie do zniesienia. Albo wreszcie, bo brak
prawnego umocowania do wysłania pracownika na zdalną, bo nie ma
choćby jak spełnić wymagań BHP u każdego z nas w domu. Tak, drodzy
Państwo, dopiero w listopadzie 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej opracowało zmiany w Kodeksie pracy, zakładające
m.in. likwidację modelu „telepracy” i zastąpienie go „pracą zdalną”. To
pracownik oświadczałby, że ma warunki lokalowe i techniczne do przygotowania sobie ergonomicznego stanowiska pracy. W tej chwili, pracując na
zdalnej, w zasadzie niemal wszyscy łamiemy kodeks pracy, pracodawcy,
pracownicy, równo. Nie zmienia to faktu, że nie każdemu pracę zdalną
dano i nie każdemu da się pracę zamienić na zdalną.

Odpowiedzialność
Męczę się z dzieckiem w domu przy pracy, teraz, gdy żłobek nie jest dla
nas dostępny z uwagi na obostrzenia. Ale jednocześnie rozumiem, że
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to ograniczenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mojego, mojej
rodziny, moich współobywateli. Staram się na to nie obrażać, choć obciążenie psychiczne i fizyczne jest straszne. To, czego nie zrobię w dzień,
odrabiam w nocy. Zdaję sobie też sprawę, w jak bardzo uprzywilejowanej sytuacji jestem. Znajomi „na zdalnej” nie mogą zrobić przerwy, by
iść z dzieckiem na spacer w ciągu dnia – ja mogę, odrobię nocą. Znajomi pracujący w fabrykach czy sklepie nie mają z kim zostawić dziecka
– muszą iść na opiekę, co uderza ich po kieszeni i frustruje jeszcze
bardziej. Nie ma tu dobrej sytuacji, jest jedynie świadomość odpowiedzialności za ludzi, z którymi się stykam. O tym sobie przypominam, gdy
myślę: „wypiłabym kawę na mieście”…

Mam nadzieję, że w nowej normalności, ja jednak będę
mogła co rano zawozić młodego do tradycyjnego żłobka czy
przedszkola i wracać do domu, by dopić kawę i usiąść do
pracy zdalnej.

Lubię pracę zdalną i nie chcę pracować z biura, ale, obawiam się, praca
zdalna stanie się naszym przekleństwem w najbliższych latach. Pracodawcy w końcu dostrzegą korzyści (głównie finansowe) płynące z takiej
formy świadczenia pracy. Po co utrzymywać biurko w lokalu firmy,
skoro, po nowelizacji Kodeksu pracy to pracownik będzie musiał zadbać
o zgodne z przepisami BHP swoje domowe biurko. My będziemy się kisić
w za małych mieszkaniach, przy niewygodnych biurkach, z dzieckiem
wiszącym nad głową, a i tak będziemy się cieszyć, że nie trzeba przez
korki się przebijać do biura. Zobaczymy. Jakoś to będzie. Niechże tylko
już nareszcie będzie ta „nowa normalność”.
Napisane na kanapie, na kolanach, w całkowicie nieergonomicznej pozycji,
skończone tuż przed północą…
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Czasami zazdroszczę
ludziom Home Office
Pandemia oszczędziła mnie pod jednym względem – nie musiałam
pracować z domu. Z tego powodu czuję, jakby coś mnie ominęło,
bo naprawdę chciałabym mieć powód do stworzenia prawdziwej
przestrzeni biurowej.

HOMEOFFICE PO ROKU

63

W ciągu ostatniego roku w mojej okolicy nastąpiło wiele zmian. Ogrody
nigdy nie były tak zadbane, a garaże porzuciły swoją zwykłą funkcjonalność na rzecz jednej z trzech opcji: biura, siłowni albo męskiej jaskini.
Męska jaskinia to kalka z angielskiego „man cave” i bardzo często oznacza wolno stojącą szopę lub garaż, wyposażony w przestrzeń barową,
olbrzymi telewizor, konsolę do gier i wygodne fotele. W końcu przebywając ze sobą 24 godziny na dobę, każdy potrzebuje miejsca, gdzie
może przez chwilę pobyć sam, nawet mężczyzna. Siłownie tłumaczą
się same – zdrowy styl życia zyskał ostatnio olbrzymią popularność,
a gdzieś trzeba trzymać te bieżnie, rowery i inne przyrządy fitnessowe.
No i domowe biura. Jeśli w głównym budynku brakuje spokojnego
miejsca do pracy, bo gnieździ się tam trójka dzieci i partner, świetnym
rozwiązaniem staje się domek letni albo garaż. Wystarczy odrobina DIY
i przywracamy rutynę – wstajemy, jemy śniadanie, zakładamy pracowe
ciuchy i wychodzimy do pracy. Sam akt przekraczania progu przełącza
w naszej głowie odpowiednie przyciski, uwalniając tym samym nieprzebrane pokłady produktywności.
Ja nie mam nawet biurka. Znowu. Cały latami przechodziłam dwie sinusoidalne fazy – w jednej miałam desygnowane miejsce do pracy, w drugiej przestrzenią biurową stawała się każda płaska powierzchnia, na
której można było postawić laptopa. W miarę upływu lat coraz częściej
zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że oddzielna przestrzeń do pracy
jest dobra dla głowy. Nie, żebym wcześniej o tym nie wiedziała. Prawdą
jest jednak, że im młodsi jesteśmy, tym łatwiej dopasować się do różnych okoliczności i kwestie organizacyjne mniej leżą nam na sercu.
Potrzebujemy coś zrobić? Wyciągamy laptopa albo tablet, siadamy
na murku i po sprawie. Im dalej w las, tym trudniej, bo głowa zaczyna
domagać się specjalnego środowiska – śpimy w sypialni, odpoczywamy
w salonie, a pracujemy w biurze. Podział przestrzeni umożliwia nam

W miarę upływu lat coraz częściej zaczęłam sobie zdawać
sprawę z tego, że oddzielna przestrzeń do pracy jest dobra
dla głowy.
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przełączanie się pomiędzy funkcjami bez zaburzania wewnętrznego
feng shui.
Jestem bardzo mobilna. Targam ze sobą sporej wielkości łaciatą torbę,
która ochrzczona została torbą Mary Poppins, chociaż wcale nie jest
dywanikowa. Można w niej znaleźć prawie wszystko – od kosmetyczki,
przez dowolne kable i przejściówki, laptopa, iPada, zewnętrzną klawiaturę, a nawet – przez wzgląd na lata zaprzeszłe – zestaw śrubokrętów.
W każdej chwili mogę stworzyć stanowisko pracy z elementami, których
potrzebuję. Właściwy ekran, właściwa klawiatura, właściwe słuchawki.
Słuchawki mieć muszę, bo inaczej nie potrafię pracować. Oczywiście
muzykę można grać na czymkolwiek, ale słuchawki izolują w jakiś magiczny sposób przestrzeń myśli od otoczenia. Kiedy jestem w domu,
siadam po prostu w salonie przy stole, tyłem do

Tak, jestem jedną z tych
osób, która prokrastynuje w sposób aktywny
– wszystko jest niecierpiące zwłoki i pilniejsze niż
napisanie pierwszych literek na dziewiczej stronie
elektronicznego papieru.

biblioteczki (która zawsze jest dobrym tłem do
zoomowych meetingów) i staram się pamiętać,
że nie muszę właśnie teraz zacząć odkurzać, zmywać albo robić marynowanej cebulki. Tak, jestem
jedną z tych osób, która prokrastynuje w sposób
aktywny – wszystko jest niecierpiące zwłoki i pilniejsze niż napisanie pierwszych literek na dziewiczej stronie elektronicznego papieru.
Jak napisałam wcześniej, oszczędzone zostało mi
pracowanie z domu, chociaż nie oznacza to, że nic
się nie zmieniło. Ze względu na zakaz zgromadzeń
wszystkie treningi (a jest ich podejrzanie więcej
niż zazwyczaj – prawdopodobnie z nudów, żeby

pracodawca miał złudzenie, że ludzie pracują) odbywamy online. Stwarza to doskonałą możliwość do obserwowania nowej „biurowej” kultury
– czytaj współpracowników. Niektórzy prezentują podejście luzackie
i dość często stają się mistrzami drugiego planu, prezentując w tle góry
nieposkładanego prania albo partnera/partnerkę przemykających się
cichaczem w samej bieliźnie. Inni mają tylko pół twarzy, bo pozycjonowanie kamerki w laptopie, tablecie czy telefonie to zbyt wielkie wyzwanie. No i oczywiście ci, którzy mają akurat problem z wideo. Logują się
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do meetingu, a potem magicznie obraz znika i pozostają duchami długo
po tym, jak szkolenie się skończyło. Robiąc oczywiście w międzyczasie wszystko, czego dusza zapragnie. Sama należę do grupy odpowiedzialnej, czyli trochę nudnej. Uważam, że bez względu na okoliczności
współpracownikom należy okazać stosowny szacunek. Zatem ubieram
się przyzwoicie, wyłączam mikrofon i siedzę na treningu do samego
końca, chociaż czasem pupa boli. Mam za to poczucie dobrze wykonanego obowiązku.

Uważam, że bez względu na okoliczności współpracownikom
należy okazać stosowny szacunek. Zatem ubieram się przyzwoicie, wyłączam mikrofon i siedzę na treningu do samego końca,
chociaż czasem pupa boli. Mam za to poczucie dobrze wykonanego obowiązku.

Tworzenie domowego biura to oczywiście również dobra okazja do zakupów. Trzeba mieć wygodny fotel, dobre biurko, podstawki pod sprzęt
a najlepiej – zupełnie nowy sprzęt. W tym zakresie zrobiłam niewiele, bo
jedynym nowym sprzętem, który pojawił się w domu, jest Apple Pencil.
Przedtem nie był mi potrzebny, teraz też mniej, ale jest. Miałam nadzieję,
że będzie lepiej rozpoznawał pismo, bo lubię robić odręczne notatki,
ale najwyraźniej moja kursywa bardzo mu nie podchodzi. Za to świetnie
nadaje się do terapeutycznego rysowania w Procreate.
W zasadzie powinnam się cieszyć, bo po roku na pracę w domu narzeka
większość. Na wszelkie jej elementy – na zacieranie się granic pomiędzy
domem a pracą, przestrzenią prywatną a biurową, czasem odpoczynku
i czasem obowiązku. Mogąc pracować jak zwykle, jestem w lepszej sytuacji niż ci, którzy pracę stracili i przeżywają związany z tym stres. Ale
trochę przekornie chciałabym spróbować przesiedzieć domu choćby
miesiąc – dla samego doświadczenia i sprawdzenia, jaki wpływ miałoby
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W zasadzie powinnam się cieszyć, bo po roku na pracę w domu
narzeka większość. Na wszelkie jej elementy – na zacieranie się
granic pomiędzy domem a pracą, przestrzenią prywatną a biurową, czasem odpoczynku i czasem obowiązku. Mogąc pracować jak zwykle, jestem w lepszej sytuacji niż ci, którzy pracę
stracili i przeżywają związany z tym stres.

to na moją prywatną rutynę. Wydaje mi się, że kilkanaście lat pisania
przyzwyczaiło mnie, że dom to nie tylko miejsce odpoczynku, ale również zawodowej pracy.
Lubię myśleć, że gdybym była zmuszona do przebywania w domu cały
czas, stałabym się modelowym przykładem produktywności. Wszystko,
co wymaga wykończenia, zostałoby wykończone. Dom byłby wysprzątany na błysk, świeży chleb pieczony codziennie, a ja siedziałabym
w moim domowym biurze, przelewając kreatywność na papier. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jak marzenia chłopca o zastaniu
strażakiem, bo wtedy będzie jeździć tym wielkim czerwonym autem.
Sama podstawa, czyli gaszenie pożarów (i ściągane kotów z drzew) schodzi niejako na drugi plan.
Tymczasem, w ramach substytutu, zainstalowaliśmy w końcu dzwonek
Ring, który kupiłam jeszcze w zeszłym roku i nie miałam czasu się nim
zająć. Przez chwilę poczułam się częścią mainstreamowej kultury, robiącej te wszystkie niepotrzebne rzeczy tylko dlatego, że nie mam nic lepszego do roboty.
Może zorganizuję sobie biurko. Albo przynajmniej zdecyduję, gdzie
w domu znajduje się moja jaskinia. W związku z nadchodzącymi cieplejszymi dniami podejrzewam, że i tak wyląduję w ogrodzie, w bujanym
fotelu i z laptopem na kolanach. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak
zazdrościć tym, którzy mają domowe biuro.
Ale tylko tak troszkę. W granicach rozsądku.
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Jak się zmieniło moje życie
z powodu pandemii
koronawirusa Sars-Cov-2
Minął rok, odkąd żyjemy w innej rzeczywistości, która wielu bardzo
mocno dotknęła. Niestety, działania rządów na całym świecie są skrajnie
nieodpowiedzialne – widać, że błądzą po omacku i starają się reagować
w jakikolwiek sposób, aby wyglądało, że coś robią, ale nie jest to ani
skuteczne, ani odpowiednie i, co gorsza, doprowadziło do ruiny wiele
branż czy gospodarek. Nie zamierzam tutaj jednak poruszać tych kwestii
dla komfortu Waszego (i swojego) zdrowia psychicznego.
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Praca
Jeśli chodzi o to, gdzie i jak wykonuję swoją pracę, to nadal robię to zdalnie, z domu. Wcześniej preferowałem taki system z innych powodów i chociaż teoretycznie mógłbym teraz normalnie siedzieć w biurze, to mamy
taką, a nie inną sytuację, więc kontynuuję tę formę.
Wytworzenie sobie odpowiedniego workflow w domu nie zajęło mi dużo
czasu, gdy tak zaczynałem wiele lat temu. W dużym skrócie wygląda to
tak, że wstaję rano, jem śniadanie, w którego trakcie (i chwilę po nim) spędzam czas na czytaniu newsów, nowości, informacji i wszystkiego innego
na tematy, które mnie interesują. Potem idę się umyć i ewentualnie wyskoczę do sklepu za rogiem, a po wyjściu z łazienki lub po powrocie do domu
włączam tryb „pracowy” i traktuję wszystko tak, jakbym był w biurze. Ten
tryb kończę późnym popołudniem lub wieczorem, zależnie od dnia.
Wbrew pozorom nie było mi trudno się do tego trybu przestawić i, jak
się okazało, Iwonie też nie (przed pandemią codziennie jeździła do swojej firmy). Mamy w trakcie dnia granice i rozumiemy, że razem pracujemy,
więc nie wchodzimy sobie w drogę (poza sporadycznie skradzionym
buziakiem lub przytuleniem). Po prostu traktujemy siebie tak, jakbyśmy
byli w różnych biurach. Mamy też system powiadamiania siebie nawzajem, gdy potrzebujemy ciszy, np. w trakcie Iwony wideokonferencji lub

gdy nagrywam Nadgryzionych.
Największy protip, jaki mogę dać, to wyposażenie się w słuchawki z ANC,
np. AirPods Max, Sony WH-1000XM4 lub Bose NC 700, dzięki którym nie
słychać, gdy druga osoba wisi na telefonie przez pół dnia.
Na zdjęciu testy Microsoft Surface Laptop Go.
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Maska
Nasza ostatnia podróż do Sri Lanki, przed rozpoczęciem pandemii.
Nie przepadam za noszeniem maseczki, ale noszę ją codziennie, gdy tylko
wychodzę z domu, gdy odbieram paczki od kuriera itp. Wiem, że trwają
dyskusje nad ich skutecznością oraz nad tym, kiedy powinny być stosowane (lub nie), ale jedno jest pewne – nie złapałem żadnego przeziębienia,
choroby czy wirusa, odkąd ją noszę.
Zimą zawsze (ale to zawsze, regularnie rokrocznie) dwukrotnie chorowałem – pierwszy raz około listopada–grudnia, a drugi raz około lutego–
kwietnia. Chyba nigdy nie miałem grypy, a na pewno nie takiej pełnej,
ale zapalenie oskrzeli czy przeziębienie łapałem regularnie. Zwalano to
najczęściej na fakt, że nieodpowiednio się ubrałem lub że wyszedłem
na dwór bez czapki, ale nic w tej kwestii nie zmieniłem w ostatnim roku
i jakoś magicznie nie zachorowałem.
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Mycie rąk
Odkąd pamiętam, lubiłem mieć
czyste ręce, nawet jako gówniarz.
A jeśli przypadkiem wróciłem
do domu z brudnymi, to od razu
maszerowałem do łazienki, aby
porządnie je wyszorować. Moi
rodzice nie byli pedantami w tej
kwestii i nigdy nie kazali mi tego
robić. Po prostu tak mam. Jak
się okazało później, pozwala
to zachować czystsze ekrany
w smartfonach, tabletach, a nawet
klawiatury komputerowe.
Pomimo tego nawyku od ponad
roku myję lub dezynfekuję ręce
zaraz po tym, jak dotknę czegoś, co
mogło mieć styczność z inną osobą.
Aby ograniczyć ten proceder, wszelkie drzwi, klamki i przyciski, np. na
klatce schodowej czy do windy,
obsługuję łokciem lub nogą. To
z kolei spowodowało, że od roku
zastanawiam się, kiedy w końcu
ludzie zaczną projektować wszelkiego rodzaju drzwi tak, aby nie
trzeba było ich dotykać dłońmi.
Nie wątpię też, że to dodatkowe
częste mycie (przypomniał mi
się właśnie zwrot „Częste mycie
skraca życie”, jak mawiał Jacek
w „Chłopak na opak ” Hanny
Ożogowskiej), obok noszenia
maseczki, pomogło mi uniknąć
wszelkich chorób.
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Mycie nie tylko rąk
Nie, nie mówię tutaj o reszcie ciała! Przed pandemią nigdy nie myłem
zakupów. Po prostu rozpakowywało się torby i wstawiało wszystko na
swoje miejsce. Od ponad roku podchodzę do tematu inaczej i myję
wszystko, co mogę. Puszki, butelki, szczelne pojemniki… co tylko się da, bez
uszkodzenia zawartości towaru w środku. Ciepłą wodą i szarym mydłem.
Weszło mi to już w nawyk i robię to teraz bez zastanowienia. Tak, zajmuje
to więcej czasu. Spodziewam się, że to również pomogło ograniczyć transmisję zakażeń od innych osób, a więc unikać chorowania zimą.
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Podróżowanie i życie społeczne
Varenna nad Como
Absolutnie najbardziej bolesnym skutkiem ubocznym pandemii jest fakt,
że przestaliśmy podróżować. Wiem, że da się to obecnie robić, ale nie czujemy się ani bezpieczni, ani gotowi na to. To, obok braku tradycyjnego życia
społecznego, najbardziej nam doskwiera, szczególnie że dotychczas staraliśmy się wyjeżdżać przynajmniej 2–3 razy do roku.

Oczywiście całkowicie wyeliminowaliśmy spędzanie czasu w restauracjach,
kinach i innych miejscach, co z kolei też spowodowało, że zupełnie nie
korzystamy z komunikacji miejskiej. Wykluczyliśmy również galerie handlowe z naszego życia – nie pamiętam nawet, kiedy ostatni raz w takowej
byłem – a zakupy robimy niemalże wyłącznie przez internet, poza drobnymi spożywczymi w lokalnych sklepach. Więcej gotujemy w domu, a jak
zamawiamy coś, to raczej pizzę lub sushi. Kina z kolei całkowicie zastąpiliśmy większym telewizorem oraz częstszym kupowaniem lub wypożyczaniem filmów. Jeśli dobrze pamiętam, to Iwona dwa razy umówiła się na
spacer do parku ze swoją przyjaciółką… w 2020 roku.
Mamy też teraz bardzo pokaźną kolekcję wygodnych dresów…
Nie wiem, czy kiedykolwiek wrócimy do życia, które znaliśmy wcześniej,
bez jakichkolwiek zmian, ale wiem, że część z Was przechodzi to wszystko
ciężej niż inni. Jeśli tak macie, to koniecznie poszukajcie kogoś, z kim
możecie porozmawiać, żebyście nie robili sobie krzywdy – nie ma w tym
żadnego wstydu.
A co u Was się zmieniło? Jak sobie radzicie w obecną sytuacją?
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Naprawiam swoją kondycję po
roku w domu z powodu pandemii
Już niecały rok po pandemii zauważyliśmy, że naszą kondycję fizyczną
trafił szlag. Po długich bojach w końcu zdecydowaliśmy się na
zainwestowanie w wioślarza.
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Dlaczego wioślarz?
Nie mamy wiele wolnego czasu w ciągu dni
pracujących. Wstajemy ok. 6:00 rano i niedługo później siadamy do pracy. Większość
maszyn wspomagających ćwiczenia skupia
się na konkretnych partiach ciała, a nam zależało na czymś bardziej uniwersalnym. Jak się
dowiedzieliśmy, zupełnym przypadkiem, wioślarz aktywuje aż 85% mięśni, a pozostałe 15%
można w prosty sposób poruszyć innymi ćwiczeniami. To mocno wyróżnia go na tle bieżni,
rowerków itp. Jednocześnie zależało nam na
tym, aby urządzenie nie nadwerężało naszych
stawów – oboje mamy z nimi sporadyczne
problemy po wcześniejszych urazach czy
wypadkach, więc chcieliśmy uniknąć robienia
sobie krzywdy.
Ostatnią zaletą (i jednocześnie wadą) wioślarza jest jego rozmiar i potrzebna dla niego
przestrzeń. W przypadku naszego modelu,
zachowując również trochę wolnej przestrzeni na możliwość swobodnego poruszania
się, okazało się, że potrzebujemy ok. 230 cm
na długość i 92 cm na szerokość. W praktyce
mamy go więcej. Wioślarze są stosunkowo
niskie (nasz ma ok. 50 cm), więc jeśli nie
mamy miejsca na ich stałe rozstawienie,
to można je postawić do pionu. Zajmuje
wtedy mniej więcej 60 × 50 cm na podłodze
i 220 cm na wysokość. Większość oferuje też
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prosty sposób na przestawienie ich z poziomu do pionu, dzięki czemu nie
trzeba być siłaczem, aby to sprawnie zrobić.

Jaki wioślarz?
Po zdecydowaniu się na wioślarza pozostało wybrać model, który nas
interesuje. Bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że wioślarze stosujące powietrze do wytwarzania oporu są bardzo (ale to bardzo!) głośne. To może nie
byłoby problemem, gdybyśmy mieszkali w domku jednorodzinnym, ale
nawet wtedy pozostają takie utrudnienia jak słuchanie podcastów w takim
hałasie. Sam hałas też męczy, więc szybko zrozumieliśmy, że idealny dla
nas będzie wioślarz wyposażony w baniak z wodą, w którym zanurzone są
łopatki. Jak nimi zakręcimy, to wytwarza się opór. Tego typu wioślarze nie
mają regulacji oporu, który zależy wyłącznie od tego, jak mocno ciągniemy.
Co więcej wodny wioślarz wytwarza przyjemny szum wody, który nie przeszkadza innym, nawet jeśli są na wideokonferencji – różnica w poziomie
hałasu jest ogromna.

Po zdecydowaniu się na wioślarza pozostało wybrać model, który
nas interesuje. Bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że wioślarze
stosujące powietrze do wytwarzania oporu są bardzo (ale to bardzo!) głośne. To może nie byłoby problemem, gdybyśmy mieszkali w domku jednorodzinnym, ale nawet wtedy pozostają takie
utrudnienia jak słuchanie podcastów w takim hałasie.

Waterrower
Na rynku jest mnóstwo różnych wioślarzy, ale tylko kilka marek, które są
cenione za wysoką jakość wykonania i trwałość urządzeń. Chcieliśmy coś,
co przetrwa przynajmniej dekadę i model, który jest naprawialny we własnym zakresie. Po długich rozważaniach stanęło na Waterrower.
Firma oferuje modele stalowe i aluminiowe, przeznaczone raczej do
siłowni oraz drewniane, które zdecydowanie lepiej komponują się
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w mieszkaniach lub domkach. Zdecydowaliśmy się na model Club
z monitorem S4, znany w Polsce jako Shadow S4), głównie dlatego, że
tylko ten model był dostępny od ręki, a pozostałe (np. przepiękny Classic
S4 Orzech) nadal oczekują na dostawę cztery miesiące później.
Shadow S4 przyjechał w 2–3 kartonach i wymagał samodzielnego montażu,
który zajął nam mniej więcej 60–90 minut (nie mierzyłem). Zawczasu kupiliśmy do niego 20 litrów wody destylowanej, która nie jest wymagana, ale
zalecana – nie wytwarzają się w niej drobnoustroje, nie trzeba tak często
korzystać z tabletek z chlorem (w komplecie) i nie powoduje osadzania się
kamienia wewnątrz baniaka.
Po prawie czterech miesiącach korzystania z niego mogę również powiedzieć, że nie wymagał żadnych napraw i jedyne, co zrobiłem, to po
dwóch miesiącach ponownie dokręciłem śruby – kilka z nich się lekko
poluzowało. Nie trzeba do niego też mieć żadnych specjalistycznych
ciuchów i teoretycznie możemy nawet ćwiczyć bez butów lub w klapkach (ale lepiej w butach). Warto też nauczyć się prawidłowej pozycji na
wioślarzu, co robiliśmy w pierwszych tygodniach, kosztem wydajności
samych sesji (na YouTubie jest mnóstwo filmów na ten temat). Nagrałem
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też krótki klip demonstrujący, jak głośne jest to urządzenie – jako że
nagrane jest iPhone’em, to sam dźwięk będzie zależał od tego, jak głośno
go słuchacie, ale podpowiem, że można spokojnie rozmawiać z drugą
osobną bez podnoszenia głosu.
Najbardziej zaskakującą dla mnie rzeczą po pierwszych paru sesjach był
fakt, że podczas ćwiczenia nie miałem wrażenia, że wkładam specjalnie
duży wysiłek w urządzenie, ale zaraz po zakończeniu treningu, jak tylko
wstałem, od razu poczułem, że nogi mam jak z waty oraz to, że wiele różnych mięśni w moim ciele nie pozostawało bezczynnych. To wszystko bez
zbędnego obciążania stawów.
Nigdy wcześniej w życiu nie korzystałem z wioślarzy i żałuję trochę, że
nikt mi nie powiedział, jak kompletny trening można na nim odbyć. Nie
było tanio, ale zakup był trafiony i nie żałujemy wydanych pieniędzy na
markę Waterrower – Shadow S4 jest jeszcze lepszy jakościowo, niż się
spodziewaliśmy.
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Rok pandemii – jak wirus
zmienia pracę na świecie?
Rok temu pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie. Nagle ludzie,
dla których praca była utożsamiana z biurem, musieli zostać w domu
i pracować. Pracować z domu. Coś, co w Nozbe robimy od ponad
14 lat, dla większości było rewolucją.
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Nasza sytuacja też odbiegła od normy, bo w domach zaczęły przebywać
dzieci i inni domownicy. Dom przestał być tylko miejscem zamieszkania,
ale stał się też biurem, szkołą i restauracją.
COVID-19 atakuje już od ponad roku. W kwestiach organizacji miejsca
i czasu pracy powoli wychodzimy na prostą. Czas zacząć myśleć, jak będzie
z powrotem do normalności. Czy coś się zmieni? Oczywiście, że tak!
Zmieni się dużo. Pytanie: jak dużo? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym felietonie.

Spotkania będą bardziej online!
Tak, wiem. Spotkania online się już wszystkim przejadły. Zoomy, Teamsy,
Skype'y…, ale z drugiej strony dzięki tym spotkaniom wiele firm zobaczyło,
że samych spotkań było w biurach do tej pory zdecydowanie za dużo!
W wielu firmach, które mają biura, spotkania online to nowy standard
i lepszy sposób pracy:
• każdy może w nich uczestniczyć, nawet jeśli go nie ma fizycznie w biurze,
• każdy ma przy sobie pełne stanowisko pracy, czyli można szybko coś
sprawdzić i do czegoś się odwołać,
• każdy może łatwo coś pokazać przez współdzielenie ekranu.
Co więcej, wiele osób mówi, że przy dłuższych spotkaniach po prostu
wyłącza kamerki i nasłuchuje. Dzięki temu mogą coś w międzyczasie robić
i nie mają poczucia zmarnowanego czasu.
Oczywiście nie popieram takich długich spotkań. W Nozbe od dawna ustaliliśmy, że spotkania powinny być regularne i krótkie (do 2 godzin!), dobrze

Tak, wiem. Spotkania online się już wszystkim przejadły.
Zoomy, Teamsy, Skype'y…, ale z drugiej strony dzięki tym spotkaniom wiele firm zobaczyło, że samych spotkań było w biurach do tej pory zdecydowanie za dużo!
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przygotowane i opcjonalne. Więcej o naszym podejściu do spotkań przeczytasz w mojej książce „No Office” na stronie: NoOffice.org/spotkania

Rozmowy indywidualne – dużo lepsze
Kiedyś, aby z kimś pogadać, trzeba było mu przeszkodzić. Albo do tej
osoby podejść i jej przerwać pracę, albo zatelefonować.
W tej chwili zmieniają się nawyki i ludzie najpierw na czacie piszą: „Mam
sprawę, kiedy możemy dzisiaj 15 minut pogadać?”. Dzięki temu dajemy drugiej osobie szansę na dokończenie rozpoczętej pracy
i okazujemy szacunek dla jej czasu.

W tej chwili zmieniają się
nawyki i ludzie najpierw na
czacie piszą: „Mam sprawę,
kiedy możemy dzisiaj
15 minut pogadać?”. Dzięki
temu dajemy drugiej osobie
szansę na dokończenie rozpoczętej pracy i okazujemy
szacunek dla jej czasu.

Dzięki systemom online spotkania jeden na jeden
mogą odbywać się z kimkolwiek z zespołu, niezależnie od tego, czy obie osoby są w biurze, czy nie.
Sam coraz częściej prowadzę takie spotkania podczas spaceru! Biorę telefon, o umówionej godzinie
zdzwaniamy się na FaceTime lub Zoom, spacerujemy
i rozmawiamy. Zdrowsze, ciekawsze i głębsze!

Sprzęt i biura domowe będą przystosowane do spotkań online
Właśnie znowu zrobiłem małą rewolucję w biurze
domowym i przygotowałem sobie nowe stanowisko
na rozmowy online. Opiszę je w kolejnym numerze
iMagazine za miesiąc.

W skrócie chodzi o to, że nagle przywiązujemy dużo więcej wagi do tego,
jak ludzie nas widzą przez ekran komputera. Jakie mamy tło, jaki mamy
obraz z kamerki internetowej oraz jakiego mikrofonu używamy.
Tak jak pisałem w poprzednim miesiącu, musimy już teraz mieć lepszy
sprzęt do pracy zdalnej, lepiej spakowane plecaki lub torby, aby móc
pracować skądkolwiek. Właśnie wyjechałem z rodziną na krótkie wakacje do sąsiedniego miasta i jesteśmy w mieszkaniu wynajętym przez
Airbnb. Wprawdzie na większość pobytu wziąłem wolne, ale ustaliłem
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też wcześniej czas na pracę i mam ze sobą wszystko do tego, aby móc te
kilka godzin podziałać, kończąc ten artykuł czy będąc na dwóch spotkaniach online.

Systemy w firmach wreszcie się zmodernizują!
Firmy polegały na tym, że wszystko było w biurze. Dla takich zespołów
przejście na pracę zdalną lub częściowo zdalną było bardzo trudne.
Jednak niektóre firmy były świetnie przygotowane. Jak wynika z tegorocznych rozmów z klientami biznesowymi Nozbe i Nozbe Teams, dla
nich zmiana była prawie niezauważalna. Jedna osoba powiedziała, że po
przejściu na home office zauważyła, że ich zespół w zasadzie już od dawna
pracował zdalnie, chociaż siedział w jednym biurze. Cały obieg zadań, projektów i dokumentów odbywał się w aplikacji.
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Jak wynika z tegorocznych rozmów z klientami biznesowymi
Nozbe i Nozbe Teams, dla nich zmiana była prawie niezauważalna. Jedna osoba powiedziała, że po przejściu na home office
zauważyła, że ich zespół w zasadzie już od dawna pracował
zdalnie, chociaż siedział w jednym biurze. Cały obieg zadań,
projektów i dokumentów odbywał się w aplikacji.

Nowoczesne oprogramowanie do współpracy online stało się podstawą.
Nie tylko Nozbe czy Nozbe Teams, ale oczywiście cały pakiet Microsoftu, w tym MS Teams. Pakiet biurowy Google czy aplikacje typu Dropbox
i Dropbox Paper. Wszędzie tam, gdzie można współpracować poprzez
komentarze na projektach, zadaniach czy plikach.

Papier odchodzi do lamusa!
Koniec z papierologią. Coraz więcej biur będzie paperless i skończy się
drukowanie dokumentów w takiej ilości jak kiedyś. Co więcej, dużo urzędów musiało się ogarnąć i już teraz można mnóstwo spraw załatwić online.
Koniec ze staniem w kolejkach i byciem petentem.
Wiele osób wreszcie zrozumiało, że dzięki smartfonom mamy skanery
dokumentów w ręku! Zamiast porządkować dokumenty po segregatorach,
wystarczy je szybko zeskanować telefonem i wrzucić do cyfrowego systemu pracy. Pandemia nauczyła nas ekologii, czy tego chcemy, czy nie.

Internet musiał przyspieszyć!
Praca z domu uświadomiła nam, że musimy mieć szybszy internet
w domach. Łącze, które wystarcza na oglądanie Netfliksa w HD, nie wystarczy do kilku spotkań online naraz. Wiele osób, zamiast domawiać kolejny
pakiet kanałów telewizyjnych, sprawdza, jakie najszybsze łącze może mieć
i właśnie takie wybiera.
Sam przeszedłem na łącze gigabitowe, kiedy tylko stało się dostępne
w mojej dzielnicy. Kosztuje trochę więcej, ale jakość i szybkość pracy jest
nieporównywalna.
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Nasze wymagania mieszkaniowe się zmieniają!
Ubiegłoroczny lockdown wielu osobom dał w kość. Szczególnie gdy ktoś
wiele tygodni spędził zamknięty z całą rodziną w małym 40-metrowym
mieszkanku bez balkonu. Zrobiło się ciasno.
Dużo osób mówi mi, że przewartościowało swoje wymagania mieszkaniowe. Niektórzy wyprowadzili się z centrów miast na przedmieścia lub
w ogóle do mniejszych miast. Zamieniło mieszkania na domy lub po prostu
poszukało większych mieszkań.
Praca z domu zmusiła ludzi do przemyślenia swojego home office. Stanowisko do pracy z domu przestało być kanapą w salonie, ale stało się miejscem pracy. Z porządnym biurkiem, fotelem i oświetleniem.
W 16. odcinku podcastu „Nie Ma Biura” rozmawialiśmy o tym, że w Polsce
jesteśmy przyzwyczajeni do wybierania za małych mieszkań. To się zaczyna
zmieniać. Po szczegóły tej rozmowy zapraszam na NieMaBiura.pl/16

Będzie inaczej, będzie lepiej, będzie nowy
standard pracy!
Pomimo tej strasznej pandemii widzę pozytywne zmiany w sposobie pracy.
Coraz więcej osób zaczyna wreszcie rozumieć moje podejście:
„Praca to nie miejsce, do którego się chodzi, ale
czynność, którą się wykonuje”.
Dzięki wymuszonym przez sytuację zmianom praca

Praca z domu zmusiła ludzi
do przemyślenia swojego
home office. Stanowisko
do pracy z domu przestało
być kanapą w salonie, ale
stało się miejscem pracy.
Z porządnym biurkiem,
fotelem i oświetleniem.

zdalna staje się czymś dużo bardziej normalnym.
Wiele osób świadomie chce pracować w ten sposób.
Za tym też pójdą elastyczne godziny pracy. Bo czemu
nie dać ludziom wreszcie szansy na dostosowanie
pracy do swojego życia?
Znajomi, którzy już przed pandemią mieli możliwość
pracy z domu, wykorzystywali ją sporadycznie. Może
raz w tygodniu. Teraz pracują z domu dużo częściej,
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bo, jak twierdzą, mogą w ten sposób dużo więcej zrobić. Do biura jeżdżą
w celach bardziej towarzyskich.
Nie. Nie wszyscy przejdą na 100% pracy z domu. Taki tryb pracy nie jest
dla każdego. Ale na pewno dla większej liczby osób niż do tej pory. Praca
hybrydowa – trochę z biura, trochę z domu – z pewnością stanie się po
prostu nowym standardem.
Dotychczas ani firmy, ani ich szefowie i menadżerowie nie byli na to
gotowi. Teraz sytuacja zmusiła ich do zmian i myślę, że wszystkim wyszło to
na dobre.
Tę nową rzeczywistość opisuję szczegółowo w książce „No Office”, którą
właśnie kończę pisać i udostępniam zupełnie bezpłatnie w internecie pod
adresem: NoOffice.org/pl
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Mój rok w kwarantannie
Właśnie mija rok, odkąd jesteśmy na home office. Rok pandemii.
Bardzo wiele zmieniło się wokół nas.
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Okazuje się, że firmy i życie dostosowały się dość szybko do tej nowej sytuacji. Możemy więcej załatwić, nie wychodząc z domu. Popularność zakupów
przez internet eksplodowała.
Niestety ma to też swoje gorsze strony. Nasza higiena psychiczna mocno na
tym ucierpiała. Brakuje nam kontaktów ze znajomymi, współpracownikami,
nie mówiąc o rodzinie.
Zamknięcie w czterech ścianach potrafi frustrować, tym bardziej, gdy ma
się niewielką przestrzeń, na której jednocześnie kilku domowników pracuje
i uczy się. À propos zdalnego uczenia się, to ten rodzaj obowiązków chyba
najbardziej dotyka młodych, dzieci, dla których kontakt z rówieśnikami jest
w okresie dorastania jedną z najważniejszych rzeczy w życiu.
Czy obecna sytuacja zmieniła moje życie? I tak, i nie. Z jednej strony moja
praca od lat jest zdalna. Niby jest biuro, niby mamy redakcję, ale w zasadzie
nikt poza mną z niego nie korzysta. Ja w ostatnim czasie też coraz mniej.
Moja praca polega na pracy w internecie. W tym kontekście mogę być
w pracy praktycznie wszędzie. Oczywiście w czasie pandemii pracowałem
głównie z domu. Zapewne, jak u większości z Was, w tym samym czasie
gdzieś obok siedziała druga połowa i pracowała, a w pokojach obok dzieci,
„w szkole”.
Twardy lockdown dał do myślenia. Brak możliwości wychodzenia z domu,
żeby chociaż przewietrzyć się, był bardzo trudny do zniesienia. Dopiero jak
coś takiego się dzieje, człowiek uświadamia sobie, jak może czegoś brakować,
jak uwierają ograniczenia. Widzieliśmy na Facebooku znajomych, mieszkających w domach, którzy prowadzili normalne życie.
Cała ta sytuacja zmusiła nas, całą moją rodzinę, do zmiany podejścia. Do
tej pory byliśmy, od kilku pokoleń, mieszczuchami. Mieszkaliśmy w zasadzie w centrum Warszawy i nie wyobrażaliśmy sobie innego życia. Gdzieś
tam w głowie tliła się myśl, takie marzenie, żeby może w jakimś momencie, może na starość, wynieść się z miasta. Brak było do tej pory odwagi.
Siedzenie w strefie komfortu rozleniwiało, ale z drugiej strony oczywiście
dawało poczucie bezpieczeństwa. Niby chcieliśmy kiedyś zrealizować marzenie, ale baliśmy się go. Po kilku rozmowach podczas zakazu wychodzenia
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zdecydowaliśmy się, że albo teraz to zrobimy, albo już
chyba nigdy. Myśleliśmy, że proces będzie trudny i długotrwały, tymczasem udało się nam w ciągu wakacji
sprzedać mieszkanie i wynieść do domu poza miasto.
W tym kontekście pandemia dość mocno zmieniła
moje życie. Gdy wyprowadziliśmy się z miasta, raptem
wszystko zaczęło być spokojniejsze. Nie wiem, czy to
przez brak hałasu, tła miasta, samochodów, ludzi na
ulicy, czy czegoś jeszcze, w każdym razie jest inaczej,
lepiej. Podczas pracy, jak wyglądam za okno, mam zieleń, a nie ruchliwe skrzyżowanie i klaksony.
Pandemia paradoksalnie pozytywnie wpłynęła też
na… nasze zdrowie. Odkąd chodzimy w maseczkach,
izolujemy się, trzymamy dystans, częściej myjemy ręce,
jesteśmy zdrowsi. Normalnie w ciągu roku byliśmy
kilka razy przeziębieni, trafiała się grypa lub jakieś
zapalenie oskrzeli, a teraz jak ręką odjął. To dość nieoczekiwany pozytyw płynący z ogólnej kwarantanny.
Czego mi brakuje? Kontaktu z bliskimi. Będąc w bańce,
można tylko zminimalizować ryzyko zakażenia. Zawsze
może być jakaś szansa, że zachorujemy. Wiadomo,
trzeba nauczyć się z tym żyć, aby nie zwariować, ale
w ramach rozsądku, bo zdrowie nasze i najbliższych
jest najważniejsze.
Trzymajcie się i bądźcie zdrowi, to najważniejsze, bo
pracować w większości przypadków można w tej chwili
z każdego miejsca.
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Audio Pro G10

– lepszy głośnik smart
Po tym, jak oswoiliśmy się z inteligentnymi zegarkami, pora na
upowszechnienie się kolejnych urządzeń smart. Mały, domowy głośnik
z asystentem, zawsze gotowy na odtwarzanie, wpisuje się powoli
w wystrój mieszkań. Audio Pro ma z G10 trochę inny pomysł – chce
przenieść go w miejsca, gdzie może być wręcz niezauważalny.
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Zazwyczaj, gdy dostaję do testu nowy sprzęt, zastanawiam się, gdzie go
postawić. Nawet najmniejsze głośniki zajmują trochę miejsca, nie zawsze
jednak chcemy je poświęcić na rzecz takiego urządzenia. Audio Pro projektowało G10 z myślą o tym, by nie tylko zajmował on stosunkowo mało
przestrzeni, ale też by dało się go zamocować w niemal dowolnym miejscu.
Zastosowano w nim bowiem gwint na śrubę M6, który pozwala przykręcić
go do uchwytu ściennego bądź zaczepu do sufitowego szynoprzewodu.
Sprzymierzeńcem takiego montażu jest też waga głośnika: 1,4 kg to mniej
więcej tyle, ile ma oprawa oświetleniowa mocowana na szynie. Dzięki
temu zabiegowi G10 może na co dzień pozostawać niezauważalny, zwłaszcza że da się go obsługiwać całkowicie zdalnie. Design kojarzy się nierozerwalnie z HomePodem od Apple, ale Audio Pro wzorowało się na innym
produkcie, czyli A10 z własnego portfolio.

Audio Pro projektowało G10 z myślą o tym, by nie tylko zajmował on stosunkowo mało przestrzeni, ale też by dało się go
zamocować w niemal dowolnym miejscu.
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Urządzenie ma walcowaty kształt, boki pokryto w większości grubo tkanym materiałem, jedynie z tyłu wystaje gumowy fragment obudowy.
Umieszczono w nim gwint mocujący, poniżej jest też przycisk reset. Guma
znajduje się też na spodzie, zapewniając dobrą stabilizację na wielu
powierzchniach. Na górnym panelu dzieje się bardzo dużo: trafiło na niego
10 przycisków (jeden jest podwójny), dwa mikrofony, a także diody symbolizujące działanie Asystenta Google oraz wskazujące aktualnie wybrane
źródło dźwięku. Przyciski służą do sterowania odtwarzaniem i głośnością,
zmiany źródła, parowania przez Bluetooth, wyłączenia mikrofonów oraz
aktywacji asystenta. Oznaczenia na nich są mało kontrastowe, w słabym
świetle nie sposób dostrzec, jakie pełnią funkcje. Działają za to cicho.
Miłym dodatkiem jest wejście mini Jack – to jedyne fizyczne złącze (prócz
zasilania), G10 stawia na źródła bezprzewodowe i streaming. Głośnik
dostępny jest w dwóch kolorach, ciemnografitowym i białym.
Z racji wykorzystania Asystenta Google, a tym samym zapewnienia
zgodności z Google Home, G10 nie ma własnej aplikacji do sterowania.
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Zamiast tego korzysta z ogólnodostępnego
Google Home. Program pozwala błyskawicznie skonfigurować urządzenie oraz ustawić
podstawowe parametry dźwięku (czyli
poziom wysokich i niskich tonów, a także
ogólny poziom głośności). Ustawienia są
ubogie, brakuje zarówno bardziej zaawansowanego korektora graficznego, jak i możliwości ustawienia czasu przejścia w stan
uśpienia. G10 nie jest natomiast kompatybilny z autorskim rozwiązaniem multiroom
od Audio Pro – warto mieć to na uwadze,
planując ewentualną rozbudowę systemu.
To, że multiroom tego producenta nie jest
wspierany, nie oznacza jednak, że nie można
w ogóle korzystać z takiego rozwiązania.
Audio Pro G10 jest pierwszym głośnikiem
tej firmy, który obsługuje AirPlay 2, wspiera
też Chromecast od Google. Wi-Fi działa na
częstotliwościach 2,4 oraz 5 GHz, ponadto
ma Bluetooth, co czyni go kompatybilnym
właściwie z każdym smartfonem, tabletem
czy laptopem. Duże znaczenie ma obecność
Asystenta Google, który nie tylko pozwala
sterować innymi urządzeniami w domu (jak
choćby Roombą czy oświetleniem), ale też
umożliwia sprawdzanie, co mamy w kalendarzu, ustawienie przypomnienia czy odsłuchanie prognozy pogody.
Dzięki integracji ze Spotify i TuneIn można
wywołać odtwarzanie muzyki czy radia
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z tych źródeł. Ta ostatnia funkcja przydaje się
szczególnie wtedy, gdy głośnik stoi w naszym
domowym biurze – dzięki temu, że bardzo
dobrze brzmi podczas cichego odtwarzania,
służy mi do słuchania w tle radia. Pozostałe
funkcje smart też się zresztą przydają, możliwość wstrzymania głosowo odkurzania, gdy
ktoś dzwoni do mnie niespodziewanie na
Teams, jest nie do przecenienia. Jeśli głośnik
nie odtwarza niczego, to zasięg mikrofonów
jest spory – nawet z odległości pięciu metrów
nie trzeba podnosić głosu, by „dogadać się”
z G10. Podczas odtwarzania jest znacznie
gorzej, odległość komfortowego wywoływania
asystenta skraca się do około dwóch metrów.
Gdy głośnik nas słucha, nie ma oczywiście żadnych problemów z interpretacją poleceń.
Konstrukcja G10 nie jest zbyt skomplikowana.
Ma dwa głośniki: jeden wysokotonowy oraz
jeden średnio-niskotonowy. Wspomagają
je dwie membrany pasywne. Wzmacniacz
klasy D o mocy 52 W w zupełności wystarcza do napędzenia tego zestawu. Pomimo
cylindrycznej konstrukcji, sugerującej szeroki
rozsył dźwięku, G10 gra dość kierunkowo,
a postawiony w centrum pomieszczenia nie
nagłośni go w równym stopniu. Niemniej
jednak odpowiednio ustawiony jest bardzo dobrym źródłem dźwięku, zwłaszcza
jeśli ma służyć głównie do słuchania w tle.
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Brzmienie jest skupione, z wyraźnie zaznaczonym dołem i dobrą szczegółowością góry. Środek słychać trochę ciszej, mógłby mieć też więcej detali.
Wspominałem już o dobrym brzmieniu przy niskiej głośności – wraz z jej
zmniejszaniem znikają też niskie tony. O ile przy słuchaniu radia nie ma to
znaczenia, to już w odsłuchu muzyki różnica jest wyraźna. Detale pozostają
jednak wtedy na zadowalającym poziomie.
W dobie pandemii i wymuszonego nią home office inteligentny głośnik
w domu staje się jeszcze bardziej przydatny. Audio Pro G10 oprócz funkcji
inteligentnych oferuje też przyzwoitą jakość brzmienia i świetny design
– można zamocować go w miejscach, w których mało który głośnik będzie
pasował. Integracja z Google Home daje duże możliwości, a dzięki AirPlay
2 i Chromecast można komfortowo połączyć go z niemal dowolnym urządzeniem, które na co dzień służy nam za źródło dźwięku.
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Pro G10
•
•
•
•

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

Plusy:
• obsługa AirPlay 2 i Chromecast
• integracja z Asystentem Google
• lekka konstrukcja, pozwalająca
montować go wszędzie
Minusy:
• słaby zasięg mikrofonów podczas odtwarzania
Cena: 1099 PLN
Do kupienia w: 			
Top Hi-Fi & Video Design
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Sennheiser IE 300
– dźwięk kinowy
Przewodowe, douszne słuchawki to rzadki widok na ulicy. Większość
osób nad jakość przedkłada wygodę bezprzewodowego połączenia.
Dla tej drugiej i mniej licznej grupy Sennheiser opracował IE 300
– wysokobudżetowe słuchawki, które mają nie tylko brzmieć, ale
i wygodnie leżeć w uchu.
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Nowe dokanałówki Sennheisera zaprojektowano z myślą o jakości
dźwięku, aczkolwiek ich wygląd sugeruje sportowy charakter tego
produktu. O ile jednak IE 300 z całą pewnością nie są modelem przeznaczonym do użycia podczas aktywności fizycznej, to ich konstrukcja
przekłada się na bardzo dobre trzymanie w uchu. Słuchawki mają plastikowe, pozbawione przycisków obudowy. Zakończone są złączami MMCX,
które dzięki temu, że pozwalają obracać się kablowi, ułatwiają dopasowanie ich do ucha. Rozwiązanie to umożliwia też ewentualną wymianę
przewodu w przypadku uszkodzenia go lub chęci podłączenia takiego,
który zakończony jest innym wtykiem. Na drugim końcu obudowy znalazło się jedynie mocowanie gumki bądź pianki dokanałowej. W komplecie dostajemy trzy komplety nakładek gumowych oraz piankowych,
dopasowanie do ucha nie powinno więc stanowić problemu. Przewód
słuchawek ma kilka segmentów. Pierwszy to usztywniony pałąk, który
zakładamy za ucho. Można go kształtować w niewielkim zakresie, co
wystarcza do odpowiedniego poprowadzenia kabla. Przewody obu słuchawek schodzą się symetrycznie do aluminiowego elementu, w którym
się łączą. Wychodzi z niego kolejny, już grubszy i sztywniejszy przewód,
zakończony kątowym wtykiem mini Jack 3,5 mm. Do wykonania izolacji
wykorzystano para-aramid, zwiększający jej wytrzymałość.
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Konstrukcja słuchawek robi wrażenie bardzo trwałej, ale też przemyślanej pod względem komfortu. Kabel nie ma tendencji do plątania się,
a pomimo grubej izolacji ostatniego fragmentu pozostaje elastyczny.
Ponadto dzięki złączom MMCX nie miałem wrażenia, że słuchawki
wysuwają się z ucha przy pierwszym lepszym pociągnięciu kabla.
Zestaw, w którym sprzedawane są IE 300, jest dobry, choć w tej cenie
można oczekiwać odrobinę więcej. Oprócz wspomnianych już końcówek dostajemy do nich też niewielkie, sztywne etui oraz narzędzie do
czyszczenia (czyli kawałek plastiku z niewielkim, zagiętym drucikiem).
Szkoda, że producent nie pokusił się o dodanie zamiennie kabla zbalansowanego (ten dostępny jest jako osobne akcesorium, w wariancie
z wtyczką 2,5 mm lub 4,4 mm).
Sennheiser zbudował IE 300 na podstawie udoskonalonej wersji przetwornika XWB o średnicy 7 mm. Producent chwali się też komorą za
przetwornikiem, poprawiającą ciśnienie powietrza wewnątrz obudowy.
Jak przekłada się to na dźwięk? Konstrukcja słuchawek zachęca do wyjścia z nimi na spacer i choć coraz mniej smartfonów ma gniazdo mini
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Jack, to miałem pod ręką właśnie takie.
Dzięki niskiej impedancji równej 16 omów
nawet smartfon jest w stanie sensownie
napędzić IE 300. O ile jednak moc wbudowanego w telefon DAC nie jest problemem, to izolacja od otoczenia już tak.
Testowane słuchawki nie mają oczywiście
ANC, przez co pasywne izolowanie musi
wystarczyć – na zewnątrz słucham po
prostu głośniej niż w domu. Przy dużej
głośności IE 300 radzą sobie wyśmienicie, choć słychać przede wszystkim dół
i górę, środek jest lekko wycofany. Bardzo
podoba mi się szczegółowość wysokich tonów. Dół jest natomiast mocny,
solidnie wypełnia brzmienie. Środek
gra zbyt cicho, niezależnie od utworu,
choć nie brakuje mu detali. Separacja
również jest dobra, szczególnie jak na
dokanałówki. Podobnie wypada scena
– jest szeroka, jak na słuchawki dokanałowe nawet bardzo. Testując słuchawki
w domu, słuchałem ich już ciszej i było to
zauważalnie odmienne doświadczenie.
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Owszem, przestrzeń i szczegółowość pozostają przy niższym poziomie
głośności niezmienione, natomiast czuć wyraźnie, że środek również przy
mniejszej głośności jest odczuwalnie wycofany. W efekcie otrzymujemy
dźwięk, który można porównać z kinowym: bas jest podkręcony, świetnie słychać też wysokie tony.
Sennheiser podjął dość ryzykowny krok, tworząc IE 300. Nie jest to
model z najwyższej półki, konkurujący z najlepszymi audiofilskimi dokanałówkami na rynku. Skierowano je do użytkownika, który oczekuje
dobrej jakości brzmienia na co dzień i jest w stanie poświęcić wygodę,
jaką daje brak kabla. W podobnej cenie mamy spory wybór słuchawek
true wireless, i to wysokiej jakości. Czy IE 300 to produkt udany? Zdecydowanie tak. Przemawiają za nim szczegółowość dźwięku i doskonała
jakość wykonania. Nie spodziewam się jednak, że będzie częstym widokiem na ulicach.

Sennheiser					
IE 300 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• wysoka szczegółowość dźwięku
• solidna i komfortowa konstrukcja
Minusy:
• zauważalnie wycofane średnie tony
Cena: 1369 PLN
Dostępne na stronie producenta

AUDIO

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

100

Creative Sound Blaster PLAY! 4
– przyjemniejsze telekonferencje

Wyjścia audio w laptopach i innej elektronice są coraz mniej istotnym
elementem. Owszem, cały czas są obecne w komputerach, ale
jakość przetworników cyfrowo-analogowych pozostawia wiele
do życzenia. Creative opracował bardzo proste rozwiązanie tego
problemu – niewielką i tanią kartę dźwiękową Sound Blaster PLAY! 4,
przeznaczoną do prowadzenia telekonferencji.
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Seria kart PLAY! zawsze charakteryzowała się niewielkimi rozmiarami, a,
z uwagi na zastosowanie USB-C, tym razem mają one jeszcze większe znaczenie. PLAY! 4 jest bowiem dzięki temu kompatybilna nie tylko z urządzeniami
z USB-A (a więc głównie z laptopami i komputerami stacjonarnymi), ale też
z USB-C, które jest obecne w wielu smartfonach, tabletach czy konsolach.
Karta ma lekką, plastikową obudowę z dwoma okrągłymi przyciskami oraz
dwiema diodami sygnalizacyjnymi. Z jednej strony ma gniazdo minijack,
z drugiej zaś znalazł się kilkucentymetrowy kabel zakończony USB-C. Obudowa jest matowa i solidna, podobne wrażenie robi sam kabel. Wtyk USB-C
wchodzi do gniazda bardzo ciężko, niezależnie od tego, do jakiego urządzenia
go podłączałem. Niewielka obudowa PLAY! 4 sprawia, że można nosić ją na
co dzień nawet w kieszeni z telefonem. W zestawie z kartą dostajemy adapter z USB-C do USB-A, co z pewnością przyda się użytkownikom starszych
komputerów lub hubów, w których brakuje nowszej wersji tego portu.
Teoretycznie do rozmów nie potrzeba szczególnie wysokiej jakości sprzętu.
Nawet wbudowany w laptop mikrofon i głośniki wystarczą, by się z kimś
skontaktować. Pracując zdalnie i korzystając z takiej komunikacji codziennie, warto przemyśleć trochę inną konfigurację, jeśli nawet nie dla własnej
wygody, to dla komfortu rozmówców i domowników. Nie dość, że zwyczajnie
przeszkadzamy innym, to łatwo też o pogłos czy kiepską jakość rejestrowania
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naszego głosu, gdy odwrócimy głowę od laptopa. PLAY! 4 dostosowano
przede wszystkim do komputerów z Windowsem, choć jest też kompatybilna z innymi urządzeniami. Producent deklaruje zgodność z komputerami
z macOS, smartfonami i tabletami z iOS oraz Androidem, a także z konsolami
(PS4, PS5 i Nintendo Switch). Niestety, z moim Switchem Lite karta nie współpracuje – świecą się na niej diody, ale nie podaje dźwięku na słuchawki. Z iPadem Pro działa już prawidłowo, tu można używać zarówno przełączania trybu
korekcji dźwięku (dynamicznej, podbicia basu lub neutralnej), jak i wyłączać/
włączać mikrofon. Na macOS korekcja również działa, ale wyłączanie mikrofonu już nie (aczkolwiek po wyciszeniu go w MS Teams dioda na karcie świeci
się na czerwono). Najprościej jest na Windowsie – tam wszystko działa prawidłowo, ponadto dzięki dostępnej aplikacji Creative mamy dostęp do rozbudowanej korekcji brzmienia oraz innych, zaawansowanych ustawień.

Niewielka obudowa PLAY! 4 sprawia, że można nosić ją na co
dzień nawet w kieszeni z telefonem.

Parametry techniczne PLAY! 4 są bardzo solidne: obsługuje dźwięk wychodzący w jakości do 24-bit i z próbkowaniem 192 kHz, pozwala też na nagrywanie w rozdzielczości 24 bitów i próbkowaniu 48 kHz, w stereo. Obsługuje
też słuchawki o wysokiej impedancji (do 150 omów). To jednak nie w sprzęcie, a w oprogramowaniu zaszyto wszystkie najważniejsze funkcje urządzenia. Aplikacja Creative na Windows czyni z PLAY! 4 bardzo dobre narzędzie
do telekonferencji, czego zasługą są algorytmy oczyszczania dźwięku.
Program pozwala zaktualizować oprogramowanie karty, a także skonfigurować jakość audio wyjścia i nagrywania. Aplikacja pozwala wybrać profil
słuchawek, dopasowujący jakość wyjścia do modelu. Są to głównie urządzenia firmy Creative, choć znajdują się wśród nich też EarPodsy. Program ma
kilka podstawowych sekcji ustawień, a najbardziej podstawowym jest tryb
dźwięku. Pozwala wybrać jeden z kilkunastu presetów korekcji dźwięku,
znajdziemy wśród nich zarówno ogólne, przeznaczone do słuchania muzyki
czy oglądania filmów, jak i takie, które dopasowano do konkretnych gier
(jak na przykład Apex Legends czy CS:GO). W sekcji Acoustic Engine można
natomiast nałożyć na dźwięk dodatkowe efekty, takie jak podbicie dialogów,
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niskich tonów, uwypuklenie detali czy symulację dźwięku przestrzennego.
Jest też opcja Smart Volume, która adaptuje dźwięk do tego, czy chcemy słuchać go cicho, czy głośno. Efekty te wyraźnie słychać, natomiast łatwo z nimi
przesadzić, przesuwanie suwaka do maksymalnego poziomu każdego z nich
prowadzi do mniej lub bardziej wyraźnego zniekształcenia dźwięku. Można
je też na siebie nakładać, co czyni Acoustic Engine bardzo dobrym miejscem
do eksperymentów z brzmieniem. W aplikacji da się też ustawić poziom głośności słuchawek oraz mikrofonu.
Najważniejszymi funkcjami dostępnymi w aplikacji Creative są te związane
z prowadzeniem rozmów. Sekcja SmartComms Kit zawiera ustawienia związane z oczyszczaniem dźwięku oraz automatycznym wyciszaniem mikrofonu. VoiceDetect, które odpowiada za włączanie i wyłączanie naszego
mikrofonu, działa zaskakująco dobrze, o ile tylko odpowiednio skonfigurujemy jego czułość na poziom naszego głosu oraz hałasu otoczenia. Można też
ustawić opóźnienie automatycznego wyciszenia mikrofonu (na czas od 1 do
5 s). W tej samej sekcji mamy też funkcję NoiseClean-out oraz NoiseClean-in. Ich zadaniem jest odpowiednio redukowanie szumów w tle w dźwięku
wychodzącym oraz przychodzącym. W przypadku tego drugiego należy jednak pamiętać, by wyłączyć je, gdy nie rozmawiamy, bo bardzo zniekształca
pozostałe dźwięki. Szkoda, że nie da się choćby przypisać do tej funkcji
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globalnego skrótu klawiszowego. Druga sekcja funkcji odpowiadających za
jakość dźwięku wychodzącego to CrystalVoice. Dzięki Smart Volume poziom
wyjścia jest normalizowany, a więc rozmówcy słyszą nas zawsze ze zbliżoną
głośnością, nawet jeśli mówimy raz ciszej, raz głośniej. Acoustic Echo Cancellation ma natomiast eliminować pogłos, aczkolwiek nie miałem okazji
przetestować działania tej funkcji – niezależnie od tego, czy była włączona,
czy nie, rozmówcy nie zauważyli różnicy. W CrystalVoice dodano też funkcję
przekształcania głosu tak, że brzmimy na przykład jak dziecko czy robot, ten
dodatek nie ma jednak żadnego praktycznego zastosowania.
Rok pracy zdalnej sprawił, że na urządzenia typu PLAY! 4 patrzę nie tylko
z zainteresowaniem, ale i z uznaniem. Dzięki działającym algorytmom
oczyszczania dźwięku oraz niemal automatycznemu działaniu uprzyjemnia
codzienną pracę. Nie jest to sprzęt niezbędny (chyba że chcecie podłączyć
przewodowe słuchawki do iPada Pro), ale z całą pewnością zwiększający komfort. Nie rozumiem jednak podejścia Creative'a do macOS i ograniczania się
do wydawania oprogramowania wyłącznie na Windows – system Microsoftu
nie jest jedynym, na którym można spędzić cały dzień na telekonferencji.

Creative Sound Blaster
PLAY! 4 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• skuteczna redukcja hałasu w tle
• wygodne sterowanie fizycznymi
przyciskami
• obsługa słuchawek o wysokiej
impedancji
Minusy:
• oprogramowanie dostępne tylko
na Windows
Cena: 139 PLN
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Jabra 710
Od ponad roku duża część z nas pracuje zdalnie i oprogramowanie
do telekonferencji jest dla nas codziennością. Czy mnie słychać? Czy
mnie widać? – to nieodzowne pytania padające na początku każdego
spotkania zdalnego.
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Wideo może nie zawsze jest niezbędne i wymagane, ale dobra jakość
audio tak. Szczególnie kiedy na zdalnych zebraniach spędzamy długie
godziny, złej jakości audio potrafi być bardzo męczące. Poza tym spędzanie
kilku godzin w słuchawkach też nie jest wskazane ze względów zdrowotnych. Rozwiązaniem może być Jabra Speak 710.
Jabra Speak 710 to bezprzewodowy głośnik ze zintegrowanym mikrofonem
dookólnym przeznaczonym do telekonferencji. Współpracuje ze wszystkim najpopularniejszymi platformami telekonferencyjnymi, ale też może
być po prostu zestawem głośnomówiącym dla iPhone’a.
Jabra przypomina kształtem miniaturowe UFO. Jest
to dysk o średnicy około 13 cm, wysokości około

Aplikacje telekonferencyjne widzą urządzenie
bez dodatkowej konfiguracji. Ustawiamy Jabrę

głośnika otoczony dotykowym pierścieniem z podświetlanymi przyciskami. Znajdziemy tam wszystkie
potrzebne opcje – regulację głośności, odbieranie
– odrzucanie połączeń, wyciszanie mikrofonu, łącze-

jako głośnik i mikrofon
i możemy się wdzwaniać
na kolejne spotkanie.

3,5 cm i wadze 298 g. Na górze obudowy jest „grill”

nie przez Bluetooth. Długi kabel USB owinięty wokół
dysku przyda się do naładowania urządzenia, ale też
w sytuacji, kiedy musimy podłączyć się kablem, jeśli
na w komputerze brak Bluetootha. Producent przewidział w takiej sytuacji inne rozwiązanie – ukryty
na spodzie Jabra Speak adapter USB umożliwiający
podłączenie bezprzewodowe. Od spodu ukryta jest

również nóżka, pozwalające postawić Jabrę prawie pionowo na stole
– takie ustawienie kierunkuje mikrofon do przodu. Może być przydatne,
jeżeli nie chcemy, żeby mikrofon zbierał dźwięki z całego pomieszczenia.
Nieduże i lekkie urządzenie w kształcie dysku poprawi jakość audio na
spotkaniach. Jabra Speek 710 najprościej podłączyć po Bluetooth do
komputera. Aplikacje telekonferencyjne widzą urządzenie bez dodatkowej konfiguracji. Ustawiamy Jabrę jako głośnik i mikrofon i możemy się
wdzwaniać na kolejne spotkanie.
Jakość dźwięku jest wysoka, nawet jeżeli mówimy z większej odległości – producent podaje około 5 m. Jabra Speak sprawdza się idealnie
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w przypadku spotkań hybrydowych, czyli kiedy musimy się spotkać w kilka
osób osobiście, a pozostali uczestnicy są połączeni zdalnie. W takich sytuacjach laptop z wbudowanym mikrofonem się nie sprawdza. Jabra jest
wyposażona w mikrofon dookólny typu full duplex – możemy słuchać
i mówić równocześnie, stawiamy go na środku stołu i wszyscy się słyszą.
Według specyfikacji jedno urządzenie obsługuje do sześciu osób. Jeżeli
potrzebujemy się spotkać stacjonarnie w większym gronie, wystarczy dodać
drugą Jabrę Speak. Urządzenia mają opcję parowania ze sobą, aby powiększyć zasięg, co się może przydać w czasach, kiedy trzeba zachowywać
dystans. Zdarzyło mi się korzystać z tej opcji. Bez problemu, z zachowaniem
dystansu ok. 2 m pomiędzy siedmioma uczestnikami na sali, udało się przeprowadzić spotkanie z kolejnymi kilkunastoma osobami połączonymi zdalnie. Dość zacięta i energiczna dyskusja, kilka osób mówiących równocześnie
nie powodowało zakłóceń i problemów ze zrozumiałością głosu.
Jabra Speak 710 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest jakość
audio podczas spotkań i mobilność. Nie musimy montować systemu
mikrofonów i głośników w sali konferencyjnej. Wystarczy wyjąć z plecaka
małe UFO i położyć na środku stołu.
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ASUS ROG Zephyrus G15
– biały potwór
Jest biały, smukły i piekielnie szybki. Po uruchomieniu wita nas
drapieżnym dźwiękiem. Nie, to nie samochód sportowy – to
najnowszy Zephyrus, czyli gamingowy laptop z serii ASUS ROG.
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ASUS ROG Zephyrus G15 GA503, bo tak brzmi
jego pełna nazwa (choć pozwólcie, że będę
używał jakiejś skróconej formy), to kolejna
odsłona potężnych, gamingowych laptopów
od firmy ASUS. Jest produktem premium
i czuć to od samego początku, czyli otwarcia
pudełka. Sprytny, kartonowy mechanizm
podnosi laptop, gdy tylko otworzymy wieko
pudełka, dzięki czemu bez problemu go
wyciągniemy. Na wewnętrznej stronie wieka,
na czarnym, matowym kartonie, widnieje
ładny, lakierowany napis Republic Of Gamers
(zwracam na to uwagę, bo to takie moje zboczenie zawodowe).
Prócz samego laptopa w kartonie znajdziemy
także pudełko ze skróconą instrukcją, kartę
gwarancyjną oraz oczywiście zasilaczem. Ten
ostatni jest dość słusznych rozmiarów, bo też
ma co zasilać.
Jak wspomniałem na wstępie, Zephyrus G15,
który do mnie przyszedł, jest w kolorze białym. W ofercie znajduje się także wersja w bardziej tradycyjnym, ciemnoszarym malowaniu.
To, co rzuca się w oczy, to specyficzny wygląd
pokrywy. Podobnie jak obudowa wykonana
jest ze stopu magnezu i aluminium, ale białe
malowanie jest perforowane. W efekcie, gdy
na pokrywę pada światło, daje bardzo ciekawy
efekt pryzmatycznego połysku.
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Po bokach znajdziemy standardowo szereg portów, a przynajmniej z lewej
strony. Tam bowiem umieszczono port zasilający (dziwnie jak dla mnie
– pośrodku), HDMI, Ethernet, USB-A, 2 porty USB-C oraz wejście audio.
Z prawej strony jest tylko jeden port USB-A oraz czytnik kart pamięci.
Czas na odchylenie pokrywy. Tę można ustawić pod kątem 180° do obudowy dzięki zawiasowi ErgoLift, więc komputer można trzymać na podniesionych kolanach w pozycji leżącej i na przykład komfortowo oglądać filmy.
Kolejna kwestia to klawiatura. Bardzo przyjemna, miękka, mocno przypomina mi w skoku starsze klawiatury stosowane w MacBookach, może jest
nieco twardsza, ale minimalnie. Oczywiście jest podświetlana. Rozstaw
klawiszy jest bardzo wygodny. Co więcej, nad głównym układem mamy
jeszcze pięć przycisków – cztery z lewej i jeden z prawej strony. Te pierwsze
służą do zmiany poziomu głosu, wyciszenia mikrofonu oraz włączenia aplikacji Armoury Crate, która służy między innymi do przełączania laptopa
w tryb wydajnościowy, oszczędzania energii itd. Wspomniany osobny przycisk, ten z prawej strony, to nic innego jak włącznik. Ale dodatkowo spełnia
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również funkcję czytnika linii papilarnych. Dzięki niemu zalogujemy się do
systemu bez wpisywania hasła. Co ciekawe, choć w opisie funkcja czytnika
jest wspomniana, to w specyfikacji technicznej przy rubryce Czytnik linii
papilarnych widnieje napis brak i to samo kopiują między sobą wszystkie
sklepy, w których laptop jest dostępny. Niemniej jednak mogę potwierdzić,
że ów czytnik jest i nawet działa, choć czasem nie chciał załapać mojego
palca za pierwszym razem.
Warstwę zewnętrzną mamy już więc za sobą, pełnia
potęgi kryje się natomiast w środku. Sercem Zephy-

Co ciekawe, choć w opisie
funkcja czytnika jest wspomniana, to w specyfikacji
technicznej przy rubryce
Czytnik linii papilarnych
widnieje napis brak i to
samo kopiują między sobą
wszystkie sklepy, w których
laptop jest dostępny. Niemniej jednak mogę potwierdzić, że ów czytnik jest
i nawet działa, choć czasem
nie chciał załapać mojego
palca za pierwszym razem.

rusa G15 jest procesor AMD Ryzen 5900HS o taktowaniu 3,1 GHz. Wspomaga go 32 GB pamięci RAM
DDR4 o częstotliwości 3200 MHz. Za grafikę odpowiedzialna jest laptopowa wersja NVIDIA GeForce
RTX 3080 o pamięci 8 GB. Do tego mamy jeszcze 1
TB dysk wpięty w magistralę M.2 NVMe PCIe. ASUS
nie oszczędził więc na niczym. Choć może niektórzy
chcieliby więcej pamięci RAM w karcie graficznej
(wersje desktopowe mają 10 GB pamięci).
No i wreszcie monitor – pod matową powłoką znajdziemy matrycę IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości WQHD, czyli 2560 × 1440 px i odświeżaniem
o częstotliwości 165 Hz. Mam raczej zwykły monitor
(odświeżanie na poziomie 75 Hz) i muszę powiedzieć,
że różnica jest kolosalna, jeśli chodzi o płynność
dosłownie wszystkiego.
Patrząc na powyższą konfigurację, do głowy przychodzi
mi jedno słowo – potwór. Ale nie jakiś ociężały i przerośnięty, tylko smukły i zwinny! Do tej pory laptopy

gamingowe kojarzyły mi się ze sprzętem przenośnym tylko w… przenośni. Bo
zawsze miałem przed oczami produkty masywne, ciężkie i nieporęczne. Przyznam się bez bicia, że z serią ROG Zephyrus stykam się pierwszy raz (po prostu wcześniej laptopy tego typu nie były obiektem mojego zainteresowania).
I muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Po pierwsze właśnie
swoimi gabarytami i wagą – tylko niecałe 2 kg. No a po uruchomieniu…
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Po uruchomieniu przywitał mnie dźwięk, który wyróżnia produkty ROG.
Tak jak Apple miało do niedawna swoją melodyjkę przy starcie, tak
i Zephyrus G15 ma swój metaliczny „szłing”, a przynajmniej taką onomatopeję bym zaproponował. Dźwiękowi towarzyszy też pojawienie się logo
ROG, aby po chwili przywitał nas system, oczywiście Windows 10. Do zalogowania posłuży nam wspomniany już czytnik linii papilarnych, a gdyby
jednak zdarzyło się, że nie załapie palca, to pozostaje tradycyjna metoda
wprowadzenia hasła.
System, jak można spodziewać się po całej specyfikacji technicznej, wręcz
śmiga. I nie dlatego, że tak szybko kręcą się wiatraczki, bo te są niesłyszalne
pod małym obciążeniem. Po prostu wszystko działa lekko i szybko. Zephyrus ma wbudowany duży gładzik, przykryty szkłem i dzięki temu jeszcze
łatwiej sterować kursorem. Choć z drugiej strony nieraz zdarzało się, że
laptop wyłapywał ruch, gdy, mógłbym przysiąc, miałem rękę nad gładzikiem. Bardzo płynnie i dobrze działają natomiast gesty na gładziku. I choć
wiadomo, że w grach, które wymagają użycia myszy, raczej żaden gracz nie
będzie korzystał z gładzika, to dobrze wiedzieć, że ten ostatni sprawi się
nieźle do innych, mniej wymagających zastosowań.
Przejdźmy do esencji, czyli grania. Jeśli są tu osoby, które czytają moje teksty, to być może pamiętają, że wydajność komputera lubię sprawdzać przy

SPRZĘT

113

pomocy jednej z moich ulubionych gier – ARK Survival Evolved. Nie jest to
jakiś nowy tytuł, ale potrafi wycisnąć ze sprzętu ostatnie poty. A jak sprawa
przedstawiła się w pojedynku z Zephyrusem G15? Otóż miło mi poinformować, że odpaliłem ARK-a w najlepszej możliwej konfiguracji i wszystko
w końcu śmigało, nic się nie zacinało! Choć gdyby ARK obsługiwał technologię Ray Tracing, to mógłby stanowić większe wyzwanie dla tego laptopa.
Oczywiście podczas grania jasne jest, że komputer pracuje pod większym
obciążeniem. To wiąże się z wydzielaniem ciepła, które musi być usunięte
na zewnątrz. Tym zadaniem zajmuje się układ chłodzenia i radzi sobie
bardzo dobrze. Przestrzeń do wymiany powietrza zajmuje niemal połowę
powierzchni boków laptopa, dlatego pewnie gniazdo zasilające jest tak
bardzo wysunięte do przodu względem innych, bardziej tradycyjnych konstrukcji. Ciepłe powietrze jest więc wypychane na boki i do tyłu urządzenia.
O ile mamy dużo miejsca wokół laptopa, to nie powinno nam to w ogóle
przeszkadzać, jeśli trzymamy ręce blisko komputera, np. z prawej strony
na myszce, to będzie je owiewało ciepłe powietrze. I nie wiem, jak u Was,
ale w moim przypadku po dłuższym czasie taki wpływ na rękę zaczyna po
prostu podrażniać jej skórę.
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Pozostaje jeszcze dźwięk, bo w końcu to też jest ważne w graniu,
prawda? Tu sprawa przedstawia się podobnie jak z gładzikiem. Może z tą
różnicą, że gładzik jest jeden, a wbudowanych głośniczków w Zephyrusie
jest aż sześć. To sprawia, że dźwięk, jak na laptop, jest bardzo przyjemny.
Jeśli oglądamy jakieś treści na YouTube, to podejrzewam, że w 99% przypadków system dźwiękowy dostarczy nam wystarczających wrażeń, aby
nie było potrzeby podłączania słuchawek czy głośników zewnętrznych.
Ale podobnie jak z gładzikiem, nie będziemy chcieli raczej korzystać
z głośników, gdy na przykład rozgrywka opiera się na wrażeniach audio.
Wtedy sięgniemy po coś lepszego. Niemniej jednak system dźwiękowy
w G15 jest bardzo porządny do zwykłych zadań.
Co odróżnia laptop od stacjonarnego komputera? Ano to, że ten pierwszy może działać zazwyczaj o wiele dłuższej bez zasilania z gniazdka.
Z Zephyrusem jest podobnie. Bateria o pojemności 90 Wh wystarczy na
ponad 10 godzin zwykłego użytkowania (np. oglądania filmów czy surfowania po internecie). W przypadku gier jest to oczywiście wartość mniejsza. Mnie udało się wyciągnąć około dwie godziny. Jeśli energii zacznie
brakować, z pomocą przychodzi załączona ładowarka, która wspiera
szybkie ładowanie. W ciągu pół godziny jest w stanie doładować baterię
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do połowy. A jeśli akurat nie mamy ze sobą zasilacza, to pomocny może
się okazać choćby powerbank, o ile tylko łączy się przez USB-C.
Czas chyba przejść do podsumowania. Powtórzę więc jeszcze raz
– Zephyrus G15 to potwór, jeśli chodzi o prędkość i płynność działania.
To również ładny potwór – ze zwinną i smukłą sylwetką, której jednak
nie brakuje ostrego zacięcia. To wreszcie także drogi potwór. Ponad
13 000 zł to nie jest mała kwota, choć z drugiej strony wielu z nas ma
MacBooki, które tyle kosztowały. A ta maszyna, z takimi podzespołami,
może podziałać kilka ładnych lat i się zwrócić, jeśli oprócz gier wykorzystamy ją również do pracy, bo w końcu z tym także nie powinna mieć
problemu.

ASUS ROG 			
Zephyrus G15
Producent: ASUS
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Samsung Smart Monitor
Pandemia trwa już od roku. Duża część z nas pracuje, uczy się, a nawet
bawi zdalnie. Lockdown od początku dał się we znaki pod względem
dostępności sprzętu.
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Nie każdy miał szczęście otrzymać komputer służbowy, telefon, a nawet
jeśli dostał, to i tak okazywało się, że jest kolejka potrzebujących – do
pracy, do nauki. Tablety, telefony, a nawet telewizory zmieniły się w terminale do nauki i pracy. Zakup dwóch laptopów do nauki zdalnej dla dzieci
to już jest wydatek spory dla większości rodzin. Monitor wychodzi taniej.
I tu pojawia się Samsung Smart Monitor.
Chyba trochę reagując na powyższe potrzeby i na fakt, że czasem telewizory stawały się terminalami do pracy zdalnej, Samsung zaprezentował
nowość – Smart Monitor. To jest po prostu Smart TV bez modułu telewizyjnego. Do mnie na testy trafił Smart Monitor M5 w wersji 32”, o rozdzielczość
1920 × 1080, z HDMI, USB, Wi-Fi… To taki trochę przeciętniak, co tu takiego
jest owym tytułowym „smart”? Otóż to wbudowany Smart Hub z systemem operacyjnym Tizen, znanym z telewizorów Samsunga, i dodatkowe
możliwości, jakie oferuje. Padło hasło „praca”, ale jak można pracować,
używając tylko monitora?
M5 ma zainstalowanego klienta RDP/VNC; za jego pomocą możemy zalogować się do dowolnego komputera, oczywiście podłączając wcześniej
klawiaturę i mysz na Bluetooth lub kablem USB. Monitor może służyć
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choćby jako terminal do zdalnego pulpitu. Jak mamy dobre łącze, to może
nawet zapomnimy, że to tylko monitor, a komputer jest gdzieś tam daleko...
Mając tablet lub telefon Samsunga wspierający DeX, możemy także podłączyć się do niego bezprzewodowo i korzystać z naszego smartfona prawie
jak z komputera. Podłączenie Samsung Galaxy TabS7 działa bardzo dobrze,
klawiatura i mysz są podpięte do monitora, a tablet udostępniający ekran
– po Wi-Fi. Aplikacje biurowe nadal są wersjami na Androida, ale praca
na dużym monitorze jest jednak znacznie wygodniejsza niż na tablecie,
o smartfonie nawet nie wspominając. Dowolne inne urządzenie mobilne
czy komputer możemy podłączyć za pomocą bezprzewodowego udostępniania ekranu, przy czym dla urządzeń Apple dostępny jest AirPlay 2. Oczywiście, nie zapominajmy o tradycyjnym sposobie – kablu HDMI.
Po pracy albo nauce należy się odpoczynek. Dzięki SmartHub z systemem Tizen mamy preinstalowane aplikacje Netfliksa, Amazon Video,
Player, HBO i dostęp do wielu innych istniejących na platformie Samsunga. Tutaj wielkość 32” i pilot są dodatkowymi atutami, kiedy wieczorem z fotela możemy obejrzeć ulubiony serial. Wiedząc, że przed
ekranem będziemy spędzać wiele godzin, Samsung wyposażył M5
w czujnik natężenia oświetlenia, dostosowujący jasność do warunków
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zewnętrznych, żeby nie męczyć wzroku. Dodatkowo monitor ma tryb
eye-saver redukujący ilość niebieskiego światła.
Smart Monitor Samsunga nie zastąpi telewizora, nie zastąpi również
pełnoprawnego komputera i nie taka jest jego funkcja. Moim zdaniem
sprawdzi się idealnie jako dodatkowy ekran w domu. Dla choćby uczącego się dziecka dostęp do platformy Office 365 będzie nieoceniony. Do
pracy biurowej za pomocą zdalnego pulpitu – dość dużo firm korzysta
z takiego dostępu w czasie pandemii. Myślę, że powinni go też docenić
studenci, za dnia monitor, wieczorem terminal do serwisów VOD z pilotem
i bez potrzeby używania komputera. Ważną kwestią w przypadku takiego
sprzętu jest cena. Tutaj Samsung zaskakuje na korzyśvć. Testowany model
M5 32” FHD kosztuje 1199 zł, mniejszy 27” FHD – 999 zł, a za opcje 4K i USB-C
w modelu M7 32” zapłacimy 1699 zł. Przy tych cenach można zapomnieć
o konieczności posiadania laptopa.
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Oppo X

– wczoraj widziałem przyszłość
W moje ręce niestety na krótko, ale dobre i to, trafił Oppo X. Przez
niektórych uważany za jednorożec, albo yeti, ale jest to naprawdę
istniejący, rozsuwany telefon. Tak będzie wyglądać przyszłość telefonów.
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O tym, że jestem wielkim fanem „rozkładanych” telefonów, nie muszę
po raz kolejny pisać. Ten typ urządzeń jest wg mnie przyszłością mobile.
Mieć w jednym urządzeniu de facto dwa, telefon i tablet, to dla mnie
największa wartość.
Oglądam i kibicuję takim konstrukcjom od momentu pojawienia się Samsunga Galaxy Fold. Teraz do ekskluzywnego grona producentów tego typu
rozwiązań dołącza Oppo.
Oppo X, żeby było jasne, to tylko „proof-of-concept”. Urządzenie przedprodukcyjne, teoretycznie prototypowe, jednak jest to w pełni gotowy produkt, który producent mógłby, w zasadzie z dnia na dzień, wprowadzić do
produkcji. Oppo X ma za zadanie zbadać możliwości producenta i zbadać
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technologię wymyśloną do jego zbudowania w kontekście przyszłych produktów. Przy budowie Oppo X zgłoszono 122 patenty, z czego 12 dotyczących tylko rozwijanego ekranu.
I właśnie rozwijany ekran jest tutaj najważniejszy. W odróżnieniu od innych
urządzeń będących na rynku Oppo X nie jest składany, tylko „rozwijany”.
Ekran rozwija się z 6,7'' do 7,4'' i to automatycznie (po przesunięciu palcem po dotykowym przycisku), przy użyciu silniczków. Odpowiada za to
Roll Motor – układ dwóch silników – dzięki któremu mamy równomierne
obciążenie podczas zmiany rozmiaru ekranu. Takie rozwiązanie jest bardzo
ciekawe, ponieważ dzięki niemu nie mamy zgięcia ekranu, czy przerwy
między elementami po złożeniu telefonu. Dodatkowo grubość Oppo X nie
odbiega od grubości zwykłych telefonów (~7 mm) dostępnych na rynku
– po złożeniu Oppo X jest tak samo wygodny w obsłudze jedną ręką jak
dowolny inny telefon.
Rozłożony ekran jest usztywniony dzięki specjalnym płytkom, które rozsuwają się pod nim. Wyglądają jak grzebień, ale dzięki temu po rozłożeniu
mamy wrażenie sztywności ekranu jak w tablecie.
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Oppo ocenia trwałość mechanizmu na 100k „rozwijań”. Według raportu
Bena Bajarina średnio 80 razy dziennie uruchamiamy telefon, w tym kontekście Oppo X powinien ponad trzy lata pracować bezawaryjnie.
Co jest sercem Oppo X, niestety nie wiemy. Ponieważ jest to prototyp,
producent nie chwali się tym, jednak po testach, płynności i szybkości
działania, można się spodziewać, że upchano w nim bardzo mocne bebechy. Miałem możliwość uruchomienia na nim Netflixa, gry PUBG, przeglądarki internetu. W szczególności przy dynamicznym wykorzystaniu ekranu
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(PUBG czy Netflix) niesamowite wrażenie robiło rozwijanie ekranu i dostosowywanie się treści do jego rozmiaru.
Oppo X bardzo dobrze leży w ręce. Nie jest specjalnie ciężki, choć nie
podano jego wagi, to nie odbiega ona np. od wagi iPhone 11 Pro Max.
Trzeba pamiętać, że Oppo X to prototyp. „Testowanie” na tym etapie nie
ma sensu, to jest jak np. pojechać do Genewy na targi motoryzacyjne
i przetestować samochód koncepcyjny. Oppo X nie ma kamery do wideorozmów/selfie, nie ma czytnika odcisków palców, a mechanizm słychać
jak działa, ale nie zmienia to faktu, że jest przełomowym urządzeniem
i w tym kierunku będzie szła przyszłość urządzeń mobilnych. Ja na to czekam. Bardzo. Apple w tym kontekście musi się obudzić, bo kolejny gracz
pokazuje mu, że palma pierwszeństwa w dziedzinie pomysłów i projektowania już nie jest w ich rękach.
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Sony Alpha 7C

– pełnoklatkowy i pełnowartościowy maluch
Sony niedawno wypuściło mniejszą wersję A7 III pod szyldem
A7C i muszę powiedzieć, że to jeden z najlepszych aparatów
pełnoklatkowych na rynku, niezależnie, czy celujecie w fotografię,
czy wideo.
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Część z Was wie, że prywatnie korzystam z systemu Sony, przede wszystkim pod kątem fotograficznym. To dlatego zdecydowałem się na model
A7R II, bo ma wysokiej rozdzielczości matrycę (42 MP) i robi naprawdę
wyjątkowe zdjęcia. Niestety, od czasu debiutu A7R II świat poszedł do
przodu, a A7R II nigdy nie nadawał się zbyt dobrze do wideo – tutaj prym
wiodą aparaty z serii A7S kolejnych generacji. Te niestety kosztują zdecydowanie więcej niż najnowszy A7 III czy A7C. A skoro mowa o A7 III…
Alpha 7C to z grubsza A7 III, ale w mniejszym opakowaniu. To (chyba)
obecnie najmniejszy pełnoklatkowy aparat z wymiennymi obiektywami
na rynku. Dzięki temu znakomicie spisuje się w sytuacjach, w których nie
chcemy nosić kilogramów na swoich plecach. Sony wypuściło do niego
maleńkiego FE 28-60 mm f/4-f/5.6. Nie jest to jasny obiektyw, ale zdjęcia
z niego są znacznie lepsze, niż się spodziewałem. A7C z tym szkłem można
nabyć jako zestaw i to znakomita propozycja dla osób, którzy jeszcze nie
wiedzą, jakiego szkła potrzebują. Osobiście od razu podpowiem, że warto
zainteresować się FE 20 mm f/1.8, FE 28 mm f/2.0, FE 35 f/1.8, FE 50 mm f/1.8
oraz FE 85 mm f/1.8.
A7C ma jednak kilka wad względem A7 III. Niektórzy twierdzą, że jest
za mały i przez to niewygodnie się go trzyma, ale mnie znakomicie leży
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w dłoni. Oba aparaty mają identyczne matryce i praktycznie identyczne
parametry fotograficzne oraz podczas nagrywaniu wideo. Różnią się
przede wszystkim funkcjonalnością tylnego LCD – ten w A7 III odchyla się
do góry lub w dół, a ten w A7C można odwrócić o 180°, więc nadaje się
również do vlogowania, selfies i sytuacji, w których potrzebujemy widzieć,
co aparat rejestruje, gdy patrzymy mu w obiektyw. Zdecydowanie preferuję rozwiązanie ekranu w A7C, nawet do zdjęć – jest dla mnie bardziej
uniwersalny. A7C ma jednak jedną sporą wadę względem A7 III i jest nią
wizjer, który ma powiększenie 0,59x, a jest to znacznie mniej niż 0,78x
w A7 III – taka jest jednak cena niewielkich rozmiarów (i nie przeszkadza za
bardzo, gdy korzystacie z niego do wideo; w trybie foto jest używalny, ale
komfort przy większym powiększeniu jest… większy). Oba aparaty mają też
niemalże identyczne wsparcie dla nagrywania wideo – do 4K przy 30 fps
i 1080p przy 120 fps. Warto zaznaczyć, że w trybie 4K30, A7C włącza crop
wynoszący 1,2x (nie ma go w trybach 4K24 i 4K25 – aparat wykorzystuje
pełną matrycę). Należy oczywiście pamiętać o znaczącym rolling shutter
dla osób, które zamierzają filmować bardziej dynamicznie, ale przy moich
ujęciach nie sprawia to żadnych problemów.
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Pomimo że A7C ma wymiary wynoszące zaledwie 124 × 71 × 60 mm oraz
wagę 509 g, ten aparat zupełnie nie przegrzewa się przy długim nagrywaniu wideo, co jest niewiarygodne. Przy Nagryzionych już mieliśmy ponad
trzygodzinne nagrania i wszystko działa wzorowo – obudowa się rozgrzewa,
ale nic się nie przegrzewa.
A7C, jako jeden z niewielu aparatów z serii Alpha, wspiera też ciekawą
funkcję. Do każdego wideo, niezależnie czy ma włączoną stabilizację, czy
nie, załączane są metadane na temat pracy żyroskopu w aparacie. Te informacje mogą zostać wykorzystane przez aplikację Sony Catalyst Browse do
stabilizacji naszych materiałów w postprodukcji, dzięki czemu powinniśmy
uzyskać zdecydowanie lepsze wyniki, niż stosując narzędzia w naszym NLE.
Jeszcze tego nie testowałem, ale zapowiada się znakomicie.
Sony, wraz z A7C i FE 28-80 mm f/4-f/5.6, dostarczył nam również FE 35 mm
f/1.8 – obiektyw, który niedawno dołączył do rodziny. Prywatnie korzystam
z FE 20 mm f/2.0, ponieważ gdy go kupowałem, to jedyna 35-tka w ofercie
miała f/2.8 i była zbyt ciemna, a późniejsza 35-tka f/1.4 zbyt duża i ciężka.
Preferuję małe i lekkie obiektywy do Alphy, żeby pasowały do niewielkich
rozmiarów body, i nowy FE 35 mm f/1.8 znakomicie spisuje się w tej roli.
Osiąga górną granicę akceptowalnych przeze mnie wymiarów, a przy okazji
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przepięknie rysuje, szczególnie przy f/1.8. Jeszcze nie miałem okazji go
przetestować przy zdjęciach, ale zapowiada się niezwykle obiecująco.
A7C ma jeszcze dwie znakomite cechy. Pierwszą jest czas pracy na baterii,
który jest z łatwością dwukrotnie dłuższy niż w moim A7R II, a drugi to
możliwość zasilania go bezpośrednio z zasilacza lub powerbanka, poprzez
standardowe złącze USB-C, dzięki czemu powinniśmy móc ciągle nagrywać
wideo bez przeszkód (aparat nie ma 30 min limitu).
Jak już wspominałem, przeznaczyliśmy A7C przede wszystkim do wykorzystywania jako kamera wideo i jeszcze uczę się wykorzystywania go w pełni.

Pierwsze efekty są obiecujące, ale sporo nauki przede mną, ale obecnie
pracuję nad kolejnym filmem, który niebawem powinien trafić na nasz kanał
na YouTubie – tutaj możecie obejrzeć jego krótką zapowiedź. Tak czy siak,
to znakomity aparat i uwielbiam szukać powodu, aby z niego korzystać.

Sony Alpha 7C
Cena: od ok. 9000 PLN
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Garmin Venu SQ
Zmieniłem telefon na iPhone’a, a zegarek na… coś bardzo podobnego.
Od momentu, gdy pojawiły się zegarki sygnowane jabłuszkiem,
sporo producentów chciało iść drogą Apple. Ja sam miałem wersję
pierwszą i drugą. Tak zaczynałem mierzenie swoich treningów. Potem
zrozumiałem, że król zegarków sportowych jest tylko jeden. Garmin.
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Garmin też to zrozumiał. Jednak każda firma
chciałaby nie ograniczać się tylko do jednego
rodzaju produktów. Powstały więc opaski dla
dzieci oraz zegarki bardziej eleganckie – dla
kobiet. Brak jednak było zegarka dla młodych
(niekiedy tylko duchem) i energicznych osób.
Garmin Venu SQ – gdy go zobaczyłem, od
razu się uśmiechnąłem. Projektanci Garmina
mieli chyba na biurku Apple Watch, który się
ładował, a czas na oddanie projektu już się
skończył. Przerysowali więc to, co widzieli.
I dobrze. Zegarek wygląda świetnie.
Zbudowano go z tworzywa wzmacnianego
włóknem szklanym na ramce z aluminium.
Jest mały 40,6 × 37,0 mm i grubości 11,5 mm.
Szkiełko to Corning® Gorilla® Glass 3. Ekran
kolorowy o rozdzielczości 240 × 240 px (przekątna 1,3”). Ekran jest dotykowy, czytelny
i jasny. Można go ustawić, by cały czas był
włączony lub by włączał się po geście odczytania godziny. Obudowa i szkiełko są solidne.
Przez ostatnie dwa miesiące nie zauważyłem
na nim nawet najmniejszej rysy. Obudowa
w standardowej wersji jest w kolorze takim
samym jak pasek. Ramka wokoło szkiełka
może być szara lub złota. Wygląda to ładnie.
Ja mam wersję oliwkową z szarą ramką.
Paski są wykonane z silikonu. Wykonane
ładnie, ale niczym się niewyróżniające. Na
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szczęście system zakładania to totalny standard 20 mm, który można wszędzie kupić.
Dostosowanie w tym elemencie zegarka do
siebie jest proste i tanie.
Ładowanie odbywa się standardowym dla
Garminem typem złącza. Niestety tu trzeba
pamiętać, by nie zgubić kabelka, jest niestandardowy. Ładować jednak nie trzeba często,
ja ładuję zegarek co 4–5 dni. Oczywiście,
co dla Garmina jest od zawsze standardem
(Apple to skopiowało), nie ma ładowarki
w pudełku. Jest tylko kabelek i instrukcja.
Tył urządzenia to czujnik tętna oraz pomiar
natlenienia krwi. Wygląda identycznie jak
w moim najbardziej zaawansowanym Fenix
Pro. Na boku znalazły się dwa przyciski sterujące zegarkiem.
Urządzenie jest wodoodporne do 5 ATM
i można w nim pływać, jak to u Garmina.
Wrażenie robi waga zegarka – 37,6 g… i to
czuć. Jest leciutki i w moim przypadku spokojnie mogę w nim spać, czego nie lubię robić
w cięższych urządzeniach.
Zegarek paruje się z iPhone’em i telefonami
z Androidem, oczywiście przez aplikację
Connect Garmin. W telefonie też częściowo
konfigurujemy zegarek. Mamy możliwość konfiguracji i podłączenia serwisów
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muzycznych oraz skonfigurowanie Garmin Pay do płatności zbliżeniowych.
Komunikacja jest poprawna, mamy wszystkie powiadomienia. Możemy
odrzucać (to w moim przypadku częściej) i przyjmować połączenia.
Menu i sterowanie nim dla mnie były nowością. Nie miałem od dawna
dotykowego zegarka. Tu jednak przyciski sporo pomagają. Menu jest
bardzo proste i czytelne. Uproszczone, a przez to łatwe do znalezienia
potrzebnej funkcji. Górny przycisk służy do uruchamiania funkcji sportowych, jeśli go przytrzymamy dłużej, mamy menu z dodatkami, np. płatnościami czy muzyką. Dolny przycisk służy do wychodzenia i rezygnacji
z funkcji, a dłuższe przytrzymanie uruchamia menu z konfiguracją i wyborem, np. tarcz zegarka czy funkcji łączenia z telefonem lub czujnikami
zewnętrznymi. Przesunięcie po ekranie w dół lub w górę wyświetla nam
ekrany z podsumowaniem aktywności, statystykami zdrowia, nawodnieniem, kalendarzem czy powiadomieniami.
Zegarek oczywiście możemy używać do monitorowania naszych aktywności. Mamy możliwość wybierania z ponad 20 zdefiniowanych sportów.
Możemy zapisywać chodzenie, bieganie, jazdę na rowerze czy grę w golfa.
Zegarek Garmina robi to z odpowiednią dla tej marki jakością. Nie widzę, by
dane różniły się od tych zapisywanych przez topowego Feniksa. Zdziwiło
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mnie na plus, że jest możliwe podpinanie czujników zewnętrznych, a to,
co jest niespotykane w innych urządzaniach, to możliwość transmitowania pomiaru tętna do zewnętrznych urządzeń. To jest przydatne np. podczas jazdy na Zwift czy rowerem, gdzie chcemy zapisywać aktywność na
zewnętrznym komputerku rowerowym.
Zegarek monitoruje poziom stresu oraz Body Battery. Jest też monitorowane nawodnienie, cykl menstruacyjny, natlenienie krwi w ciągu dnia oraz
sen. Tu wszystkie opcje są takie jak w najwyższych modelach zegarków
firmy. Wszystko bardzo dokładnie można sprawdzić i analizować w aplikacji
Connect Garmina. Tu mamy zapisaną każdą aktywność. Możemy zaplanować treningi i analizować swój stan zdrowia.
Z zegarkiem Garmin Venu SQ mam wielki problem. Znalazłem w nim tylko
jedną wadę. Małe literki wyświetlanych komunikatów. Musiałem coś znaleźć. Drugim problemem jest to, że lubię swojego Feniksa Pro, a okazuje
się, że Venu Sq mi w 100% wystarcza. Ma wszystko, co może być potrzebne
w cenie ok. 1000 zł. Nie wiem, jak mam sobie to wytłumaczyć, ale na razie
zakładam małego Venu i idę na rower.
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Garmin Rally
Kilka dni temu Garmin miał prezentację nowego produktu.
Jedną z lepszych prezentacji. Bardzo krótką i treściwą. Co prawda
prezentowany produkt zachwyci dosyć wąską grupę odbiorców, ale
było warto poświęcić te 30 minut.
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Garmin zaprezentował nowe wersje pomiaru mocy w pedałach. Testowałem poprzednie dwie. Ostatnia o nazwie Vector była w wersji pierwszej
mało stabilna i dopiero upgrade dał dobry produkt. Teraz mamy zupełnie
nową serię rowerowego pomiaru mocy Rally™.
Czym jest pomiar mocy w rowerze? Jest to jedyny obiektywny wskaźnik, jaki możemy brać pod uwagę przy ocenie naszej jazdy. Rower jest
maszyną, na którą wielki wpływ ma wiatr i ukształtowanie terenu. Tak
obrazowo: jadąc z górki z wiatrem, spokojnie możemy jechać 40 km/h bez
zmęczenia długi odcinek drogi, a znowu pod wiatr i pod górę pokonamy
sporo krótszy. Gdy z boku spojrzymy na cyfry przejechanych kilometrów
i prędkości, to nie możemy wywnioskować, czy trening był efektywny, czy
nie. Pomiar mocy pokazuje, jaką moc wkładamy w pedałowanie. Gdy zjeżdżamy, nie pedałujemy i mamy 0 wat, gdy jedziemy pod górkę, watów jest
tyle, ile mamy w nogach. Dlatego każdy, kto myśli o wykonaniu dobrego
treningu, opiera się na watach, a nie na kilometrach czy prędkości.
„Pedały o specjalnie zaprojektowanej, smukłej konstrukcji mierzą całkowitą moc, kadencję i zaawansowane dane dynamiki jazdy, w tym balans
lewej/prawej strony, fazy mocy i dodatkowe parametry jazdy podczas każdej jazdy – od szosy, przez góry, po szuter”.
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Pomiar mocy może być w wersji uproszczonej, ale i sporo tańszej: jednostronnej lub droższej – dwustronnej. Jednostronna jest, gdy czujniki
są tylko w lewym pedale, moc kolarza jest obliczana, podwajając moc
z jednej nogi. Oczywiście, jeśli mamy zmierzoną dysproporcję, możemy
wprowadzić offset. Ja ze względu na chore biodro mam 52% na lewej
nodze i 48% na prawej. Drugi pomiar jest dwustronny, czyli czujniki są
w obu pedałach.
Garmin zaprezentował trzy wersje:
• Rally RS100 i Rally RS200, zaprojektowane do jazdy szosowej, kompatybilne z blokami SHIMANO SPD-SL.
• Rally XC100 i Rally XC200, zaprojektowane do jazdy w terenie, kompatybilne z blokami SHIMANO SPD.
• Rally RK100 and Rally RK200, zaprojektowane do jazdy szosowej, kompatybilne z blokami LOOK KE.
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Czujniki mocy Rally dostarczają danych właśnie na temat balansu prawej i lewej nogi, co daje nam możliwość korekty pedałowania. Mierząc
kadencję (czyli to, jak szybko kręcimy), moc całkowitą i zaawansowaną
dynamikę jazdy, pedały z dwoma czujnikami wskazują rowerzystom, jak
i gdzie wytwarzają moc. Analiza mocy, dynamiki jazdy oraz pozycji kolarskiej (mamy możliwość weryfikacji, kiedy wstajemy z siodełka) pozwala
nam poprawiać formę, przygotować się do zawodów czy podnosić
wydolność organizmu.
Każdy trener, a przeważnie teraz trenerzy nie jeżdżą z kolarzami, ma
dokładny ogląd całego treningu kolarskiego. Miałem możliwość doświadczenia tego, gdy trenowałem na obozie w Hiszpanii, a trener cały czas był
w Polsce. Warto dodać, że najlepsza synchronizacja jest z komputerkami
rowerowymi Edge firmy Garmin. Pomiar mocy Rally jest także kompatybilny z popularnymi platformami do treningu w pomieszczeniach, w tym
z aplikacją Tacx Training, Zwift, TrainerRoad…
Pomiar mocy Rally montuje się tak samo jak standardowe pedały i można
go szybko wymieniać między rowerami. Zapewniają do 120 godzin pracy
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na baterii, co pozwala rowerzystom trenować przez wiele tygodni. Są
przystosowane do całorocznej jazdy na szosie i w terenie, a oś pedału
została zaprojektowana w taki sposób, aby łatwo zmieniać system pedałów
zamontowany w Rally. Można system jednostronny zmienić w dwustronny
po dodaniu pakietu do konwersji.
Niestety ceny pomiarów mocy nie są niskie. Nawet chińskie pomiary
w korbach to wydatek około 1500 zł. Tu mamy najwyższy standard,
połączony z pedałami. Same pedały w takiej wersji oceniałbym na ok.
1000 zł. Z pomiarem mocy jednostronnym to koszt 699,99 euro dla wersji do rowerów MTB, zaś pomiar jednostronny dla szosy to 649,99 euro.
Pomiar dwustronny to odpowiednio 1199,99 euro dla MTB i 1099,99 euro
dla rowerów szosowych.
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Szybka domowa sieć przy internecie LTE

– nowy router Fritzbox 6850 LTE
Nie wszędzie znajdziemy światłowód, zwłaszcza na przedmieściach
jest to utrudnione. Wtedy korzystanie z LTE jest właściwie jedyną
opcją (StarLink to pieśń przyszłości). Nowy router Fritzbox 6850 LTE
nie tylko połączy nasz dom z internetem mobilnym, ale stworzy
podwaliny pod dobrą sieć domową.
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Do czasów, gdy sieć 5G będzie powszechna, jeszcze daleko. Na razie
musimy obejść się jej namiastką. Natomiast Fritzbox 6850 LTE od AVM
stawia na sprawdzone LTE kategorii 4. Czyli przepustowość 150/50 Mb/s.
I taka jest rzeczywiście realna do osiągnięcia w wielu miejscach w naszym
kraju. Sam router przypomina inne produkty AVM sygnowane marką Fritz.
Charakterystyczna biała obudowa z czerwonymi akcentami, duże czytelne
diody, zgrabne, choć bardzo klasyczne wzornictwo. Tym, co zdradza, że
mamy do czynienia z routerem LTE, jest slot na karty miniSIM, czyli standardowy rozmiar (nie micro i nie nano), najczęściej rozpoznawalny po prostu
jako karty SIM. Nie ma tu żadnych tacek itd. Po prostu wkładamy kartę i już.
Urządzenie możemy skonfigurować z iPhone’a, a dzięki kodowi QR na dole
obudowy szybko przyłączymy się do sieci Wi-Fi utworzonej przez router.
Interfejs jest czytelny, dostosowany także do urządzeń mobilnych i w pełni
spolszczony. Nie ma tu żadnych zaskoczeń, cała konfiguracja jest intuicyjna
i przeprowadzona bez zarzutów. Później do zarządzania możemy sięgnąć
po aplikację My Fritz!
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Co czyni Fritzbox 6850 LTE ciekawym? W końcu routerów LTE na rynku
jest kilka, a to, na jaki się zdecydujemy, często zależy od niuansów. Tych
w przypadku tego urządzenia jest kilka. Port USB, cztery porty Gigabit
LAN to raczej standard. Niewiele osób przekona też stacja bazowa DECT
dla telefonów domowych, chyba że mowa o korzystaniu z urządzenia
w małym biurze.
Korzystanie z Wi-Fi 5 to jest na pewno istoty element urządzenia. Na
paśmie 5 GHz możliwe jest osiągnięcie przesyłu na poziomie 866 Mbit/s.
Po co tyle, gdy internet z LTE nie pozwala na takie prędkości? Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami, korzystanie z dysków sieciowych
chociażby do backupu – tu wszędzie warto postawić na aktualnie
powszechną już sieć Wi-Fi 5, zwłaszcza że urządzenia z Wi-Fi 6 są na razie
jeszcze drogie.
Drugą kwestią jest Mesh. Router jest kompatybilny z innymi urządzeniami
FRITZ! Jak FRITZ!Repeater czy FRITS!Powerline. Dzięki temu Ftirzbox może
stanowić podwaliny właśnie pod domową sieć Wi-Fi nawet w większych
domach, gdzie potrzebujemy zasięg na całej powierzchni. Przy większości urządzeń przydałby się modem LTE, a później dopiero router zgodny
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z Mesh. Tu router już to oferuje, wystarczy zakup dodatkowych urządzeń
do zbudowania sieci Wi-Fi o dużym i stabilnym zasięgu.
Myślę, że ten Mesh to jest właśnie powód, dla którego warto kupić Fritzbox 6850 LTE. Poza tym router w trakcie testów spisywał się niezawodnie.
Działał stabilnie, wejście do interfejsu było błyskawicznie, duże możliwości
konfiguracji z opcją ustawień VPN (do 12 tuneli) czy sieć dla gości są dużym
atutem. Zdecydowanie Fritzbox to sprzęt, który można polecić osobom
mniej technicznym. Skonfigurowanie domowej sieci z wykorzystaniem
łącza LTE okaże się banalne, a to również duży plus.
Świetnie byłoby, gdyby do każdego zakątka docierał szybki światłowód
i korzystanie z LTE w domowych warunkach było ostatecznością. Jednak
nie wszędzie jest to możliwe. Jeśli mieszkacie w takim miejscu i planujecie
zakup solidnego sprzętu na dłuższy czas, który w połączeniu z resztą urządzeń pokryje cały dom Wi-Fi i zagwarantuje wszystkie niezbędne opcje, to
Fritzbox 6850 będzie doskonałym wyborem.
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Twelve South
HoverBar Duo
W 2002 roku Apple pokazało iMaca G4, czyli „lampkę”. Półkulista
podstawa zawierała wszystkie komponenty, natomiast ekran znajdował
się na regulowanym ramieniu. Dokładnie ten element powieliło
w swojej konstrukcji Twelve South, projektując HoverBar Duo.
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HoverBar Duo to jeden z tych produktów,
którego nie potrzebowałem, a gdy już go
dostałem, trudno mi się z nim rozstać. Zrealizowano tu bardzo prosty pomysł: na ciężkiej
i dużej podstawie zamocowano dwuelementowe ramię z głowicą, do której zaczepiono
rozsuwany uchwyt. Ten jest w stanie zmieścić
od średnich rozmiarów smartfona do sporego tabletu, nawet iPada Pro w rozmiarze
12,9”. Dzięki temu ekran, na który dotąd
patrzyliśmy, schylając się bądź trzymając go
w dłoniach, znalazł się na wysokości naszego
wzroku. Już to daje sporo możliwości, bo iPad
może tak służyć jako dodatkowy ekran dla
Maca lub po prostu wyświetlacz, na którym
odtwarzamy multimedia. Do obsługi wysoko
umieszczonego wyświetlacza dotyk sprawdza
się kiepsko, chyba że używamy go krótko
(wszak trzymanie dłoni w powietrzu nie jest
wygodne). Sam korzystałem z iPada sparowanego z myszą i klawiaturą, takie połączenie
sprawdza się wyśmienicie, głównie dzięki
temu, że dobrze w iPadOS wspierana jest
obsługa tych peryferiów (aczkolwiek to, że
do wykorzystania wszystkich przycisków na
MX Anywhere 3 muszę włączać tryb dostępności, jest dla mnie wciąż niezrozumiałe).
Ekran tabletu umieściłem zaraz poniżej linii
wzroku, w optymalnej pozycji. Ponadto obracam go do pionu podczas pisania, by widzieć
naraz więcej tekstu. Do takiego widoku
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przyzwyczaiłem się, korzystając z doka z klawiaturą do pierwszego iPada
– w przypadku małego ekranu to bardziej sensowne ustawienie.
Podobnie jak w opisywanym miesiąc temu ParcSlope, tak i tu Twelve South
nie próbuje już naśladować kolorów urządzeń Apple. HoverBar Duo jest
dostępny tylko w jednym, czarnym kolorze. Wykonano go z dobrej jakości
materiałów, choć mam uwagi co do ich spasowania. Podstawa jest ciężka,
na spodzie ma gumowe nóżki, pokryto ją plastikiem. Ma wgłębienie, do
którego można odłożyć na przykład Apple Pencil (nie da się go zaczepić na
bok iPada, bo miejsce to jest zasłonięte uchwytem – nie można go wtedy
też ładować). Do podstawy zamontowane jest ramię z dwoma zawiasami.
Oba można poluzować bądź zacisnąć kluczem imbusowym, mnie zabrakło
jednak mniej eleganckiego, lecz prostszego motylka do ręcznej regulacji. Zawiasy fabrycznie są bowiem skręcone dość mocno i ustawianie ich
wymaga użycia obu rąk oraz trochę siły. Wnętrza obu części ramienia są
puste, można przeprowadzić przez nie kable do ładowania lub dokowania. Ramię jest metalowe, ale wewnątrz ma plastikowe ramki. Ta górna jest
w moim egzemplarzu kiepsko spasowana i wyraźnie się rusza – nie robi
to dobrego wrażenia. Na końcu ramienia znalazła się głowica z uchwytem – jako jedyna ma ona pokrętło regulacji. Pozwala zarówno odchylać
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ekran w pionie, jak i na boki. Uchwyt jest rozsuwany, zrobiono go z plastiku,
a jedynie na końcach wykończono gumą, by nie rysował obudowy urządzeń. Końcówki mają też otwory, przez które można podłączyć kabel (o ile
ustawimy tak złącze ładowania). Uchwyt działa dość opornie, zastosowano
mało wysublimowany, sprężynowy mechanizm, przez co przy wkładaniu
do środka iPada również trzeba się z nim siłować. Z tego też powodu uważam, że stworzono go przede wszystkim do długotrwałego montowania
w nim urządzenia, traktowanie go jako statywu do rozmów na dłuższą
metę będzie męczące.
Określenie „Duo” w nazwie wzięło się nie bez powodu. Standardowo do
ramienia zamontowana jest podstawa do ustawienia na biurku, ale w komplecie dostajemy też drugi uchwyt (oraz narzędzia) do zamocowania
HoverBar Duo do blatu. Zacisk wykończono wewnątrz gumą, jest solidny
i całkiem spory – złapie blat o grubości do około 3,8 cm. Ten drugi uchwyt
daje sporo dodatkowych możliwości, pozwala nie tylko zwolnić miejsce na
biurku (podstawa zajmuje jednak sporo miejsca), ale też zamocować tablet

Dzięki HoverBar Duo ekran, na który dotąd patrzyliśmy, schylając się bądź trzymając go w dłoniach, znalazł się na wysokości
naszego wzroku.
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czy inne urządzenie, choćby w kuchni, do półki. W pełni rozłożone ramię
pozwala ustawić ekran tabletu (przy orientacji poziomej) na wysokości
około 45 cm od blatu. To zdecydowanie więcej niż laptop, nawet umieszczony na podstawce. Wyraźnie to czuć – komfort pracy na umieszczonym
tak iPadzie jest nieporównywalnie wyższy niż ten, jaki daje SmartKeyboard
Folio czy też jakikolwiek inny dok. Ramię HoverBar Duo dociążone 11-calowym iPadem Pro nie jest jednak idealnie stabilne i podczas pisania trzęsie
się delikatnie, zwłaszcza jeśli mamy choćby odrobinę chwiejące się biurko.
O ile podczas pracy bez dotykania ekranu nie stanowi to dużego problemu,
to już wykonywanie precyzyjnych akcji rysikiem staje się uciążliwe. Szkoda,
bo mało który uchwyt pozwala ustawić ekran w tak wielu pozycjach.
Dawno nie czerpałem tyle przyjemności z pisania na iPadzie. Odpowiednie
ustawienie ekranu do pracy jest kluczowe, a HoverBar Duo pozwala umieścić go dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. To produkt daleki do ideału,
z toporną regulacją i mocowaniem tabletu, a także wykonany trochę gorzej
niż inne produkty Twelve South. Mimo tego wróżę mu sukces, nie dość, że
nie ma zbyt wielkiej konkurencji, to ponadto pozwala usprawnić to, jak na
co dzień korzystamy z tabletu czy innych urządzeń.

Twelve South HoverBar
Duo 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• ogromne możliwości 		
ustawienia ekranu
• oszczędność miejsca na biurku
Minusy:
• jakość spasowania niektórych
elementów
• brak pokręteł do regulacji
zawiasów
Cena: 79,99 USD
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Xtorm Powerbank Titan
– tytan wśród powerbanków

Przed nami wiosna i lato, czyli czas zachęcający do wojaży. A że
sytuacja jest, jaka jest, to najlepiej wybrać się na jakieś totalne
pustkowie. Z Xtorm Powerbank Titan będzie to realne i swobodnie
nawet w domku bez prądu będziemy mogli pracować kilka dni
zdalnie. Ten powerbank jest niesamowity.
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Potwór, a właściwie piękna bestia – tak
mogę w skrócie zrecenzować Powerbank
Titan od holenderskiej marki Xtorm. Jego
pojemność to 27 200 mAh. Wielkość urządzenia jest spora, lekkie też nie jest, ale to
wciąż sprzęt, który spokojnie zmieścimy
w plecaku lub torbie i nie będzie zajmował mimo wszystko zbyt wiele przestrzeni.
Natomiast możliwości są olbrzymie. Urządzenie ma dwa wyjścia Power Delivery,
jedno o mocy 100 W, drugie 60 W, jednocześnie może ładować z łączną mocą 130
W. Dzięki dwóm portom USB-C i dwóm
portom USB Quick Carge jesteśmy właściwie jednocześnie w stanie podłączyć
nowego MacBooka Air lub Pro, iPada Pro,
iPhone’a oraz Apple Watch i wszystkie
urządzenia dość szybko naładować. A niewiele braknie, aby wszystkie te urządzenia
naładować dwukrotnie. Nowego iPhone’a 12 Pro powinno nam się udać naładować prawie 10-krotnie. To jest tytan, który
daje nam zupełnie nowe możliwości pracy
czy podróży bez zmartwień o ładowanie.
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Konstrukcyjne świetne jest to, że mamy dwa ukryte przewody USB-C–USBC, więc ładowanie MacBooka czy iPada Air/Pro jest jeszcze wygodniejsze
bez poszukiwania kabelków. Trochę szkoda, że zabrakło ładowania bezprzewodowego dla iPhone’a albo właśnie jednego przewodu pod smartfona, ale tu możemy winić Apple za to, że nie przesiadł się na USB-C.
Pozostaje też kwestia ceny. Ten sprzęt kosztuje 619 zł. Nie jest to mało, ale
też nie jest to sprzęt dla wszystkich. Jeśli rzeczywiście korzystasz ze sprzętu
w niecodziennych warunkach i chcesz mieć potężny zapas energii, to spokojnie jesteś w stanie też zapłacić tyle za powerbank. Z drugiej strony to
mniej niż oficjalny skórzany futerał na iPhone’a 12 od Apple. Więc ta cena
jest tu względna, ale na pewno Xtorm Powerbank Titan jest wart tej inwestycji. Pod ręką możemy mieć rzeczywiście bank energii. W dodatku stylowo wykonany i praktyczny.
Sam po testach zatęskniłem już za ciepłymi dniami i możliwością ucieczki
w jakieś mniej popularne miejsce, gdzie będę mógł zaszyć się z iPadem,
iPhone’em i pracować w zupełnie innych warunkach. Xtorm Powerbank
Titan zdecydowanie to ułatwi.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Meross MSS620-N – zewnętrzne gniazdo zasilania
Idzie wiosna i zaczynamy działać w ogrodzie. Na zewnątrz mamy mnóstwo
sprzętów, które chcielibyśmy móc kontrolować z telefonu. Problem w tym,
że większość tych sprzętów nie jest zgodna z HomeKit, ale to nic nie szkodzi.
Meross wprowadził do sprzedaży zewnętrzne gniazdo, a w zasadzie dwa, które
możemy zdalnie kontrolować. Ma obudowę wodoodporną (IP44). Maksymalne
obciążenie to 10 A. Działa z Siri, Alexa, Google Assistant i SmartThings.

Cena: 183,99 PLN
Do kupienia na Amazon.pl
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Philips Hue Wellner White Ambiance Smart
Szukacie oryginalnej lampy działającej z HomeKit? Philips zaprezentował
nowy model – Hue Wellner White Ambiance Smart. To dość spora kopuła,
lekko stożkowata od góry, którą bez problemu będziemy mogli sterować
z telefonu lub głosowo. Po wyjęciu z pudełka mamy nad nią kontrolę przez
Bluetooth i aplikację Philips Hue Bluetooth. Pełnię możliwości otrzymujemy, gdy dodamy ją przez opcjonalny mostek Hue do sieci Wi-Fi. Współpracuje też z Alexą i Google Assistant.

Cena: 425,63 PLN
Do kupienia na Amazon.pl
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Logitech POP Smart Button
Dodatkowy wyłącznik, który zastępuje do trzech, w pełni konfigurowalnych poleceń, to absolutny must-have w każdym inteligentnym domu.
Logitech przygotował cztery opcje kolorystyczne. Możemy po prostu
włączać i wyłączać światło, ale również skonfigurować całe sceny, które
będą uruchamiane po wciśnięciu przycisku. Działa też z urządzeniami
wspierającymi pilota Logitech Harmony.

Cena: 129,99 PLN
Do kupienia na Amazon.pl
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Inteligentny wypoczynek na tarasie
– markizy w wersji smart
Co prawda, pisząc ten tekst, za oknem mam znów śnieg, to jednak coraz
dłuższe dni sprawiają, że głową jestem coraz bliżej prawdziwej wiosny
i lata. Myślę o tarasie, miłych popołudniach na sofie z książką, muzyką,
licząc też po cichu na to, że sytuacja pozwoli na spotkania ze znajomymi.
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Jeśli i dla Was te wizje są bliskie i uwielbiacie swój taras, a na dodatek
chcielibyście zadbać o komfort dosłownie jednym ruchem, to z pewnością
polubicie się także ze smart rozwiązaniami Somfy. Inteligentne napędy
tego producenta/tej marki do markiz mogą wynieść nasze popołudnia na
tarasie na zupełnie nowy poziom.
Smart Home to wiele udogodnień, zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Sam
po zeszłym roku nie wyobrażam sobie już trawnika bez robota koszącego,
myślę także o zmianie centrali do nawadniania na wariant, który pozwoli
mi sterować nią ze smartfona, a najlepiej HomeKita. To też oświetlenie
ogrodu i tarasu czy głośniki zgodne z AirPlay. Do tego wspaniałego zestawu
można dodać też inteligentne markizy.
Pierwszy plus markiz? Gdy zaopatrzycie się w taką osłonę z napędem
i markiza automatycznie rozwinie się rano, to taras nie będzie się nagrzewał. Możecie bosą stopą wejść na drewniane deski czy kamienną podłogę i czerpać radość ze słonecznego dnia, wciąż będąc w cieniu. Markizy
pozwalają stworzyć komfortowe warunki do odpoczynku, również dzięki
scenariuszom, zwłaszcza gdy sterujemy nimi z aplikacji.
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Siedzicie na przykład na tarasie w sobotni letni poranek przy kawie.
Jednak słońce coraz bardziej wchodzi na horyzont i daje się we znaki.
Trzymając w ręku iPada z najnowszym numerem iMagazine, wystarczy, że powiecie „Hey Siri”, odpowiednią komendę i po kilku sekundach
zaczyna rozwijać się markiza, dając Wam przyjemny cień. Wybrane napędy
w technologii io-homecontrol® do markiz Somfy w połączeniu z centralą
Tahoma są w pełni kompatybilne z HomeKit. W iOS znajdziemy odpowiednią ikonę i możemy tworzyć sceny z wykorzystaniem markiz. Mogą
rozwijać się o poranku czy zwijać, gdy nikogo nie ma w domu. Za pomocą
skrótów Siri możemy stworzyć scenariusz, w którym zaczną grać głośniki
zewnętrzne, zapali się kolorowe światło i wysunie markiza. Jesteśmy w stanie wszystko dopasować do naszych potrzeb.
Jednocześnie napędy do markiz Somfy możemy połączyć z czujnikami:
słonecznym i wiatru. To daje nam jeszcze więcej możliwości automatyzacji,
a przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo samej markizy. Gdy czujnik wykryje silny wiatr, to markiza sama się zwinie. Tym samym ochroni
ją przed uszkodzeniami. To częsta bolączka markiz otwieranych manualnie lub z napędami bez takich rozwiązań. Gdzie użytkownik zapomina
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o otwartej markizie, a ta przy intensywnym wietrze nie tylko może się
uszkodzić, ale też spowodować większe uszkodzenia, chociażby elewacji.
Czujnik słoneczny natomiast pozwala na ustawienie rolety zależnie od
intensywności promieni słonecznych w sposób całkowicie automatyczny.
W aplikacji Somfy możemy ustawić wartość progową dla poziomu nasłonecznienia, po jej przekroczeniu markiza się samoczynnie rozwinie.
Wizja posiadana markiz od Somfy jest naprawdę świetna. Natomiast tak
jak w przypadku wyboru innych elementów naszego domu rodzi się wiele
pytań. Warto zapoznać się więc z krótkim poradnikiem odnośnie do tego,
jak wybrać odpowiedni dla siebie system napędowy do markiz tarasowych:
Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów markiz, które będą skutecznie
chronić Twój taras:
1. Markizy standardowe. Przegubowe ramiona i płótno pozostają odsłonięte po złożeniu markizy. W przypadku tych modeli proponujemy
wybór systemu napędowego Sunilus io.
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2. Markizy kasetowe. Przegubowe ramiona i płótno znajdują się
wewnątrz szczelnej kasety i zabezpieczone są przed działaniem promieni UV oraz wilgoci.
3. Markizy półkasetowe. W kasecie zabezpieczone jest tylko płótno.
W przypadku tych dwóch modeli kasetowych proponujemy system
napędowy Sunea io.
4. Markizy z rozwijaną falbaną. Do zewnętrznego pręta podtrzymującego
płótno przymocowany jest skrawek materiału, zapewniający dodatkową
ochronę w chwili, gdy słońce znajduje się nisko na niebie. W przypadku
tych markiz proponujemy wybór systemu napędowego Sunea Screen 40 io.
Przed wyborem systemu napędowego warto zweryfikować jeszcze takie
rzeczy jak:
1. Sprawdzić, czy ściany domu znajdują się w wystarczająco dobrym
stanie, by skutecznie mogły one podtrzymać przymocowany system
napędowy.
2. Aby wydłużyć okres użytkowania płótna, Somfy zaleca wybór markizy
z kasetą, która lepiej zabezpieczy tkaninę przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych.
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3. Pomyśleć o sprawdzeniu wytrzymałości konstrukcji. Ruch ramion markizy powinien być płynny i precyzyjny.
4. Jakość płótna powinna zapewniać odporność na działanie promieni UV
i warunków atmosferycznych, a także łatwość montażu.
5. Można również rozważyć montaż tarasowych czujników pogodowych,
które automatycznie zwiną lub rozwiną Twoją markizę.
Zawsze można liczyć na doradców firmy Somfy. Pomogą w wyborze odpowiedniego osprzętu. A wykwalifikowani instalatorzy wykonają jego montaż.
W przypadku takich rozwiązań dobrze postawić na sprawdzone rozwiązania i posiłkować się wiedzą i umiejętnościami ekspertów.
Do ciepłych i słonecznych dni w tym roku zostało jeszcze trochę czasu.
Warto pomyśleć właśnie nad takim ciekawym usprawnieniem naszego
tarasu. W końcu to nasz ogród na pewno będzie najlepszą enklawą na
weekendy i popołudnia, a może w ramach HomeOffice niektórzy będą też
pracować na tarasie. Dzięki rozwiązaniom Somfy możemy mieć markizy
w pełni zintegrowane z naszym ekosystemem inteligentnego domu.
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Czas na domowy ogródek z łącznością Bluetooth

– PRÊT À POUSSER już w Polsce
Świeże zioła to jedna z tych rzeczy, które nadają smaku naszym
potrawom. Pachnąca bazylia czy orzeźwiająca mięta to miłe
urozmaicenie posiłków, a nawet drinków. Jednak wyhodowanie ich
i opieka nad nimi nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza gdy ktoś nie ma

do tego ręki. Na naszym rynku pojawiły się właśnie produkty PRÊT À
POUSSER, które zdecydowanie to ułatwią.
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PRÊT À POUSSER to pionier w dziedzinie domowego hodowania roślin
w sposób zrównoważony i smart. Francuska marka powstała w 2013 roku,
a jej celem jest umożliwienie wyhodowania we własnym domu zdrowych dodatków do posiłków. Tak aby każdy mógł to zrobić i mieć pewność, skąd pochodzą składniki, co w dzisiejszych czasach wydaje się mieć
jeszcze większe znaczenie niż kiedykolwiek. PRÊT À POUSSER przynosi
więc naturę, witaminy i zdrowie do naszej kuchni, a robi to w sposób
prosty, smart i w dodatku estetyczny. Co ciekawe, za dystrybucję marki
w naszym kraju odpowiada Horn. Doskonale nam znana i zaprzyjaźniona
firma, specjalizująca się w rozwiązaniach audio i Smart Home.
Co tak właściwie oferuje nam PRÊT À POUSSER? Ta francuska firma specjalizuje się w czymś, co można by nazwać mikroogródkami w domowym zaciszu. To rozwiązania składające się z kilku doniczek ze specjalnie
skonstruowanym system nawadniania (opatentowanym jako technologia
Flo2at) oraz oświetleniem. Nawadnianie działa na zasadzie hydroponicznej – korzenie zanurzone są cały czas w wodzie i pobierają ją według
swoich potrzeb.
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Firma sprzedaje nie tylko te inteligentne
doniczki, ale też sadzonki w specjalnych
kapsułkach. Jak to działa w praktyce?
„Wypełnij doniczkę wodą, włóż trzy kapsułki, podłącz kabelek do prądu i gotowe!
Lilo samo zadba o twoje roślinki, zapewniając im odpowiednią ilość wody światła
i składników odżywczych, jakie potrzebują. Twoje roślinki będą miały wszystko,
czego potrzebują, żeby rosnąć w górę
przez cały rok”.
Dzięki łączności Bluetooth mamy dodatkową kontrolę nad światłem oraz wskazówki dotyczące naszych upraw. System
nawadniania sprawia, że wodę dostarczamy naszym roślinkom raptem raz
na dwa–trzy tygodnie. Jeśli do tej pory
przelewaliście swoje przyprawy albo je
suszyliście, to ze smart ogródkami jak Lilo
to się więcej nie powtórzy.
Gdy roślinki wyrosną (a to jest gwarantowane), wystarczy zrywać codziennie
trochę liści. Nasze sadzonki powinny
być świeże przez trzy–cztery miesiące.
Potem wymieniamy kapsułkę i hodujemy kolejne. Same strąki są wolne od
pestycydów i GMO. To ekologia i dbałość
o to, co jemy, w wydaniu bardzo smart.
W dodatku produkty PRÊT À POUSSER
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są po prostu ładne. Zarówno stelaże
z lampą, jak i doniczki wyglądają estetycznie i staną się wspaniałą dekoracją
w naszej kuchni. Dla wielu taka uprawa
przypraw może być nową pasją. Już teraz
mamy do wyboru 13 różnych kapsułek,
między innymi miętę, kolendrę, tymianek,
bazylię, ale też małe papryczki, pomidorki czy lawendę.
Jeśli lubicie roślinność, uwielbiacie gotować, kusi was DYI, ale jednocześnie nie
macie ręki do kwiatów, to PRÊT À POUSSER zapowiada się jako idealne rozwiązanie. Dla wielu może stać się to nową
pasją. Pomysł jest ciekawy, a teraz w pełni
dostępny w Polsce.
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Samsung The Premiere

– telewizor, który jest projektorem
Rodzina lifestyle’owych telewizorów Samsunga bardzo się rozrosła w 2020 r.
Pojawił się obracany telewizor Sero, w Polsce wreszcie mogliśmy kupić The
Serif, a w wybranych krajach dostępny stał się telewizor ogrodowy. Jedną
z nowości, która właśnie trafia do sprzedaży również w Polsce, jest The
Premiere – telewizor, który w rzeczywistości jest projektorem, ale też wciąż
pozostaje telewizorem. Ja już go u siebie miałem i wiem, że wielu chciałoby
go mieć w swoim domu. Oto jaki jest Samsung The Premiere.
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The Premiere jest jednym z wielu projektorów na rynków z ultrakrótkim
rzutem, ale zarazem jest jednym z nielicznych projektorów, które wpisywane są bardziej w ramy „dużego telewizora”, a nie sprzętu technicznego,
dla zaawansowanych i świadomych użytkowników, jakim są typowe projektory. Firma informuje o tym urządzeniu obok takich telewizorów jak
The Frame, The Serif, The Sero czy The Terrace, czyli telewizorów specyficznych, nieco niszowych, ale wciąż telewizorów. Wszak nawet z punktu
widzenia tego nieszczęsnego abonamentu RTV projektor LSP7T łapie się
pod definicję odbiornika telewizyjnego z racji obecności tunera DVB-T.
The Premiere ma więc tuner DVB-T2/S2/C (niestety bez modułu CI), trzy
porty HDMI, port USB, Wi-Fi. Ma też doskonale znany z telewizorów
Samsung system Smart TV – Tizen wraz z obsługą AirPlay2 i dziesiątkami aplikacji VOD. Do projektora dołączony jest pilot, taki jak w innych
telewizorach koreańskiego producenta i generalnie obsługa urządzenia
jest taka sama, poza dodatkowymi ustawieniami związanymi z pozycją
wyświetlacza.
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To właśnie sprawia, że Samsung The Premiere jest znacznie bardziej
„ludzki” niż typowe projektory. Typowy projektor, nawet jeśli ma jakieś
wbudowane głośniki, i tak jednak wymaga ich od nas, wymaga też źródła
sygnału, a na jego ustawieniach trzeba się znać. Tu kupujemy w sklepie
120-calowy telewizor za niecałe 15 000 zł w formie niewielkiego, białego
pudełka z materiałowym bokiem. Stawiamy go na nieco odsuniętej od
ściany szafce RTV, klikamy na pilocie przycisk włączający i za chwilę cieszymy się filmem 4K z Netfliksa. To czyni ten sprzęt ciekawym, atrakcyjnym dla konsumentów i godnym zainteresowania.
Oczywiście to nie jest sprzęt dla każdego i nie zastępuje ani dobrych,
typowych projektorów, ani tym bardziej topowych telewizorów. Świadomy wybór tego modelu będzie dawał dużo radości. W końcu ten
olbrzymi ekran zawsze robi wrażenie, a fakt, że wyświetlany jest z urządzenia oddalonego od ściany o 30 cm, a nie 3 m, robi znaczącą różnicę.
W dodatku w przeciwieństwie do większości projektorów jest stylowy
i ładnie wygląda na szafce. Przypomina nieco soundbar.
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Świetne jest to, że The Premiere jest naprawdę jasny i z powodzeniem
można go użytkować w ciągu dnia. Choć to nie jest dobre środowisko
dla projektorów i znakomicie, jeśli zdecydowalibyśmy się też na odpowiedniej klasy ekran, który wspomógłby projektor w takich warunkach.
Lekkie zaciemnienie jednak jest rekomendowane dla uzyskania przyjemnych wrażeń, a w pełnym zaciemnieniu uzyskujemy naprawdę kinowe
doświadczenia.
Projektor wykorzystuje laserowe źródło światła i technologię DLP.
W efekcie mamy niezły kontrast, ciepłe barwy, przyzwoitą jak na projektor tej klasy czerń. Laser sprawia też, że nie musimy się martwić o żywotność lampy. Jakość obrazu jest dobra, efekt HDR nawet zauważalny.

Świetne jest to, że The Premiere jest naprawdę jasny i z powodzeniem można go użytkować w ciągu dnia. Choć to nie jest
dobre środowisko dla projektorów i znakomicie, jeśli zdecydowalibyśmy się też na odpowiedniej klasy ekran, który wspomógłby projektor w takich warunkach.
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Oczywiście to nie jest poziom fenomenalnego QLED-a 8K Q950T
i zapewne tegorocznych neo QLED-ów z Mini LED ani też flagowego projektora Sony VPL-VW590ES. Jednak to obraz niezłej jakości i w dużym
rozmiarze, a takie połączenie daje dużo radości.
Niezłe jest też to, że projektor ma wbudowane głośniki o mocy 30 W,
które dają radę dźwiękowo w filmach, nawet tych akcji. Dźwięk jest czysty, a gdy trzeba – dynamiczny, z lekkim basem. Wybija się ponad to, co
oferuje większość telewizorów na rynku.
The Premiere jest sprzętem ciekawym, nietuzinkowym i zdecydowanie
przypadł mi do gustu. Ma też kilku konkurentów w swojej klasie, więc
nie dziwię się, że Samsung chciał być w tej niszowej kategorii produktów
obecny. Udało się to zrobić z powodzeniem. Moim ulubionym telewizorem lifestyle’owym Samsunga pozostaje The Serif, ale gdybym teraz
projektował salon, to bardzo możliwe, że skusiłbym się także na The Premiere. Ten sprzęt nie trafi do tysięcy domów, ale w dziesiątkach, w których świadomie się znajdzie, będzie dawał masę radości, zostając na lata
ulubionym gadżetem całej rodziny.
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Mazda MX-30

– najlepsza, choć druga
Na konsekwentne trzymanie się własnych zasad, podczas gdy inni
ulegają wymogom rynku, mogą pozwolić sobie nieliczni. Mazda
długo kazała czekać na swój pierwszy elektryczny samochód, a gdy
MX-30 pojawiła się w sprzedaży, okazała się zupełnie inna, niż można
się było spodziewać.
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Samochody z napędem elektrycznym są czymś zupełnie nowym – każdy
producent ma w ofercie co najwyżej kilka takich modeli. To, co je wyróżnia, to nie tylko bezemisyjne i niemal bezgłośne przemieszczanie się, ale
też bardzo duże przyspieszenie, wynikające z dostępnego od samego
początku maksymalnego momentu obrotowego. Każdy, kto kiedykolwiek przejechał się takim samochodem, wie, że podróżuje się nim zupełnie inaczej, niż takim, który pod maską ma silnik benzynowy czy diesla.
Tymczasem MX-30, pomimo bycia samochodem w pełni elektrycznym,
zaprojektowana jest tak, by zachowywać się przewidywalnie. Inżynierowie
Mazdy zadbali o to, by ani wyglądem, ani nawet zachowaniem na drodze
nie sugerowała zbyt mocno, jaki ma napęd. Co więcej, nie próbowali też
ścigać się z kimkolwiek na zasięg czy osiągi i przez to na papierze MX-30
wydaje się przeciętna. Ten samochód zaprojektowano nie po to, by zastąpić nim pierwsze auto w rodzinie. Zamiast tego ma być najlepszym drugim
pojazdem, jaki możemy mieć.
Podstawą do zbudowania MX-30 jest inny crossover firmy, CX-30. Widać to
nie tylko po wymiarach i proporcjach, ale też po linii dachu (aczkolwiek
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mniejsze tylne szyby w MX-30 optycznie
skracają samochód). MX-30 mierzy niespełna
4,4 m długości, 1,8 m szerokości i 1,55 m wysokości. Ma stosunkowo niski prześwit (jak na
crossovera), równy 13 cm – wystarczy do miasta i nigdzie indziej. Dla porównania prześwit
w bliźniaczej CX-30 wynosi 18 cm. Ze względu
na zastosowanie baterii akumulator samochód jest ciężki, waży 1645 kg. Umieszczenie
baterii pod podłogą sprawia jednak, że środek
ciężkości położony jest nisko, a waga rozkłada
się równomiernie, co czuć przy szybszym
wchodzeniu w zakręty. Pewność manewrów
zwiększa też dość twarde zawieszenie, choć
ewidentnie nie jest to auto stworzone do
szybkiej jazdy. W mieście amortyzacja jest
komfortowa, krótkie progi zwalniające i głębokie ubytki w nawierzchni są co prawda wyraźnie odczuwalne, ale nie na tyle, by było to
uciążliwe. W porównaniu z innymi samochodami w ofercie Mazdy MX-30 wydaje trochę
surowsza, ale i nowocześniejsza. Przód jest
bardziej spłaszczony, linia maski opada mniej
łagodnie. Przednia szyba ustawiona jest też
pod większym kątem, dzięki czemu wewnątrz
zyskujemy dodatkową przestrzeń. Pomiędzy
przednimi, wąskimi lampami znalazł się niewielki grill, choć wcale nie jest potrzebny – to
kolejne nawiązanie do samochodów z konwencjonalnym napędem. Nadkola są mniej
zaokrąglone, a drzwi mają prostsze przetłoczenia. Co więcej, tylko w MX-30 zastosowano
tylne drzwi otwierane do tyłu (producent
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nazywa je Freestyle). Wyglądają świetnie, zwłaszcza po otwarciu. Samochód
nie ma tradycyjnego słupka „B”, dlatego też tylne drzwi są masywne i choć
z zewnątrz wydaje się, że mają pełne przeszklenie, to użyteczna powierzchnia szyby jest mniejsza. MX-30 dostępna jest zarówno w jednolitym, jak
i trzykolorowym malowaniu z odróżniającym się dachem. To dodatek, za
który zdecydowanie warto dopłacić – wersja Ceramic Metalic, którą jeździłem, prezentuje się obłędnie.
Wnętrze MX-30 jest równie udanym połączeniem znanych elementów
z zupełnie nowymi akcentami, podkreślającymi to, jakim pojazdem ma
być pierwszy elektryk Mazdy. Wnętrze środkowego tunelu wykończono
korkiem, co nawiązuje do początków tej firmy (zajmowała się między
innymi produkcją tego surowca). Elementy drzwi pokryto natomiast tworzywem wyprodukowanym z przetworzonych butelek PET. Wewnątrz nie
znajdziemy też naturalnej skóry, ale jej wegański odpowiednik. W środku
dominują miękkie plastiki bardzo dobrej jakości, są też nieliczne, aluminiowe wstawki. Niewątpliwym plusem jest wykorzystanie niemal wyłącznie matowych plastików – błyszczące znalazły się jedynie wokół panelu
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sterowania klimatyzacją oraz wokół głównego wyświetlacza systemu multimediów. Ten nie jest dotykowy, do obsługi wykorzystywane jest pokrętło.
Wokół niego rozmieszczono przyciski skrótów, a obok kolejne, mniejsze
pokrętło do regulacji głośności. Ekran jest doskonałej jakości, zarówno
rozdzielczość, jak i nasycenie kolorów oraz jasność nie pozostawiają nic
do życzenia. Jeśli Mazda opracowała w ostatnim czasie jakieś rozwiązanie, to z całą pewnością znajdziemy je w MX-30. Podobnie jak w innych
modelach, które zostały odświeżone w tym roku, znalazł się w niej nowy
system multimedialny, charakteryzujący się przede wszystkim odświeżonym, bardzo intuicyjnym interfejsem. Nie tylko doskonale obsługuje się
go pokrętłem, ale też wygląda bardzo surowo i nowocześnie. Co ważne,
nawet w podstawowej wersji wyposażenia dostajemy nowy system wraz
z nawigacją, a także z możliwością korzystania z CarPlay i Android Auto.
Mazda połączyła nowoczesne wykończenie i aranżację wnętrza z tradycyjnymi elementami. Dźwignia trybu jazdy jest… cóż, dźwignią, a nie pokrętłem – to kolejny ukłon w stronę osób przesiadających się z samochodów
z konwencjonalnym napędem. Panel klimatyzacji jest natomiast ekranem
dotykowym, wokół którego mamy też fizyczne przyciski, dublujące większość funkcji. Ku własnemu zaskoczeniu korzystałem naprzemiennie z obu
rozwiązań, choć bliższy był mi jednak wyświetlacz. Nie sposób nie zwrócić
też uwagi na bardzo nietypową konstrukcję tunelu środkowego i głównego

MOTO

175

schowka, znajdującego się pod konsolą z dźwignią trybu jazdy i panelem
klimatyzacji. Dostęp do półki jest przez to nieco utrudniony, ale bardziej
brakowało mi podświetlenia go. W tym miejscu znalazły się dwa porty
USB-A oraz gniazdo 230 V, pozwalające komfortowo podłączyć choćby
ładowarkę do laptopa. Rzadko spotyka się taki element w crossoverze,
jeszcze rzadziej trafia on w okolice przedniego schowka. Nie muszę chyba
wspominać, jak bardzo się to przydaje, gdy zapomnimy naładować laptopa
przed spotkaniem i możemy to zrobić w drodze.
Kolejnym standardowym elementem wyposażenia są hybrydowe zegary,
z dwoma analogowymi wskaźnikami po bokach (wskazującymi poziom
zużywania lub odzyskiwania energii oraz poziom naładowania akumulatora) i wyświetlaczem na środku. Środkowy ekran wyświetlać może tradycyjny, analogowy prędkościomierz ze wskaźnikiem zużycia energii na
środku bądź też widok otoczenia, przydający się podczas jazdy w gęstym
ruchu i w korku. MX-30 wyposażona jest w komplet czujników monitorujących ruch wokół samochodu, sygnalizuje nie tylko pojazdy w martwej
strefie, ale też w widocznym obszarze, jeśli na przykład włączymy kierunkowskaz w stronę pasa, na którym inny pojazd znajduje się blisko. Ponadto
samochód wykrywa ruch poprzeczny, co zwiększa bezpieczeństwo
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pieszych i ułatwia wyjeżdżanie z miejsc
postojowych tyłem, gdy mamy ograniczoną widoczność. Kamery z przodu
i z tyłu w połączeniu z czujnikami bardzo
precyzyjnie określają odległość od przeszkód podczas parkowania, samochód
wyświetla też na ekranie widok z góry,
z podglądem otoczenia. Bardzo dobrze
zrobiono head-up display, wyświetlający
się na szybie. Zaskoczyło mnie, że to
również standardowy element wyposażenia, dostępny nawet w podstawowym
modelu. Mazda zdecydowanie postawiła
na komfort – w MX-30 mamy podgrzewane przednie fotele i kierownicę, a także
możliwość ustawienia, która z tych funkcji
włącza się po uruchomieniu samochodu.
Automatyczne światła i wycieraczki nie
zaskakują, za to zdecydowanie przydaje
się elektryczna regulacja fotela kierowcy
z pamięcią dwóch ustawień. Fotele są
przede wszystkim wygodne, mają całkiem
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szerokie siedzisko, przez co trzymanie w szybko pokonywanych ostrych
zakrętach nie jest może aż tak pewne, ale ten samochód stworzono do
miasta, w którym o takie atrakcje trudno. Tym, co absolutnie mnie ujęło,
jest system audio Bose. O ile jakość brzmienia jest po prostu bardzo dobra,
to przestrzeń, jaką potrafi stworzyć, wypada już wybitnie. Fakt, że wraz ze
zwiększeniem efektu przestrzenności zwiększa się kompresja dźwięku, nie
jest to jednak na tyle odczuwalne, by zrezygnować z tej funkcji.

Ten samochód zaprojektowano nie po to, by zastąpić nim
pierwsze auto w rodzinie. Zamiast tego ma być najlepszym drugim pojazdem, jaki możemy mieć.

Podróżowanie MX-30 w pojedynkę czy w dwie osoby nie stanowi problemu. Pomimo nietypowych tylnych drzwi, które otworzą się dopiero
wtedy, gdy wcześniej otwarte zostaną przednie, dostawanie się do tyłu
również jest wygodne. Jeśli za mało nam miejsca, można dodatkowo podsunąć przednie fotele mechanicznie lub elektrycznie, w zależności od tego,
z której strony wsiadamy. Z tyłu po obu stronach znalazły się mocowania
ISOFIX, choć przewożenie dziecka za kierowcą może być trudne, chyba że
siedzi naprawdę blisko kierownicy. Mam 178 cm wzrostu i pomimo tego
fotel musiałem odsunąć na tyle daleko, że fotelik-nosidełko z tyłu mieścił
się na styk. Jeśli jednak nie korzystamy z fotelików, to z tyłu komfortowo
mogą jechać dwie dorosłe osoby (bądź trzy, ale wygoda jest już mniejsza),
jest nawet podłokietnik. Miejsca nad głową z tyłu i z przodu jest naprawdę
dużo, dach MX-30 nie opada gwałtownie. Przestrzeń oferowana przez
bagażnik wynosi 366 l, natomiast po złożeniu tylnej kanapy (dzielonej
w proporcjach 40 do 60) zwiększa się do 1175 l. To wystarczająco dużo na
codzienne zakupy czy przewożenie wózka dziecięcego, wystarczy też do
spakowania się na weekendowy wyjazd. Tylny bagażnik jest jedynym, jaki
oferuje MX-30. Z przodu pod maską znajdziemy co prawda sporo wolnej
przestrzeni wokół silnika, ale nie została ona zagospodarowana na dodatkowy schowek.
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Przesiadając się z diesla o ponad 600-kilometrowym zasięgu w mieście do
elektrycznej MX-30, zastanawiałem się, jak bardzo będę musiał zmienić
swoje przyzwyczajenia. Mazda nie dołączyła bowiem do wyścigu o jak największy zasięg i baterię, i zamiast tego zainstalowała w swoim pierwszym
elektryku baterię o pojemności 35,5 kWh, dającą około 200 km zasięgu. To
niewiele i to nie tylko w porównaniu do samochodów z konwencjonalnym
napędem. Szybko przekonałem się jednak, że mi to kompletnie nie przeszkadza, bo na co dzień pokonuję od 15 do 60 km (i zacząłem zwracać na
to uwagę dopiero w momencie przesiadki do MX-30). Realny zasięg Mazdy
w warunkach zimowych, a więc z włączonym ogrzewaniem i z szybciej
rozładowującym się na zimnie akumulatorem, wynosi około 150 km, mimo
tego przy rutynowych trasach nie musiałbym jej ładować częściej, niż co
trzy dni. Dopasowując wielkość baterii, Mazda pokazała, że rozumie, o co
chodzi w elektryfikacji motoryzacji. Jej celem nie jest stworzenie lepiej
przyspieszających i tańszych w eksploatacji samochodów, a zmniejszenie ich wpływu na środowisko. Zanieczyszczenia produkujemy, nie tylko
przemieszczając się czy wytwarzając paliwa (oraz prąd), ale też produkując samochody. A im mniejsze ogniwo, tym łatwiejsza jest jego późniejsza
utylizacja. Oczywiście, brzmi to bardzo marketingowo, ale zgadzam się
z takim podejściem – na co dzień mało kto pokonuje większą odległość,
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poruszając się w mieście i w jego okolicy. Mazda założyła, że właściciel
MX-30 nie dość, że traktuje ją jako drugi samochód w rodzinie, to też ma ją
gdzie ładować na co dzień.
Podczas codziennej jazdy MX-30 cechuje się przede wszystkim komfortem,
i to w wielu aspektach. Jest bardzo cicha, nawet pomimo tego, że z głośników przy gwałtowniejszym przyspieszaniu dobywa się dźwięk będący
połączeniem brzmienia silnika elektrycznego i spalinowego. Ponadto to
samochód, który porusza się płynnie, niezależnie od prędkości. Choć przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 9,7 s, a moc silnika to 145 KM, to dzięki
dostępnemu w każdym momencie maksymalnemu momentowi obrotowemu (równemu 270 Nm) MX-30 „zbiera się” równie dobrze, gdy ruszamy,
jak i gdy jedziemy z większą prędkością. Jazda elektrykiem wymaga zresztą
większego przewidywania tego, co stanie się na drodze i odpowiedniego
hamowania, by odzyskiwać energię. Ani przez chwilę nie miałem jednak
wrażenia, że jeżdżę samochodem powolnym czy ociężałym. Wręcz przeciwnie – MX-30 jest dynamiczna i nie sposób odczuć jej masy. Najmniej
istotnym parametrem jest w przypadku tego auta prędkość maksymalna.
To 140 km/h, co jest nie tylko górnym dopuszczalnym limitem w Polsce, ale
i prędkością, którą miejskie auto rzadko kiedy ma okazję osiągać. Przyspieszanie do 140 km/h jest płynne, nie musiałem „walczyć” o ostatnie kilka
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Jeśli Mazda opracowała w ostatnim czasie jakieś rozwiązanie,
to z całą pewnością znajdziemy je w MX-30.

kilometrów na godzinę, by dobić do tej wartości. Co prawda jazda nie staje
się przy dużej prędkości niekomfortowa, ale zużycie energii jest na tyle
duże, że codzienne podróżowanie w ten sposób nie ma raczej sensu.
Do ładowania MX-30 możemy wykorzystać zwykłe gniazdko 230 V bądź też
ładowarki z wtyczkami Type 2 lub CCS. Na szybkiej ładowarce ładowanie
z 10 do 80% pojemności baterii zajmuje 50 min. W warunkach zimowych
dało mi to dodatkowe 110 km zasięgu. Prędkość jest dość standardowa,
biorąc pod uwagę pojemność akumulatorów. Korzystając z gniazdka 230
V, trzeba liczyć się z czasem sięgającym 15 godz., dlatego znacznie lepszym
rozwiązaniem jest zainstalowanie w domu szybkiej ładowarki. Ponieważ
mieszkam w bloku i nie mam tym samym warunków do ładowania samochodu, korzystałem z ładowarek publicznych, załatwiając przy okazji inne
sprawy. Do bieżącego stanu naładowania akumulatora służyła mi nowa
aplikacja MyMazda, dzięki której miałem podgląd tego, ile czasu pozostało
do końca ładowania, jaki mam zasięg oraz jaki jest już stopień naładowania. Aplikacja nie ogranicza się tylko do tego – pozwala wyszukiwać miejsca
i przesłać je do nawigacji, zlokalizować samochód, sprawdzić przebieg do
następnego przeglądu, sterować klimatyzacją czy skorzystać z assistance.
Samochód jest stale podłączony do internetu, więc dane odświeżane są na
bieżąco. Aplikacja działa bezbłędnie, a dodatkowo na iOS można zabezpieczyć do niej dostęp za pomocą FaceID.
Wspominałem już, że podstawowa wersja, nazwana Kanjo, jest bogato
wyposażona. Za 142 900 zł dostajemy światła do jazdy dziennej LED, HUD,
elektroniczne zegary, adaptacyjny tempomat, 18-calowe alufelgi, nawigację, system multimedialny z tunerem DAB, system wykrywania zmęczenia
kierowcy, czujniki martwego pola, stabilizację toru jazdy czy kamerę cofania. W najdroższym wariancie Enso (wycenionym na 156 900 zł) mamy już
system kamer 360°, doskonałe nagłośnienie Bose, matrycowe reflektory
adaptacyjne, monitorowanie ruchu poprzecznego przed i za samochodem
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z automatycznym hamowaniem, asystenta jazdy w korku oraz pakiet
wykończenia wnętrza Modern. Rozbieżność cenowa pomiędzy podstawową a najbardziej doposażoną wersją nie jest duża, ale wynika to przede
wszystkim z bogatego wyposażenia tej pierwszej. MX-30 nie jest najtańszym elektrycznym crossoverem, ale już na pewno jednym z najlepiej
wyposażonych.
W przyszłości będę jeździł samochodem elektrycznym i nie będę wyjątkiem. To oczywisty kierunek, w jakim rozwija się transport osobowy.
Równie mało zaskakujące jest to, jak wyglądają początki przejścia na tego
rodzaju napęd. Mam wrażenie, że Mazda przeskoczyła najbardziej niedojrzały etap tej zmiany, projektując MX-30 tak, by we wrażeniach z jazdy
przypominała te auta, które już znamy. Udało się jej przy tym stworzyć
bardzo nowoczesny i przykuwający uwagę samochód, dla jasno określonej
grupy docelowej. Wiem, że w niej nie jestem, a mimo tego bardzo chciałbym przemieszczać się tym autem na co dzień.

W YBUCHOW Y
I ELEK TRY ZUJĄC Y
iMAG MOTO
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Broadcasts 2
dla Mac i iOS
Niecały rok temu Steve Troughton-Smith zaprezentował Broadcasts
dla Mac, iOS, Apple Watch i Apple TV. To aplikacja do streamowania
radia internetowego bezpośrednio z urządzenia lub poprzez AirPlay,
na zewnętrzne głośniki. Teraz otrzymaliśmy wersję 2.0.

Najbardziej rzucającą się w oczy nowością jest zmieniony design, który
został zaprojektowany pod macOS 11 Big Sur. Dodatkowo od nowa stworzono interfejs dla urządzeń, które nie korzystają z ekranów Retina, dzięki
czemu jest teraz pixel-perfect. Steve dodał też Sleep Timer, który automatycznie i stopniowo ścisza, a potem wyłącza odtwarzanie danego radia
– można go ustawić na 15, 30 lub 60 minut. Całkowicie nowy jest też picker
dla AirPlaya w pasku narzędziowym, a aplikacja nie przestaje odtwarzać
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dźwięku, gdy zamknie się jej główne okno (na Mac). Jest naturalnie wsparcie dla Maców wyposażonych w Apple Silicon (obecnie tylko M1).
Wbudowana wyszukiwarka znajduje (na chwilę pisania tych słów) ponad
700 stacji radiowych w Polsce, w tym pozycji, których brakowało wcześniej. Jest mój ulubiony RMF Classic, jest też Radio Nowy Świat i zapewne
znajdziecie wszystko, czego szukacie, pod warunkiem, że jest streamowane
do internetów. Przypominam też, że wszystkie nasze kolekcje oraz stacje
radiowe synchronizują się poprzez iCloud.
Broadcasts 2.0 jest dostępna za darmo, ale ma ograniczoną funkcjonalność. Odblokowanie wszystkich funkcji kosztuje 23,99 zł.

Cena: macOS, iOS, Apple Watch i Apple TV – za darmo
(IAP za 23,99 zł)
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CorelDRAW Graphics Suite 2021
– nowa odsłona pakietu, natywnie
wspierająca procesory M1
Corel konsekwentnie od kilku lat, udostępnia co roku nową wersję
swojego pakietu CorelDRAW Graphics Suite, zarówno dla użytkowników
macOS jak i Windows. Najnowsza edycja, 2021, ułatwia współpracę
zdalną i zwiększa wydajność projektowania graficznego.

Pandemia wymusiła na deweloperach szczególne potraktowanie współpracy zdalnej. Nowy pakiet – dostępny na platformach macOS i Windows
– kładzie nacisk na możliwości współpracy, wszystko dzięki dostępowi do
nowej generacji narzędzi, które usprawniają proces tworzenia i recenzowania projektów. Nowe wersje pakietów CorelDRAW Essentials i CorelDRAW
Standard uzupełniają linię 2021 o aplikacje dla użytkowników domowych,
profesjonalistów oraz małych firm.
Dzięki elastycznej przestrzeni projektowej użytkownicy mogą zwiększyć
swoją produktywność, ponieważ oprogramowanie umożliwia przekazanie
kontroli nad projektami i zasobami. Zaawansowane funkcje edycji ilustracji
i zdjęć pozwalają projektantom na szybsze tworzenie prac. To, jak myślimy
o miejscu pracy, stale się zmienia, dlatego aplikacja CorelDRAW.app
została zoptymalizowana pod kątem obsługi dotykowej i jest dostępna

również na iPada, dając grafikom możliwość realizowania twórczych projektów w dowolnym miejscu i z praktycznie dowolnego urządzenia.
„Sposób, w jaki pracujemy, zmienia się szybciej, niż jeszcze niedawno
byliśmy w stanie sobie wyobrazić – pakiet CorelDRAW Graphics Suite
2021 wychodzi naprzeciw potrzebom projektantów. W czasach, gdy
łączność z innymi jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, nasze
narzędzia umożliwiają zespołom dzielenie się inspiracjami i opiniami
w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy pracownicy znajdują się w innym mieście, czy też są rozproszeni po całym świecie”
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– powiedział John Falsetto, Senior Director of Products, Graphics
and Productivity. „Dzięki zmodyfikowaniu toku pracy użytkowników
i wprowadzeniu istotnych ulepszeń w całym pakiecie pomagamy
grafikom w szybszej realizacji projektów, od wstępnej koncepcji do
końcowego rezultatu”.
Zawierający narzędzia do tworzenia ilustracji wektorowych, układów stron,
typografii, edycji zdjęć i nie tylko pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021,
upraszcza złożone działania i daje projektantom pełną kontrolę nad procesem twórczym — bez względu na to, czy pracują na makach, czy w systemie Windows, w przeglądarce czy na urządzeniach mobilnych. Corel
prezentuje nowe funkcje CorelDRAW, które umożliwiają współpracę projektantów, podniesienie wydajności i bezproblemową pracę.
Współpraca nowej generacji oznacza możliwość pozostania w stałym
kontakcie z innymi użytkownikami, monitorowanie postępu realizacji
projektów oraz wspólne prowadzenie prac z dowolnego miejsca w czasie rzeczywistym.
• NOWOŚĆ! Pulpit: Pulpit w programie CorelDRAW 2021 i aplikacji CorelDRAW.app pełni rolę centrum współpracy, w którym dostępne są pliki
projektowe w chmurze, a jedno kliknięcie wystarczy, aby wyświetlić
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podgląd, zobaczyć liczbę komentarzy i członków zespołu oraz stan pracy.
Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego udostępniania projektów z poziomu programu CorelDRAW 2021 bez konieczności otwierania
poszczególnych plików.

• NOWOŚĆ! Komentarze publikowane na bieżąco: Recenzenci i osoby
zatwierdzające mogą teraz dodawać komentarze i adnotacje do dokumentów w aplikacji CorelDRAW.app, a informacje o tym są natychmiast
wyświetlane w pliku roboczym projektanta w programie CorelDRAW
2021. Udostępnianie uwag i komentarzy w czasie rzeczywistym eliminuje
przestoje i przyspiesza zatwierdzanie projektów.
• NOWOŚĆ! Integracja z programem Microsoft Teams: Klienci korporacyjni
mogą wyświetlać i edytować pliki projektów przy pomocy aplikacji CorelDRAW.app for Teams. Wystarczy zalogować się za pomocą firmowego
konta użytkownika Microsoft 365, aby tworzyć nowe projekty oraz w czasie rzeczywistym przeglądać projekty wspólnie z członkami zespołu.
Elastyczna przestrzeń projektowa pozwala użytkownikom pracować
wydajniej i zapewnia im większą kontrolę nad projektami i zasobami.
• NOWOŚĆ! Widok wielostronicowy: Użytkownicy mogą wyświetlać i edytować wszystkie zasoby cyfrowe w projekcie oraz zarządzać nimi z poziomu
jednego widoku. Są oni również w stanie przenosić i kopiować obiekty między stronami, porównywać projekty, zestawiając je obok siebie i z łatwością
zmieniać kolejność stron, układając je według własnego pomysłu.
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• NOWOŚĆ! Okno dokowane/inspektor strony: W nowym widoku matrycy
miniatur w oknie dokowanym/inspektorze stron znajdują się wszystkie
strony projektu, dzięki czemu można łatwo nimi zarządzać oraz je sortować. Użytkownicy zyskują możliwość poruszania się po projektach,
dodawania ich, usuwania i zmiany ich nazwy oraz, za pomocą jednego
kliknięcia, przełączać tryby wyświetlania, tak aby skupić się na jednej
stronie lub skorzystać z nowego widoku wielostronicowego.
• NOWOŚĆ! Eksport wielu zasobów: Elastyczne opcje eksportowania stron
i obiektów pozwolą zaoszczędzić czas oraz umożliwią tworzenie własnej
listy zasobów do wyeksportowania jednym kliknięciem. Projektanci
mogą wyeksportować ten sam element projektu w różnych rozmiarach,
rozdzielczościach i formatach plików – co jest idealnym rozwiązaniem
w przypadku tworzenia w aplikacjach internetowych i na urządzeniach
mobilnych – albo w prosty sposób wyeksportować kilka elementów
z użyciem takich samych ustawień. Strony i obiekty można eksportować
w różnych standardowych formatach, w tym jako pliki PDF.

Zaawansowane funkcje ilustratorskie pozwalają uzyskać niesamowite
efekty w krótkim czasie dzięki precyzyjnemu tworzeniu układów stron
i innowacyjnym narzędziom upraszczającym skomplikowane procesy.
• NOWOŚĆ! Rysowanie w perspektywie: Teraz rysowanie obiektów lub
ilustrowanych scen w perspektywie przebiega szybciej i łatwiej niż
kiedykolwiek. Użytkownik może wybrać jedno-, dwu- lub trzypunktową perspektywę, rysować lub dodawać istniejącą grupę obiektów na
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współdzielonej płaszczyźnie perspektywy oraz swobodnie przenosić
i edytować obiekty.
• ULEPSZENIE! Prowadnice i NOWA opcja przyciągania tylko do innych
obiektów: Dzięki tej funkcji projektanci zyskali możliwość zarządzania
niestandardowymi prowadnicami i mogą jednym kliknięciem przełączać
widok ze skali rzeczywistej na wymiary strony. Opcja przyciągania tylko do
innych obiektów pozwoli szybko i precyzyjnie przenosić i przekształcać
elementy projektu dzięki możliwości włączania i wyłączania przyciągania.
Dzięki progresywnej edycji zdjęć w programie Corel PHOTO-PAINT
2021 możliwe jest szybsze i łatwiejsze tworzenie nieskazitelnych obrazków
o jakości wykraczającej poza oczekiwania klienta.
• NOWOŚĆ! Okno dokowane/inspektor dopasowań:
Projektanci zyskali natychmiastowy dostęp do najważniejszych i najczęściej używanych filtrów, aby

Program CorelDRAW to
prawdziwie wieloplatformowe oprogramowanie

pracować w niedestrukcyjny sposób w czasie rzeczywistym i widząc kontekst oraz możliwość szybkiego
wydzielania obiektów i obszarów na obrazkach
przy użyciu nowego trybu dopasowania lokalnego.
Dodatkowo mogą zapisywać ustawienia w celu ich

dostępne online lub na
komputerach z systemem
macOS i Windows oraz
urządzeniach mobilnych.

późniejszego wykorzystania i dostosowywać ulubione filtry, aby móc od razu rozpocząć pracę.
• NOWOŚĆ! Zamiana kolorów: Dostępna w nowym
oknie dokowanym / inspektorze dopasowań
funkcja zamiany kolorów umożliwia precyzyjną
i dopracowaną modyfikację barwy, nasycenia
i jasności obrazka. Dzięki temu, ulepszonemu

tokowi pracy z kolorami, projektanci mogą uzyskać bardziej naturalne
rezultaty edycji zdjęć w czasie dużo krótszym niż dotychczas.
• NOWOŚĆ! Obsługa formatu HEIF: Obsługa formatu HEIF (High Efficiency
Image File) w programach Corel PHOTO-PAINT i CorelDRAW 2021 pozwala
na korzystanie ze zdjęć wykonanych przy pomocy smartfonów iPhone.
Program CorelDRAW to prawdziwie wieloplatformowe oprogramowanie
dostępne online lub na komputerach z systemem macOS i Windows oraz
urządzeniach mobilnych.
• NOWOŚĆ! Natywna obsługa układu Apple silicon: Pakiet CorelDRAW
Graphics Suite 2021 na komputery z macOS został opracowany pod
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kątem wykorzystania mocy i wydajności układu Apple M1. Ponadto,
menu, okna i widoki, pola i etykiety, przyciski oraz inne elementy interfejsu użytkownika odzwierciedlają wygląd systemu macOS Big Sur.
• ULEPSZENIE! Aplikacja CorelDRAW.app dostosowana do obsługi dotykowej: Dzięki nowemu interfejsowi dostosowanemu do ekranów dotykowych aplikacja CorelDRAW.app poszerza zakres możliwości korzystania
z urządzeń mobilnych.
• NOWOŚĆ! CorelDRAW.app dla iPadów: Nowa aplikacja na iPady jeszcze
bardziej ułatwia projektowanie poza biurem, a także umożliwia recenzowanie projektów i dodawanie adnotacji do udostępnionych plików projektu z dowolnego miejsca.
• ULEPSZENIE! Wydajność wyświetlania w systemie Windows 10: Pakiet
CorelDRAW Graphics Suite 2021 został zoptymalizowany pod kątem
pełnego wykorzystania możliwości procesorów graficznych (GPU).
Zapewnia nawet 14,6 razy płynniejsze panoramowanie i 4,4 razy płynniejsze powiększanie.
Corel wprowadza również nowe produkty – CorelDRAW Essentials 2021
i CorelDRAW Standard 2021, które oferują kreatywnym użytkownikom
i małym firmom wydajne, niedrogie rozwiązania dostosowane do ich
potrzeb. Więcej informacji, ceny oraz porównania produktów można znaleźć na stronie: www.coreldraw.com/family.

Dostępność i ceny pakietu CorelDRAW Graphics
Suite 2021
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021, w wersjach na platformy macOS
i Windows, jest dostępny języku polskim, angielskim, brazylijskim portugalskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, czeskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim,
tureckim oraz włoskim. W ramach rozszerzenia wsparcia językowego najnowsza wersja oprogramowania jest również dostępna w języku szwedzkim. Cena subskrypcji wynosi 1 600 PLN za rok. Dostępne są licencje stałe
w sugerowanej cenie detalicznej 3 199 PLN.
Funkcje usprawniające współpracę w aplikacji CorelDRAW.app są dostępne
tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite, licencji
z programem serwisowania lub dodatkowej subskrypcji CorelDRAW.app
Pro dla posiadaczy licencji stałej.
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Aplikacja CorelDRAW.app dla Microsoft Teams jest dostępna z aplikacją
CorelDRAW.app Enterprise, będącą elementem oferty CorelDRAW dla firm
i przedsiębiorstw – wymaga posiadania konta Microsoft 365. Więcej informacji na temat opcji licencjonowania dla przedsiębiorstw, w tym licencji
grupowych, programu serwisowania, wdrażania oprogramowania i wirtualizacji, znajduje się na stronie www.coreldraw.com/business.
Aby uzyskać więcej informacji lub pobrać bezpłatną wersję próbną, warto
zajrzeć na stronę www.coreldraw.com.
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Gemstone Legends
– na chwilę lub dłużej

Smartfony są bardzo specyficzną platformą do grania – zazwyczaj
nie przesiadujemy przed nimi wielu godzin, a raczej wypełniamy
nimi wolny czas. Gemstone Legends bardzo dobrze wpasowuje
się w rytm dnia, ale potrafi być przy tym angażującą i wymagającą
myślenia rozrywką. Na dodatek wydało mi się bardzo znajome, choć
chwilę zajęło mi dojście do tego, dlaczego tak jest.
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Na smartfonach pojawia się coraz mniej złożonych tytułów. Wynika to po
części z ograniczonych możliwości sterowania, ale jest też związane z czasem, jaki poświęcamy na grę w ten sposób. Opracowanie bardziej skomplikowanej produkcji jest po prostu trudne, a to, że mamy rodziny, pracę
i inne obowiązki nie pozwala spędzić zbyt dużo czasu z żadną grą. Krakowskie studio One More Game, odpowiadające za Gemstone Legends, stworzyło grę będącą nie tyle kompromisem, ile połączeniem kilku różnych
stylów rozgrywki. Główne założenia są zawsze te same: kompletujemy
drużynę złożoną maksymalnie z pięciu bohaterów, by toczyć walki z napotkanymi przeciwnikami. Początkowo mamy do dyspozycji tylko jeden,
podstawowy tryb kampanii, w którym walczymy z kolejnymi falami przeciwników, a w nagrodę oprócz doświadczenia otrzymujemy też monety,
przedmioty i zwoje. Bardzo szybko odblokowujemy jednak kolejne funkcje
i tryby. Oprócz walk w kampanii możemy też zmierzyć się z innymi graczami na arenie, łączyć z nimi siły w gildiach bądź przemierzać szczeliny,
pozwalające walczyć z najtrudniejszymi oponentami. Tempo wprowadzania nowych elementów jest dobrze przemyślane, zasady rządzące każdym
z trybów są na tyle różne, że gracz chcący spróbować ich wszystkich łatwo
się w nich odnajdzie. Zróżnicowanie ma jeszcze jeden, istotny skutek: sprawia, że niezależnie od tego, ile czasu mamy, zawsze znajdziemy sobie coś
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do roboty. To prawdopodobnie dlatego bateria mojego telefonu przestała wytrzymywać
do wieczora.
Podstawą Gemstone Legends jest walka,
łącząca elementy logiczne i RPG. Na środku
widzimy siatkę z kamieniami, które ułożone
w rzędy po trzy lub więcej sztuk zwiększają
obrażenia zadawane przeciwnikowi przez
bohatera. Ich kolor ma znaczenie – trzeba
dobrać go do tego, jakiego oponenta weźmiemy na cel. Jeśli na przykład ma kolor
czerwony, to najskuteczniejsze przeciwko
niemu będą kamienie niebieskie oraz bohaterowie o tym samym kolorze. Trochę przypomina mi to serię Pokemon, gdzie również
obowiązywały podobne zależności. Ponadto
każda z postaci ma specjalną umiejętność,
która ładuje się podczas walki i może być
wywołana w dowolnym momencie. Bohaterowie mają też poziomy i statystyki, które
dodatkowo zwiększamy wyposażeniem.
Ponownie warto zwrócić uwagę na to, które
statystyki danego bohatera wpływają na jego
zdolność specjalną, by dodatkowo ją wzmocnić. Dodatkowym wsparciem jest smok,
mający również jedną, potężną umiejętność.
Tu również mamy wybór i, w zależności od
taktyki, możemy dobrać jednego z kilku
różniących się stworów. Postaci atakują po
kolei, nasza drużyna reprezentowana jest
kartami, podczas gdy przeciwnicy są zawsze
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widoczni w całości. Pomimo przedstawienia
potyczek w prosty sposób, patrzy się na nie
bardzo przyjemnie. Walki przypomniały mi
godziny spędzone z Heroes of Might & Magic
3, w które grałem jakieś 20 lat temu – mechanika starć różni się, ale podobna szata graficzna, zróżnicowanie jednostek i turowa
walka to najlepsze, co można było wyciągnąć
z bitew tamtego tytułu.
Bohaterów zaprojektowano z pomysłem,
bazując na kanonach fantasy, zostali narysowani równie interesująco, co szczegółowo.
Czuć tu słowiańskiego ducha – niektóre
postacie wyglądają jak wyjęte z ekranizacji
„Ogniem i mieczem”, ich imiona również
brzmią bardzo swojsko – od Boruty, przez
Wandę, po Bohdana (aczkolwiek są tu też
nawiązania do mitologii nordyckiej czy
legend arturiańskich). Modelom bohaterów
i atakom towarzyszą też animacje – dzięki
temu, że są krótkie, nie wydłużają niepotrzebnie licznych potyczek. W późniejszym
etapie gry w prostszych starciach korzystałem z automatycznej walki, bo drużyna była
na tyle silna, że niektóre bitwy stawały się
formalnością. Ponownie skojarzyło się mi to
z Heroes – tam również przemierzając mapę,
można było zaufać komputerowi i pomijać
starcia. Szata graficzna całej gry również kojarzy mi się z tą serią. Daleko jej do minimalizmu, ale niczego innego nie spodziewam się
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po fantasy. Krainy, które przemierzamy, są zróżnicowane, mamy zarówno
piaszczyste, utrzymane w ciepłych kolorach pustynie, skute lodem góry,
jak i spalone lasy (oraz inne ponure przestrzenie w szczelinach). Udźwiękowienie wypada równie dobrze, motywy przygrywające w tle są miłe dla
ucha, a odgłosy efektów podczas walki podkreślają wydarzenia na ekranie.
Jak już wspominałem, w grze mamy kilka trybów rozgrywki. Kampania,
czyli podstawowy z nich, służy zdobywaniu monet i przedmiotów, a także
zwojów do odblokowywania bohaterów. Przemierzamy w niej mapę, na
której prócz bitew czekają nas nagrody. Każda potyczka jest oceniana
i można przechodzić ją wielokrotnie, w tym w zautomatyzowanym trybie
multi, gdzie starcia odbywają się jedno po drugim bez naszej ingerencji. To
najlepszy sposób na pozyskiwanie zasobów do rozwoju drużyny, a także na
zdobywanie przez bohaterów doświadczenia. Jest też lekarstwem na brak
czasu, gdy chcemy zrobić choćby drobne postępy bądź musimy oderwać
się na chwilę od gry – zostawiamy telefon włączony, a wszystko dzieje się
samo. Ukończenie każdej lokacji wiąże się też z dodatkowymi nagrodami
oraz odblokowaniem kolejnego miejsca. Walka w szczelinach jest zbliżona,
różnicę robią trudniejsi przeciwnicy, ale też bardziej wartościowe nagrody.
Każda potyczka zużywa energię, która uzupełnia się z czasem, możemy też
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dokupić ją za walutę zdobywaną w grze lub w formie mikrotransakcji. Tej
zdobywamy jednak sporo, wypełniając zadania, ponadto kumuluje się ona,
więc nadwyżkę można wykorzystać choćby następnego dnia. Wykonując
tylko kilka zadań dziennie i walcząc w gildii, udało mi się przez kilka mniej
aktywnych dni zgromadzić ponad 1000 punktów energii (a jedno starcie
zużywa od 4 do 8 punktów, w zależności od siły przeciwnika) – nie sposób
zużyć takich zapasów jednego dnia. Gemstone Legends oferuje też walkę
z innymi przeciwnikami na arenie – nie są to jednak potyczki w czasie
rzeczywistym, a starcia ze stworzoną w tym celu przez oponenta drużyną.
Na liście dostępnych przeciwników widzimy nie tylko ich siłę, ale i skład
ich drużyny, więc można odpowiednio dobrać swoich bohaterów. Tu również wykorzystujemy punkty do kolejnych walk, te są jednak inną pulą niż
energia używana w kampanii (podobnie zaś regenerują się w czasie bądź
też mogą być dokupione). Ostatnim z trybów jest walka wraz z członkami
z gildii z bossem (który zmienia się codziennie). Po walce dostajemy dwie
nagrody, jedna bazuje na sumie obrażeń zadanych przeciwnikowi przez
nas, druga natomiast bierze pod uwagę ten parametr, ale zsumowany dla
wszystkich członków gildii. Takie potyczki pozwalają zdobywać kolejną
walutę, która może być wykorzystana w sklepie. Sposób, w jaki rozwiązano
współpracę z innymi graczami, bardzo mi się podoba – jest prosty, nie
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stawia też barier w postaci języka. Owszem, każda gildia określa, w jakim
języku preferuje komunikację na swoim czacie, ale nawet nie znając go,
możemy uczestniczyć we wszystkich aktywnościach.
Gracze mogą komunikować się ze sobą na czacie, dostępnym w niemal
każdym miejscu, nic nie stoi na przeszkodzie, by kontynuować dyskusję podczas walki. W rozmowach dominują zaproszenia do gildii, ale
zauważyłem, że bardzo łatwo uzyskać tam pomoc i odpowiedzi nawet
na najbardziej błahe pytania początkującego. Po prowadzonych tam rozmowach zauważyłem, że większość graczy wkomponowuje rozgrywkę
między inne obowiązki (początkowo obawiałem się,
że należę do nielicznych, którzy pomiędzy zabawą
z synem a wysyłaniem maili wstawiają rozgrywanie pojedynczych bitew). Możemy przełączać się

Zróżnicowanie (trybów) ma
jeszcze jeden, istotny skutek: sprawia, że niezależnie
od tego, ile czasu mamy,
zawsze znajdziemy sobie
coś do roboty.

pomiędzy językami rozmów, dla każdego przewidziano 10 osobnych pokoi. Dodatkowo jest oczywiście czat globalny. Gemstone Legends ma pełną
polską wersję językową – to wciąż niezbyt często
spotykane w grach mobilnych. Spolszczenie ma
też kilka smaczków, jak choćby nazwy poziomów
trudności identyczne, jak w serii Diablo (czyli normalny, koszmar i piekło). Nawiązań do tej serii jest
zresztą więcej, zaczynając od charakteru lokacji, po
ich styl graficzny. Wspominałem już, że początek
rozgrywki jest spokojny i wprowadza poszczególne
elementy po kolei, by gracz zdążył się z nimi zapo-

znać. Tempo rozgrywki i postępów w rozwoju drużyny jest w miarę stałe,
choć w pewnym momencie dotarłem do ściany – utknąłem w kampanii
na jednym z bossów, mimo tego, że poprzednie bitwy wygrywałem bez
trudu. To właśnie był moment, w którym musiałem zwrócić już uwagę
na mechaniki związane z doborem kolorów kamieni do wroga oraz tak
zestawić drużynę, by umiejętności jej członków pozwalały przyjąć jakąś
strategię. Dobór bohaterów o najwyższym poziomie sprawdza się tylko
do pewnego momentu, później robi się zauważalnie trudniej. Mnie to
jednak cieszy, bo rozgrywka robi się tym samym bardziej satysfakcjonująca. W Gemstone Legends można jednak grać też zupełnie „na lenia”,
korzystając z multibitwy (czyli nawet 15 starć po kolei, dziejących się
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automatycznie), posyłając bohaterów na treningi, kupując przedmioty
na rynku (za walutę z gry) czy wypełniając zadania dzienne, tygodniowe
lub miesięczne. Gra docenia regularność i choć nie jestem na każde jej
zawołanie, to zaglądam do niej codziennie choćby na parę minut. Doceniam to, że zaprojektowano ją również dla takich graczy jak ja, którzy
mają ochotę na rozgrywkę, ale nie zawsze mają na tyle dużo czasu, by
siąść do konsoli czy komputera na dłużej. Nawet, gdy muszę oderwać się
od gry, mogę zostawić telefon z włączoną multibitwą, by po kilkunastu
minutach wrócić do niego i mieć postępy w rozgrywce.
Zdobywanie zwojów jest podstawowym motorem napędowym rozgrywki, bo pozwalają odblokowywać kolejnych bohaterów. W zależności
od jakości zwoju, pozwala on wylosować postać odpowiednio wysokiej
jakości – za każdym razem jest to obarczone ryzykiem trafienia kogoś,
kogo już mamy lub zdobycia słabego bohatera (aczkolwiek takie postacie
można wykorzystać do wzmocnienia pozostałych). Z jednej strony jest
to mechanizm, którego działanie jest nieprzewidywalne, z drugiej jednak
urozmaica rozgrywkę, bo możliwość kupienia za odpowiednio wysoką
kwotę konkretnych postaci znacznie skróciłoby ścieżkę rozwoju drużyny.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by za realną gotówkę wydawać
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nie tylko na zwoje, ale też na złoto, kryształy,
energię czy mikstury. Mikrotransakcji w grze
jest dużo, ale dokładnie na tym polega
model free to play. Przyznaję, że w Gemstone Legends zaimplementowano go jednak rozsądnie i o ile nie planujemy spędzać
w grze kilku godzin dziennie, możemy całkowicie zignorować ten element. Bezpłatnie
dostępna jest bowiem cała zawartość gry,
a mikrotransakcje służą jedynie przyspieszeniu postępów.
Zrobienie złożonej, a jednocześnie grywalnej na smartfonie gry to spore wyzwanie.
Musi być dostosowana do ograniczonych
możliwości sterowania, ale też do tego,
ile czasu spędzamy z tym urządzeniem.
W przypadku Gemstone Legends nie tylko
udało się pogodzić złożoność mechanik
z możliwością prowadzenia krótkich, kilkuminutowych sesji, ale też umożliwić graczom spędzenie w niej dłuższego czasu, jeśli
tylko mają na to ochotę. A zdecydowanie
jest co robić: walka z silnymi przeciwnikami jest angażująca, a zbieranie kolejnych
postaci po prostu wciąga. Gra stała się niewielkim elementem mojej codzienności, bo
nie dość, że bardzo umiejętnie wyważono
poziom trudności i skomplikowania, to
przede wszystkim przypomina mi tytuły
sprzed lat, które znam (a powszechnie wiadomo, że takie lubimy najbardziej).
Gemstone Legends 		

iMagazine na Androidzie!
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Stwórz powiadomienie głosowe
po podłączeniu ładowarki
iOS oraz iPadOS w wersji 14 dodały możliwość wykonywania
akcji ustawianych przy pomocy aplikacji Skróty, gdy na przykład
podłączymy kabel do ładowania. W ten sposób możemy chociażby
stworzyć powiadomienie dźwiękowe informujące nas o tym, że
urządzenie jest ładowane.
W tym poradniku pokażę Wam, jak stworzyć automatyzację, która odtworzy zadany przez nas tekst, gdy podłączymy kabel ładujący. I jeszcze jedno
– pracować będziemy na iPhonie, ale to samo można ustawić także na iPadzie. Jedynym warunkiem jest zaktualizowanie iOS lub iPadOS do wersji 14
albo nowszej. W takim razie zaczynamy!

1
2

Uruchamiamy aplikację
Skróty i przechodzimy do
zakładki Automatyzacja.

Tworzymy nową automatyzację, dotykając
przycisku +

3
4
5
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Następnie wybieramy
rodzaj automatyzacji.
W naszym przypadku
będzie to Utwórz automatyzację osobistą.

Jako czynność wyzwalającą akcję wskazujemy Ładowarkę, którą
znajdziemy na samym
dole listy.

Akcja ma zadzia-

łać, kiedy kabel jest
podłączony, dlatego
upewniamy się, że
zaznaczona jest odpowiednia opcja. Jeśli
będziecie chcieli wykonać akcję, która będzie
informować o odłączeniu kabla, wystarczy, że
w tym kroku zaznaczycie drugą opcję.
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W kolejnym widoku
dodajemy czynność.

Korzystając z pola
wyszukiwania, wpisujemy frazę powiedz oraz
wskazujemy czynność
Powiedz tekst.

8
9

Następnie edytujemy tę
czynność przez dotknięcie pola Tekst.

Teraz musimy wpisać
komunikat, na przykład Kabel zasilający
podłączony.
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10 11 12
Jeśli dotkniemy przy-

Pozostaje nam jeszcze

Pojawi się komuni-

cisku Pokaż więcej,

jedna rzecz – akcja ma

kat z pytaniem, czy

będziemy mogli skon-

dziać się automatycz-

jesteśmy pewni, że

figurować kilka opcji

nie, bez naszej inge-

ta akcja nie ma nas

sposobu wypowie-

rencji, dlatego musimy

pytać o pozwolenie.

dzenia komunikatu.

przełączyć opcję Pytaj

Wybieramy Nie pytaj,

Kiedy już to zrobimy,

przed uruchomieniem,

a następnie zapisujemy

przechodzimy dalej,

by ją wyłączyć.

całą automatyzację

dotykając przycisku

przyciskiem OK w pra-

Dalej.

wym górnym rogu.

Od tej pory, kiedy tylko podłączymy iPhone’a do ładowarki, otrzymamy
komunikat głosowy. Oczywiście, żeby ten ostatni był słyszalny, urządzenie
nie może być w trybie cichym.

REKOMENDOWANY PRZEZ:
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KINGA OCHENDOWSKA
@santee76
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Eko-internet
Przeczytałam ostatnio artykuł na Wired UK o wdzięcznym tytule:
Your website is killing the planet*. Od razu pomyślałam, że to
świetnie, że nie mam strony internetowej.

W

FELIETONY

209

W dzisiejszych czasach ekologia jest względna i nieprzewidywalna. Przez
lata wkładano nam do głowy, że internet jest jak najbardziej ekologiczny, bo
w większości zmniejsza zużycie papieru, pozwalając dostarczać informacje
w sposób elektroniczny. Bez względu na to, czy chodzi o pocztę, czy ulotki
informacyjne, wszystko można zastąpić za pomocą bitów i bajtów. Jednak zapomniano przy tym, że utrzymywanie ciągle rosnącej infrastruktury
serwerowej wiąże się ze zwiększonym zużyciem prądu, a co za tym idzie
– zanieczyszczeniem środowiska. Bez zapoznania się z dokładnymi statystykami trudno stwierdzić, czy dla środowiska bardziej destrukcyjne jest ścięcie
drzewa, które rosnąć musi przez dziesięciolecia, czy wyprodukowanie odpowiedniej ilości energii zasilającej serwery. Na zdrowy rozum, ścinanie drzewa
jest gorszym wyborem, bo zastąpienie go potrwa całe lata, a energię można
uczynić „zieleńszą” poprzez pozyskiwanie jej z naturalnych źródeł.
Artykuł skupia się przede wszystkim na nowoczesnych trendach i statystyce.
Jeśli pamiętacie pierwsze strony internetowe, składające się z prostego
tekstu i kilku odnośników, to oczywisty staje się kontrast pomiędzy wczoraj i dziś. Czasem trudno nawigować po portalach, najeżonych reklamami
i samostartującymi filmami. Jeśli była mowa o „wadze strony”, narracja skupiała się na komforcie użytkownika i obciążeniu przeglądarki oraz zasobów
komputera, nie na ekologicznym aspekcie ciężkich stron.
Okazuje się jednak, że nawet waga elementów graficznych ma znaczenie
na to, jaki wpływ na ekologię ma strona w internecie i można to obliczyć,
używając na przykład Website Carbon Calculator. Z ciekawości sprawdziłam stronę naszego magazynu i okazało się, że przy
każdej wizycie na stronie produkowane jest 1,87 g CO2,
będącą wielkością zbliżoną do średniej dla standar-

Okazuje się jednak, że nawet
waga elementów graficznych

dowych stron internetowych, jednak nieporównywalnie wyższą niż przytoczony w artykule Low-Tech
Magazine, który zgodnie z treścią artykułu generuje

ma znaczenie na to, jaki

0,24 g CO2 na stronę. Z natury nie wierząc w to, co

wpływ na ekologię ma strona

zostało napisane i oczekując powtarzalnych rezulta-

w internecie i można to obliczyć, używając na przykład
Website Carbon Calculator.

tów – sprawdziłam i wyniki okazały się znacząco, bo
prawie trzykrotnie różne od deklarowanych – 0,92 g
CO2. Nadal jednak strona kwalifikuje się w kategorii
ekologicznych, dodatkowo będąc utrzymywaną na
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serwerach używających odnawialnej energii. Porównanie ze stronami zawierającymi ciężkie materiały wideo wypada drastycznie – potrafią generować
jednorazowo 10 g CO2. Za najczystszą stronę uznano website Fundacji Elona

Muska – ta generuje zaledwie 0,24 g CO2 rocznie, natomiast serwer ją utrzymujący, zgodnie ze wskazaniami kalkulatora, nie używa zielonej energii.
Osobiście lubię proste strony – im prostsze, tym lepiej. Męczą mnie ciężkie
serwisy, które ładują się z prędkością pędzącego ślimaka, a do tego najeżone są wszechobecnymi reklamami. Jeśli trend ekologiczny się utrzyma,
będziemy musieli zweryfikować nasze podejście do estetyki i zacząć stosować kompromisy pomiędzy doznaniami wzrokowymi a chęcią obrony ekosystemu planety.
Należy jednak dodać, że wszelkie wielkości należy zawsze rozpatrywać
w perspektywie ekosystemu, inaczej nie można odpowiedzieć na pytanie,
czy lepiej ściąć drzewo, czy wyłączyć internet. Biorąc jednak pod uwagę
zmiany w naszym sposobie życia, śmiało można założyć, że serwery nigdzie
się nie wybierają. Musimy więc zacząć wybierać świadomie, nawet w kwestiach tak prostych jak hosting, którego używamy i ilość informacji, które
zamieszczamy w internecie. Niedługo optować będziemy za opcją „Nie
wysyłaj mi poczty elektronicznej”, ponieważ niepotrzebny e-mail generuje

ok. 1 g CO2, co w przemnożeniu na ilość wiadomości wysyłanych codziennie generuje tony CO2, których nawet nie zauważamy, koncentrując się na
innych, bardziej namacalnych aspektach ekologii.
Nadchodzi czas na przyjęcie do wiadomości względnych i nieprzewidywalnych aspektów życia na naszej planecie. A zacząć możemy już teraz, we własnym internecie – z każdym niewysłanym e-mailem i z każdą lżejszą stroną.
I mówię to nieco przekornie, bo nie jestem wojującym ekologiem – prywatnie uważam, że najlepiej zająć się własnym ogródkiem i pilnować, żeby we
własnym gospodarstwie domowym nie przyczyniać się niepotrzebnie do
zwiększenia zanieczyszczenia. Każda drobna zmiana to krok do przodu.
Jednak czuję przez skórę, że nasi deweloperzy zaczynają mnie nienawidzić.

*ang. Twoja strona internetowa zabija planetę
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Jak zgubić i odnaleźć
po pół roku iPhone’a 11 Pro
Historia z kategorii tych nieprawdopodobnych, jednak zdarzyła się
naprawdę. Mój bliski znajomy zgubił swojego iPhone 11 Pro nad jeziorem
i… po pół roku go odnalazł.
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W sieci możemy znaleźć kilka podobnych
historii, nawet ostatnio Krzysiek Kołacz opisywał jedną z nich na stronie iMagazine. Wszystkie z tych opowieści zdarzyły się za granicą i,
przyznam szczerze, traktowałem je trochę jak
legendy miejskie. Tymczasem opowiem Wam
historię, która wydarzyła się pod Warszawą.
6 września 2020 roku. Niedziela. Piękna
pogoda. Znajomy wybrał się na spacer z psem
nad pobliskie jezioro. Pies wodny – lubi pływać. Jezioro spore. Okolica spokojna, niezamieszkała. Pies, jak to ma w zwyczaju, lubi
aportować, zatem znajomy chodzi wzdłuż
linii brzegowej i rzuca mu patyki. W którymś
momencie niepostrzeżenie wypada mu z kieszeni telefon. Dopiero w domu orientuje się,
że go nie ma, po jakimś czasie.
Dzwoni do mnie zestresowany z pytaniem, co
ma zrobić. Tradycyjnie polecam mu chodzić
w okolicy, gdzie mógł go zgubić i dzwonić
oraz uruchomić Find My iPhone. Ale to nie
takie proste. Na to sam wpadł. Dodał od
razu, że… telefon mu się prawdopodobnie
rozładował, bo jak wychodził z domu, miał
już rezerwę. No to klops. Faktycznie, telefon
jest martwy. Nigdzie go nie widać ani nie
słychać. Przez myśl oczywiście od razu przeszło, że może ktoś był w okolicy i go znalazł.
Poszkodowany od razu umieszcza ogłoszenie
na Facebooku na grupie okolicznych mieszkańców, jednak bez odzewu. Telefon został
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zgłoszony w Apple jako zgubiony i wydawało
się, że temat tak się zakończy.
Mija dokładnie sześć miesięcy, 6 marca
dzwoni do znajomego nieznany numer.
Odbiera. Gość po drugiej stronie przedstawia
się, mówiąc, że znalazł ogłoszenie na Facebooku sprzed pół roku i chciałby zweryfikować,
czy telefon, który znalazł podczas fotografowania ptaków nad jeziorem, może należeć do
mojego znajomego. Wszystko się potwierdza.
To zguba. Szok! Okazuje się, że przeleżał nietknięty w krzakach na podmokłym terenie
przez pół roku… pod śniegiem.
Znajomy od razu dzwoni do mnie, cieszy się
ze znaleziska. W trakcie rozmowy zaczęliśmy
zastanawiać się, co z nim zrobić. Może uda
się odzyskać z niego chociaż jakieś dane, bo
nie był przez dłuższy czas przed zgubieniem
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backupowany do iCloud. Dzwonię do chłopaków z MacLife i pytam się, co zrobić w takiej
sytuacji. Czy przywieźć go do nich, aby go
oczyścili i może dane wyciągnęli? Tymczasem
odpowiedź z ich strony jest prosta i szybka:
„iPhone 11 Pro jest turbowodoszczelny, jeśli nie
był uszkodzony, to wyczyśćcie go i podłączcie
do ładowania. Powinien ruszyć”.
Faktycznie, telefon jest w doskonałym stanie.
Brudny, ale niepopękany ani nieporysowany.
Był w obudowie. Widać tylko wilgoć pod
pleckami i… pajęczynę w złączu Lightning.
Czyścimy i podłączamy do ładowania. Kolejny
szok! Od razu pojawia się ikona rozładowania, a po paru minutach telefon wstaje, jakby
nigdy nic. Po naładowaniu do pełna MacLife
zrobił test serwisowy telefonu i wiecie co?
iPhone 11 Pro przeszedł go bez żadnych uwag,
wszystko na zielono. Jedyna dodatkowa informacja brzmiała: „telefon nie był backupowany
w ostatnich dwóch tygodniach”… Komedia! Po
pół roku leżenia w wilgoci bateria pokazuje
97% sprawności, a umyty telefon wygląda
i działa jak nowy.
Niezwykle pozytywna historia. Pokazująca, że
z jakiegoś powodu te telefony są uznawane za
jedne z najlepszych na rynku, jeśli nie najlepsze.
Znajomy na koniec powiedział, że po tej przygodzie jest już pewien, że nigdy nie kupi innego
telefonu niż iPhone. Ja się mu nie dziwię.
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FOMO, FOGO,
nie wiadomo
O Fear of missing out raczej słyszeliście. Początki badań nad FOMO
sięgają jeszcze 1996 r., choć dopiero w obecnym tysiącleciu termin ten
przebił się do masowej świadomości. Albo i nie, bo przecież trochę
o braku tej świadomości sam traktuje. Okazuje się, że FOMO nie jest już
dzisiaj jedynym akronimem odnoszącym się do cyfrowego uzależnienia.

F
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FOMO, definiowane jako paniczny strach przed tym, że coś nas ominie
– najczęściej coś, co wydarza się w ciągu każdej nanosekundy w przestrzeni internetu, stało się przedmiotem społecznego dyskursu. Każdy
o problemie wie, większość deklaruje, że zdecydowanie trzeba z nim
walczyć i większość (w tym ja) tę walkę przegrywa każdego dnia. I nie
dlatego, że ktoś nie wyłączył nagle całego internetu, ale z wielu innych
powodów, które sieci jako takiej w ogóle nie dotykają. Świat przyspieszył
i ciągle przyspiesza na tyle intensywnie, że niemal zawsze coś nas ominie.

FOGO – Fear of going out
Widzisz nowy trend, nowe stories, nowy serwis społecznościowy lub
cokolwiek, za czym wiesz, że możesz po prostu nie nadążyć. I to z dość
prostego powodu. Dopiero co poukładałeś sobie wszystko, aby wykroić
z kalendarza spotkań, zadań i tego, co „musisz”, tę małą przestrzeń, którą
przeznaczysz, na co tylko chcesz. A tu bum! Przyszło nowe i wszyscy biegną. Jakby ktoś zapalił wielki reflektor, niczym w Batmanie, którego światło nie wiadomo dlaczego dociera wszędzie i przyciąga prawie każdego.
Będziesz musiał nadążyć albo poświęcić sporo czasu, aby nadrobić to, co
inni już znają. Czego już doświadczyli. Nie chcesz, aby cię tam nie było,
zatem zaczynasz biec. FOMO zaczyna działać, a potem stopniowo słabnie, tak jak siła reflektora, który przyciągnął cię do nowej, ważnej sprawy.
I tutaj mądrzy ludzie świata tego zidentyfikowali ten
moment i nazwali FOGO. Strach przed wyjściem.
Z domu (bo pandemia), z grupy na portalu społecz-

Niesamowici jesteśmy jako

nościowym (bo nie wypada), z serwisu społeczno-

ludzie w tym, jak choler-

ściowego (bo przecież nie powiem, że jest mi kulą

nie precyzyjnie potrafimy
diagnozować sami siebie,

u nogi). Niesamowici jesteśmy jako ludzie w tym,
jak cholernie precyzyjnie potrafimy diagnozować
sami siebie, a potem wystawiać sobie receptę na

a potem wystawiać sobie

cudowne lekarstwo, którego jednak zapominamy

receptę na cudowne lekar-

zażywać, bo jakoś tak wszystko pędzi.

stwo, którego jednak zapominamy jednak zażywać, bo
jakoś tak wszystko pędzi.

Człowiek-router
Pewien człowiek podliczył, że otrzymywał średnio
160 e-maili dziennie. Zauważył, że nawet jeśli na
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każdą wiadomość poświęci tylko pół minuty, to w efekcie i tak dziennie
przez półtorej godzinny nie będzie robił nic innego, tylko odbierał, czytał
i przesyłam dalej e-maile. Będzie człowiekiem-routerem w dosłownym
tego słowa znaczeniu.
Inny jegomość poświęcił czas, aby przeanalizować swoją aktywność
w ciągu dnia w ramach wszystkich serwisów społecznościowych, w których ma aktywne konta. Pomógł mu w tym wbudowany w systemy
operacyjne Apple mechanizm Screen Time. Okazało się, że w ramach
uczestnictwa w mediach społecznościowych dziennie poświęca cztery
godziny życia. To połowa pełnego wymiaru godzin pracy na etacie.
Dodać należy, że owo uczestnictwo w 90% było bierne. Polegało na śledzeniu życia innych.

Pewien człowiek podliczył, że otrzymywał średnio 160 e-maili dziennie. Zauważył, że nawet jeśli na każdą wiadomość
poświęci tylko pół minuty, to w efekcie
i tak dziennie przez półtorej godzinny
nie będzie robił nic innego, tylko odbierał, czytał i przesyłam dalej e-maile.

Przykładów jak powyższe są miliony. Jak nie miliardy. Tak jak miliardy
ludzi mają pracę, która wymaga od nich choćby odpisywania na
e-maile. To jasne, że można to robić mądrze i głupio. Kiedyś próbowałem żyć i polecać życie innym, w myśl zasady bycia totalnym rebeliantem, mówienia ludziom, że internet jest zły, a e-maili dziś już nikt
nie wysyła. Skutki były oczywiście odwrotne do zamierzonych (nawet
najlepszych) intencji. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że FOMO potrafi
mieć dobrą stronę.
To ten moment, w którym podejmujemy świadomą decyzję o całkowitym braku zaangażowania w dany temat, aby nie dokładać sobie stresu.
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Robimy to na bazie naszego życia, doświadczeń i jest to nasza decyzja.
Nie recepta dla całej ludzkości. I to jest dobre FOMO. Ma oczyścicie niedojrzałą stronę, bo tak można wpaść w odpuszczenie wszystkiego, ale
w czasach ogromnego szumu jest dobrym trendem. Tak sobie myślę, że
o wiele gorsze jest niemówienie o FOMO, FOGO czy innych zjawiskach,
niż próba, nawet powierzchownego, ich zrozumienia.

FOBY
Wracając do poprzedniego wydania iMagazine, gdzie podzieliłem się
z Wami moją opinią nt. Clubhouse, wrócę jeszcze na moment do tego
serwisu. W tym przypadku zadziałały u mnie dwa mechanizmy. Początkowo mocne FOMO, więc szybko założyłem tam konto. Potem przeszedłem trwającą ok. tygodnia, fazę FOGO, bowiem moja miłość do
głosowych mediów, wynikająca z bycia podcasterem, a jeszcze bardziej
z bycia gadułą, krzyczała z całą mocą: Patrz! On, ona, oni tam są. Przecież
nie opuścisz tego głosowego klubu jako podcaster, bo tak nie można!
Można, można. I muszę przyznać, że dużo bardziej FOMO zadziałało
u mnie w kontekście prywatnej przestrzeni życia, którą bezpowrotnie
stracę, wpuszczając do niego dziesiątki nieznajomych głosów i poświęcając czas na zrozumienie sensu ich rozmów, aniżeli wówczas, gdy po prostu powiem: Stop. Nie chcę mieć na to czasu.
Gdybym miał pokusić się o sformułowanie kolejnego akronimu, celowałbym w FOBY – Fear of being yourself. Najbardziej ze wszystkiego zaczynamy się chyba bać bycia sobą. Tym dziwnym gościem, którego nigdzie
nie ma. Tą dziwną dziewczyną, która jest wszędzie. Kurczę – to on. To ona.
Może tak im na koniec dnia najlepiej, hm?

Gdybym miał pokusić się o sformułowanie kolejnego
akronimu, celowałbym w FOBY – Fear of being yourself.
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Słowa, czasy
i Bonifacy
Każde pokolenie mówi: „Czasy, w których żyjemy, są wyjątkowe”.
Rodzice, za co im do dziś dziękuję, przypominali mi o tym średnio kilka
razy w ciągu roku, odkąd pamiętam, czyli od początków gimnazjum.

W

FELIETONY

220

Wtedy jakoś tak naturalnie zacząłem zadawać dość niewygodne pytania, wtedy pojawiło się w moim życiu Apple, wtedy też zrozumiałem, że
czerpanie frajdy z pisania opowiadań w podstawówce może być czymś
więcej niż tylko oceną wpisaną w rubryczkę w książce, którą ktoś nazwał
dziennikiem i którego zawartość o czymś ma decydować. Bo tak umówił
się inny ktoś i ogólnie świat.
Zdanie to nie było jednak pojedyncze, a najczęściej złożone i brzmiało:
„Czasy, w których żyjemy, są wyjątkowe, bo… myśmy nie mieli internetu,
my w twoim wieku nie mogliśmy umówić się z kolegami, dzwoniąc przez
telefon komórkowy, my nie myśleliśmy, kim chcemy zostać i co jest
naszą pasją, ale jak zarobić na chleb, my żyliśmy w zupełnie innych czasach”. Tak mniej więcej brzmiała jego druga część. W domu słyszałem to,
w szkole często coś zupełnie odwrotnego, jak np.: „Dawniej było lepiej,
spokojniej, świat nie pędził, ludzie ze sobą rozmawiali”. I bądź tu człowieku mądry.

„I słowa, słowa, słowa…”
Tak śpiewa Andrzej Poniedzielski w utworze „Bawitko”. A dalej: „Słowami bawimy się w miłość, słowa składamy w kwiatach…”. Bo widzicie,
strasznie łatwo jest się nam dzisiaj pogubić w tej istnej kakofonii słów.
I nie chcę tutaj wytaczać armaty z napisem: „Internet jest zły, bo można
w nim trafić na kłamstwa i dużo się tam dzieje”, bo równie dobrze takie
samo zdanie mógłby napisać człowiek żyjący w wiktoriańskiej Anglii
lub wcześniej, zamieniając jedynie pierwszy wyraz. Wybaczcie lekką
ignorancję, ale upatrywanie źródła całego zła w kłamstwie jest sporym
niedopowiedzeniem. Aż prosi się o słowa fikcyjnego klasyka: „Wszyscy kłamią” (dr House). Sam nie jestem tutaj wyjątkiem i dlatego chcę
zwrócić Twoją uwagę na jedną, znowu – dość oczywistą, jak powtarzane
przez lata zdanie, kwestię.

Bo widzicie, myśmy słowa zaczęli traktować jak zadania.
Jak obowiązek, bo skoro ktoś pisze, to oczekuje odpowiedzi
w ciągu sekundy, a nie minuty, godziny czy dnia lub więcej.
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Otóż moment, w którym konstruujemy myśli, a potem wyrażamy je
w formie tej czy innej, raczej wiele się nie zmienił. Zmienił, a właściwie
dość radykalnie skrócił się natomiast czas, jaki mija od chwili pojawienia
się danej myśli czy emocji do momentu jej wyrażenia w tej czy innej
formie. Bodziec – reakcja, czyli relacja, której większość swojego heroicznego życia poświęcił Wiktor Frankl (polecam przeczytać minimum
raz „Człowieka w poszukiwaniu sensu”), całkowicie się zmieniła. Mam
wrażenie, że nawet ja potrafię wskazać znaczącą różnicę w dynamice
wypowiadania się osób dorosłych np. podczas
spotkań, porównując zapamiętane wizyty przyjaciół rodziców sprzed ponad 20 lat, a nasze obecne
rozmowy ze znajomymi. Mówimy więcej, szybciej,

Kiedyś pisania miała
uczyć szkoła. Dziś znam
już dzieci, które nauczyły
się, wpisując tytuły bajek
do wyszukiwarki YouTu-

praktycznie nie pozostawiając sobie przestrzeni
na niewypowiedziane „ale”. Na zadanie niemego
pytania: „Dlaczego? Jak? Po co? Co?” chcę teraz
powiedzieć, napisać, pokazać. Nasze ciała też
w końcu non stop komunikują.

be’a, ponieważ rodzice

Wróćmy jednak do słów. Kiedyś pisania miała

postawili przed nimi

uczyć szkoła. Dziś znam już dzieci, które nauczyły

takie wyzwanie. Albo się
nauczysz i samodzielnie
bajkę znajdziesz, albo
bajki nie obejrzysz.

się, wpisując tytuły bajek do wyszukiwarkę YouTube’a, ponieważ rodzice postawili przed nimi takie
wyzwanie. Albo się nauczysz i samodzielnie bajkę
znajdziesz, albo bajki nie obejrzysz. I tak czterolatkowie nagle zaczęli płynnie czytać, a potem
pisać. Tak sobie myślę, że dzisiaj pisać uczymy
się już na poziomie komunikacji w iMessage. Jest
ona jednak tak oczywistą i podstawową formą, że
bardzo rzadko zwracamy uwagę na to, co przero-

biliśmy na elektroniczne znaczki, zanim nacisnęliśmy przycisk „Wyślij”.
Mogła tam trafić skrajna emocja, mogło znudzenie, mogło też lakoniczne „Tak” lub „Nie” – które było odpowiedzią na jakieś pytanie. Bo
widzicie, myśmy słowa zaczęli traktować jak zadania. Jak obowiązek, bo
skoro ktoś pisze, to oczekuje odpowiedzi w ciągu sekundy, a nie minuty,
godziny czy dnia lub więcej. A czasem warto, żeby się nie okazało, że
„Nie, nie”, nagle ktoś zrozumiał jako: „Tak”.
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Bonifacy
– Bonifacy! Co ty tu robisz?
Bonifacy zrywa się, jakby mu ktoś wrzątku na ogon nalał, i zaczyna chodzić sprężystym krokiem, w tę i z powrotem, niczym żołnierz na warcie.
– Jak to, co robię?! Nie widzisz, że pilnuję! Dziadek kazał mi tego pilnować, żeby myszy nie zjadły.
– A ja myślałem, że spałeś – mówi Filemon.
– Coś podobnego! – wykrzykuje oburzony Bonifacy.
Ten cytat, a właściwie scena przypomniała mi się po ponad 24 latach.
Niesamowite, jak działa ludzki umysł. Myślę, że dobrze jest dziś podejść
do sprawy jak Bonifacy. Nie, nie chodzi o to, aby teraz do sprawy podejść
tak radykalnie, że nagle wyjedziemy w wysokie Pireneje, zamkniemy się
w chatce i zaczniemy szukać sensu życia. Chodzi raczej o zaprzestanie
ciągłego nazywania wymyślonego wroga innym imieniem. Jak nie plotka,
to szum, jak nie szum, to internet, jak nie internet, to sztuczna inteligencja. Trzeba zachować czujność, bo słowa mają naprawdę wielką moc.
Mógłbym rozpocząć dalszą część tego krótkiego spojrzenia na ogromną
i ważną sprawę, pisząc choćby o ludzkim: „Kocham Cię”, lecz już samo
„proszę, dziękuję czy fajnie” mogą uderzyć z równie silną mocą. No może
to ostatnie niekoniecznie, bo co właściwie znaczy: „Fajnie”?

– Jak to, co robię?! Nie widzisz, że pilnuję! Dziadek kazał mi
tego pilnować, żeby myszy nie zjadły.
– A ja myślałem, że spałeś – mówi Filemon.
– Coś podobnego! – wykrzykuje oburzony Bonifacy.

– „Zasnąć na warcie, to niesłychane! Posłuchaj mały, czasem dobrze jest
udać śpiącego. Wtedy mysz staje się mniej ostrożna, podchodzi pod sam
nos, żeby najeść się pszenicy, a ja ją, oczywiście, cap!” – rzekł Bonifacy.
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Czy to już
koniec hossy?
Gdy piszę te słowa, Bitcoin właśnie przebił się przez psychologiczną
barierę 60 000 dolarów i przeszedł przez kolejną (trzecią) dwucyfrową
korektę. Nic więc dziwnego, że część osób zaczyna mówić, że to
już koniec hossy i czas uciekać z rynku. Inni twierdzą, że to dopiero
początek i powędrujemy na dużo wyższe poziomy.

J
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Jak więc jest naprawdę? Czy to już czas, aby sprzedawać swoje kryptowaluty, czy może warto je dokupować? Na te i inne pytania postaram się
odpowiedzieć w tym artykule.

Czarny czwartek 12.03.2020 r.
Gdy Europę obiegła informacja o pierwszych lockdownach związanych
z pandemią koronawirusa, rynki finansowe przeżyły prawdziwe tąpnięcie.
Kurs samego Bitcoina w jeden tylko dzień spadł o ponad 40%. Z perspektywy czasu oczywiście była to najlepsza okazja na zakup, ale wtedy wyglądało to jak koniec świata.
Dziś, dokładnie rok po tym wydarzeniu, cena Bitcoina urosła ponad
15-krotnie, z niespełna 4000 dolarów do ponad 60 000 dolarów. To ponad
1500% zysku w ciągu 12 miesięcy i… pewnie nie jest to jeszcze koniec wzrostów, choć pewne dane sugerują, że możemy na chwilę zwolnić.

Czy to nowa bańka?

źrodło: tradingview.com

Patrząc na wykres ceny Bitcoina, można śmiało powiedzieć, że jesteśmy
w samym środku nowej bańki spekulacyjnej na rynku kryptowalut. Ta
„olbrzymia” hossa z 2017 r. dziś wygląda już dość marnie (to ten czubek
po lewej stronie wykresu), a jeśli Bitcoin miałby rosnąć dalej, będzie jeszcze mniejsza.
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Temat wzrostów potwierdzają dwie analizy tzw. onchain-data, czyli danych
z rynku Bitcoina:

1

Liczba dostępnych Bitcoinów na giełdach ciągle maleje – widać to wyraźnie na tym wykresie:

źrodło: glassnode.com

2

Przybywa nam też ciągle adresów, które mają choćby 0,1 Bitcoina, co ewidentnie pokazuje, że nowe osoby wciąż wchodzą na ten rynek nawet przy
tych cenach, które mamy obecnie:

źrodło: glassnode.com

FELIETONY

226

Wszystko wskazuje to, że Bitcoin ma szansę dobić (albo i przebić) poziom
100 000 dolarów za jedną sztukę, co zresztą byłoby spójne z modelem
Stock to Flow, który historycznie był bardzo precyzyjny i na obecną hossę
pokazuje on poziomy dużo wyższe niż wspomniane 100k.

źrodło: 100trillionUSD

Ale zanim popadniemy w hurraoptymizm, musimy też zaznaczyć, że
powoli zaczynają pojawiać się pierwsze znaki ostrzegawcze.

1

Przede wszystkim rosną nam
opłaty transakcyjne w sieci,
co z czasem może doprowadzić do jej zapchania. Był to
właśnie jeden z elementów,
które doprowadziły do końca
hossy w 2017 r. i choć obecnie
nie jesteśmy jeszcze na tych
poziomach, co wtedy, to na
pewno należy mieć na uwadze ten czynnik i aktywnie go
monitorować.
źrodło: bitinfocharts.com
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Ewidentnie widać też, że tzw. wieloryby, czyli osoby/firmy/instytucje
mające bardzo duże ilości Bitcoina (od 1000 do 10 000 monet) powoli
zaczynają się wyprzedawać. Widać to na pomarańczowej linii (liczba portfeli) na wykresie poniżej.

źrodło: glassnode.com

Wykres ten pokazuje nam też to, jak w 2017 r. liczba portfeli z dużą ilością BTC
spadała systematycznie, aż do samego szczytu hossy i nawet nieco po nim.
Jest to (według mnie) znak, że wchodzimy w ostatnią fazę cyklu i należałoby zachować ostrożność, a jeśli już zarobiłeś dużo na tym rynku, może
część portfolio sprzedać tak, by zrealizować część zysków, ale zostawić
sobie ciągle pokaźną ich ilość na ewentualne dalsze wzrosty.

Czyli w górę czy w dół?
Czy więc jest to koniec hossy? Według mnie nie, ale zbliżamy się do niego,
a najbardziej paraboliczne wzrosty jeszcze (w mojej opinii) przed nami.
Patrząc na hossy z 2017 i 2021 r., widzimy bardzo wiele podobieństw,
a korekty, jakie mieliśmy, odpowiadają tym, które poprzedzały prawdziwy peak euforii i zysków na rynku w 2017 r. (zobacz wykres na następnej stronie).
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źrodło: https://tradingview.com
Jednak każdy, kto myśli o wejściu na ten rynek teraz, musi rozumieć,
że jest nieco spóźniony i inwestując, podejmuje dużo większe ryzyko
niż ktokolwiek, kto kupował Bitcoina w dowolnym momencie w 2020 r.
Choć zarówno ja, jak i wielu innych analityków sądzimy, że Bitcoin
w tej hossie powinien dojść do 100–150 000 dolarów, to nie jest to
gwarantowane.

Na koniec pozostawię Was z tym:

źrodło: reddit.com

Są to historyczne szczyty każdej z hoss na rynku Bitcoina i następujące
po nich spadki. Bitcoin, ze względu na swój cykl halvingów, co cztery lata
ma nowy szczyt (który jest wiele razy wyższy niż poprzedni), a po każdym
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z nich zalicza spadek o ok. 80%. Nie inaczej będzie pewnie teraz. Szczyt
będzie zapewne dużo wyżej, niż każdy się spodziewa, a potem przez
kolejne 2–3 lata będzie powoli spadał, aż zaczniemy nowy cykl.
Jeśli interesuje Cię temat inwestowania w kryptowaluty, zachęcam do
odwiedzenia mojego bloga https://ekryptopia.com.pl/ i przeczytania mojego darmowego kursu „7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim
zaczniesz inwestować w kryptowaluty!” oraz do kontaktu na Twitterze
https://twitter.com/ekryptopia
Proszę, pamiętaj jedynie, że wszystkie przedstawione w tym artykule opinie stanowią jedynie subiektywne poglądy autora i nie są rekomendacjami
w rozumieniu prawa. Aby uzyskać konkretne porady dostosowane do Twoich warunków, warto porozmawiać z certyfikowanym doradcą finansowym.
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Wprowadziłem się
do M1
Bardzo długo używałem Androida i Windowsa. Uważałem to za lepszy
wybór. Bardziej ekonomiczny. Nie chciałem płacić za jedno jabłko tyle, ile
na innych kramach płaci się za cały kilogram. Androidy były coraz lepsze
i to, co mnie przekonywało, to Android Auto i Asystent Google, który
coraz lepiej mówi po polsku. Nawet żarty opowiada. Windows jest coraz
sprawniejszy. Już nie zawiesza się raz w tygodniu. Już nikt nawet tego nie
pamięta [Korekta pamięta… – przyp. korekty].

Z
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Zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem komputer z procesorem M1. Dawno,
dawno temu pracowałem na Apple Quadra 630 z systemem MacOS 8.
Potem wersja 9. Nagle przyszedł MacOS X, miałem wtedy Power Mac G4.
Zmienił wszystko. Kolorowy, dla mnie mało profesjonalny. Pięknie jednak pasował do obudowy i monitora. Jak gdyby była to część obudowy.
Choć nadal wykonywałem na nim wszystko, nie był już taki sam. Potem
przyszła zmiana procesorów z Motoroli na Intel. Nie wszystko działało.
Niedawno mieliśmy 20. rocznicę tego faktu. Od roku 1999 roku, jak
sprawdziłem, pracuję na komputerach Apple.
Teraz jestem świadkiem następnej dużej rewolucji w Apple. Jestem
związany z komputerami Apple emocjonalnie. Od samego początku
czułem, że mogę na nich więcej. Czułem, że jestem bardziej kreatywny.

Zdjęcie z muzeum w Pradze
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Zdjęcie z muzeum w Pradze

Szczególnie, że większość prac, które wykonywałem, związane były
z fotografią i DTP dla dużych korporacji. To właśnie te międzynarodowe
korporacje i największe drukarnie w Polsce wymusiły zakup pierwszego
Maca. Potrzebowały, bym był z nimi kompatybilny.
Nie potrzebowałem jednak teraz nowego komputera. Mam przecież najnowszego Surface Pro w najwyższej konfiguracji. Mam także Macbooka
Pro. Jednak, gdy zobaczyłem, co potrafi M1, chciałem go mieć.
Na pierwszy ogień poszedł Mac Mini, do pracy w firmie. Obok małego
komputerka Intela NUC na Intelu i7 z najszybszym dyskiem Samsunga
M.2 postawiłem Maca w konfiguracji z 16 Gb pamięci. Uważam, że nie
powinno się mimo wszystko wybierać konfiguracji najtańszej. Podpięte
oba komputery mam pod monitory 4K. Wszystko, co robię, dzielę na
dwa systemy. Mam sporo oprogramowania dedykowanego, pisanego dla
mojej firmy lub przez partnerów, które działa tylko na Windowsach. Jednak wszystko inne robię na MacMini. Działanie Office’a i wygląd Outlooka jest na MacOs ładniejsze i lepsze – przynajmniej w mojej opinii.
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Do tego Maca tak jakoś średnio jednak pasował mi Samsung Galaxy
S21 Max Pro. Zdjęcia miałem tylko przez stronę w Google. Przysłowiową
kroplą, która przelała kielich, była informacja, że teraz za miejsce na
zdjęcia trzeba będzie płacić. Co zrobiłem? Zamówiłem iPhone’a 12 Pro.

Nie potrzebowałem jednak teraz nowego komputera. Mam
przecież najnowszego Surface Pro w najwyższej konfiguracji.
Mam także Macbooka Pro. Jednak, gdy zobaczyłem, co potrafi
M1, chciałem go mieć.

Sam iPhone nie jest tak fajny jak komputer. Ma w porównaniu do najwyższych modeli telefonów z Androidem kilka rzeczy, które mnie wkurzają. Nie wszystkie aplikacje, które miałem w Samsungu, są dostępne,
np. dziennik kosztów samochodu od Autocentrum. Od 10 lat zapisuję
tam każde tankowanie, wszystkie koszty związane z samochodem. Teraz
nie znalazłem tej aplikacji. Mam więc kilka linków do aplikacji webowych
i rozwiązanie rodem z telefonu Huawei, w którym też tak rozwiązuje
się problem braku aplikacji Google. To nie jest fajne. Za to działanie na
baterii to „miodzio”, nie muszę bać się, że nie dotrwam do końca dnia.
Niekompatybilność złączy to znowu duży problem i wkurzający element. Jak można ciągle się opierać na tak nietypowym podłączeniu.
To jest jedna z tych rzeczy, która bardzo mnie wkurza i nieraz sprowokowała pomysł o sprzedaniu kiedyś iPhone’a. Sytuację ratuje trochę
nowa ładowarka MagSafe, można ją używać ze standardową ładowarką
USB-C oraz bezprzewodowy CarPlay w samochodzie, o czym pisałem
w poprzednich numerach iMagazine.
Jednak cały czas brakowało mi przenośnego komputera. Gdy wychodziłem z pracy, a na biurku zostawał M1, czułem się nieswojo. Mam oczywiście Macbooka Pro z TB i7 i 16 Gb RAM. Jest szybki i sprawny. Jednak
od zawsze brakowało mi w nim lekkości, jaką miał mój Macbook Air
czy Macbook 12. Szczególnie nowa generacja Air mi się spodobała. Moja
Lidia ma od ubiegłego roku wersję złotą. Jest śliczny. Zerknąłem więc na
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portal aukcyjny i okazało się, że nowy komputer można kupić w cenie
telefonu. Raz się żyje, zamówiłem.
Macbook Air z 16 Gb RAM. Świetna klawiatura, powrót do dobrych standardów. Powrót klawisza ESC i czytnik linii papilarnych robi robotę.
Komputer jest też szybki. Po jednym ze szkoleń dostałem nagrane
szkolenie w pliku mkv, a potrzebowałem mp4. Na
komputerze Intel NUC z i7 trwało to cztery razy
dłużej niż na Macbook Air. Wykorzystałem próbną
wersję pod procesory Apple programu HandBrake,

Po jednym ze szkoleń dostałem nagrane

dostępnego na wiele platform. Szczegółowe testy
nowych komputerów z M1 robił Wojtek na łamach

szkolenie w pliku mkv,

iMagaizne, każdy więc widzi, że procesor M1 jest

a potrzebowałem mp4. Na

świetny. Za chwilę, gdy wszystkie aplikacje zostaną

komputerze Intel NUC z i7
trwało to cztery razy dłużej niż na Macbook Air.

przepisane, zobaczymy potęgę procesora od
Apple. Komputer, podobnie jak iPhone, zachwycają
pracą na baterii. To jest nieprawdopodobne, że
dopiero po dwóch dniach zacząłem szukać ładowarki, by go naładować. Brak aktywnego chłodzenia i cisza to jest to, co uwielbiam. Za to właśnie
lubię tablety. Brak dźwięków działania. Czysta moc.

Mam oczywiście także iPada Pro 11” w pierwszej wersji, chciałem go
zamienić z tabletem Samsung Galaxy Tab 7+, ale jednak został iPad. Nie
jestem w stanie wyobrazić sobie, co musiałby mieć teraz nowy tablet,
bym go kupił.
Wprowadziłem się do M1 i jakoś mi nie jest tak ciasno jak jeszcze do
niedawna. Gdzieś coś uwiera, gdzieś na coś brakuje miejsca. Jednak jest
przytulnie i… jak w domu. Tak, poczułem się jak w domu. Przez kilka
ostatnich lat narzekałem na Apple. Teraz jednak niespodziewanie wróciłem do „domu rodzinnego” i poczułem się dobrze. Nie bez znaczenia
jest też, jak Apple zachowuje się w aspekcie naszych danych. To zaczyna
mnie przekonywać, by zaufać od nowa. Jednak pamiętając, że to jest ta
sama firma, która mówi, że dba o ekologię, nie dając ładowarki do iPhone’a i zmniejszając pudełko, by więcej weszło do kontenera, a zostawiając w połowie puste pudło od Macbooka (dużo większe).
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Rodzice
Bycie rodzicem to nie jest bułka z masłem – wiem to nawet ja, czyli

Ocena iMagazine

osoba, która dzieci nie ma. Kiedy patrzę po wielu znajomych, widzę,
że większość jest wspaniałymi rodzicami, którzy dbają o prawidłowy
rozwój i potrzeby swoich dzieci. Jednak nawet wspaniały ojciec czy
matka od czasu do czasu wybuchają. Dla takich (ale nie tylko) osób
jest serial „Rodzice”.
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Trafiłem na niego przypadkiem. W jeden z weekendów szukaliśmy
czegoś krótkiego i lekkiego, co moglibyśmy sobie z żoną włączyć
do sobotniego śniadania. Przeglądając zasoby HBO Go (ostatnio po
latach anulowałem subskrypcję Netfliksa), znalazłem brytyjski serial
„Rodzice”, w którym jedną z głównych ról gra Martin Freeman – będący
również współtwórcą. Dostępny był pierwszy sezon, składający się z 10
około 25-minutowych odcinków. Szybko obejrzeliśmy całość.
Serial opowiada o Paulu i Ally, którzy są rodzicami dwójki dzieci. Prowadzą raczej dobre, w miarę uporządkowane życie. Jednak nie jest
ono sielanką, bo dzieci – jak to dzieci – potrafią dać w kość. Wtedy
nawet najtwardsi potrafią pęknąć i powiedzieć kilka niecenzuralnych
słów, także do swoich maluchów.

Serial opowiada o Paulu i Ally, którzy są rodzicami dwójki dzieci.
Prowadzą raczej dobre, w miarę uporządkowane życie. Jednak nie
jest ono sielanką, bo dzieci – jak to dzieci – potrafią dać w kość.
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Niezwykle się cieszę, że ten serial zrobiony został przez Brytyjczyków.
Oni jak nikt inny potrafią przemycić w swoich produkcjach czarny
humor, groteskę i dramat, a później wszystko to ze sobą pięknie połączyć. Dlatego też 10 odcinków wzbudzało we mnie rozmaite emocje, nie
tracąc przy tym na lekkości. Jednocześnie – co w sumie może niezbyt
dobrze o mnie świadczyć – miałem wrażenie, że w pewnych sytuacjach
byłbym dokładnie takim rodzicem, jak przedstawiani bohaterowie. Ale
nic na to nie poradzę.
Aktualnie rozpoczęła się emisja drugiego sezonu, który również będzie liczył
10 odcinków. Nie jest to najlepszy serial, który mogliście ostatnio obejrzeć,
ale zdecydowanie wart jest, by poświęcić mu odrobinę czasu [Korekta bardzo poleca, choć sama wymiękła rok temu przy pierwszym odcinku, bo
serial, choć znakomity, to jest zbyt prawdziwy… – przyp. korekty].
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Allen kontra
Farrow
Woody Allen to jeden z moich ulubionych reżyserów, który
w znacznym stopniu ukształtował moje postrzeganie kina. I choć
moje zamiłowanie do jego starszych produkcji się nie zmieni, to raczej
już nigdy nie obejrzę nowego filmu Allena. Dlaczego? Za sprawą serialu
dokumentalnego od HBO.
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Każdy, kto choć trochę interesuje się kinem, zapewne usłyszał kiedyś
nazwisko Allena w kontekście molestowania seksualnego. Od lat 80.
ubiegłego wieku Allen związany był z aktorką Mią Farrow. Związek
trwał ponad 10 lat, para miała jedno wspólne dziecko biologiczne
i kilkoro adoptowanych. Jednocześnie przez ten okres nie byli małżeństwem ani nie mieszkali wspólnie. Woody Allen nigdy nie był osobą
przesadnie lubiącą dzieci i nie chciał za dużo w ich towarzystwie przebywać. Jednak kiedy para adoptowała Dylan, dziewczynkę z blond
włosami, wiele rzeczy się zmieniło. Woody zaczął spędzać z dzieckiem
dużo czasu, w pewnym momencie przeszło to niemal w obsesję. Allen
wielokrotnie dziwnie zachowywał się w stosunku do dziewczynki, aż
pewnego dnia dziecko oznajmiło, że „ojciec” dotykał ją w miejscach
intymnych. Od tego czasu trwała walka o to, by
odsunąć reżysera od dzieci i całej rodziny Farrow
oraz by oskarżyć go o molestowanie.

Serial dokumentalny
HBO składa się z czterech
odcinków, w których
poznajemy całą sprawę.

Serial dokumentalny HBO składa się z czterech
odcinków, w których poznajemy całą sprawę.
Pomimo tego, że przedstawia ją nieco jednostronnie, to omawiane dowody i zagadnienia na
pewno nie pozostawią nikogo obojętnym. Nawet
jeśli nie wszystko, o czym była mowa, okazałoby
się prawdą, to trudno jest nie zauważyć pewnych

wzorców i sygnałów, które sugerowałyby, że Woody Allen nie jest taki,
jak byśmy sobie chcieli go wyobrażać. O wszystkim opowiada nie
tylko Mia i Dylan Farrow, ale również inni członkowie rodziny, przyjaciele, a także urzędnicy biorący udział w śledztwie i postępowaniu.
Od strony realizacyjnej serial jest zrobiony naprawdę świetnie. Czuć
tu jakość HBO i choć tematyka nie należy do łatwych i przyjemnych,
całość oglądało się dobrze, bez niepotrzebnych wątków czy dłużyzn.
Ten czterogodzinny dokument to lawina trudnych emocji, które dopadają nas jeszcze mocniej, gdy jesteśmy fanami reżysera.
Niestety, po tym, co zobaczyłem, nie jestem pewien, czy jeszcze obejrzę
jakikolwiek z jego przyszłych filmów. Choć zawsze starałem się oddzielać twórcę od sztuki, w tym wypadku jest mi to bardzo trudno zrobić.

FILM

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

241

Premiery streamingowe
marzec 2021
Wonder Woman 1984
Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród
śmiertelników w latach 80. XX wieku – erze
napędzanej przez nieustające dążenie do
posiadania wszystkiego. Chociaż główna
bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce,
nadal pozostaje w cieniu, opiekując się
starożytnymi artefaktami i korzystając ze
swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie
anonimowo.

Premiera: 01.04 		
		

David Attenborough: Życie w kolorze
Trzyczęściowy dokument z Davidem Attenborough
z okazji Dnia Ziemi. Zobaczymy w nim, jak przyrodnik
przemierza świat, by pokazać, w jaki niezwykły
sposób zwierzęta używają kolorów. Wszystko to
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które
pomogą nam odkryć te niezwykłe okazy wyobraźni
natury.

Premiera: 22.04			
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Thunder Force
Kino superbohaterskie na trochę mniej
poważnie. W świecie zdominowanym przez
superłotrów dwie przyjaciółki z dzieciństwa,
z których jedna odkryła sposób na uzyskanie
supermocy, muszą wspólnymi siłami ochronić
rodzinne miasto. W rolach głównych Octavia
Spencer, Melissa McCarthy oraz Jason Bateman.

Premiera: 09.04		
		

Fargo
Czwarty sezon nagradzanego serialu, który
powstał na kanwie dzieła braci Coen. Kolejna
odsłona opowie o dwóch przestępczych
rodzinach, które zawarły niestabilny rozejm i,
aby go umocnić, głowy obu rodów wymieniły
się swoimi synami.

Premiera: 01.04		

Zobacz wydanie specjalne
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Życie w hałasie
Co tak naprawdę znaczy być przebodźcowanym? Co znaczy żyć w szumie,
w świecie, gdzie nikt nie jest w stanie zaznać spokoju i jaką rolę odgrywa
w tym wszystkim muzyka, której słuchamy na co dzień?
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Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że żyjemy w świecie, w którym istnieje gigantyczny szum informacyjny, liczba bodźców,
którymi się otaczamy, wielokrotnie przekracza to, z czym mieli do czynienia nasi rodzice i dziadkowie. W dużym skrócie myślę, że nasze pokolenia nie mają do końca świadomości, jak wygląda ten przysłowiowy
„święty spokój”.
Nie zrozumcie mnie źle, sam się do tego grona zaliczam. Budzę się rano
i odpalam moją ulubioną playlistę, która towarzyszy mi przez cały dzień
w domu/pracy/w drodze.
Zacząłem jednak ostatnio zastanawiać się, czy tak
naprawdę umiem w takim razie odpocząć. Wypro-

Wyprowadziłem się z miasta
do lasu i usłyszałem prawdziwą ciszę. Ci z Was, którzy
tak żyją, wiedzą, o czym
mówię, a mieszczuchom już
to tłumaczę. Wyobraźcie
sobie kosmiczną próżnię
i ciszę, która w niej panuje
– to jest spokój, ten prawdziwy, ten święty.

wadziłem się z miasta do lasu i usłyszałem prawdziwą ciszę. Ci z Was, którzy tak żyją, wiedzą, o czym
mówię, a mieszczuchom już to tłumaczę. Wyobraźcie sobie kosmiczną próżnię i ciszę, która w niej
panuje – to jest spokój, ten prawdziwy, ten święty.
Do tego roku myślałem, że taka cisza panuje tylko
w kosmosie, okazało się, że taka cisza jest też
możliwa w naszym zwyczajnym, ziemskim życiu.
Wystarczy być po prostu w lesie i zatrzymać się na
sekundę, wyjąć słuchawki z uszu i nacisnąć pauzę
w naszym ulubionym odtwarzaczu.
To naprawdę zmienia wszystko i zaczynacie wtedy
patrzeć na świat w zupełnie innych barwach
– szczerze, mam czasem wrażenie, że zaczynam

wręcz dziczeć. Wszystko, dosłownie wszystko jest dla mnie teraz co najmniej trzy razy bardziej hałaśliwe niż jeszcze 3–4 miesiące temu.
Pomyślicie pewnie: Gdzie tu miejsce dla muzyki? Muzykę kocham nad
życie, ale jej rola i miejsce totalnie się zmieniły – muzyka nie ma zagłuszać już hałasu miasta, jazgotu autobusów, biegających dzieci sąsiadów
– tu wstawcie każdy denerwujący Was dźwięk. Muzyka ma mi tylko
i wyłącznie dawać radość, pobudzać do refleksji – być moim czasem
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spędzonym na pasji. To sprawiło, że muzyki nie słucham już tak głośno,
jak kiedyś i uczę się jej słuchać ciszej i dłużej, z większą uwagą.
Czy z szumu da się wyrwać? Jak widać, da się, ja zrobiłem to w sposób
radykalny, ale Wy możecie zrobić to, po prostu idąc na spacer do lasu
lub na łąkę bez słuchawek i bez zbędnych rozpraszaczy. Tylko wtedy uda
Wam się zrozumieć, czym tak naprawdę jest dla Was muzyka i przypomnieć sobie, czemu tak naprawdę jej słuchamy.
Bo przecież nie słuchamy jej dlatego, żeby zagłuszyć motocyklistów
jadących Wisłostradą – nie po to ją stworzono, nie taki jest jej cel. A jaki
jest Wasz powód słuchania muzyki? To już musicie ocenić sami, tak jak
zrobiłem to ostatnio ja.

MAKOWA KUCHNIA

MAŁGORZATA ŁADA
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Mazurek
jabłkowo-bakaliowy
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Ciasto:

Mąkę przesiewamy na stolnicę, dodajemy do niej masło i cukier

• 250 g mąki, najle-

puder. Wszystko dokładnie siekamy, aby masło dobrze się

piej krupczatki

rozdrobniło i połączyło z mąką i cukrem. Następnie doda-

• 100 g zimnego
masła

jemy żółtka i śmietanę. Całość dobrze wyrabiamy, aż składniki dokładnie się połączą. Jeśli ciasto nie bardzo się klei,

• 2 łyżki cukru pudru

można dodać więcej śmietany. Wyrobione ciasto schładzamy

• 3 żółtka

w lodówce przez minimum 30 min.

• 1 czubata łyżka
kwaśnej, gęstej

Jabłka obieramy i ścieramy na tarce jarzynowej na grubych

śmietany

oczkach. Z cukru i wody gotujemy syrop, do wrzącego dodajemy

Masa
jabłkowa:
• 3–4 duże, kwaśne
jabłka
• 150–200 g cukru

jabłka i gotujemy na małym ogniu przez ok. 10 min. Do ugotowanych jabłek dodajemy sparzone i odsączone rodzynki.
Wyjęte z lodówki ciasto wykładamy do formy na mazurka (może
być tortownica lub forma do tarty) i wyklejamy z wysokim brzegiem. Piekarnik nagrzewamy do 180°C i pieczemy ok. 10–15 min,

(w zależności, jak

aż się ładnie przyrumieni. Ciasto posypujemy bułką i wykładamy

kwaśne są jabłka)

na nie masę jabłkową, najlepiej jeszcze lekko ciepłą, posypujemy

• 100 ml wody

ją posiekanymi orzechami i zapiekamy przez 5–10 min.

• 2 łyżki rodzynek
• 3–4 łyżki posiekanych orzechów
• 2–3 łyżki słodkiej bułki tartej
z biszkoptów

Lukier:
• 150 g cukru pudru
• 2–3 łyżki wrzącej
wody
• ½ łyżeczki soku
z cytryny
• 1 łyżka płatków
migdałowych

Z cukru pudru i gorącej wody oraz soku z cytryny przygotowujemy gęsty lukier, którym smarujemy całkowicie wystudzone
ciasto i dekorujemy płatkami migdałowymi. Możemy dodać również kandyzowane owoce.

DOSTĘPNY NA

