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tapnij by przejść do menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora

przeciągnij w prawo

Made in Germany

Fascynująco inne.

Poznaj świat, w którym elegancja, tradycja oraz jakość łączą się ze sobą w idealnej harmonii i odkryj
niezwykłe telewizory z serii bild v firmy Loewe. Najnowocześniejsza technologia i panele 4K OLED
z HDR10, HLG oraz Dolby Vision™ zapewniają najwyższy komfort. Jak można oczekiwać od Loewe,
jeszcze przed wysyłką z fabryki każde urządzenie jest indywidualnie kalibrowane i optymalizowane
pod kątem doskonałej przyjemności oglądania. Soundbar z sześcioma przetwornikami zapewnia 80 W
całkowitej mocy muzycznej i doskonale wtapia się w otoczenie.
Niemiecka inżynieria z pasją i dbałością o szczegóły – dla fascynujących chwil z telewizją.

Salony firmowe LOEWE

www.tophifi.pl
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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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Udało nam się dostać i przetestować specjalnie
dla Was wszystkie nowości Apple. Najnowszy
iMac, iPad Pro i Apple TV 4K są niesamowite.
Ten numer obfituje w bardzo ciekawe produkty
i teksty. Pokazujemy Wam m.in. najnowszego
drona DJI Air 2S, świetną klawiaturę Logitech
Combo Touch, bardzo ciekawe akcesoria rowerowe Hi5. Zastanawiacie się nad basenem
w ogródku? Może hot tub będzie dla Was. Do
tego zbliża się EURO 2021, Paweł Okopień przygotował więc propozycje najciekawszych telewizorów i soundbarów dostępnych na rynku,
dzięki którym emocje przed ekranem będą
niepowtarzalne.
Na deser polecam ciasto i tekst o kolejnej
wyprawie Franka Łady przez Atlantyk.
Oczywiście to nie wszystko, co mamy dla Was
w tym miesiącu! Miłej lektury!
		

Dominik Łada

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

DENON HOME 150.

DENON HOME 250.

DENON HOME 350.

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

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

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

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

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

CZAS NA ZMIANY.
CZAS NA DENON.

www.denon.pl
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Malwina Wadas
Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów
lub osób trzecich. Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na
rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych uprawnionych osób trzecich.
Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń,
o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich
zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.
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przez Instytut Monitorowania Mediów IMM
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Aktualizacja iOS do
wersji 14.6
Czytaj dalej....

Aktualizacja macOS
Big Sur do wersji 11.4
Czytaj dalej....

Aktualizacja
iPadOS do wersji 14.6
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

15

Usługa SignTime
połączy klientów Apple
Store i Apple Support
z tłumaczami
Czytaj dalej....

Przeprojektowana
aplikacją Apple Store
na iPada
Czytaj dalej....

Nowe funkcje Dostępności,
czyli Apple z innej planety
Czytaj dalej....
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Shazam jako App Clip
w iOS 14.6
Czytaj dalej....

Apple kontra Epic Games:
podsumowanie pierwszego
tygodnia
Czytaj dalej....

Sędzia w sprawie Epic
Games i Apple proponuje
kompromis
Czytaj dalej....
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Epic Games kontra Apple:
Sąd oficjalnie odracza
sprawę
Czytaj dalej....

Apple kontra Epic Games:
podsumowanie kolejnego
tygodnia i nowy pozew
Czytaj dalej....

macOS 11.4 łata exploita typu zero-day, który
umożliwia wykonywanie
niezamierzonych zrzutów
ekranu
Czytaj dalej....
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TP-Link Tapo C110 oraz Tapo
C210 – nowe kamery WiFi do
monitoringu domowego
TP-Link wprowadza na rynek dwie nowe kamery WiFi o rozdzielczości 3MP
(2304 x 1296 px) do monitoringu wewnętrznego. Urządzenia polecane są osobom, które chcą mieć pewność, że pod nieobecność w domu, ich mienie jest
bezpieczne.
Zarówno Tapo C110, jak i obrotowa Tapo C210, to do doskonały sposób na
zabezpieczenie mienia podczas nieobecności w domu. Urządzenia mogą
samoczynnie uruchomić alarm dźwiękowy lub świetlny, który
w razie potrzeby odstraszy potencjalnego intruza. Kamery zaalarmują także
właściciela, kiedy wykryją niepożądany ruch w wybranych do monitorowania obszarach. Dzięki możliwości wydzielenia stref wykrywania ruchu użytkownik może mieć pewność, że nie będzie niepotrzebnie niepokojony, np.
z powodu przejeżdżającego za oknem auta. Tapo C110 i C210 nagrywają obraz
w rozdzielczości 3MP czyli 2304 × 1296 px. Tak wysoka jakość pozwala na bezproblemowe rozpoznanie twarzy osób, nawet jeśli znajdują się one w dużej
odległości od kamery. Dodatkowo Tapo C210 wyposażono w szerokokątny
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obiektyw (o możliwości obrotu horyzontalnego o 360°), który doskonale nadaje się do
monitorowania dużej przestrzeni.
Urządzenia można obsługiwać przez aplikację
Tapo (dostępna na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android). Dzięki niej można
zarządzać nawet 32 kamerami ulokowanymi
w różnych miejscach, np. kuchni, hallu, pokojach i jednocześnie odtwarzać obraz nawet
z czterech różnych kamer na jednym ekranie.
W razie wykrycia intruza aplikacja natychmiast
wysyła powiadomienie push do właściciela.
Atutem kamer jest funkcja trybu nocnego
z nagrywaniem w podczerwieni, dzięki której
możliwe jest wykrywanie ruchu w ciemności
na znacznej odległości: aż do 9 m w przypadku
Tapo C110 oraz do 30 w przypadku Tapo C210.
Tryb nocny docenią rodzice, którzy chcieliby
monitorować małe dzieci śpiące w oddzielnym pokoju. Wystarczy, że sprawdzą obraz
w telefonie, by upewnić się, że wszystko jest
w porządku.
Kamery mogą być także wykorzystywane do
dwukierunkowej transmisji wysokiej jakości
audio. Pozwalają na skomunikowanie się podczas nieobecności właściciela domu z obecnymi w nim osobami. Dzięki kamerom Tapo
rodzice mogą obserwować pozostawione
w domu starsze dzieci i na przykład na bieżąco instruować je w zależności od zaistniałej

19
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potrzeby. Funkcję rozmowy docenią także opiekunowie zwierząt, którzy
przez wbudowany głośnik mogą upomnieć swoich pupili za każdym razem,
gdy zauważą, że te zachowują się w nieodpowiedni sposób.
Kamery posiadają funkcję harmonogramu zapisu, dzięki której automatycznie nagrywają obraz w oparciu o wyznaczoną datę i godzinę, nawet jeśli nie
wykryją ruchu. Zastosowanie karty Micro SD (obsługa do 256 GB,) pozwala
zapisywać nagrywany materiał z 21 dni (512 godzin). Za pomocą aplikacji Tapo
użytkownik może w każdej chwili i z dowolnego miejsca odtworzyć wybrany
fragment nagrania.
Kamery Tapo C110 i Tapo C210 objęte są 36-miesięczną gwarancją
producenta.
Więcej informacji na temat Tapo C110 oraz Tapo C210 dostępnych jest na
stronie internetowej.
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Apple Music otrzyma
bezstratną jakość kompresji
dla całego katalogu oraz
wprowadza Spatial Audio
z Dolby Atmos
Czytaj dalej....

iFixit rozebrało
24-calowego iMaka
Czytaj dalej....

iOS 15 będzie miał m.in.
ulepszone powiadomienia oraz funkcje śledzenia
żywności
Czytaj dalej....
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iFixit rozebrało
lokalizator AirTag
Czytaj dalej....

M1 iPad Pro może
pobierać aktualizacje
oprogramowania przez 5G
Czytaj dalej....

Prosser: Nowe modele
MacBooka Pro na
WWDC 2021
Czytaj dalej....
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iPod Max z obsługą Apple
Music Lossless i AirPods Max
Czytaj dalej....

Prosser: Apple Watch Series
7 z płaską krawędzią, nowa
opcja koloru zielonego
Czytaj dalej....

Apple wprowadza nowy
program partnerski dla
subskrypcji Apple Podcasts
Czytaj dalej....
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„Dźwięki tła”: nowa funkcja
iOS, pomagająca w skupieniu, uspokojeniu i odpoczynku
Czytaj dalej....

iOS 14.7 beta umożliwia
ustawienie timerów na
HomePodzie za pomocą
aplikacji Home
Czytaj dalej....

Żadne słuchawki AirPods
ani HomePody nie będą
obsługiwały nowego Apple
Music w bezstratnej jakości
Czytaj dalej....
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WarnerMedia i Discovery
łączą siły – TVN24 jako CNN,
Player.pl wchłonięty przez
HBO Max? Wszystko jest
możliwe
Czytaj dalej....

Amazon obniża cenę
usługi Amazon Music HD
Czytaj dalej....

Prosser: Następny MacBook Air będzie kolorowy, jak nowe iMaki
Czytaj dalej....
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AirTags działają jako
wyzwalacze NFC dla Apple
Shortcuts
Czytaj dalej....

Apple zatrudniło
Scotta Croyle’a
z HTC do
nadzorowania
projektowania
sprzętów Beats
Czytaj dalej....

Apple twierdzi, że App Store
zapobiegł oszustwom
w wysokości 1,5 mld dolarów
w 2020 roku
Czytaj dalej....
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JBL Tour One
JBL Tour One to bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z redukcją hałasu.
Szczycą się inteligentnym, intuicyjnym interfejsem, doskonałą wydajnością i eleganckim wyglądem. To doskonały wybór dla wymagających
użytkowników.
JBL Tour One bezproblemowo eliminują zakłócenia w czasie rzeczywistym dzięki funkcji True Adaptive Noise Canceling. Dzięki temu można bez
przeszkód skupić się na swoich pracach lub zanurzyć w ulubionej muzyce.
Poziom redukcji hałasu dostosowuje się do zmiany otoczenia w czasie
rzeczywistym, jeśli np. użytkownik zdecyduje się na spacer. W prosty sposób można dostroić lub wyciszyć dźwięki otoczenia i głosy za pomocą
funkcji Smart Ambient, a także wykonywać krystalicznie czyste połączenia telefoniczne, nawet w hałaśliwym i wietrznym otoczeniu. Wszystko to
za naciśnięciem jednego przycisku. Certyfikat Hi-Res audio, obsługujący
częstotliwości do 40 kHz, zapewnia idealne wrażenia odsłuchowe. Pełnię
funkcji słuchawek JBL Tour One odkryć można dzięki bezpłatnej aplikacji My JBL Headphones. JBL Pro Sound z certyfikatem Hi-Res to bogaty,
mocny bas oraz ekscytujące wysokie tony. Muzyka zawsze będzie brzmiała
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niesamowicie dzięki dynamicznym
40-milimetrowym przetwornikom. Słuchawki JBL Tour One posiadają certyfikat
audio Hi-Res, obsługujący częstotliwości
do 40 kHz, aby zapewnić najlepsze możliwe brzmienie muzyki.
Technologia 4 mikrofonów zlokalizowanych na nausznikach zapewnia dokładne
i wyraźne połączenie głosowe – 2 adaptacyjne mikrofony formują wiązkę i zapewniają wyraźną i dokładną reprodukcję
głosu; technologia eliminacji echa akustycznego tłumi wszelkie echa i eliminuje
hałas. Takie rozwiązanie daje przyjemność
rozmowy niemalże twarzą w twarz podczas każdego połączenia głosowego.
Dodatkowo funkcje Ambient Aware i TalkThru pozwalają zarządzać dźwiękami
otaczającego świata. Kontrola tych funkcje
jest prosta i odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku oraz dostosowania ich
w aplikacji.
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JBL Tour One może pomóc stworzyć
idealny świat, w którym można w pełni
skupić się na swoich zadaniach. Jeśli użytkownik potrzebuje cichej przestrzeni,
może stworzyć ją za pomocą SilentNow,
w której NC jest aktywowane, ale muzyka
jest wyłączona. Dodatkowo automatyczne
wyłączanie słuchawek po ustalonym
przez użytkownika czasie pozwala oszczędzać baterię. Można też uzyskać pomoc
w budzeniu się dzięki opcji My Alarm.
Przydatnym rozwiązaniem jest funkcja
Auto-Pause – automatyczne wstrzymywania odtwarzania na słuchawkach po ich
zdjęciu. Wszystkimi tymi funkcjami steruje
aplikacja My JBL Headphones.
Słuchawki JBL Tour One zapewniają
łączność przez cały dzień, oferując do 25
godzin odtwarzania z włączoną technologią redukcji szumu i aż do 50 godzin
tylko z Bluetooth.
Można w nich również aktywować swojego asystenta głosowego za pomocą
jednego dotknięcia lub słowa-klucz,
aby uzyskać łatwy dostęp do cyfrowego
świata, ponieważ precyzyjna technologia
połączeń głosowych zapewnia krystalicznie czyste polecenia.
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Po co Polakowi smartfon?
Czytaj dalej....

Apple wycofuje peryferia
w kolorze gwiezdnej
szarości
Czytaj dalej....

Buffett: Sprzedaż prawie 10
mln akcji AAPL w zeszłym
roku była „prawdopodobnie
błędem”
Czytaj dalej....
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Kuo: iPad Mini 6
przesunięty na drugą
połowę 2021 roku
Czytaj dalej....

AirTag i breloczek z AliExpress
Czytaj dalej....

Nowe Beats Studio Buds
ujawnione w iOS i tvOS 14.6
Czytaj dalej....
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Kuo: Zaprojektowany przez
Apple modem 5G pojawi się
„najwcześniej” w 2023 roku
Czytaj dalej....

Rower VanMoof S3 to
wspaniały przykład
przyszłości usługi
Find My
Czytaj dalej....

Loewe powraca na polski
rynek
Czytaj dalej....
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Apple Watch Series 7:
Pomiar ciśnienia krwi oraz
poziomu cukru i alkoholu
we krwi
Czytaj dalej....

Procesory Apple M2 jeszcze
w lipcu
Czytaj dalej....
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Apple, Amazon i Google Smart
Home ogłaszają nowy standard
łączności „Matter”
Czytaj dalej....

Philips Hue będzie zgodny
z protokołem Matter
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Creative Live! Cam Sync 1080p V2:
Kamera z inteligentnymi funkcjami
„VoiceDetect” i „NoiseClean”
Creative Technology wprowadza do sprzedaży nową kamerę internetową
Creative Live! Cam Sync 1080p V2. Kamera Creative została specjalnie
zaprojektowana by spełnić oczekiwania osób pracujących zdalnie, uczących się w domu jak i początkujących streamerów, którym zależy na
dobrym obrazie i dobrej komunikacji. Kamera jest wyposażona w szerokokątny i jasny obiektyw Full HD o polu widzenia 77 stopni. Dla zapewnienia wysokiej jakości, krystalicznej czystości rozmów producent umieścił
w urządzeniu dwa wielokierunkowe mikrofon typu MEMS, które zintegrował z autorskim, inteligentnym oprogramowaniem SmartComms.
Creative Cam Sync 1080p V2 jest kompatybilna z systemami zgodnymi
z certyfikatami UVC i wymaga tylko dostępnego portu USB typu A. Kamera
jest prosta i wygodna w obsłudze, nie wymaga instalowania dodatkowych
sterowników i działa natychmiast po podłączeniu do USB na komputerach PC lub Mac. Kamerka zapewnia wysokiej jakości obraz Full HD, którego rozdzielczość to nawet 1080P dla 30 klatek. Kamera jest wyposażona
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w klips montażowy, który zapewnia użytkownikom większą elastyczność
w znalezieniu najlepszego kąta widzenia. Dodatkowo w klipsie znajduje się
gwint, do którego możemy podłączyć większość standardowych statywów.
Dzięki najnowszemu zestawowi oprogramowania SmartComms zestaw
Live! Cam Sync 1080p V2 oferuje inteligentniejszy i łatwiejszy sposób
komunikacji online. Zupełnie nowa funkcja VoiceDetect umożliwia użytkownikom swobodne mówienie bez zakłóceń, ponieważ mikrofon automatycznie włącza się lub wyłącza w oparciu o technologię wykrywania
głosu. Funkcja NoiseClean-out ma za zadanie redukcję niepożądanych
szumów statycznych w tle podczas połączeń wideo. Wszystkie te funkcje są dostępne w najnowszej aplikacji Creative, którą można pobrać na
dowolną platformę z systemem Windows 10.
Zastosowane technologie w kamerze zapewniają czystą, nie zakłóconą
komunikację, łatwą konfigurację, kompatybilność z popularnymi aplikacjami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco
WebEx, Google Meet, Facebook Messenger i innymi, Creative Live! Cam
Sync 1080p V2 to kamera internetowa, która powinna spełnić nasze oczekiwania wobec tego typu urządzeń.

Cena i dostępność.
Kamera Creative Live! Cam Sync 1080p V2 można kupić w cenie 279zł i jest
dostępna na stronie Creative.com.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę creative.com
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NS 28 – koronatropiki
Mija już rok od wybuchu pandemii na skalę światową i niewiele się od
tego momentu zmieniło. Do niedawna trzeba było nosić maski wszędzie,
dalej są one niezbędne do normalnego funkcjonowania w mieście.
Cierpią na tym imprezy, restauracje i inne umilenia życia, które chociaż
odrobinę przenoszą nas poza dom. Jak to było w tych odległych czasach
bez tego wszystkiego?
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Już w połowie marca miałem przyjemność zapomnieć o tym wszystkim.
Jak? Wyjeżdżałem wtedy na Niebieską Szkołę 28, organizowaną przez
3Oceans, armatora znanego na całym świecie brygu STS Fryderyk Chopin.
Z wielkim szczęściem i dumą przyznać mogę, że był to już mój drugi rejs

w tym charakterze, za co mogę być jedynie niezmiernie wdzięczny losowi.
Ten NS rozpoczynał się ostatecznie na Dominikanie, w Casa de Campo,
niedaleko La Romany, gdzie kotwiczył mój statek, czyli mój dom na najbliższe niespełna dwa miesiące. W założeniu w trakcie rejsu mieliśmy zahaczyć o pobliskie wyspy północnej części Karaibów, potem wyruszyć na
Bermudy i w stronę Azorów, skąd przedostalibyśmy się do Europy i dalej
do Szczecina. Jak się okazało, wiele uległo zmianie wraz z biegiem rejsu…
Po wyczerpujących 14 godzinach w autobusie (w ostatniej chwili Warszawa,
krzyżując nam odrobinę plany, zamknęła lotnisko Chopina) dojechaliśmy
na miejsce naszej przesiadki, do Frankfurtu, skąd żegnając się czule z zimną
i deszczową zamaskowaną Europą, wyruszyliśmy samolotem na Dominikanę. Już pierwsze kroki po wyjściu z samolotu wywoływały uśmiech
na twarzy – obok płyty lotniska – palmy i gęste tropikalne zarośla, a na
zewnątrz ciepło, wręcz gorąco. Terminale lotniska wywoływały jeszcze
więcej szczęścia otwartymi gdzieniegdzie dachami z liści palmowych
i prześwitami dla drzew rosnących w budynku! Również widok z taksówki
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po drodze na statek był nie do opisania – dzikie chaszcze i pastwiska po
wznoszące się nad horyzontem góry. Niestety, pandemii udało się nas
tam dogonić – owe widoki pozostały jedynymi widokami Karaibów, które
przyszło nam zobaczyć, przez komplikacje z możliwością odwiedzenia
innych wysp dla przyjezdnych. Problemy tego typu nękały już poprzednie
Niebieskie Szkoły, mające wiele trudu z zawijaniem do portów karaibskich,
przez to też wyruszaliśmy z Dominikany otwartej, z czynnymi lotniskami,
w przeciwieństwie do Jamajki (pierwotnego początku trasy). Jak się również okazało, Dominikana, niestety, jest miejscem bardzo nastawionym na
turystów, przez co straciła w moich oczach prawdziwego ducha Karaibów,
jakiego poczułem rok temu na bardziej dzikich wyspach wschodnich. Jak
to określiła Pani Kapitan: „do takich Karaibów nie przywykłam”.
Niemniej po tygodniu egzotycznego raju wyruszyliśmy prosto na ocean,
rzucając jeszcze okiem na przewijające się po horyzoncie Puerto Rico. Ze
smutkiem patrzeliśmy, jak na GPS-ie przelatują bardzo blisko nas Bermudy,
które musieliśmy ominąć. Atlantyk był dla nas z początku bardzo miły,
goszcząc bezchmurnym często niebem, słońcem i ożywczym passatem. Co
prawda przez kilka dni nieustannie zrzucaliśmy i stawialiśmy z powrotem
najwyższe reje, bowiem gdy reagowaliśmy na wzmagający się wiatr, ten
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z powrotem cichł. Niewiele przed Azorami warunki zmieniły się i wzmógł
wiatr, wywołując największe do tego momentu przechyły. Miałem wtedy
akurat wachtę kambuzową i przez to chyba najzabawniejszą perspektywę
– dzięki takim widokom jak krzywo lejąca się woda z kranu czy patelnia
ustawiona pod dużym kątem względem podłogi.
Z dumą mogę powiedzieć, że byłem pierwszym, który krzyknął: „ląd na
horyzoncie!”. Po dwóch i pół tygodniach żeglugi zobaczyliśmy spowite
bardzo gęstymi i ciemnoniebieskimi chmurami wyspy Faial oraz Pico.
Statek przed wejściem do portu w Horcie przeszedł gruntowne porządki.
Z miejsca, gdzie zacumowaliśmy, widać było, jak piękne i dziwne są Azory.
Są to szalenie zielone wyspy z wielkimi klifami i górami i ni to egzotyczną,
ni to umiarkowaną roślinnością, gdzie koło kościoła rośnie palma obok
choinki. Do tego charakterystyczne stare portugalskie budynki dodają
oryginalności. Zaraz za naszą rufą cumował STS Johann Schmidt, o wiele
mniejszy szkuner z niemiecką Niebieską Szkołą, High Seas High School.
Po zakończeniu manewru wejścia do portu zaraz zaczęliśmy krzyczeć do
siebie nawzajem, dogadując się również, że jeśli jedna z załóg nie będzie
mogła zejść na ląd przez pozytywne wyniki testów (Johann Schmidt wpłynął parę godzin przed nami), to druga kupi jej słodycze. Kolejnego dnia
zeszliśmy na ląd, aby poddać się testom na koronawirusa. Niestety, po
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całym dniu czekania w napięciu okazało
się, że wirus dogonił nas i tam… Wieści
przybiły załogę na cały dzień, był to chyba
najgorszy moment w trakcie rejsu. Na
szczęście wszystko zmieniło się wieczorem tego parszywego dnia – dzięki zrozumieniu Pani Kapitan i załogi mogliśmy
zorganizować na nadbudówce dziobowej
(klasie) imprezę z mocnym nagłośnieniem.
Atmosfera rozluźniała się na widok załogi
ubranej wedle najlepszego możliwego
dresscodu – karaibskiego. Udało się nawet
zorganizować pogodę, czynnik na Azorach
bardziej dynamiczny niż na Mazurach.
I gdy wszelkie dotychczasowe problemy
zaczęły odchodzić na drugi plan, doszły
nas wieści pozytywnie zwieńczające ten
dziwny wieczór – poprzez różne znajomości nasi rodzice zorganizowali nam pizzę,
z dojazdem pod sam statek, oczywiście
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z zachowaniem reżimu sanitarnego. Do tego
żeglarze Johanna Schmidta zgłosili się z propozycją zakupu słodyczy, ponieważ dostali
pozwolenie na zejście na ląd. Po dostarczeniu słodkich kartonów półlegalnie na nasz
pokład z uśmiechem powiedzieli: „od żeglarzy, dla żeglarzy”, nie żądając zapłaty. Ów
niespodziewane zakończenie naszej przygody
z Azorami zostało głęboko w sercach każdego
załoganta i przywróciło niesamowicie wysokie morale na resztę podróży. A przecież jeszcze tak daleko do Europy…
Po wyruszeniu w ocean Atlantyk znów pokazał
swoje kaprysy, ściągając na nas istny sztorm.
Przez kilka dni płynęliśmy więc przy wietrze
nieprzekraczającym najpierw 30, a potem 40
węzłów, czyli 55 i 74 km/h. Fale wlewały się
przez dziób, aż w okolice drugiego masztu,
a życie pod pokładem nabrało nowego, zabawnego skrzywienia – przechyłu momentami
wręcz niepozwalającego wejść do własnej
kajuty, nie wspominając o ułożeniu się w koi
bez wypadania z niej. Mowa tu oczywiście
o tych pechowcach, którzy mieli swoje kwatery po burcie nawietrznej, tej wyżej. Ja do nich
należałem. Nie sposób jest sobie wyobrazić
i nie sposób opisać życia w takich warunkach.
Wymienić można choćby: prysznic z jedną
nogą na ścianie czy toaletę, zapierając się
obiema, chodzenie pod górę po stromym
zboczu okazującym się podłogą w korytarzu,
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siadanie na sobie nawzajem podczas posiłków
w mesie (ławki były w poprzek statku) oraz
fakt, iż same posiłki musiały być cały czas
trzymane w rękach, bo inaczej kończyły na
końcu stołu, rozbryzgując się po ścianie. Jednego poranka na śniadanie nie zostały podane
nawet talerze (kubki już dawno były na indywidualne zamówienie). Niemniej, po schowaniu się za Irlandią wiatr ucichł i mogliśmy już
spokojnie kierować się dalej na północ. Tak,
niestety tu również nasza trasa uległa zmianie, lecz uwzględniając, że sztorm ten wiał od
strony kanału La Manche, decyzja o opłynięciu
Szkocji była raczej uzasadniona.
Wraz ze zbliżaniem się do naszego kolejnego postoju, tym razem na kotwicy koło
miasteczka Stornoway na wyspie Lewis na
Hebrydach, wiatr malał coraz bardziej, kojąc
załogę. W pewnym momencie jednak ucichło
tak bardzo, że aby poruszać się w ogóle, jeśli
prędkości rzędu pół węzła można nazwać
ruchem, zmuszeni byliśmy zrzucić wszystkie
żagle i uruchomić maszynę. Wtedy akurat
byłem w wachcie trzeciej i muszę przyznać,
że północny Atlantyk o zachodzie słońca
przy całkowitym spokoju i lekkim pomruku
silnika spod pokładu to bardzo piękna rzecz,
piękniejsza, niż kiśnięcie między północą
a czwartą rano przy jakimś sztormie. Okolice Szkocji przyniosły nam wiele ciekawych
statków i innych światełek na horyzoncie, coś
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wielce niedocenianego z perspektywy
kogoś niemuszącego codziennie stać
przynajmniej godzinę na oku, z zadaniem
wypatrywania owych świateł, pośrodku
jakichś odległych plam na mapie.
Do Stornoway wpłynęliśmy rano,
z nadzieją przeczekania nasilających się
wiatrów o niekorzystnych dla nas kierunkach. Kolejne 2–3 dni zapowiadały się więc
wyśmienicie – bez lekcji, które odbywały
się tylko w morzu, bez alarmów do żagli
i wacht nawigacyjnych, w otoczeniu internetu i nadmiaru wolnego czasu. Oczywiście, załoga przystąpiła do nadrabiania
braków w śnie, wywoływanych nocnymi
wachtami, z rekordzistą liczącym sobie
zdaje się 16 godzin snu w czasie jednej
doby, wynik nie do pobicia w morzu. Znaleźliśmy dużo czasu na wspólne seanse
kinowe oraz, dzięki bliskości lądu, podziwiania widoków przez lornetkę i z rei.
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Mimo kilku zerwań z kotwicy przez silny wiatr w nocy, dni te niezaprzeczalnie odnowiły energię załogi i pozwoliły wyruszyć jeszcze dalej…
Koło Orkney Islands, w miejscu łączenia się Atlantyku i Morza Północnego,
naszym oczom ukazał się jeden z żeglarskich cudów świata. Są to okolice
o najsilniejszych prądach w Europie, okolice, w które niebezpiecznie jest
się zapuszczać małymi jednostkami przez niesamowite wiry wodne. Widok
jedyny w swoim rodzaju, niczym dwa walczące ze sobą przeciwne nurty
rzeki pośrodku morza. Względem wirów tych Chopin mógł zdziałać niewiele,
jak łódka w wannie walcząca ze strumieniem z prysznica, kontry na sterze
dawały tyle, co nic, kurs i tak skakał o nawet 20 stopni na boki, nieporuszony naszą konsternacją. Prędkościomierz, pokazujący prędkość nad dnem,
wskazywał niespotykane dotąd wartości rzędu 18 węzłów (Chopin ma ograniczenia konstrukcyjne w okolicach 15 węzłów względem wody). Niemniej, po
przejściu przylądka, wszystko wróciło do normy i powróciliśmy do zwykłej
żeglugi. Morze Północne, jak rok temu, nie częstowało wiatrem praktycznie
w ogóle, lecz starczyło go na względne poruszanie się w stronę Skagerraku.
Przy minimum chmur i pięknym słońcu obserwowaliśmy liczne platformy
obecne między wyspami brytyjskimi a Norwegią, w rekordowym momencie
widać było naraz aż 11 z najwyższych rei.
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Wchodząc w Skagerrak, wbiliśmy się w istny korek w ruchu morskim, nie
wiem, czy widziałem kiedyś taki ruch na morzu. Pośród różnych statków
przewinął się również istny gigant, należące do Cosco Shipping monstrum mające 400 metrów długości i 60 szerokości. Minął nas w odległości ledwie mili, a tak przytłaczał ogromem, że patrząc przez lornetkę, nie
obejmowałem go w całości. Niedaleko wyspy Laeso, zaraz po przylądku
Skagen, znów przyszło nam przeczekiwać trudne warunki, tym razem
jednak pobiły one wszystkie dotychczasowe przeciwieństwa. Momentami czuliśmy się, jakbyśmy dalej byli w morzu, bowiem przy wietrze
dochodzącym do 57 węzłów bryg trzymający się na kotwicy skakał na
falach nie gorzej niż na Atlantyku. O dziwo, przez dwie noce, kiedy tam
kotwiczyliśmy, kotwica zerwała się nie więcej niż raz, jeśli w ogóle.
Po wciągnięciu kotwicy wyruszyliśmy pomiędzy cieśniny duńskie, lecz Pani
Kapitan miała dla nas coś w rodzaju niespodzianki – przeszliśmy bowiem
przez wszystkie te wąskie przejścia na żaglach. Widzieliśmy, jak rok temu,
zamek Hamleta – niestety przemknął nam w deszczu podczas manewru
brasowania przy zmianie kursu. Dalej, koło Kopenhagi, oglądać mogłem
lądujące i startujące samoloty. Wreszcie! ¬– ponieważ rok temu ruch lotniczy był wstrzymany przez pandemię. Po wpłynięciu na Bałtyk czuć było, jak
wszystko zmierza już ku końcowi. Koniec dni lekcyjnych, cała załoga wylegująca się na ciepłym pokładzie, niewiedząca, co ze sobą zrobić. W ramach
atrakcji wykonaliśmy dwa zwroty przez sztag po ówczesnym wykładzie
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o manewrze, bardzo interesującym. Podczas
takiego manewru, przechodząc dziobem linię
wiatru, statek rejowy zatrzymuje się i zaczyna
chwilę cofać, przez co wymagane jest maksimum zgrania ze strony załogi, aby bardzo szybko
dokończyć manewr i nie stracić kontroli nad
jednostką. Na szczęście moi ludzie, będący już
w zasadzie rodziną, wykonali manewr podręcznikowo, co zresztą potwierdziła nasza Pani Kapitan.
Niestety, w końcu przyszedł ten dzień, gdzie na
nawigacji figurowały już same polskie nazwy
przy brzegu. Gdzie, choć na pokładzie było cieplutko i starczyła koszula hawajska i szorty (czyli
słońce i 15+ stopni), nastroje zaczęły zmieniać
się. Wiedzieliśmy, że już mniej niż dzień dzieli
nas od zejścia na ląd. Ostatni alarm do żagli,
z komendą „klar na portowo”, ostatnie wejście
na reje, robiło się smutno. Po prawie dwóch
miesiącach mieszkania na tym statku w takim
wybitnym gronie każdy zaczynał czuć, że po
powrocie zacznie mu tego brakować, czegoś
wręcz jak rodziny. Rano zaczęliśmy wchodzić
od Świnoujścia. Kartki w mesie na wpisy dla
każdego z załogantów dały nam możliwość
napisania każdemu czegoś szczerego, od serca,
z czym może odjechać w swoją stronę. Mam
wrażenie, że trudno o drugi tak pozytywny
i zgrany zespół, który bezkonfliktowo przeszedł
taką trudną drogę wspólnie, będzie mi Was
brakować. Z takimi przemyśleniami każdy, bez
wyjątku, pożegnał się ze statkiem, gdy przyszło
nam opuścić pokład przy Wałach Chrobrego. Do
zobaczenia, Fryderyku!
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Domowa

sieć WiFi na
System WiFi 6 Mesh AX6600

Deco X90

6

-stkę!

Dzięki Deco X90 z łatwością stworzysz super wydajną sieć WiFi o sumarycznych prędkościach
do 6600 Mb/s na całej powierzchni domu. Jednoczesna praca i nauka zdalna, streaming multimediów

w wysokiej rozdzielczości oraz intensywny ruch danych generowany przez gry online? Żaden problem!
Deco X90 zapewnia tak dużą wydajność, że żadne połączone urządzenie nie będzie musiało
czekać na swoją kolej.

WiFi 6

Prędkośc WiFi
do 6600 Mb/s
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w całym domu

Port WAN
2,5 GbE

Pakiet TP-Link
HomeShield
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Błyskawiczna produktywność
dzięki pracy #iPadOnly
Są już nowe, znacznie szybsze iPady Pro. Znowu jak bumerang wraca
pytanie o to, czy iPada można faktycznie używać do normalnej pracy.
Prawie każda recenzja nowych iPadów skupia się na tym, jaki to jest
perfekcyjny hardware, za którym nie nadąża software. I miejscami trudno
się z tym nie zgodzić. Ale kluczem do efektywnej pracy na iPadzie są
jednak ludzkie przyzwyczajenia i strach przed zmianami.
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Mój obecny setup do pracy to iPad Pro 11" z zeszłego roku z klawiaturą
Magic Keyboard i piórkiem Apple Pencil. Poniżej podam przykłady na to,
jak ten zestaw zapewnia mi błyskawiczną produktywność. Pokażę także,
jak Ty możesz zyskać, przesiadając się na iPada!

Od zera do bohatera w kilka sekund dzięki
#iPadOnly
Kluczem do produktywności na iPadzie jest kompletna zmiana nawyków z pracy na Macu. Nie, iPad nigdy nie będzie Makiem, a Mac iPadem.
I to, że iPad ma iPadOS, czyli iOS w wersji iPadowej to plus, a nie minus!
No to zaczynamy!

Pisanie tekstów do iMagazine na iPadzie
Najpierw odpalam aplikację MindNode do map myśli, w której tworzę
szkic artykułu. Dzięki skrótom klawiszowym szybko tworzę listę zagadnień, które chcę poruszyć. Dzięki dotykowemu ekranowi sprawnie przesuwam je w różne miejsca. Kiedy plan tekstu jest gotowy, eksportuję
go za pomocą share sheet w formacie Markdown do aplikacji iA Writer,
gdzie piszę właściwy tekst. Gotowy felieton przesyłam do sprawdzenia
Magdzie z Nozbe…
…Ale uwaga! Nie za pomocą e-maila! Prosto z iA Writer tekst poprzez aplikację Working Copy leci do serwisu GitHub do naszego repozytorium tekstów.
Wtedy w aplikacji Nozbe Teams w zadaniu powtarzającym się co miesiąc
„Felieton iMagazine” wspominam @Magdę, aby dać jej sygnał, że jest artykuł do sprawdzenia. Gdy upora się z redakcją moich wypocin, daje mi znak
w komentarzu. Wówczas ja za pomocą Working Copy pobieram najnowszą
wersję artykułu z GitHuba i automagicznie aktualizuje się on w iA Writer.
Wtedy czytam go jeszcze raz, doceniając poprawki Magdy. Gdy uznam za

Kluczem do produktywności na iPadzie jest kompletna zmiana
nawyków z pracy na Macu. Nie, iPad nigdy nie będzie Makiem,
a Mac iPadem. I to, że iPad ma iPadOS, czyli iOS w wersji
iPadowej to plus, a nie minus! No to zaczynamy!
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stosowne, dodaję jeszcze swoje dwa grosze i tekst z iA Writer eksportuję do
Worda, by ostatecznie wysłać go e-mailem do redakcji iMagazine.

Moc automatyzacji, czyli skróty Siri Shortcuts
Gdy piszę teksty na bloga, do dziennika lub gdy po prostu robię notatki,
cały proces jest jeszcze sprawniejszy, bo używam skrótów Siri Shortcuts.
Mam osobne skróty dla każdego rodzaju tekstu, dzięki czemu każdy z nich
jest od razu poprawnie sformatowany. Mam również skróty na eksport tekstu do odpowiednich formatów: na mój prywatny blog, na blog Nozbe itp.,
i to za pomocą różnych aplikacji. Skróty Siri Shortcuts wszystko spinają.
Kiedy muszę stworzyć nowy typ treści, najpierw zastanawiam się, czy nie
wystarczy lekko zmodyfikować jednego z moich skrótów, aby zoptymalizować proces.
Ponadto, dzięki temu, że przechowuję pliki w iCloud, a Siri Shortcuts działają praktycznie tak samo na iPadzie i na iPhonie, często nawet złożone
zadania zaczynam na iPadzie, a kończę lub poprawiam na iPhonie!
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Jestem już tak bardzo #iPadOnly, że zrobienie wielu rzeczy na Macu byłoby
dla mnie trudne lub wręcz niemożliwe. Wynika to z tego, że jestem praktycznie uzależniony od skrótów wypracowanych na urządzeniach mobilnych. To dzięki nim jestem błyskawicznie produktywny na iPadzie!

Montaż wideo za pomocą Luma Fusion
Ostatnio, razem z córkami, miałem okazję pobawić się dronem Mavic Air
i nagrać kilka fajnych ujęć. Szybko pojawiło się pytanie: jak nagrane materiały zmontować z filmami z iPhone'a, jeśli nie mam przy sobie Maca z Final
Cut Pro? Nic trudnego! Dzięki podręcznemu hubowi USB-C szybko zgrałem
wideo z karty micro SD drona do iPada. Wideo z iPhone'a już na nim było,
bo przecież działa synchronizacja w Photos. Następnie odpaliłem aplikację
Luma Fusion, użyłem tych kilku różnych ścieżek wideo, dokonałem kilku
zmian i otrzymaliśmy naprawdę niezły film. Następnie szybki eksport pliku
prosto z Luma Fusion do Vimeo i już mogłem wysyłać link do filmu znajomym. iPad Pro jest tak szybki, że eksport filmu w 4K wcale nie trwa długo.
I nie uruchamia się żaden wiatrak, bo… iPad nie ma wiatraka!

Podpisywanie dokumentów dzięki Apple Pencil
Jeszcze kilka lat temu, kiedy odsyłałem dokumenty PDF podpisane za
pomocą Apple Pencil, adresaci krzywili się i mówili, że to im nie wystarczy.
Na szczęście czasy się zmieniły. Dziś, gdy muszę wypełnić formularz lub
podpisać dokument, eksportuję go do PDF (za pomocą skrótu albo okna
wydruku w iOS), a następnie wyciągam ołówek od Apple i go podpisuję. Co
więcej, w iPadOS można na stałe zdefiniować ten sam podpis, więc wystarczy go tylko nanieść na odpowiednie miejsce w dokumencie i gotowe.
Spróbujcie takich rzeczy na pececie!

Aplikacje niemal do wszystkiego
Zjawisko to nazywam „Appification”. Zamiast korzystać ze stron www
serwisów, z których często korzystam, ściągam aplikacje na iPada. Kiedy
sytuacja pandemiczna pozwoli na podróżowanie, hotele znowu będę rezerwował w aplikacji Booking lub AirBNB. Opinie i recenzje filmów sprawdzam
w aplikacji IMDB. Filmy i seriale oglądam w aplikacjach Netflix, Prime Video,
Disney+… Dzięki temu mogę ściągać filmy, aby obejrzeć je w doskonałej jakości, niezależnie od tego, jakie mam akurat połączenie z internetem.
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Wolę takie podejście i wolę używać aplikacji, które często są bardzo
dobrze zintegrowane z systemem iPada. Użytkownicy Maców muszą wchodzić na osobne strony internetowe.

Jakość wideokonferencji wzrosła
Aplikacja Zoom, której używamy w firmie do wideokonferencji, została
znacząco ulepszona na iPadOS. Podczas rozmowy mogę współdzielić
ekran iPada z uczestnikami spotkania. Co ciekawe, aplikację Zoom mogę
ustawić tylko na pół ekranu, a na drugiej połowie mieć otwarte notatki. Do
tego iPad Pro ma lepszą kamerę do rozmów wideo
niż jakikolwiek Mac. A nowy iPad Pro ma jeszcze
center stage, czyli śledzenie twarzy, jeszcze go nie

Podczas rozmowy mogę
współdzielić ekran iPada
z uczestnikami spotkania.
Co ciekawe, aplikację Zoom
mogę ustawić tylko na pół
ekranu, a na drugiej połowie
mieć otwarte notatki. Do tego
iPad Pro ma lepszą kamerę
do rozmów wideo niż jakikolwiek Mac. A nowy iPad Pro
ma jeszcze center stage, czyli
śledzenie twarzy, jeszcze go
nie testowałem, ale przypuszczam, że będzie super.

testowałem, ale przypuszczam, że będzie super.
Takie fajerwerki tylko na iPadzie!

Czy wiesz, że iPad jest online przez
cały czas, dzięki LTE?
W ramach wykupionego abonamentu mam na iPhonie nielimitowany pakiet danych. Operator oferuje
mi też dodatkową kartę SIM i wykorzystuję ją w iPadzie. Dzięki temu, pracując na iPadzie, zawsze jestem
online. MacBooki nadal tego nie gwarantują. Mając
laptopa, ciągle musisz szukać Wi-Fi lub próbować
korzystać z internetu przez iPhone'a, martwiąc się,
czy bateria w telefonie zaraz nie padnie. Mnie ten
problem już nie dotyczy.
Taki układ upraszcza wszystko. Pliki są w iCloud, na
Dropboksie lub GitHubie. Do większości z nich mam
dostęp lokalnie na iPadzie, a jeśli nie, to szybko
mogę je pobrać z internetu. Dlatego też cieszę się, że
w nowych iPadach wprowadzili już 5G.

Bez zmiany nawyków się nie obejdzie!
Przykłady zadań, które wykonuję na iPadzie, mogę mnożyć w nieskończoność. Wiem jednak, że nie przekonam Cię do stylu pracu #iPadOnly, jeśli
nie zechcesz zmienić swoich nawyków.
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Również przez to przechodziłem.
Dziś wszystkie pliki przechowuję w chmurze. Musiałem przetestować sporo
aplikacji, aby odnaleźć te, dzięki którym faktycznie pracuje mi się na iPadzie znacznie lepiej niż na Macu.
Do pisania tekstów nie musisz korzystać z tych narzędzi, których używam
ja. Jest mnóstwo świetnych aplikacji na iPada. I powstają kolejne, takie jak
Drafts, Craft czy Notebooks 10. Jest Pages, a nawet Microsoft Word.

Dziś wszystkie pliki przechowuję w chmurze. Musiałem przetestować sporo aplikacji, aby odnaleźć te, dzięki którym faktycznie pracuje mi się na iPadzie znacznie lepiej niż na Macu.

Do rysowania jest już Photoshop czy Procreate. Do notowania – Notability,
Linea Sketch czy po prostu świetna aplikacja Notatki wbudowana w iOS.

Tak, iPad jest już mocny i mam nadzieję, że
będzie jeszcze mocniejszy z iOS15
Już w tym miesiącu odbędzie się konferencja WWDC i dowiemy się, co
przed nami w iPadOS15. Mam nadzieję, że za świetnym hardware'em pójdzie też jeszcze lepszy software.
Jak dla mnie iPadOS już teraz jest ekstra, ale chciałbym ulepszeń. Są
obszary, które ewidentnie wymagają poprawek, np. multitasking, zarządzanie RAM oraz Siri Shortcuts. Liczę także na możliwość nagrywania
ścieżki podcastu podczas jednoczesnej rozmowy wideo. Mam nadzieję, że
się tych usprawnień doczekam. Wtedy też zdecyduję, czy zmieniam iPada
Pro na model tegoroczny i jaki rozmiar wybiorę (kusi mnie ten większy).
Będzie, co ma być, ale iPad już teraz jest dla mnie najbardziej produktywnym komputerem na świecie. Połączenie świetnych aplikacji, ciągłego dostępu do internetu, długiego czasu pracy na baterii,
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automatyzacji Siri Shortcuts i współdzielenia wszystkiego z iPhone’em
jest dla mnie po prostu nie do pobicia.
Z pracą na iPadzie jest jak z pracą z domu, którą od lat promujemy
w Nozbe. Kiedyś mówiono nam, że nie da się pracować z domu. Pandemia
to postrzeganie zmieniła.
Wciąż słyszę, że na iPadzie mało kto może pracować i… wprawdzie pandemii iPadowej nie będzie, jeżeli jednak ktoś jest faktycznie zdecydowany,
aby zmienić swoje nawyki i spróbować podejść do iPada jak do innej
platformy komputerowej, odkryje błyskawiczną produktywność, której ja
doświadczam codziennie. Spróbuj, nie pożałujesz!

LIFESTYLE

Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Mi Portable Electric
Air Pump
Kompresor Xiaomi Mi Electric
Air Pump skuteczne i błyskawiczne napompuje opony
samochodowe (do 5 razy),
piłki (do 41 razy) czy koła
rowerowe (do 8 razy). Posiada
automatyczne dostosowanie ciśnienia oraz odcięcie
dopływu powietrza i wbudowaną latarkę. Kompresor jest
mały, poręczny, na baterie.
Możemy zabrać go wszędzie
ze sobą. W zestawie znajdziemy końcówki do wentyli
samochodowych, wentyli
rowerowych Presto oraz szpilę
do piłek.

Cena: 199 PLN
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Moshi Muse 13" 3-in-1 Slim Laptop Sleeve
Piękny, smukły pokrowiec Moshi Muse 3-in1 Slim mieści laptopy o przekątnej 13”, a dzięki dodatkowej kieszeni można w nim również przechowywać adaptery i kable – jest to idealne rozwiązanie do użytku
w podróży. Aby zapobiec przypadkowemu wysunięciu laptopa, wykorzystano rozwiązanie SlipGrip, które zapewnia bezpieczeństwo urządzeniu
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ergonomii. W celu
poprawienia komfortu korzystania z laptopa pokrowiec ma funkcję
15-stopniowej podstawki. Wykonany jest z ekologicznej skóry.

Cena: 329 PLN
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Elektryczna klapa do samochodu?
Rynek akcesoriów aftermaketowych do samochodów jest ogromny.
Można dodawać różne opcje, nawet takie, których oryginalnie nigdy nie
było w danym modelu samochodu. Takim rozwiązaniem jest np. bardzo
praktyczna, elektryczna klapa. Nic nie ułatwia pakowania bagażnika, gdy
mamy ręce zajęte, jak automatycznie otwierająca się klapa. Takie klapy,
do ponad 300 modeli samochodów – od Volvo, przez Nissana, po Teslę
– produkuje Hansshow. Koszty, w zależności od wersji i dodatkowych
opcji takich jak czujnik nożny, wahają się od 400 do 600 dolarów. Ale
zainteresowani będą mogli skorzystać z 15% rabatu, używając podczas
zakupu kodu „iMagazine”.

Zobacz więcej...
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Braun Silk-épil 9 Flex
Braun Silk-épil 9 Flex to pierwszy na świecie depilator mechaniczny
z w pełni elastyczną głowicą, bez problemu utrzymującą kontakt ze
skórą i płynnie dopasowującą się do konturów ciała. W zestawie znajduje
się wiele wymiennych nasadek. Pozwolą one jednym ruchem zmienić
depilator np. w szczoteczkę peelingującą. W wybranych zestawach wraz
z depilatorem znajdziemy urządzenie do pielęgnacji twarzy Braun FaceSpa. Całość idealnie nadaje się do spakowania w podróż dzięki dołączonemu eleganckiemu etui. Cena sugerowana w zależności od modelu:
599–999 zł.

Cena: 599–999 PLN
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Projekt hot tub
Ostatni rok, z oczywistych względów, był co najmniej dziwny. Pandemia,
która ogarnęła świat, miała jednak kilka plusów. Jednym z nich jest fakt,
że dała nam szansę naprawdę docenić nasze domy i ogrody.
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Miejsce, które do tej pory dla wielu z nas było jedynie sypialnią, stało się
teraz centrum naszego życia. Nie ma się więc co dziwić, że w pewnym
momencie w sklepach budowlanych brakowało popularniejszych produktów. Skoro pracować się nie dało, skoro i tak musieliśmy siedzieć w domu,
to dlaczego nie wziąć się za ten remont? Albo zrobić jakieś udoskonalenia,
na które zazwyczaj nigdy nie było czasu.
W naszym wypadku szalejący wirus, zakazy podróży i inne atrakcje, które
zafundował nam COVID-19, oznaczały dodatkowo, że nie mogliśmy z żoną
wybrać się na zaplanowaną wycieczkę w ramach naszej 10. rocznicy ślubu.
Powstało więc pytanie: Co zrobić, jeśli nie można nigdzie jeździć? Jaki inny
prezent możemy sobie z tej okazji sprawić?

Tak właśnie narodziła się idea projektu hot tub
Skoro nie można pojechać na egzotyczny wyjazd, dlaczego nie zrobić sobie
swojego małego kurortu w zaciszu własnego ogródka? Oboje z żoną zawsze
lubiliśmy wodę, jej szum, dotyk, zapach. Ma ona w sobie coś uspokajającego i relaksującego. Przecież nic tak nie odpręża po ciężkim dniu pracy,
jak gorąca kąpiel.
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Co ciekawe, dopiero wizyta u naszych znajomych przekonała nas ostatecznie do zakupu jacuzzi. Do tej pory bowiem tego typu atrakcje kojarzyły
nam się raczej z kurortami spa czy wyjazdami wakacyjnymi. Czymś, co
robisz raz na jakiś czas i dopóki nie kupiliśmy sobie własnego jacuzzi, nie
sądziliśmy, że będzie to rzecz, z której tak często będziemy korzystać.
Największą zaletą hot tuba nie są bąbelki czy masaże (choć są one fajne),
nie jest nawet to, że spędza się razem więcej czasu (co jest przecież bardzo
ważne). Nie, największą zaletą hot tuba jest to, że jest „hot”. Nieważne, że za
oknem jest tylko kilka stopni – tak naprawdę to nawet lepiej. Gdy siedzisz
w wodzie nagrzanej do 40C, jest ci to zwyczajnie obojętne, możesz w pełni
cieszyć się urokami spędzania wieczorów na swoim ogródku nawet wtedy,
gdy normalnie nie chciałoby Ci się wyściubiać nosa z domu.

No dobra, to jacuzzi… tylko jakie?
Gdy już decyzja została podjęta, narodziło pytanie, jakie jacuzzi wybrać?
Normalne, dmuchane, a może drewniane? Dla sześciu osób czy czterech?
Z podświetleniem czy bez? Ile masaży powinno mieć? Jak to zwykle bywa
podjęcie decyzji, że coś się chce, jest zazwyczaj dopiero pierwszym krokiem w podróży.
My ostatecznie zdecydowaliśmy się na dmuchane spa. Z dwóch powodów. Koszty, które są kilkukrotnie niższe w porównaniu do normalnego
spa oraz fakt, że może ono równie dobrze służyć nam za basen dla
dziecka, jak i spa dla nas.
Zaletą „normalnych” hot tubów jest zdecydowanie jakość i ilość różnych
rodzajów masaży, jakie oferują. Jednak ich głównym minusem jest to, że
często są to dość specyficznie wyżłobione wanny, w których raczej należy
po prostu siedzieć w jednym miejscu.
Jeśli już wiemy, jaki rodzaj spa wybieramy, to następnym kluczowym
pytaniem, jakie należy sobie zadać, będzie rozmiar. Z własnego doświadczenia mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie ma co sugerować
się opisem producenta o tym, ile osób zmieści się do hot tuba. Czteroosobowe wersje są tak naprawdę dla dwóch osób, a sześcioosobowe
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dla maksymalnie czterech. No chyba że ktoś lubi siedzieć ściśnięty jak
sardynka.
Kluczowe jest to, ile miejsca mamy w środku i według mnie jedyna słuszna
rada w tym momencie to: im większe, tym lepsze. Naprawdę nie ma sensu
oszczędzać tych kilkuset złotych różnicy w cenie i obniżać sobie komfort
używania swojego jacuzzi.
Inne ważne parametry, na jakie warto zwrócić uwagę:
• Czy jacuzzi ma system szybkiego nagrzewania się?
• Jak mocne są wbudowane dysze powietrzne i ile ich jest?
• Czy spa może być używane przez cały rok? Nawet jak nie chcemy korzystać z niego w zimie, warto wybrać model, który może działać przy
niskich temperaturach, które przecież mogą zdarzyć się zarówno wiosną,
jak i jesienią.
• Czy ma pokrywkę zapewniającą dobrą izolację w celu lepszego utrzymania temperatury wody?
Oraz, przede wszystkim, jak głośne jest samo spa. Widzisz, aby poruszyć
prawie 1000 l wody i zapewnić ci miłe doznania, Twoje spa musi być wyposażone w dość mocną pompę, a ta często działa jak duży odkurzacz.
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Muszę przyznać, że większość dmuchanych jacuzzi nie różni się od siebie tak
bardzo. W naszym wypadku to właśnie głośność działania była powodem
wyboru modelu MSPA Bergen (Model z 2021 roku), który cały mechanizm
ma wbudowany wewnątrz dmuchanych ścian, a nie wystawiony na zewnątrz.
Nie dość, że według mnie wygląda to ładniej, to jeszcze dodatkowo nieco
wycisza działanie samej pompy.

Hot tub to dopiero początek
Jak mawia mój tato: „Kupić auto to nie sztuka, sztuką jest je utrzymać”. Nie
inaczej jest w przypadku hot tubów. Samo jacuzzi jest fajne, ale by móc
naprawdę się nim cieszyć i jednocześnie nie zbankrutować, używając go,
warto zadbać o kilka detali i zakupić kilka dodatkowych akcesoriów.
Przede wszystkim nie polecam stawiać takiego spa bezpośrednio na trawie. Wszelkie kamienie, gałęzie czy inne ostre obiekty mogłyby je bowiem
przebić. Dodatkowo kontakt z zimną glebą będzie negatywnie wpływał na
utrzymanie temperatury wody i zwiększy Twoje rachunki za prąd.
Absolutnie niezbędne jest więc zakupienie ochraniacza podłogi. My zdecydowaliśmy się na ten od Lay-Z-Spa oraz dodatkowo na zbudowanie
małego tarasu z desek dla samego spa.

Skoro już mowa o prądzie, jeśli swoje jacuzzi podłączacie do prądu
z gniazdka w domu, warto kupić sobie monitor prądu (np. taki), dzięki
czemu będziecie w stanie ustalić swoje cykle nagrzewania wody
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i podtrzymywania jej temperatury, aby ograniczyć koszty związane z używaniem samego jacuzzi.
Osobnym tematem będzie utrzymanie dobrego stanu wody wewnątrz hot
tuba. Tu z pomocą przyjdzie wam pływak do dawkowania chloru (np. taki)
oraz same tabletki z chlorem i środki Ph+ i Ph- do kontrowania stanu Ph
wody. Polecam używać tabletek z chlorem, gdyż dzięki pływakowi można
wrzucić 1 tabletkę na prawie tydzień i zapomnieć o temacie (zamiast
codziennie dosypywać proszek) oraz środki Ph+ i – w formie płynu lub rozpuszczalnego proszku, tak by łatwiej mieszały się z wodą w spa.
Przydatne będzie również coś do czyszczenia samego spa, jak i kilka akcesoriów zwiększających jego użyteczność:
• Zagłówki są akcesorium typu must have – my zdecydowaliśmy się na

takie i mogę je szczerze polecić każdemu.
• Warte uwagi jest też kupienie wodoodpornego światła LED, dzięki czemu
będziemy w stanie podświetlić sobie swoje spa. Zwłaszcza nocą daje to
rewelacyjny efekt.
• Z innych akcesoriów wartych uwagi wymienić można stoliczek na ręczniki/drinki czy stopień do wejścia do samego spa.
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• Niegłupim rozwiązaniem będzie też zakup parasola. W dzień ochroni
przed nadmiarem słońca, a w chłodniejszy dzień może zasłonić nas od
lekkiego deszczyku.
Czy w ogóle warto się w to bawić?
Według mnie – tak. Choć trzeba lubić kąpiele i wodę oczywiście.
Jacuzzi nie jest czymś, co kupisz, postawisz w ogródku i jest. Musi być stale
podłączone do prądu, by mogło filtrować wodę i utrzymywać temperaturę,
trzeba się zainteresować tematem samego dbania o stan wody (przecież
nie chcesz kąpać się w rosole) itd.
Niemniej frajda, jaką dostarcza, jest warta całego tego zachodu. Tegoroczna
wiosna jest niestety wyjątkowo zimna (to dziwne, skoro mamy niby globalne ocieplenie [zimna wiosna jest również oznaką globalnego ocieplenia
– przyp. Korekty]) i gdyby nie nasze spa pewnie z żoną rzadko korzystalibyśmy z naszego ogródka, a tak, stał się on centrum naszego wieczornego
życia i… pretekstem do kolejnego projektu – taras. Ale to już temat na
zupełnie osobny artykuł.
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Soundbary nie tylko na Euro

– nieoczywiste soundbary, na które warto zwrócić uwagę
Przed fanami piłki nożnej miesiąc sportowych emocji. Emocje, które po
raz pierwszy w historii będą transmitowane w Polsce z dźwiękiem Dolby
Atmos. Euro dla wielu jest pretekstem do zakupu sprzętu audio i wideo.
A skoro tak, to właśnie warto pomyśleć o soundbarach. Tym razem
mamy dla was trzy bardzo oryginalne i lekko zaskakujące propozycje.
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Soundbary cieszą się rosnącą popularnością, ale wciąż wiele osób zastanawia się
nad sensownością takiego zakupu. Czy warto kupić soundbar? Zdecydowanie
tak. W większości typowych mieszkań, a nawet domów nie ma miejsca na kompletne kino domowe, w dodatku w mieszkaniu dochodzi jeszcze kwestia komfortu współmieszkańców. Dlatego naprawdę warto inwestować w fajny sprzęt
audio, ale rozsądny, taki, który pozwoli nam cieszyć się dźwiękiem, a jednocześnie nie zagraci mieszkania i nie spowoduje, że u sąsiadów szklanki będą spadać
w kredensie. Stąd właśnie moda na soundbary, które są tym dobrym kompromisem pomiędzy jakością dźwięku, wielkością a nawet ceną sprzętu.
A o dźwięk warto zadbać. W przypadku Euro i wszelkich imprez sportowych po
to, aby zyskać więcej emocji. Naprawdę to robi różnicę, gdy słyszymy jedynie
komentarz i to w bardzo płaskim wydaniu wprost z telewizora, a gdy zyskujemy
odgłosy kibiców, kopnięcia piłki, a czasem nawet przekleństwa zawodników.
Dźwięk oddziałuje na nasze zmysły podobnie jak wzrok, więc dopiero ich połączenie zapewnia komplet doświadczeń.
Warto też zwrócić uwagę na treści telewizyjne i ich ewolucje w ostatnich
latach. Produkcje serialowe to obecnie długometrażowe filmy podzielone na
odcinki, realizowane z olbrzymim rozmachem, zaangażowaniem. W efekcie
ich udźwiękowienie również stoi na wysokim poziomie. Ostatnio skończyłem dwa sezony „For All Mankind” na Apple TV+; to, jak dźwięk odgrywał
tam istotną rolę, było fantastyczne – zarówno dobór utworów, jak i efekty
dźwiękowe – wszystko było genialnie zgrane i „robiło” ten serial na równi z grą
aktorską, zdjęciami i fabułą.
Dlatego właśnie warto dbać o ten dźwięk w domu. Wybierać duże ekrany
i dobre sprzęty audio, aby móc doświadczać tego, co się ogląda. Tak jak
wybieramy salę kinową, zachwycamy się wybranymi scenami teatralnymi czy
estradami koncertowymi. Tak też powinniśmy dbać o to, z czego korzystamy
w domu podczas filmowych seansów czy sportowych emocji.
Rynek soundbarów jest niezwykle szeroki. W tym tekście postawiłem na trzy
bardzo różne sprzęty, trzy sprzęty, które może nie są dostatecznie zauważane
przez klientów, a o których warto mówić, a przede wszystkim warto je nabyć.
Nieoczywisty sprzęt może okazać się właśnie tym nietuzinkowym urządzeniem
dopasowanym do naszych indywidualnych potrzeb.
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Polk Magnifi mini – mały, ale
wariat
Duży subwoofer oraz malutki soundbar
– tak właśnie prezentuje się Polk Magnifi
mini, który obszernie opisywaliśmy w przeszłości na łamach iMagazine. Robi on
wrażenie pod względem jakości dźwięku,
przestrzenności dźwięku i swojej mocy. To
naprawdę malutki głośnik, który potrafi
nagłośnić duży salon. Ale jeszcze lepiej
sprawdzi się w mniejszym, 20-metrowym
pomieszczeniu, gdzie naprawdę nie zajmie dużo miejsca, a zapewni odpowiednie
efekty dźwiękowe.
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Polk Magnifi max SR – przestrzeń w kompaktowej
obudowie
Było mini, czas na maxi. Max to nie tylko
potężna belka grająca i subwoofer, ale też
dwa głośniki przestrzenne. Oznacza to,
że mamy w zgrabnej obudowie system
dźwięku 5.1. Co prawda brakuje tu Atmosa,
ale moc i dźwięk przestrzenny robią swoje.
Najlepszym dowodem na podkreślenie
jakości tego sprzętu jest nagroda EISA zdobyta przez soundbar.
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Denon Home Sound Bar 550 – Atmos w przyjaznym wydaniu
Najnowszy soundbar Denona jest zarazem pierwszym soundbarem w rodzinie
produktów Home, czyli następcy Heosów. Soundbar, który wygląda minimalistycznie, elegancko, a zarazem może poszczycić się świetnym dźwiękiem
w technologii Dolby Atmos i DTS:X. Wspiera AirPlay 2, obsługuje nawet pliki 192
kHz/24 bit FLAC, WAV, ALAC. Dodatkowo już wkrótce będzie można sparować
go z głośnikami Denon Home, aby te odgrywały rolę tylnych głośników efektowych oraz dołączyć bezprzewodowy subwoofer Denon DSW-1H. Tym samym
z jednego eleganckiego soundbara można zrobić okazałe kino domowe.
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Audeze Mobius Carbon
– zabawy dźwiękiem

Audeze, które do niedawna specjalizowało się w audiofilskich
słuchawkach, wprowadziło do oferty kilka modeli przeznaczonych
dla graczy. Po bardzo udanych Penrose w moje ręce trafił pozornie
podobny model Mobius. Dzięki zastosowanej elektronice
i oprogramowaniu są to jednak zupełnie inne słuchawki.
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Wyodrębnienie się kategorii sprzętu gamingowego nie wzięło się znikąd.
Gracze zwracają uwagę na zupełnie inne parametry monitorów, klawiatur
czy myszy i dokładnie tak samo jest ze słuchawkami. Nad jakość dźwięku
przekłada się komfort korzystania z nich przez wiele godzin oraz jakość
komunikacji z innymi graczami. Dobrze brzmiące słuchawki nie muszą
więc okazać się dopasowanymi do gier, ale już słuchawki gamingowe mogą
dawać świetny dźwięk. Zakładam, że właśnie z takiego założenia wyszli
inżynierowie Audeze, projektując model Mobius. Podobnie jak inne słuchawki tej firmy, bazują na przetwornikach planarnych, co jest unikalnym,
ale też kosztownym rozwiązaniem. Brzmienie jest dzięki temu szczegółowe,
natomiast nie jest to jedyna zaleta tych słuchawek. Zainstalowano w nich
żyroskop (lub żyroskopy), dzięki czemu możliwe jest śledzenie ruchów
głowy. To z kolei przekłada się na ulokowanie źródła odtwarzania w przestrzeni, przez co odwracając głowę, mamy wrażenie, że dźwięk dobiega
z określonego kierunku (czyli na przykład ekranu, na którym odtwarzane
są multimedia powiązane z tym dźwiękiem). To oczywiście nie koniec, bo
Audeze zapewniło też rozbudowane oprogramowanie do regulacji brzmienia, które dostępne jest zarówno na PC, jak i na macOS. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza że system Apple nie jest szczególnie popularny wśród graczy
i przez wiele firm produkujących sprzęt gamingowy jest pomijany.

Zainstalowano w nich żyroskop (lub żyroskopy), dzięki czemu
możliwe jest śledzenie ruchów głowy.

Model Mobius bardzo przypomina konstrukcją Penrose; gdyby nie kolorystyka można by było je wręcz pomylić. Niestety nie mam tych drugich
pod ręką, by je bezpośrednio porównać, ale mam wrażenie, że jakość jest
dokładnie ta sama: plastiki są porządne, szeroko rozsuwający się pałąk ma
wygodną poduszkę na środku, a dzięki matowemu wykończeniu nauszniki
się nie brudzą. Odnoszę jedynie wrażenie, że poduszki, pokryte syntetyczną skórą, są odrobinę miększe niż w Penrose, a tym samym jeszcze
lepiej przylegają do głowy. Rozmieszczenie przycisków również wygląda
tak samo: prawy nausznik nie ma ich wcale, na lewy trafił natomiast suwak
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wyciszenia mikrofonu, wyłącznik, pokrętła
sterowania głośnością odsłuchu i czułością mikrofonu, gniazdo ładowania USB-C,
gniazdo mikrofonu oraz przycisk do kontrolowania trybu audio 3D. Jest też gniazdo
mini Jack do przewodowego podłączenia do
źródła dźwięku, alternatywą jest Bluetooth
lub USB-C. W komplecie ze słuchawkami
dostajemy woreczek do transportu, kabel
USB-A do USB-C oraz USB-C do USB-C,
a także przewód mini Jack 3,5 mm. Mobius
to zdecydowanie model stawiający na połączenia przewodowe, zwłaszcza że dopiero po
podłączeniu przez USB-C możemy korzystać
ze wszystkich funkcji słuchawek.
Aplikacja Audeze HQ jest dostępna na macOS
od niedawna, wcześniej pojawiła się oczywiście na Windows. Przyda się Wam nawet
wtedy, gdy nie chcecie używać słuchawek
z komputerem, wszystkie wprowadzone
w konfiguracji zmiany są bowiem zapisywane w pamięci Audeze Mobius i działają
niezależnie od tego, przez co podłączymy
źródło. Aplikacja ma kilka standardowych
funkcji, takich jak aktualizacja firmware'u czy
sprawdzenie poziomu baterii i sposobu
podłączenia do komputera. Możliwe jest też
wybranie jednego z ośmiu ustawień korektora
dźwięku, aczkolwiek to samo można zrobić za
pomocą pokrętła na słuchawkach (wciskając
i obracając to, które odpowiada za czułość
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mikrofonu). Najważniejszym miejscem jest sekcja HRFT Personalisation,
która służy dokładnemu dopasowaniu działania funkcji dźwięku przestrzennego. Możemy ustawić w niej precyzyjnie kształt naszej głowy oraz wielkość
symulowanego pomieszczenia. Ponadto w centralnej części okna widoczna
jest wizualizacja wychylenia głowy – ruch odczytywany jest bardzo precyzyjnie, co przekłada się na dobry efekt osadzenia dźwięku w przestrzeni.
Z prawej strony okna mamy jeszcze przełącznik trybu audio 3D oraz przycisk centrowania (powielający funkcje przycisku na obudowie) oraz wybór
trybu dźwięku przestrzennego: do wyboru jest stereo, hi-res oraz 7.1. Ich
wybór odczuwalny jest wyłącznie podczas korzystania ze słuchawek podłączonych przez USB.
Po raz pierwszy mając do dyspozycji słuchawki dające tak wysokiej
jakości brzmienie, nie słuchałem na nich zbyt wiele muzyki. Największą

Po raz pierwszy mając do dyspozycji słuchawki dające tak
wysokiej jakości brzmienie, nie słuchałem na nich zbyt
wiele muzyki.
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przyjemność sprawiały mi bowiem filmy, które w połączeniu z audio 3D
oraz słyszalną przestrzenią były doznaniem dźwiękowym porównywalnym
z oglądaniem na telewizorze z podłączonym soundbarem lub zestawem
stereo. Efekt 3D był też świetny podczas telekonferencji – obracając głowę,
wyraźnie słyszałem, że dźwięk dochodzi z kierunku ekranu, wrażenie
było na tyle silne, że używając Mobius, przez pierwsze dni sprawdzałem,
czy przypadkiem nie przełączyłem się na dźwięk z komputera. Są to też
solidne słuchawki gamingowe z bardzo dobrym mikrofonem, praktycznym
przełącznikiem wyciszenia, ale przede wszystkim oferujące dużą wygodę
wielogodzinnego noszenia. Podłączałem je do MacBooka, PS5 oraz Switcha
Lite, z każdym z tych urządzeń współpracują wzorowo. Co ważne, audio 3D
działa również po podłączeniu przez mini Jack bądź Bluetooth, więc nie jest
ograniczone tylko do komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Przy
mobilnym graniu przydaje się możliwość odpięcia mikrofonu, warto jednak
pamiętać, że słuchawki nie mają drugiego, wbudowanego. Korzystając z Bluetooth, możemy liczyć na około 8– 10 godzin pracy, w zależności od głośności i wykorzystania audio 3D.
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Brzmienie Audeze Mobius przy płaskim ustawieniu korektora jest bardzo
zbliżone lub identyczne z Penrose. Pomimo zamkniętej konstrukcji słychać
bardzo szeroką przestrzeń, z precyzyjnym ulokowaniem dźwięków. Słuchawki
są też bardzo szczegółowe, ale neutralne, nie nadają brzmieniu własnego charakteru. Najbardziej podobają mi się w nich średnie tony, głównie za sprawą
doskonałej separacji, ale dół też brzmi dobrze. Kontrola basu jest przyzwoita,
podczas oglądania scen akcji z typową dla nich muzyką było słychać wyłącznie mocne uderzenia, które nie zagłuszały jednak pozostałych dźwięków.
Testując Audeze Penrose, miałem z nimi problem: były bardzo dobrymi
słuchawkami, które nie miały zbyt wielu gamingowych funkcji. Mobius
to bardzo zbliżona konstrukcja o podobnym brzmieniu, ale jednocześnie
skierowana do trochę innego odbiorcy. Słuchawki te najlepiej sprawdzą się
podłączone do komputera, jedynie na Windows i macOS można korzystać
ze wszystkich ich funkcji, w tym dźwięku przestrzennego. Do tego mamy
genialnie działające audio 3D, które pozwala osadzić dźwięk w konkretnym
miejscu tak, byśmy obracając głowę, mieli wrażenie, że z niego dobiega. To
właśnie te funkcje stanowią o jakości Mobius. Brzmienie też jest świetne,
ale nie najistotniejsze.

Audeze Mobius
Carbon		
•
•
•
•

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

Plusy:
• świetne symulowanie przestrzeni
• wysoka szczegółowość brzmienia
• dobre do różnych zastosowań
Minusy:
• niezbyt wygodna obsługa
przyciskami
Cena: 1699 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Zestaw dla trenera,
podcastera, nauczyciela
Zazwyczaj do szybkiej rozmowy online wystarczy kamera, mikrofon i głośniki
wbudowane w komputer. Dla tych, którzy potrzebują trochę więcej, bo
telekonferencje to ich codzienność, jest sporo rozwiązań bardziej złożonych.
Najbardziej wymagający albo inaczej – ci najwięcej mówiący: prowadzący
zdalne szkolenia po kilka godzin dziennie, zajęcia z uczniami/studentami,
nagrywający podacasty, webinary – muszą tworzyć własny zestaw do gadania
zdalnego. Mój zestaw, zestaw dla najbardziej wymagającego, firmuje Mackie.
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Od ponad roku częściej mówię do osób
gdzieś po drugiej stronie komputera lub
telefonu niż do osób stojących naprzeciwko
mnie. Rynek sprzętu do telekonferencji eksplodował – na początku pandemii trudno
było kupić najprostszą kamerkę internetową.
Na szczęście sytuacja się już unormowała
i nie ma większych problemów z dostępnością, ceny to, niestety, inny aspekt.
Dlaczego zestaw? Bo wszędzie tam, gdzie
jakość dźwięku musi być najwyższa i potrzebujemy nad nim pełnej kontroli, nie wystarczy jedno urządzenie. Po kilku próbach
z różnymi rozwiązaniami w domowo-biurowym studiu zostałem z zestawem złożonym z:
• kontrolera monitorów studyjnych z interfejsem audio Mackie Big Knob Studio,
• mikrofonu pojemnościowy Mackie EM91C,
• słuchawek studyjnych Mackie MC250.

Kontroler monitorów studyjnych z interfejsem audio Mackie Big Knob Studio
Mózgiem zestawu jest Big Knob Studio.
Umożliwia on podłączenie trzech źródeł stereo i dwóch par monitorów audio oraz dwóch
zestawów słuchawek. Wyposażony jest w dwa
wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe Onyx, ma wbudowany interfejs audio 2
× 2 24 bit/192 kHz.
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Całość zamknięta w solidnej metalowej obudowie z wygodnym i intuicyjnym rozmieszczeniem pokręteł i przycisków. Patrząc na panel przedni,
łatwo zgadnąć, skąd nazwa urządzenia. W centralnym miejscu znajduje
się duże pokrętło głośności. Na lewo od niego przyciski i pokrętła wyboru
źródeł dźwięku, na prawo przyciski i pokrętła wyboru monitorów audio.
Na przedniej ścianie mamy dwa wyjścia słuchawkowe – każde z osobną
regulacją głośności – oraz wejście mini Jack stereo na ścieżki 3 i 4 kanał
audio. Z tyłu znajduje się już cały komplet wejść i wyjść: gniazda wejściowe
combo (XLR + TRS) dla ścieżek 1 i 2 (to na nich są preampy Onyx), wejścia
TRS dla ścieżki 3 i 4, wyjścia na monitory audio A i B, złącze USB-B, przełącznik, który zmienia to, jakie kanały mają być przekazane do interfejsu
USB oraz włącznik całego urządzania.
Na wyposażenie domowego studia tak rozbudowany kontroler to aż nadto.
Bez problemu można prowadzić zajęcia, szkolenia na żywo, mamy pełną
kontrolę nad dźwiękiem, możliwość regulacji, błyskawicznego wyciszenia
pod palcem, bez potrzeby szukania opcji kursorem na ekranie. Bogaty
zestaw wyjść/wejść pozwala nawet na prowadzenie zajęć w dwie osoby czy
po prostu nagranie rozmowy do podcastu.
Jakość dźwięku? O tym za chwilę.
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Mikrofon pojemnościowy Mackie EM91C
To następny element zestawu: solidny, ciężki mikrofon pojemnościowy
o kardioidalnej charakterystyce, czułości w zakresie 20 Hz–18 kHz. Wymaga,
jak każdy mikrofon pojemnościowy, zasilania phantom, co, oczywiście, jest
w stanie zapewnić kontroler Big Knob Studio. Wraz z mikrofonem dostajemy
mocowanie (koszyczek) antywstrząsowy i należy go w nim zamontować na
statywie, chyba że chcemy, aby zebrał każde stuknięcie w podłoże. Mikrofony pojemnościowe charakteryzują się wysoką czułością i niestety potrafią
zebrać dużo dźwięków tła, dlatego wymagają precyzyjnego ustawienia.
Wyregulowanie wzmocnienia dla EM91C w domowych warunkach wymaga
trochę pracy – jeżeli nie mamy chociaż minimalnej adaptacji akustycznej
pomieszczenia. Żeby wyregulować, trzeba jednak słyszeć.

Słuchawki studyjne Mackie MC250
Trzeci element zestawu – słuchawki. Zamknięte słuchawki studyjne Mackie
MC-250. Nacisk należy położyć na określenie „studyjne”. To nie są słuchawki
do słuchania muzyki na co dzień. Ich charakterystyka jest płaska, dzięki
przeniesieniu pasma od 10 Hz do 20 kHz nic nam nie umknie (człowiek słyszy w zakresie 16 Hz–20 kHz), ale też nic nie zostanie sztucznie „podbite”.
Zamknięta konstrukcja słuchawek odcina nas od dźwięków zewnętrznych,
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dzięki temu możemy się skoncentrować na
tym, co słyszymy, ale też zbyt długa praca
w słuchawkach o takiej charakterystyce
jest męcząca. Są wykonane bardzo solidnie, z dobrej jakości plastiku. Projekt należy
raczej do klasycznych ¬– nie ma tutaj „dizjanerskich” rozwiązań. Kilka godzin w nich
nie powoduje dyskomfortu, nic nie uciska.
Jedynie słuch, szczególnie nieprzyzwyczajony, może się zmęczyć. Wygodna, składana
konstrukcja z odłączanym kablem ma po
prostu – albo aż – służyć do pracy. Może jako
odsłuchowe słuchawki do prowadzenia szkoleń online nie byłyby idealnym wyborem,
jakiś model półotwarty sprawdziłby się lepiej.
Dla mnie istotna była płaska charakterystyka
i zamknięta konstrukcja, ze względu na montaż filmów i wykorzystanie takich słuchawek
czasem na planie do odsłuchu.
Powyższy zestaw nie jest dla każdego, nie
każdemu będzie potrzebny, nie każdy wykorzysta jego możliwości i nie każdy go ustawi
tak, żeby uzyskać satysfakcjonujący efekt.
Jeżeli po prostu szukasz dobrego bezobsługowego zestawu audio do telekonferencji,
zerknij na rozwiązania typu Jabra Speak 710

w poprzednim numerze iMagazine. Jeżeli
jesteś audiofilem i chcesz wyższej jakości
dźwięk z komputera – to też nie tędy droga.
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Jeżeli jednak masz już trochę doświadczania z pracą z dźwiękiem lub
chcesz je zdobyć – nagrywasz webinary, podcasty, prowadzisz szkolenia
online, montujesz dźwięk/filmy – to jesteś w domu, tzn. w studio. Big
Knob Studio jest dobrym studyjnym kontrolerem i interfejsem audio,
a wraz z mikrofonem EM91C i słuchawkami MC250 prawie pozwala zbudować domowe studio. Prawie… W całym zestawie specjalnie pominąłem
jeden bardzo ważny element – studyjne monitory audio, ponieważ Mackie
HR624mk2 zasługują na osobną recenzję.
Za naprawdę niewygórowaną cenę, a orientujący się wiedzą, że to wcale
nie takie łatwe, otrzymujemy bardzo dobre brzmienie obudowane solidnym sprzętem.
Za udostępnienie sprzętu dziękuje dystrybutorowi Mackie, firmie MusicInfo
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iMac 24” – pierwsze benchmarki
i zaskakująco głośny wentylator
Jak wspominałem we wczorajszym wideo z unboxingu kolorowego
iMaca 24”, mam go przez bardzo krótko, a dwa dni mi wypadają
ze względu na wyjazd służbowy, więc spieszę się z paroma
podstawowymi testami, aby mieć jakieś wrażenia na jego temat.
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Specyfikacja

Do testów, jak wspominałem, dojechała najtańsza wersja iMaca 24”, bez
Touch ID w klawiaturze, z 7-rdzeniowym GPU, 8 GB RAM oraz bez portu
Ethernet w zasilaczu.

Od razu podpowiem, że ekran robi wrażenie, a odbicia światła nie są tak
złe, jak myślałem. Domyślnie ekran ma 4480 × 2520 px, więc UI użytkownika jest renderowane przy 2240 × 1260 pt. Można jednak przełączyć się
w 2560 × 1440 pt, aby mieć przestrzeń znaną nam z 27” monitorów, typu
iMac Retina 5K. Wszystko jest wtedy mniejsze i nie mam perfekcyjnej
Retiny @2x, ale jest czytelnie, a całość jest użyteczna.
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W podstawie otrzymujemy też SSD o pojemności 256 GB. Jak będziecie
wybierali rozmiar pod siebie, to po określeniu swoich potrzeb, polecam
pomnożyć tę liczbę razy dwa.

Benchmarki
Zaskoczyła mnie prędkość SSD w modelu 256 GB – spodziewam się niższych wartości przy zapisie. Generalnie to nie ma na co narzekać.

Pierwszy raz też zrobiłem Blackmagic RAW Speed Test, przy czym chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że leci on przez Rosettę, bo nie jest dostosowany
jeszcze do Apple Silicon.
Wyniki Geekbencha nie powinny nikogo szokować, bo wydajność będzie
zbliżona do innych komputerów z Apple M1. Jest w każdym razie szybko.
Bardzo szybko.
Wyniki w OpenCL już nie są tak imponujące – Apple na razie nie ma odpowiedzi na potężne dedykowane GPU, które można spotkać na rynku.
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Metal wypada podobnie – bez rewelacji, ale też nie ma tragedii.
Jak się jednak okazało, najtrudniejszym testem dla iMaca jest kompresja
powyższych screenshotów w PNG za pomocą ImageOptim dla Mac.
Nie zdziwiło mnie pełne obciążenie, ale ogromnie mnie zaskoczył
hałas, który po chwili zaczął się
wydobywać z komputera. Nie
był chyba tak głośny, jak w Intelowych iMacach, ale na pewno
głośniejszy niż iMac Pro ze swoim
unikalnym systemem chłodzenia.
Szum na wideo jest podbity o 7
dB, abyście go lepiej słyszeli.
Biorąc pod uwagę, że ImageOptim działa sprawnie na MacBooku
Air, który nie ma wentylatora, to
autentycznie nie spodziewałem
się, że nowy iMac 24” tak szybko
uruchomi swoje. Nie wyobrażam sobie regularnej pracy
przy montażu wideo czy innych
czynnościach z takim hałasem,
wydobywającym się z komputera,
który znajduje się dosyć blisko
naszej twarzy. Model z 16 GB RAM
nie powinien w tej kwestii zrobić
żadnej różnicy.
Potencjalną zaletą tak agresywnej krzywej wentylatorów jest to,
że komputer powinien potrafić
pracować zdecydowanie dłużej
pod pełnym obciążeniem.
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iMac 24'' (early 2021)

– wyjmujemy z pudełka i pierwsze wrażenia
Dzisiaj od rana czekałem, jak na szpilkach, na kuriera i w końcu dojechał,
z paczką dużą, ale sporo mniejszą niż się spodziewałem, a w śjkslawqlk;
(sorry, pająk po mnie spacerował sobie jak gdyby nigdy nic; ostrzegam,
że będzie też padało)… a w środku znalazłem najnowszego, najsłodszego,
przepięknego, niebieskiego iMaca 24''. Przy okazji dowiedziałem się paru
rzeczy, o których nie widziałem, aby ktokolwiek inny wspominał!
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Na wstępie zapraszam wszystkich do
obejrzenia wideo pt. „Kolorowy iMac 24''

– unboxing i pierwsze wrażenia” – tam
znajdziecie więcej szczegółów audio-wizualnych – na początku unboxing, a potem
pierwsze wrażenia.
Po pierwsze wspomnę, że dojechała najtańsza konfiguracja, bez Touch ID, bez
Ethernet w zasilaczu i bez dwóch dodatkowych portów USB-C. Polecam dopłacić do tej droższej i wziąć od razu Magic
Trackpad zamiast Magic Mouse, która jest
teraz ładniejsza, bo pod kolor komputera,
ale nadal pozostaje równie beznadziejna
ergonomicznie.
Pierwszą rzeczą, która mnie całkowicie
zaskoczyła, to broda komputera. Dotychczasowe iMaki miały szybę z czarną
ramką, a pod nią był aluminiowy przód.
W nowych iMacach, to co widzicie na
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powyższym zdjęciu i na wideo, to szyba
– cały przód jest nią zakryty i dół jest po
prostu pomalowany w innym kolorze.
Drugim zaskoczeniem, mimo wszystko,
jest niska waga komputera. Jest absurdalnie lekki. Gdyby miał ekran dotykowy
i gdyby zamówić wersję z VESA, to mógłby
robić za tablet. Szkoda, że nie robi. Paweł
Jońca byłby zachwycony.
Ogromnym, ale to ogromnym zaskoczeniem, jest opakowanie. Na wideo, w rejonie 0:30-0:40, widać jak się nim „bawię”.
Jest wykonane lepiej niż niejeden produkt
innego producenta.
Bardzo dziękuję Cortlandowi za dostarczenie do testów iMaca 24'', co umożliwiło
mi przetestowanie najnowszego modelu.
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iPad Pro 11'' (2021) z Apple M1 i Magic
Keyboard – wyjmujemy z pudełka
i pierwsze wrażenia
iPad, niezależnie od modelu, przez wiele lat nie miał klawiatury, która
pozwalałaby wykorzystać go jako narzędzie do pracy na kolanach.
Wygodnego narzędzia. Brakowało wsparcia dla trackpada i brakowało
dobrej klawiatury. To się właśnie zmieniło.
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Dzisiaj, oprócz nowego iMaca 24'' w kolorze niebieskim, dojechał do mnie
iPad Pro 11'' wraz z klawiaturą dla niego – nową Magic Keyboard w kolorze
białym. Zapraszam na unboxing i pierwsze wrażenia oraz oczywiście do
obejrzenia wideo z całości.
Sam iPad Pro na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od modelu
z 2020 roku (A12Z) ani od modelu z 2018 roku (A12X). Inne jest oczywiście
pudełko…

… oraz moduł aparatów. Całość jednak nie sprawia wrażenia, że w środku
drzemie potężny Apple M1, 8 lub 16 GB RAM (16 w modelu 1 i 2 TB) oraz złącze Thunderbolt.
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W komplecie otrzymujemy 20 W ładowarkę oraz kabel typu USB-C do
USB-C. Polecam zaopatrzyć się w zasilacz 30 W, jeśli chcecie szybciej iPada
ładować – różnica jest spora.

Bielusieńka Magic Keyboard wpłynie na moją higienę jeszcze bardziej niż
pandemia – jeśli nie będę regularnie mył dłoni, to szybko stanie się szara
(czyt. brudna). Nawet podczas nagrywania unboxingu gdzieś zdążyłem ją
już wyświnić!
Taki zestaw waży swoje – ok. 1 kg.
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Czy warto kupić Apple TV 4K
(2021) w dobie SmartTV
Apple niedawno zaprezentowało nowe Apple TV 4K, który różni się
przede wszystkim swoim sercem, wsparciem dla HDMI 2.1, Wi-Fi 6
i standardu Thread. Czy warto jednak wymieniać starszego Apple TV
4K z A10X z 2017 roku? No i jak dobry jest nowy pilot?
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A12 Bionic
Apple TV 4K w 2021 roku zostało uaktualnione o nowy SoC. Apple A12
Bionic, znany z iPhone’a XS i XR, zastąpił A10X, znanego z iPada Pro 10,5”.

Wideo na temat obu tych SoC, w kontekście zastosowania ich w Apple
TV, opublikowałem przed miesiącem. Przy okazji podpowiem, że unboxing

nowego Apple TV 4K (2021) również znajdziecie na naszym kanale YT.

Thread
Kolejną nowością jest wsparcie dla Thread – technologii dla Internetu Rzeczy
(Internet of Things, IoT), która umożliwia łączność peer-to-peer, dzięki czemu
mniej obciążają one domowe Wi-Fi. Ten standard obecnie wspiera bodajże
jedynie Eve, ale będzie on obsługiwany szerzej przez akcesoria spełniające
nowy standard Matter (porozumienia pomiędzy Apple, Google, Amazon
i innymi), więc inwestując w niego dzisiaj, zabezpieczamy się na przyszłość.
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HDMI 2.1
Jest też złącze HDMI 2.1, ale nic z tvOS obecnie nie korzysta z niego, więc
nie spodziewałem się, że będzie robiło one mi różnicę. Ale robi. Przynajmniej z moim telewizorem Sony, do którego mam podłączonego Sonosa
Arc dzięki HDMI eARC. Telewizor czasami nie przełączał na niego dźwięku
prawidłowo, zaraz po uruchomieniu. Teraz zdarza się to znacznie rzadziej
(raz od nowości).

4K HDR HFR
Nowe Apple TV wspiera również odtwarzanie 4K HDR przy wysokich klatkażach (60 fps). To ukłon dla wideo, które potrafią rejestrować iPhone’y 12
Pro (w Dolby Vision dla precyzji; rodzina iPhone 12 potrafi obsługiwać DV,
ale tylko do 30 fps). Dodatkowo, to wsparcie dotyczy również rozdzielczości 4K – AirPlay dotychczas ograniczony był do 1080p. Niestety, ta funkcja
nie działa tak, jak powinna.

Jest też złącze HDMI 2.1, ale nic z tvOS obecnie nie korzysta
z niego, więc nie spodziewałem się, że będzie robiło one mi różnicę. Ale robi. Przynajmniej z moim telewizorem Sony, do którego mam podłączonego Sonosa Arc dzięki HDMI eARC.

Próba odtworzenia wideo 4K HDR (Dolby Vision) z iPhone’a 12 Pro poprzez
aplikację Photos na Apple TV była bezowocna – TV nie przełączył się prawidłowo w tryb HDR. Analogiczna próba poprzez AirPlay 2, gdzie wideo
było wysyłane z iPhone’a 12 Mini, się udała – TV prawidłowo pokazywał
Dolby Vision, ale... samo wideo wyglądało w zasadzie tak samo. Za żadne
skarby nie potrafiłem dostrzec HDR, które widać jak na dłoni w filmach
z Netflixa czy Apple TV+. Niektórzy spekulują, że może być to kwestia
braku wsparcia nowszych profili Dolby Vision przez telewizory obecne
na rynku. Poczekam na tvOS 15, które powinniśmy zobaczyć jako beta na
WWDC 2021 i sprawdzę, czy coś się zmieniło.
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HomePody jako głośniki dla wszystkich naszych
urządzeń
Nowy tvOS dodał również wsparcie dla ARC i eARC dla HomePodów. Oznacza to, że możemy parę HomePodów (można też jednego, ale nie polecam
tego) podłączyć do Apple TV jako stałe głośniki i będą one również wykorzystywane przez wszystko inne, co podłączymy do telewizora, np. Xbox
Series X czy PlayStation 5.
Tej funkcji jeszcze nie testowałem, ale postaram się ją sprawdzić
w przyszłości.

Nowy Siri Remote
Jakość wykonania nowego pilota do Apple TV jest zdumiewająca. Korpus
wycięto z jednego kawałka aluminium i spodziewam się, że czas produkcji
tego pilota zajmuje więcej czasu niż samego Apple TV. Niestety, ma jedną
wadę – klik przycisków nie jest tak przyjemny dla ucha, jak u poprzednika.
Tak, wiem. Spodziewam się, że niewiele osób w ogóle zwraca na to uwagę.
Nowy Siri Remote jest większy, cięższy i ma nowy system sterowania, którego można skonfigurować na dwa sposoby. Domyślnie, środkowy przycisk
wraz z kółkiem dotykowym wokół niego, stanowi jedną powierzchnię
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dotykową, która zachowuje się tak, jak touchpad na górze starego pilota.
Możemy na tej powierzchni wykonywać gesty i zatwierdzać wybór środkowym przyciskiem. Dodatkowo, zewnętrzne kółko można naciskać (lewo,
prawo, góra, dół), a kontekst będzie zależał od tego, co w danej chwili
robimy. Oglądając film, lewo/prawo służy do przewijania wideo o 10 sekund
do przodu lub do tyłu. Na ekranowej klawiaturze służy do nawigowania
kursorem po niej. Musimy jednak uważać na aplikacje (YouTube), które stosują własną niestandardową implementację odtwarzacza wideo (YouTube),
który nie jest zgodny z HIG (YouTube).
Przycisk „Menu” ze starego pilota został też zastąpiony strzałką w lewo,
co oznacza „Wstecz”. Funkcja się nie zmieniła, bo „Menu” robiło dokładnie
to samo – cofało nas do poprzedniego ekranu lub funkcji. Niestety, HIG
w przypadku tvOS wiele wybacza i tym samym zachowanie tego przycisku
będzie różne, zależnie od aplikacji, w której jesteśmy. Aplikacja Apple TV+,
dla przykładu, nieprawidłowo go obsługuje.
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Ostatnia nowością jest zmiana położenia przycisków do wywoływania Siri
– ten znajduje się teraz po boku – oraz przycisku Play/Pause. Ten powędrował o rząd wyżej i nadal nie mogę się do niego przyzwyczaić – trudno
zmienić lata pamięci mięśniowej. Na górze dodano też dedykowany przycisk do wybudzania i usypiania Apple TV, którego można też skonfigurować, dla konfiguracji z działającym CEC, do wyłączania lub włączania np.
telewizora. Jako ciekawostkę przypomnę też, że za pomocą Siri Remote
można sterować poziomem głośności naszego amplitunera, telewizora czy
soundbara – odpowiednia opcja znajduje się w Ustawieniach.
Na koniec dodam, że potrzebowałem w zasadzie pełnego tygodnia, żeby całkowicie przestawić się na nowego pilota i jego ciut inny system sterowania
i teraz już nie chcę wracać do starego. Jest lepszy pod każdym względem.

Czy Apple TV 4K z 2021 jest szybszy od modelu z 2017?
Pomijam teraz zupełnie gry. W kwestii obsługi aplikacji, prędkości animacji tvOS i podobnych rzeczy, nowy model jest szybszy od modelu 4K
z 2017 roku. Animacje przestały klatkować, co oznaczało, że fpsy spadały
poniżej 60. App Switcher uruchamia się jakoś tak płynniej. Całość, subiektywnie, wydaje mi się po prostu płynniejsza.
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Wydajność w grach
Jak wiemy, na Apple TV możemy grać w różne
gry. Niestety, ja nie jestem osobą, która to
robi na nim. Zdecydowanie wolę do tego celu
Nintendo Switch lub PC-ta. Albo nawet iPada.
Jeśli bardzo chcecie, to w przyszłości porównam obie generacje Apple TV 4K pod tym
kątem – dajcie znać w komentarzach.

Czy Apple TV warto kupować
w czasach SmartTV?
Tak. Zdecydowanie tak!
Po pierwsze, Apple zdecydowanie lepiej dba
o naszą prywatność i nie zbiera informacji na
temat tego, co na nim robimy, w odróżnieniu
od wielu producentów telewizorów.
Po drugie, jeśli mamy chociażby iPhone’a,
to integracja z AirPlay, Zdjęciami, Apple TV+,
Muzyką, iTunes Movies i wieloma innymi
usługami jest wyraźnie lepsza. Sam mam telewizor z AirPlay 2, ale ten działa lepiej przez
Apple TV niż bezpośrednio do telewizora.
Po trzecie, Apple TV stanowi jednocześnie
hub dla HomeKita, który jest zawsze włączony (nawet jak jest uśpiony), dzięki czemu
mamy dostęp do funkcji HomeKita, gdy jesteśmy poza domem. Alternatywą dla tej funkcjonalności jest HomePod lub iPad.
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Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której chciałbym korzystać z interfejsu
danego producenta TV, gdy mam opcję podłączenia do niego Apple TV.
Wszystko, dla mnie, jest na nim wygodniejsze, bardziej intuicyjne, lepsze
i sprawniejsze.
Istnieją aplikacje dla Apple TV do obsługi praktycznie wszystkiego, włącznie ze streamowaniem naszych zripowanych filmów z płyt Blu-Ray w pełnej jakości, z Dolby Atmos i w 4K HDR. Jest VLC, jest Infuse, jest też Plex.
Obsługują one NAS-y, DLNA, FTP i inne urządzenia oraz standardy.
Mój telewizor, pomimo że jest typu „Smart”, traktuję jako „Dumb” (czyli
głupi). Finalnie nie ma wtedy nawet powodu, żeby podłączać go do internetu (poza okresowym wykonywaniem uaktualnień). Nie obciąża nam
wtedy sieci, nie wysyła informacji na temat tego, co na nim robimy i oglądamy. We wszystkim zastępuje go Apple TV.

Czyli?
Moim zdaniem, ale nie jestem w tej kwestii normalny, warto się przesiąść
na nowy model, nawet z poprzedniego 4K z 2017 roku. W najgorszym
wypadku polecam nabyć samego pilota, bo mocno poprawia wygodę
korzystania z tvOS.
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Recenzja DJI Air 2S
– dron idealny?
DJI Air 2S to najnowszy członek rodziny, wypełniający lukę między
modelami Mini 2 i Mavic 2 Pro. Ma większą, 1-calową matrycę i lepszą
jakość wideo oraz zdjęć. Cenowo nawet idealnie wstrzelił się
pomiędzy swoich braci. Ale czy to najlepszy wybór dla każdego z nas?
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Specyfikacja
DJI		

Mini 2

Air 2S

Mavic Pro

138 × 81 × 58 mm

180 × 97 × 77 mm

214 × 91 × 84 mm

159 × 203 × 56 mm

183 × 253 × 77 mm

322 × 242 × 84 mm

Waga

249 g

595 g

907 g

Czas lotu

31 min

31 min

31 min

57,6 km/h

68,4 km/h

72 km/h

Matryca

1/2,3''

1''

1''

Rozdzielczość zdjęć

12 MP

20 MP

20 MP

4K przy 30 fps

5,4K przy 30 fps

4K przy 30 fps

2,7K

4K

2,7K

100 Mbps

150 Mbps

100 Mbps

720p / 30 fps

1080p / 30 fps

1080p / 30 fps

Bitrate wideo na żywo

8 Mbps

10 Mbps

12 Mbps

Opóźnienie wideo na żywo

200 ms

120-130 ms

120-130 ms

8-bit

8-bit + 10-bit w Dlog-M

8-bit

24 mm f/2.8

22 mm f/2.8

28 mm f/2.8-f/11

100–6400 (wideo)
100–12800 (foto)

100–6400 (wideo)
100–12800 (foto)

4 s do 1/8000

8 s do 1/8000

8 s do 1/8000

29–38 km/h

38,5 km/h

29–38 km/h

0–40°C

0–40°C

-10–40°C

Przód + tył
+ góra + dół

Przód + tył + góra 		
+ dół + lewo + prawo

Wymiary (złożony)
Wymiary (rozłożony)

Vmax

Rozdzielczość wideo (najwyższa)
Rozdzielczość wideo z 60 fps
Bitrate
Podgląd wideo podczas lotu

Jakość
Obiektyw

ISO
100–3200
			
Migawka
Odporność na prędkość wiatru
Temperatura pracy

Czujniki przeszkód
Brak
			
Cena

469 EUR

1029 EUR

1499 EUR

Fly More Combo

609 EUR

1329 EUR

1878 EUR

Specyfikacja techniczna to jednak suche liczby, które nie oddają tego, co
naprawdę taki dron sobą reprezentuje. Dlatego należy najpierw określić
swoje potrzeby, a potem do nich dobrać drona tak, aby je spełniał. To o tyle
istotne, że różnica w cenie jest jednak spora, więc jeśli macie ograniczony
budżet, to warto podejść do nich sumiennie, szczególnie że dla wielu osób
będzie to hobby dla przyjemności, a nie do zarabiania pieniędzy.
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Mini 2
Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt, że Mini 2 to jest pełnoprawny
dron, z prawdziwego zdarzenia. Niech nie zmyli Was jego niska waga
czy niewielkie gabaryty – chciałbym potrafić nim rejestrować materiały
w połowie tak dobre, jak zawodowcy i doświadczeni piloci.
Bardzo istotną kwestią, wobec obowiązujących na świecie ograniczeń
w lataniu jest jego niska waga (249 g). W wielu krajach, bez zdania odpowiednich egzaminów i uzyskania odpowiednich papierów, nie będziecie
mogli czymkolwiek większym polecieć, np. będąc na wakacjach, bez ryzykowania ogromnych kar finansowych lub więzienia. Nie dotyczy to akurat
w przeważającej większości EU ani Polski, bo dla Mini 2 i Air 2S potrzebne
są te same kwalifikacje, ale na pewno będzie łatwiej, więc polecam zapoznać się z lokalnymi przepisami.

DJI Air 2S
Jesteście tu jeszcze? Chcecie wiedzieć, dlaczego warto dopłacić do Air 2S?
Świetnie, zaczynajmy zatem!
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5,4K 4K60!
Najważniejszą pozornie zaletą Air 2S jest fakt, że można nim nagrywać
wideo w 5,4K przy 24 / 25 / 30 fps, ale to zmyłka. Zdecydowanie istotniejsza jest możliwość nagrywania 4K przy 60 fps, aby móc spowolnić wideo
2,5-krotnie do 24 fps. To pozwoli na rejestrację bardziej „kinowego” obrazu,
zdecydowanie przyjemniejszego dla oka.

ActiveTrack / Spotlight / POI
Kolejną funkcją, której brakuje w Mini 2, jest Active Track oraz pokrewne
funkcje, jak Spotlight czy POI.
Active Track odpowiada za śledzenie obiektu widocznego w kamerze
drona, czyli teoretycznie możemy pojechać w dzicz, wystartować, a dron
będzie za nami podążał, rejestrując nasze wyczyny na rowerze, samochodowe, na motocyklu, na nartach, deskorolce, czy co tam jeszcze sobie
wymyślicie. Ta funkcja ma dwa tryby – Trace i Parallel, czyli albo leci za
nami, albo równolegle do nas.
Teoria to jedno, a praktyka niestety weryfikuje, że ta funkcja nie działa
w 100%. Miałem sytuacje, w których poprawnie śledził samochód jadący
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z prędkością 40–50 km/h pod gęstymi drzewami, a następnego dnia najmniejsza gałązka wystająca nad jezdnię go zmyliła i dron zgubił swój cel.
Raz nawet zaczął śledzić zupełnie inne auto… Nie jest to więc funkcja, na
której można polegać i w koniec końców po nagraniu parunastu sekund
musiałem ponownie nakierować bezradnego drona na niebie.
Do tego jeszcze dochodzą wszelkie przeszkody na trasie drona. Ma on systemy antykolizyjne (przód, tył, góra i dół), ale nie są one idealne i o ile mi
się nie udało go rozwalić, to widziałem parę osób, które nie miały problemów ze spowodowaniem katastrofy lotniczej. Jak to zestawimy z tym, że
Air 2S nie ma czujników bocznych, a najfajniejszy tryb to ten równoległy, to
musimy pamiętać o tym, aby zadbać o pustą przestrzeń wokół nas.
Funkcja Spotlight powoduje, że niezależnie co będziemy wyprawiali dronem na niebie, to jego kamera zawsze będzie w środku kadru utrzymywała
wybrany wcześniej cel. To fajna funkcja dla początkujących pilotów, ale ci
bardzo szybko nauczą się robić to ręcznie (bo nie jest to specjalnie trudne),
dzięki czemu będą mogli korzystać z zasady trójpodziału, która daje zdecydowanie lepsze efekty.
Na deser zostaje też funkcja POI (point of interest), w której wybieramy nasz
cel i prędkość drona, a ten zacznie latać wokół tego punktu po okręgu.
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Zdjęcia
1-calowa matryca ma większe piksele, a to powoduje, że zdjęcia wykonywane w trudniejszych warunkach oświetleniowych będą lepszej jakości. Nie
miałem okazji zrobić bezpośredniego porównania z Mini 2, ale przejrzałem
kilka porównań i różnica jest wyraźna.
Air 2S ma sporo funkcji ułatwiających robienie zdjęć, jak SmartHDR
i kilka innych, ale to dron, który potrafi robić zdjęcia w DNG (RAW) do
późniejszej obróbki, więc nawet nie sprawdzałem, jak dobre są JPG prosto z aparatu. Z samych DNG jestem bardzo zadowolony – to naprawdę
świetny latający aparat, który pozwoli nam uchwycić ujęcia, które nie
byłyby bez niego możliwe.
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Hyperlapse

Hyperlapse to w dużym skrócie time lapse, ale w ruchu. Zamiast nagrywać
wideo, aparat robi zdjęcia w równych odstępach czasu, np. co 2 sekundy,
a potem te zdjęcia składa w film. Łatwo policzyć, że w jednej sekundzie
materiału 24 fps są 24 klatki, czyli 24 zdjęcia. To oznacza, że jedna minuta
hyperlapse’a składa się z 1440 zdjęć. Jeśli zastosujemy 2-sekundowy
odstęp między zdjęciami, to „nagranie” 1 sekundy zajmuje nam 48 sekund,
a 1 minuty aż 2880 sekund, czyli 48 minut. Siłą rzeczy jesteśmy tutaj ograniczeni maksymalnym czasem lotu oraz miejscem na karcie.

DJI Air 2S może nam nagrać, w pełni automatycznie, nasz hyperlapse,
a aplikacja potem w ciągu paru sekund złoży zdjęcia w wideo. Możemy też,
podczas nagrywania, zdecydować się zapisać oryginalne zdjęcia, również
w RAW (jako DNG) na kartę pamięci, aby móc potem ręcznie je złożyć, co
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da nam ogromną przewagę jakościową. Jak widać na załączonym filmie pt.
„DJI Air 2S Hyperlapse 01 – DJI vs. Lightroom”, DJI ma przewagę w kwestii
stabilizacji obrazu (Final Cut Pro nie potrafi sobie z nim poradzić, ale ponoć
świetnie działa Warp Stabilizer w Premiere), ale Lightroom niszczy DJI pod
względem jakości i kontroli użytkownika.
Niestety, podczas nagrywania moich hyperlapse’ów była bardzo wietrzna
pogoda, więc siłą rzeczy nie jest to maksimum, które da się wyciągnąć
z drona. Nagrania powtórzę, gdy zastanę w końcu lepsze warunki pogodowe, aby finalna ocena była sprawiedliwa.

QuickShots i MasterShots

To są całkiem ciekawe funkcje, które umożliwiają automatyzację pewnych
ujęć. Na przykład, jeśli chcemy zrobić dronie (selfie, ale dronem), który składa
się z lotem drona do tyłu, a potem płynnym przejściem na lot do góry, to
zrobi to za nas. Wybór QuickShots jest spory i kilka ich przykładów znajdziecie na filmie pt. „DJI Air 2S – pierwszy lot, pierwsze testy i pierwsze wrażenia”.
MasterShots, dla porównania, to bardzo ciekawy sposób na zrobienie
serii ujęć w ciągu 2–3 minut, co ręcznie zajęłoby nam zdecydowanie dłużej. Dron, po wybraniu obiektu, nagrywa serię ujęć w ruchu, które potem
zapisuje w wybranej przez nas rozdzielczości. Mamy też możliwość stworzenia krótkiego filmu, który trwa od 15 do 30 sekund, na podstawie gotowych szablonów. Jest ich w sumie 20 i przykład wszystkich znajdziecie na
naszym filmie pt. „Wszystkie 20 szablonów DJI MasterShots”. Najlepsze
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w MasterShots jest jednak to, że dron na karcie pamięci zapisuje wszystkie
ujęcia jako jeden długi plik, więc w ciągu 2–3 minut mamy zestaw przebitek
do wykorzystania później, podczas montażu.
Uwaga! Gdy ustawiamy rozdzielczość i klatkaż nagrywanego wideo, to ten jest
osobno zapamiętywany dla trybów wideo, QuickShots i MasterShots, więc
uważajcie, bo te dwa ostatnie domyślnie ustawione są na 1080p zamiast 4K.

Fly More Combo
Fly More Combo kosztuje więcej, ale to jest zestaw, którego szukacie. Po
pierwsze, ma trzy baterie w zestawie zamiast jednej. Po drugie, ma dwukrotnie więcej zapasowych śmigieł. Nieoceniona jest też ładowarka, która
umożliwia sekwencyjne ładowanie trzech baterii oraz kontrolera. Na deser
zostaje zestaw filtrów ND (ND4/8/16/32), które są absolutnie potrzebne oraz
całkiem przyzwoita torba na ramię, która mieści wszystko powyższe. Dla
sytuacji kryzysowych jest również adapter, który zamienia baterię od drona
w powerbank dla naszych sprzętów.
Podsumowując: Albo Fly More Combo, albo nic.

Dron idealny?
Siłą rzeczy, idealny dron to taki, który spełnia nasze oczekiwania. Przykładowo, gdybym sporo podróżował, to preferowałbym Mini 2 pod względem
gabarytów i uproszczonych procedur latania w niektórych krajach (przypomnę jeszcze raz, że Mini 2 to pełnoprawny dron, a nie zabawka), ale jednocześnie Air 2S nie jest na tyle duży, aby był kłopotliwy, a ma kilka zalet,
które sobie cenię, w tym 4K60 i większą matrycę.
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OnePlus 9 & 9 Pro
– niemal bliźniacy

Występowanie flagowych smartfonów w wersji podstawowej
i ulepszonej nikogo już nie dziwi. Praktykuje to Samsung, Apple, a teraz
również OnePlus. Model 9 jest telefonem o świetnej specyfikacji,
przemyślanym designie i z aparatem, który współtworzył Hasselblad.
OnePlus 9 Pro jest z założenia lepszy, aczkolwiek różnica jest mniejsza,
niż wskazuje na to dopisek Pro.
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OnePlus od zawsze chce konkurować z najlepszymi i nie inaczej jest tym
razem. Modele 9 i 9 Pro wykonano z najwyższą starannością, używając do
tego szkła i stali nierdzewnej lub plastiku (w przypadku ramki OnePlus
9). Spasowanie elementów jest idealne, nawet przyciski nie mają choćby
milimetra luzu. Na prawej krawędzi mamy jeden do blokowania ekranu,
na lewej znalazł się podwójny, służący do regulacji głośności. Oprócz tego
po prawej stronie mamy suwak do wyciszenia dźwięków lub włączenia
samych wibracji – to jedyny smartfon z Androidem, w którym znalazłem
to rozwiązanie i nie rozumiem, dlaczego inni z niego nie korzystają. To
absolutnie najwygodniejszy sposób wyciszenia telefonu. Na górze mamy
jedynie mikrofon, na dole natomiast znalazł się drugi, a oprócz niego
mamy tam też głośnik, port USB-C i podwójne gniazdo karty nano SIM,
nie ma natomiast obsługi kart micro SD (ani też żadnych innych opcji rozszerzenia pamięci). Głośnik rozmów wkomponowano w górną krawędź
frontu, więc jest właściwie niewidoczny. Równie estetycznie umieszczono
przednią kamerę – wyświetlacz ma w rogu jedynie niewielkie wycięcie na
nią. W dolnej części wyświetlacza umieszczono natomiast skaner odcisku
palca – mógłby znajdować się odrobinę wyżej, by nie odginać nienaturalnie kciuka. Tył w obu wersjach wygląda niemal identycznie, przykrywająca
go tafla szkła zaokrągla się na krawędziach, podobnie wygląda też wyspa
z aparatami (aczkolwiek 9 Pro ma o jeden obiektyw więcej). Oba smartfony
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dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych, niestety oba otrzymałem w wersji
błyszczącej. Owszem, wyglądają doskonale,
natomiast chciałem zobaczyć też na żywo
warianty z matowym szkłem, które stanowi
alternatywne wykończenie tyłu telefonu.
W komplecie ze smartfonem dostajemy etui,
na ekranie jest też naklejona folia ochronna
(to już standard w przypadku chińskich
producentów).
To, że nakładki producentów smartfonów
coraz mniej ingerują w Androida, staje się
powoli standardem. Nie inaczej jest w przypadku Oxygen OS 11.2, który zmienia głównie
stronę wizualną systemu, nie dodając przy
tym zbyt wielu funkcji ani też nie zmieniając
tego, jak standardowo działa Android 11. OnePlus dodało kilka usprawnień, takich jak rozbudowany o dodatkowe gesty launcher czy
wysuwane gestem w dół menu widżetów, nie
są to jednak niezastąpione elementy. Parametry OnePlus 9 oraz 9 Pro nie odbiegają od
konkurencji: Snapdragon 888, mający łącznie
osiem rdzeni, w tym cztery energooszczędne,
a także układ graficzny Adreno 660, zapewnia
wystarczająco wysoką wydajność, by o niej
na co dzień nie myśleć. Smartfony działają
bardzo szybko i nie mają problemów z zabijaniem procesów w tle. Oba modele testowałem w wersji z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB
miejsca na dane, dostępne są też wersje z 8
GB pamięci RAM i 128 GB ROM. Ze względu
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na to, że pamięci nie da się poszerzyć kartą micro SD, wersja 12GB/256GB
wydaje się znacznie bardziej atrakcyjna, zwłaszcza że dostajemy wtedy też
więcej pamięci RAM. OnePlus postanowiło nie oszczędzać na żadnym elemencie, przez co 9 i 9 Pro mogą pochwalić się wyśmienitą haptyką. Żaden
telefon z Androidem, którego używałem, nie odwzorowuje tak dobrze
„stuknięć” – pisanie na klawiaturze to czysta przyjemność. Wyświetlacze
smartfonów wydają się niemal identyczne, choć występują pomiędzy nimi
też zauważalne różnice. Ekran 9 Pro ma przekątną 6,7 cala i jest zakrzywiony na krawędziach, jego rozdzielczość to 1440 × 3216 pikseli, podczas
gdy w OnePlus 9 mamy płaski wyświetlacz o nieco mniejszej przekątnej
(6,55 cala) i rozdzielczości (1080 × 2400 pikseli). W bezpośrednim zestawieniu widać delikatną różnicę w nasyceniu kolorów na korzyść 9 Pro. Na co
dzień tego nie widać, choć osobiście wolę ekran 9 Pro, ze względu na subtelne, ale optycznie znacznie powiększające wyświetlacz zakrzywienie. Oba
smartfony obsługują odświeżanie z częstotliwością 120 Hz, co również robi
świetne wrażenie. Przez rozmiar ekranu OnePlus 9 jest minimalnie mniejszy od 9 Pro, nie jest to jednak różnica, którą na co dzień czuć.
Duży smartfon pozwala zmieścić w nim pojemną baterię, aczkolwiek
funkcje pokroju odświeżania w 120 Hz czy duży ekran skutecznie potrafią
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zużywać akumulator. W obu smartfonach zastosowano ogniwo o pojemności
4500 mAh, co jest rozsądną, ale nie zaskakująco dużą wartością. Do obu telefonów dołączona jest 65-watowa ładowarka, dzięki której naładujemy telefon
przewodowo od zera do pełna w pół godziny. Co więcej, 9 Pro obsługuje też
szybkie ładowanie bezprzewodowe Warp Charge (z mocą do 50 W), pozwalające naładować smartfona od 10 do 100% w nieco ponad 50 minut. Wymagana jest jednak specjalna ładowarka Warp Charge Wireless 50, wyposażona
w dwie cewki – to właśnie dzięki temu rozwiązaniu 9 Pro może ładować się
tak szybko. W OnePlus 9 również mamy ładowanie bezprzewodowe, ale
z mocą do 15 W, jest więc proporcjonalnie wolniejsze niż w 9 Pro. Wydajność
baterii w obu smartfonach jest bardzo zbliżona, trudno wskazać mi tutaj
faworyta. Żaden nie wytrzymał mi dwóch dni pracy, zazwyczaj zdejmując
telefon z ładowarki pierwszego dnia, następnego około południa musiałem
podłączać go ponownie. Był to zawsze standardowy dzień pracy, z wieloma
telefonami i korzystaniem z poczty, przeglądarki i otwieraniem dokumentów.
Szybkie doładowywanie baterii kompensuje zbyt wczesne rozładowanie,
warto jednak zabierać ze sobą odpowiednio mocną ładowarkę.
Napis „Hasselblad” obok obiektywów zobowiązuje. Nie łudzę się, że smartfon będzie robił zdjęcia na poziomie lustrzanki, niemniej jednak jeśli
w proces tworzenia jego aparatów była zaangażowana jedna z najbardziej

SPRZĘT

rozpoznawalnych firm na rynku fotograficznym, to oczekuję, że jakość będzie przynajmniej wysoka. Zarówno OnePlus 9, jak i 9 Pro,
mają bardzo zbliżone możliwości, pomimo
zastosowania nieco innych obiektywów
i matryc. Główny aparat z obiektywem szerokokątnym jest w obu modelach połączony
z matrycą o rozdzielczości 48 MP, aczkolwiek
zastosowano nieco inne modele (Sony IMX789
w 9 Pro i Sony IMX689 w 9), w 9 Pro ma OIS
– to najbardziej odczuwalna różnica, zwłaszcza podczas nagrywania filmów. Obiektyw
ultraszerokokątny jest już taki sam w obu
wersjach: ma f/2.2 i połączono go z matrycą
o rozdzielczości 50 MP. Podobnie jest z aparatem monochromatycznym do rejestrowania
głębi, nie różni się w obu smartfonach. OnePlus
9 Pro ma za to dodatkowy obiektyw tele (f/2.4,
matryca 8 MP), dający zoom optyczny z nawet
3,3-krotnym powiększeniem. Aplikacja aparatu jest świetnie zaprojektowana i pozwala
wykorzystać możliwości smartfonów – wiele
rzeczy jest zautomatyzowanych, więc robiąc
zdjęcie na szybko, mamy większą szansę uzyskania dobrych efektów. W 9 Pro mamy na
przykład tryb super makro, który włącza się
po odpowiednim zbliżeniu smartfona do fotografowanego obiektu. Nie brakuje tu żadnego
popularnego trybu robienia zdjęć, mamy więc
panoramę, portret czy tilt shift, ponadto rozsądnie zaprojektowano też tryb profesjonalny,
z wygodnym przełączaniem formatu zdjęć
(JPG, JPG w wysokiej rozdzielczości oraz RAW),

124
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profilu kolorów, podglądem histogramu
czy ręcznym ostrzeniem, ustawianiem
balansu bieli, ISO czy migawki. Zdjęcia
z obu smartfonów wychodzą zazwyczaj
dobrze, aczkolwiek mają niską powtarzalność uzyskiwanych efektów. Oprogramowanie dobiera balans bieli trochę losowo,
przez co kilka zrobionych po sobie zdjęć
może mieć balans ustawiony zupełnie inaczej. Ponadto zauważyłem też, że OnePlus
9 ociepla kolorystykę zdjęć względem 9
Pro. W bezpośrednim zestawieniu te z 9
Pro wydają się chłodne, ale są one bliższe
rzeczywistości. Oba telefony nieźle radzą
sobie też przy słabym świetle, choć nie
jest to poziom Samsunga czy nawet Apple.
Dobrze podciągają jasność, zachowując
przy tym rozsądny poziom detali i możliwie
naturalnie odwzorowane kolory, działa to
jednak do pewnego poziomu natężenia
światła, poniżej którego zdjęcia przestają
się do czegokolwiek nadawać. 9 Pro jest
też świetnym urządzeniem do nagrywania
wideo, co zawdzięcza optycznej stabilizacji
obrazu w głównym obiektywie. Ponadto
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może nagrywać wideo w 120 FPS i 4K. Nie

OnePlus 9
•
•
•
•

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

Plusy:
• przełącznik wyciszenia
• świetna haptyka
• dobry kompromis między ceną
a możliwościami
Minusy:
• problemy z powtarzalnością
balansu bieli
Cena: OnePlus 9 (256 GB pamięci,
12 GB RAM): ok. 3700 PLN

spotkałem się z tym dotąd w żadnym
smartfonie. OnePlus 9 oraz 9 Pro dają też
radę z nagraniami 8K, ale jedynie w 30 FPS.
W przypadku zwykłej 9 najsensowniejszym
trybem nagrywania wydaje się 60 FPS i rozdzielczość 4K.
Nie zazdroszczę osobom, które stoją
przed wyborem zakupu jednego z dwóch
recenzowanych smartfonów. Zarówno
OnePlus 9, jak i 9 Pro, są świetnymi urządzeniami, które pozwalają zapomnieć
o jakichkolwiek problemach z wydajnością. Mają też szybkie ładowanie,
świetne ekrany, bardzo zbliżone rozmiary
i wysokiej jakości aparaty. Wersja Pro
jest w wielu miejscach choćby odrobinę
lepsza: zgrabniejsza, zrobiona z lepszych

OnePlus 9 Pro

materiałów, z minimalnie większym ekra-

•
•
•
•

szybszym ładowaniem bezprzewodowym.

•
•
•
•

Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5,5/6
Plusy:
błyskawiczne ładowanie
bezprzewodowe
perfekcyjne spasowanie i doskonałe materiały
przełącznik wyciszenia
świetna haptyka

Minusy:
• problemy z powtarzalnością
balansu bieli
Cena: OnePlus 9 Pro (256 GB pamięci,
12 GB RAM): ok. 4700 PLN

nem, usprawnionym aparatem i znacznie
To, czy warto dołożyć do tego około 1000
PLN, pozostawiam już do oceny Wam.
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Xiaomi Mi 11 Ultra
- pierwsze wrażenia
Najciekawszym z nowych modeli Xiaomi jest Mi 11 Ultra, wyceniony
na zawrotne 1199 EUR. Jego system aparatów na plecach jest tak duży,
że znaleziono tam miejsce dla 1,1-calowego ekranu, a teleobiektyw
oferuje cyfrowy zoom aż do 120x (10x hybrydowy). Ma też 120 Hz
ekran z samplingiem na poziomie 480 Hz. Pozostaje teraz pytanie,
czy jakość i możliwości tego flagowca dorównają jego cenie, która jest
nieznacznie niższa od iPhone’a 12 Pro Max?

SPRZĘT

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

128

Logitech Combo Touch

– najlepsza klawiatura dla iPad Pro
Wraz z premierą nowych iPadów Pro, trochę po cichu, w cieniu całego
wydarzenia, Logitech zaprezentował nowe klawiatury Combo Touch
dla iPadów Pro 11" i 12,9".
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Jak tylko ją zobaczyłem, od razu wiedziałem, że będzie to moja kolejna klawiatura,
bo poprawia wszystkie uwagi, jakie miałem w stosunku do skądinąd świetnej kla-

wiatury Folio Touch.
Nowa klawiatura pasuje do wszystkich
iPadów Pro 11” (modele 2018, 2020 i 2021).
Wykonana jest z bardzo podobnego,
w zasadzie identycznego materiału co
poprzedniczka – przypomina on trochę
jeans. Gdy popatrzymy od tyłu, to jedyna
różnica polega na tym, że na obudowie
pojawiło się logo producenta, którego
wcześniej nie było.

Odłączana klawiatura
Pierwsza kwestia, jaka od razu rzuca się
w oczy i jest absolutnym game changerem, to możliwość odpięcia klawiatury
od reszty obudowy. Klawiatura do komunikacji z iPadem wykorzystuje smart
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connector, jednocześnie sama ma wbudowane złącze, które magnetycznie przypina się
do obudowy. Genialne rozwiązanie.
Dzięki niemu mamy możliwość w dowolnym
momencie używania samego iPada, który
będzie jednocześnie dobrze zabezpieczony
przed upadkiem i zarysowaniem. Jego waga
i rozmiar zrobią wtedy kolosalną różnicę. Klawiatura nie ma swojej baterii, wykorzystuje
baterię iPada. Klawiatura oczywiście jest
podświetlana.
Co zrobić, jeśli nie mamy gdzie odłożyć naszej
klawiatury? Możemy ją odwrócić na plecy, tak
jak to się robiło w Folio Touch, ale przyczepiamy ją wtedy… odwrotnie, klawiszami do
obudowy, a nie jak to było poprzednio klawiszami na zewnątrz. W ten sposób trzyma się
iPada zdecydowanie wygodniej.

Większy touch pad
Kolejna różnica to większy touch pad. Robi to
sporą różnicę w użytkowaniu. Wygodniej jest
mieć więcej miejsca na gesty. Touch pad jest
bardzo responsywny i szybki.

Klawiatura
Combo Touch to przede wszystkim klawiatura. Logitech znany jest z tego, że to producent jednych z najlepszych klawiatur na
rynku. Tak też jest i w tym przypadku. Combo
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Touch bardzo przypomina Folio Touch. Różnica względem poprzedniczki
jest widoczna przede wszystkim w układzie strzałek. Klawisze mają teraz
układ odwróconego „T”. Wielu z użytkowników to na pewno ucieszy, bo
taki układ przy pisaniu bezwzrokowym jest dużo bardziej intuicyjny.
Combo Touch zachowała rząd klawiszy funkcyjnych i jest to genialna
sprawa. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego Apple z tego nie korzysta.
Przecież zdecydowanie wygodniej jest używać klawiszy do kontrolowania głośności, jasności ekranu, podświetlania klawiatury czy sterowania
odtwarzaniem.
Sama klawiatura jest świetna. Bardzo wygodnie się na niej pisze, ma odpowiedni skok. Mam wrażenie, że minimalnie różni się od poprzedniczki, że
wygodniej się pisze, ale może to jest autosugestia, że mam coś nowego.

Wymiary i waga – to robi dużą różnicę
To wręcz nieprawdopodobne, jak Logitech odchudził Folio Touch przy
tworzeniu Combo Touch. Po pierwsze waga jest odczuwalnie niższa. Nie
mówiąc o opcji używania iPada bez klawiatury – wtedy wreszcie mamy
poręczny tablet! Po drugie – grubość. Folio Touch ma ok. 2 cm grubości.
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To sporo. Combo Touch jest o prawie 4 mm
cieńsza. Nie mówiąc o tym, jak „cienki” jest
iPad BEZ klawiatury, tylko w samej obudowie.

Minusy
Minusy zawsze najbardziej interesują czytelników. Ja widzę trzy. Pierwszy to… brak
zapięcia, jakie było w Folio Touch. Wiem, że
wielu z Was może ono denerwować. Ja też na
początku byłem jego wielkim przeciwnikiem,
jednak właśnie to zapięcie świetnie ochrania
i przytrzymuje Apple Pencil. Teraz musimy
bardziej pilnować, aby nie zgubić Pencila,
przemieszczając się z iPadem w Combo
Touch w ręku. Takie zapięcie jest wygodne
i zrozumiałe, gdy mamy format całości jako
„klapki”, ale gdy klawiatura jest odczepiana,
nie byłoby co z nim zrobić.
Druga sprawa to… niedopasowanie wycięć
przy głośnikach. Aż dziw bierze, że nie są
szersze, skoro Combo Touch ma wspierać
wszystkie modele iPad Pro 11” od początku.
Jednocześnie nie zaobserwowałem gorszego
brzmienia dźwięku.
Trzeci minus wynika z faktu, że klawiatura
nieco więcej pobiera prądu z baterii niż
Folio Touch. Może to jest kwestia optymalizacji iPadOS, może oprogramowania
klawiatury. Na razie czekam na aktualizację
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oprogramowania od Logitech; liczę, że to
pomoże.

Podsumowanie
Jestem zachwycony, Combo Touch to
według mnie najlepsza klawiatura dla
iPada Pro obecnie dostępna na rynku.
Nie widzę różnicy względem poprzedniczki, jeśli chodzi o pisanie, jednocześnie
mniejszy rozmiar i waga oraz opcja odłączania klawiatury, gdy nie jest potrzebna,
to coś niesamowitego. Niestety pojawia
się kwestia ceny, która jest sporo wyższa
od Folio Touch. Wersja dla modelu 11” to
939 zł (vs. 699 zł za Folio Touch). Wersja dla
modelu 12,9” ma się pojawić wkrótce. Na
ten moment klawiatury dostępne są tylko
w Apple Online Store.
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Hi5 Mount Series

– przemyślany system mocowania telefonów
Akcesoria do mocowania telefonów do rowerów to jest nisza. Nie to,
że mało osób z tego korzysta, wręcz przeciwnie. Nisza, bo nie ma zbyt
dużego wyboru na rynku. Teraz to się zmieni. Dawno nie trafił w moje
ręce tak dobrze przemyślany i kompletny koncept, jakim jest system
mocowań Hi5 Mount Series.
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Ale po kolei. Coraz więcej osób jeździ na
rowerze i korzysta w tym czasie z telefonów jako liczników albo przynajmniej
chce mieć go pod ręką, aby móc szybko
zrobić zdjęcie. Najlepszym rozwiązaniem
w takiej sytuacji jest mocowanie na kierownicę. W podobnej sytuacji są motocykliści. Testowałem kilka rozwiązań,
ale większość z nich miała jakieś wady.
Albo, mówiąc delikatnie, średnio trzymała telefon, tak że strach w ogóle było
jechać, albo w drugą stronę – trzymała
tak mocno, że trudno było odpinać go
z zaczepu albo w niego włożyć.
Dużo jeżdżę na rowerze i dokładnie śledzę ten temat, dlatego ucieszyłem się,
gdy zobaczyłem nowy produkt w polskiej dystrybucji – Hi5 Mount Series. Co
ważne, to jest cały, kompletny ekosystem mocowań, które sprawdzą się nie
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tylko na rowerze czy motocyklu, ale też w samochodzie, w domu czy
podczas uprawiania sportu.
Mocowania są świetnie przemyślane. Składają się z szybkozłączki Quick
Mount, w którą wklikujemy nasz telefon. Aby go wypiąć, wystarczy przekręcić go zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Oczywiście mamy też
bezpiecznik, którym blokujemy rygiel wypinający. Całość wykonana jest
z pancernego plastiku, a mocowania w większości przypadków są metalowe.
Ale jak przyczepiać nasz telefon do Hi5? Możemy kupić dedykowaną obudowę - w tej chwili dostępne są obudowy do:
• iPhone X / XS / 11 Pro
• iPhone XR / 11
• iPhone 12 / 12 Pro
• iPhone 12 Pro Max
Najfajniejsze w Hi5 Mount Series jest to, że nie jesteśmy ograniczeni tylko
do wymienionych wyżej telefonów. W każdym opakowaniu każdego
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mocowania dostajemy dwa adaptery, które
możemy przykleić do dowolnego urządzenia. Producent poleca przyklejać adaptery
do case'ów, obudów, nie bezpośrednio
do telefonu. Dzięki takiemu rozwiązaniu
możemy używać dowolnego Androida
albo np. innego, starszego model iPhone’a.
W moim przypadku jest to iPhone 11 Pro
Max. Razem z adapterami w zestawie znajdują się szablony ułatwiające przyklejenie
go do obudowy.
Wspominałem o ekosystemie. Tak, to prawda.
W skład całej koncepcji Hi5 Mount Series
wchodzi w tym momencie 10 mocowań
umożliwiających wykorzystanie ich w praktycznie każdym momencie.
Do rowerów mamy opcję montażu na kierownicy Bike Phone Holder, możemy przymocować do mostka MTB Phone Holder albo do
lusterka Mirror Phone Holder.
Ten ostatni pasuje też do motocykli, uzupełniając dedykowany Moto Phone Holder.
Do samochodów w ofercie znajdziemy mocowania do kratki nawiewu Car Air Vent Holder,
przyklejane bezpośrednio do deski rozdzielczej Car Dash Mount oraz bardzo praktyczny
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dla pasażerów z tyłu uchwyt do zagłówków Headrest Phone Holder.
Zestaw akcesoriów Hi5 Mount Series
zamyka się jeszcze trzeba rozwiązaniami.
Są to praktyczne mocowanie na ścianę

Wall Phone Holder, klips do paska Belt
Phone Holder oraz coś co zadowoli
wszystkich biegaczy – uchwyt na ramię

Arm Band Phone Holder.
Wszystkie akcesoria są w cenach od 79
do 119 zł. Cena bardzo dobra, pozwalająca
zbudować kompletny zestaw, dostosowany do swoich potrzeb i utrzymać portfel w ryzach. Polecam.
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Nivona 930
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– kawa przygotowana ze
smakiem i szwajcarską precyzją
Szwajcaria kojarzy nam się z zegarkami, scyzorykami, bankami,
nartami… Każdemu, kto lubi smak kawy i komfort, powinna kojarzyć
się również z ekspresami do kawy Nivona. Najnowszy model 930 jest
tego najlepszym dowodem.
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Japońskie czy niemieckie przedsiębiorstwa parające się produkcją sprzętu
AGD mają za sobą kilkadziesiąt, czasem ponad sto lat historii. Nivona działa
na rynku od 2005 roku, ale od tego czasu szturmem zdobywa zarówno
rynek, jak i serca użytkowników domowych, biurowych czy nawet lokali
gastronomicznych. Wynika to z prostego faktu – stosunku ceny do jakości
i możliwości tych ekspresów. Na łamach iMagazine już kilkukrotnie miałem
okazję recenzować ekspresy Nivona, na co dzień również w biurze użytkuję
jeden z ekspresów tej firmy i zawsze mam z nim pozytywne i smakowite
doświadczenia. Również te związane z rodzimym serwisem, gdzie błyskawicznie udało się naprawić usterkę poczynioną z winy użytkownika. Teraz
na warsztat biorę najnowszy model NICR 930.

NICR 930 to jeden z najwyższych modeli w ofercie firmy, który z powodzeniem można użytkować zarówno w domowym zaciszu, jak i w mniejszym
biurze. Seria 9 jest adresowana dla tych najbardziej wymagających konsumentów, chcących cieszyć się wysmakowanym espresso czy idealnie kremowym cappuccino. Model wyceniany jest na mniej niż 5 tys. zł, co czyni go
mocno konkurencyjnym względem urządzeń o podobnych możliwościach.
Przede wszystkim najnowszy ekspres Nivona charakteryzuje się doskonałym
designem. W dobie ekspresów do kawy, które silą się na fikuśne wzornictwo, tu mamy do czynienia z wysmakowanym połączeniem tradycji i nowoczesności. Sama bryła urządzenia jest solidna, dość pokaźnych rozmiarów,
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ale przede wszystkim bardzo ponadczasowa. Szyku dodaje chromowane
wykończenie, czyniąc ekspres bardzo eleganckim. Urządzenie zdecydowanie
będzie ozdobą kuchni, świetnie też będzie prezentować się w sali konferencyjnej czy poczekalni dla naszych gości. Charakterystycznym elementem
topowych modeli Nivona jest wyświetlacz, a właściwie cały panel sterujący,
który jest dołożony do reszty ekspresu. Z jednej strony się wyróżnia, a z drugiej strony takie wydzielenie powoduje, że właśnie ta część mechaniczna jest
postrzegana bardziej niezależnie od elektroniki. Podobny zabieg zastosował
Mercedes w ostatniej generacji swoich samochodów, gdzie długi wyświetlacz
MBUX był wyraźnie wydzielony z reszty kokpitu.
Warto zwrócić uwagę na to, że zbiornik na wodę ma aż 2,2 l, natomiast
pojemnik na kawę ziarnistą zmieści aż 270 g ziaren. Wraz z urządzeniem
dostarczony jest też filtr wody Claris Aqua. Pojemnik na fusy zmieści 12
porcji przyrządzonej kawy. W efekcie mamy urządzenie, które spokojnie
pozwoli przygotować napoje dla wszystkich naszych gości podczas domowego spotkania bez konieczności ciągłego czyszczenia pojemników i dolewania wody. A przecież na to nie mamy czasu na imprezie czy podczas
spotkania biznesowego w firmie.
Wróćmy jednak do technologii, w końcu jesteśmy na łamach iMagazine
i oprócz dobrej kawy interesuje Was z pewnością feeria technologicznych możliwości nowego ekspresu Nivona 930. W modelu tym znalazł
się wyświetlacz z systemem sterowania opartym w dużej mierze o centralny przycisk pod spodem z dużym pokrętłem. Nowy
interfejs i sposób sterowania z miejsca staje się intuicyjny
zarówno dla technologicznych geeków, jak i codziennych
użytkowników, w tym osób starszych. Obsługa ekspresu
jest czytelna, jasna i szybka. Wybór napoju kawowego, który chcemy zrobić, trwa chwilę, a charakterystyczne dla ekspresów Nivona ikony ułatwiają
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rozpoznanie. Nie trzeba więc wczytywać się w nazwy napojów, wystarczy
zapamiętać ikonki i po paru kawach będziemy obsługiwać ekspres niemal
bezwzrokowo.
Jeśli chodzi o praktyczne technologie, to istotnym elementem jest możliwość przygotowania dwóch kaw mlecznych jednocześnie. To wciąż jest
rozwiązanie zarezerwowane jedynie dla wybranych ekspresów automatycznych na rynku. W efekcie zrobienie dwóch dowolnych (oczywiście
jednocześnie takich samych) jest szybkie i wygodne. Możemy robić kawy
niemal hurtowo, zachowując zawsze wysokie walory
smakowe. Nie brakuje też opcji tworzenia własnych
przepisów. W urządzeniu możemy zapisać dziewięć

Jeśli chodzi o praktyczne
technologie, to istotnym
elementem jest możliwość
przygotowania dwóch kaw
mlecznych jednocześnie.
To wciąż jest rozwiązanie
zarezerwowane jedynie

własnych kompozycji kawy tak, aby mieć zawsze
pod ręką napój idealnie dobrany do swoich potrzeb
i swojej ulubionej filiżanki. Gadżeciarskie z pewnością jest podświetlanie filiżanki w dwóch kolorach.
Jedną z unikalnych cech ekspresów Nivona jest technologia Aroma-Balance. Jak to działa i dlaczego tak
dobrze, oddaje opis ze strony producenta:

dla wybranych ekspresów

Oczywiście nie dostarczamy Ci baristy zapakowanego

automatycznych na rynku.

w pudełko. Aby sprostać naszej wizji, opracowaliśmy
system Aroma-Balance, który przejmuje jego rolę.
Ziarno kawy zawiera bowiem do 800 różnych aromatów. Różnice są zauważalne tylko wtedy, gdy odpowiednio zmieni się proces parzenia. Dzięki systemowi

Aroma-Balance możesz samodzielnie określić, które nuty chcesz wydobyć
z ziarna. W wersji „dynamicznej” decydujesz się na delikatną kwaskowatość
z lekko owocową nutą. Wersja „stała” daje lekką goryczkę o pełnym smaku.
Opcja „intensywna”, zgodnie ze swoją nazwą, to mocna, aromatyczna kawa
o wyraźnym body z łatwo wyczuwalną goryczką.
W praktyce rzeczywiście mając tę samą kawę, a wybierając inne opcje,
jesteśmy w stanie napić się trzech zupełnie innych smakowo espresso czy
czarnych kaw. Można eksperymentować z kawą, odkrywać ją, poszerzać
swoje horyzonty i rozpieszczać kubki smakowe. W ekspresie przygotowano
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też opcje dodatkowych ustawień dla cappuccino pod hasłem „Koneser
Cappuccino”. Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że w wojnach o technologię picia kawy finalnie zwycięzcą ma być zawsze użytkownik i korzystając z automatycznego ekspresu, można też wycisnąć z kawy bardzo
dużo satysfakcji i jakości, oczywiście wtedy, gdy wybieramy dobry ekspres.
W Nivona NICR930 nie zabrakło też nowych technologii, do których należy
łączność Bluetooth. To dobry dodatek i tak trzeba tę funkcję IoT traktować
w ekspresach do kawy. Jako opcję pozwalającą jeszcze wygodniej spersonalizować napoje, pozwalającą na szybką konfigurację czy zajrzenie w statystyki. Aplikacja Nivona jest też fajnym miejscem na poszerzenie swojej
wiedzy o kawie, jeśli do tej pory nie byliśmy znawcami tematu.
Nivona 930 pozwala cieszyć się kawą taką, jaką lubimy, w domowym zaciszu. Daje możliwość wygodnego serwowania kawy gościom. Wreszcie to
także sprzęt, który pozwala podawać smaczną kawę także w biurze, co na
pewno docenią nasi klienci. Ani w domu, ani w małej firmie nie możemy
sobie pozwolić na zatrudnienie baristy. Możemy jednak poczynić inwestycję w wysokiej klasy ekspres.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Apple TV 4K
Nowość Apple – zupełnie nowe Apple TV 4K. Nowy, szybszy procesor
A12 Bionic o architekturze 64-bitowej. Do tego zupełnie nowy pilot.
Poprawiony HDR, HDMI 2.1, Dolby Atmos i Dolby Vision, ale i to, co jest
najważniejsze w przypadku HomeKit – nowe Apple TV, które może być
świetną centralą dla HomeKit, wspiera standard Wi-Fi 6 oraz protokół
Thread. Cena, w zależności od pojemności, 899–999 zł.

Cena: 899–999 PLN
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Logitech
Circle View
Video Doorbell
Absolutna nowość
od Logitech. Domofon Logitech Circle
View Video Doorbell.
Wspiera Apple HomeKit Secure Video.
Wbudowana kamera
HD z bardzo dobrym
trybem nocnym i systemem rozpoznawania
twarzy. Jedyny minus
na ten moment jest
taki, że nie jest jeszcze
oficjalnie dostępna
w Polsce.

Cena: 199 USD

Zobacz więcej...
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Somfy TaHoma Switch
Somfy wprowadza nową centralę TaHoma Switch, a wraz z nią także
zupełnie nową, intuicyjną w obsłudze aplikację Tahoma 3.0. Urządzenie
pozwala na scentralizowane sterowanie automatyką domową, dając
możliwość tworzenia własnych scenariuszy. Urządzenie można podłączyć do sieci Wi-Fi i jest kompatybilne z niemal 300 liniami produktowymi Somfy i firm partnerskich. TaHoma Switch jest kompatybilna
z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant, jak również
z HomeKit w zakresie osłon zewnętrznych działających w technologii io-homecontrol. Nowa centrala kosztuje 869 zł.

Cena: 869 PLN
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Sprzęty Somfy już kompatybilne z HomeKit;
centrala TaHoma otrzymała aktualizację
Wreszcie po licznych wcześniejszych zapowiedziach pojawiła się
aktualizacja centrali TaHoma od Somfy oferująca wsparcie dla Apple
HomeKit. Od teraz z systemem inteligentnego domu od Apple będzie
można integrować rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe, markizy oraz
napędy do bram wjazdowych od Somfy.
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Od 1 grudnia użytkownicy centrali TaHoma Premium i osłon zewnętrznych
z wybranymi napędami Somfy w technologii io-homecontrol mogą sterować swoimi urządzeniami z wykorzystaniem Apple HomeKit. Od teraz można sterować
nimi za pomocą aplikacji dom w urządzeniach Apple lub też przy pomocy asystenta głosowego Siri. Certyfikacją MFI (Made for iPhone) objęte zostały centrale
Somfy drugiej generacji, wyprodukowane po 2016 r.

Konfiguracja i łączenie TaHoma z HomeKit
Połączenie urządzeń Somfy z HomeKit można wykonać na dwa sposoby.
Po pierwsze z aplikacji TaHoma, dodając poszczególne urządzenia do centrali. W kolejnym kroku należy powiązać centralę z HomeKit. Druga opcja
to wykorzystanie wyłącznie aplikacji Dom (Apple Home) i przycisku „Dodaj
akcesorium”. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, które
prowadzą krok po kroku przez proces instalacji.
Integracja z popularnymi akcesoriami Somfy to kolejne ważne rozszerzenie możliwości HomeKit. Coraz więcej sprzętów jest kompatybilnych z systemem Apple
i w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych.
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Roomba jak adidasy XXI wieku
Pierwsze roboty sprzątające iRobot Roomba pojawiły się niecałe 20 lat
temu. Od tego momentu ich popularność znacznie wzrosła. Robot
sprzątający przestał być gadżeciarskim rozwiązaniem, a prawdziwym game
changerem w codziennym życiu większości z nas. Skąd wziął się fenomen
Roomby? Dlaczego to rzeczywiście produkt zmieniający życie?
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iRobot Roomba – lider, który stoi za sukcesami innych
Z wakacyjnych pobytów u dziadków w dzieciństwie doskonale pamiętam
to, jak dziadek, uruchamiając stary podłużny odkurzacz, posługiwał się
nazwą pewnej szwedzkiej marki produkującej AGD; mówił tak na każdy
odkurzacz także później. Tak jak każda stacja benzynowa była dla niego
CPN-em. Tak jak dla nas dziś wszystkie pieluszki wielorazowe to pampersy
i od lat na wiele butów sportowych mówimy adidasy, choć nie mają na
sobie trzech pasków w kształcie trójkąta.
Pospolicenie nazw marketingowych produktów to zjawisko językowe,
które zachodzi w kulturach na całym świecie. Wynika to przede wszystkim
z faktu, że oryginalne produkty osiągnęły ogromny rynkowy sukces. Tak
samo jest z iRobotem Roomba. To właśnie firma iRobot wprowadziła na
salony robota sprzątającego, spopularyzowała tę kategorię. W dodatku te
produkty są na tyle oryginalne, innowacyjne i wysokiej klasy, że stały się
liderem branży i benchmarkiem dla wszelkich innych rozwiązań tego typu.
Dlatego nie dziwi fakt, że wiele osób na dowolnego robota sprzątającego
mówi właśnie Roomba. Marce udało się tak mocno wejść do świadomości
konsumentów. Sam łapię się na tym, że tłumacząc komuś fakt istnienia
robota koszącego, mówię „taka ogrodowa Roomba”. Roomba jest więc
wręcz synonimem robotyzacji w naszych domach.
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Oczywiście Roomba jest nie tylko beneficjentem swojego sukcesu, ale
też poniekąd ofiarą. Na fenomenie Roomby próbuje się wybić wiele
marek, oferując produkty „roombopodobne”. Nie brakuje sprzętów,
które żerują na obietnicy bycia tańszym odpowiednikiem rozwiązań
iRobota. Niestety i twórcy tych urządzeń, i nabywcy zapominają, że za
fenomenem Roomby stoją lata doświadczeń, także w tworzeniu robotów
militarnych czy kosmicznych. W jednym małym iRobot Roomba kryje się
ogrom przemyślanych i opatentowanych rozwiązań technologicznych.
A producent wciąż stawia na kolejne innowacje.
Myślę, że tym kolejnym przełomem jest stacja ładująco-czyszcząca, która
ostatnio zawitała także do bardziej przystępnego modelu, Roomba i3+.
Dzięki temu robot staje się bezobsługowy przez długie tygodnie. Możemy
zautomatyzować proces sprzątania i zabierać jedynie worek z brudem raz
na wiele tygodni. Codziennie czyste podłogi to właśnie game changer.

Roomba – hitem filmików i ulubieńcem domowników, także tych futrzastych
Roboty Roomba są produktem „żywym”. Nawet gdy używamy ich
wyłącznie pod naszą nieobecność, to wciąż jednak widzimy ich pracę.
Dlatego też dużo łatwiej nam je spersonifikować. Dla moich rodziców ich
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Roomba to Burek. Znam osoby, które nazywają swoje roboty Marysia, na
cześć postaci wykreowanej przez Wojciecha Pokorę w filmie „Poszukiwany, poszukiwana” [u korekty w domu „Marysia” to zmywarka, a robot
sprzątający to Robocop – przyp. korekty]. Traktujemy iRobota jako
sprzęt, który towarzyszy nam w życiu, pomaga w domu.
O fenomenie Roomby świadczą liczne filmiki w sieci, pokazujące to, jak
koty i psy jeżdżą na nich lub w jak zabawny sposób reagują na robota.
Na YouTube można zobaczyć dziesiątki filmików z dziećmi i zwierzętami
obcującymi z robotami. Filmy te mają setki tysięcy wyświetleń. Tu jako
dopełnienie tekstu podpinam jedynie krótki miks z oficjalnego kanału
iRobotPolska, pokazujący kilka takich przykładów. Na przejażdżkę na
iRobocie załapały się nawet świnki.
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Dla nas robot sprzątający jest narzędziem,
które wkroczyło do domu i ułatwiło codzienność. Natomiast dla najmłodszych dzieci, które
dorastają z Roombą, będzie to już coś oczywistego jak pralka. Nie sposób też nie docenić
tego, jak ważny krok iRobot wykonał właśnie
w oswajaniu społeczeństwa z robotyzacją.
Obcując teraz z tego typu sprzętami, za kilka
lat będziemy w stanie zaakceptować roboty
asystujące osobom starszym, robotycznych
kelnerów i jeszcze więcej robotów pomagającym nam w codziennych czynnościach.

Roomba zmienia nasze życie
Mam wrażenie, że większość z nas, choć korzysta z nowych produktów technologicznych,
nie zauważa tego, jak bardzo zmieniają naszą
codzienność. Dla mnie tak jest na przykład
z samochodem z aktywnym tempomatem
i zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa.
Sam smartfon z możliwością płacenia, sterowania inteligentnym domem i ciągłym dostępem
do sieci to przecież coś niesamowitego. Warto
czasem zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, jak
te urządzenia wpływają na to, w jaki sposób
funkcjonujemy. Ile razy ten samochód z kamerkami, z asystentem martwego pola uchronił
nas od stłuczki czy nawet poważniejszej kolizji.
Oczywiście dobrze też czasem zastanowić się,
czy jednak nie za często korzystamy ze smartfona i czy nie marnujemy czasu. Jednak w ogólnym rozrachunku technologie ułatwiają nam
codzienność i są to narzędzia, które ulepszają
nasze życie.
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Roboty odkurzające Roomba są tego doskonałym przykładem. Oszczędzają
czas – nawet jeśli raz na jakiś czas musimy sięgnąć po inny sposób sprzątania
domu, to i tak robimy to znacznie rzadziej. Prawdziwą zmianą jednak jest to,
że nie mamy czysto jedynie w momencie, gdy odkurzymy na przykład raz
w tygodniu. Dzięki robotowi możemy mówić o permanentnym porządku.
Roomba może działać codziennie, a nawet kilka razy dziennie i dbać o czystość. W dodatku robi to w sposób zautomatyzowany i gruntowny.
Korzystanie z Roomby poprawia nasz komfort, czysty dom zdecydowanie
wpływa też na nasze dobre samopoczucie. Jeszcze bardziej pomoc iRobota
doceniają osoby z alergiami.

W oczekiwaniu na kolejne rewolucje
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego właśnie jestem przekonany, że to nie
są ostatnie słowa, jeśli chodzi o robotyzację naszej codzienności. Co więcej,
myślę, że w robotach sprzątających też jeszcze wiele przed nami. Takim zwiastunem jest na przykład technologia Imprint Link, gdzie łączona jest praca
i komunikacja pomiędzy robotem odkurzającym Roomba a robotem mopującym Braava jet m6. Dzięki temu rozwiązaniu po odkurzaniu automatycznie
rozpocznie się proces mopowania podłogi. Zespół robotów, które same dbają
o czystość w domu bez naszej ingerencji? Dlaczego nie!
Więcej informacji na www.irobot.pl
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Telewizory na piątkę
– czyli hat trick TCL
Lada moment rozpocznie się Euro 2021, a więc to ostatni gwizdek, aby
zakupić ekran, na którym te sportowe rozgrywki będziemy oglądać.
Niezwykle ciekawie prezentują się tegoroczne nowości TCL. Producent
rozpycha się na rynku jak najlepsi zawodnicy w polu karnym
przeciwnika. Oto kilka powodów, dla których warto zwrócić uwagę na
te nowe modele od TCL.
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TCL z roku na rok umacnia swoją pozycję na światowym rynku elektroniki użytkowej. Nowe modele telewizorów są tego najlepszym przykładem i kolejnym krokiem w zdobywaniu zaufania konsumentów, a przede
wszystkim gwarantowaniu im wysokiej jakości wrażeń. Na sklepowych
półkach zadebiutowała zupełnie odświeżona seria C z 3 nowymi modelami
C72, C72+ oraz C82.
Seria C82 to prawdziwa wisienka na torcie. Model ten zachwyca już na
pierwszy rzut oka: elegancki design, wzmocniony przez belkę dźwiękową zintegrowaną z telewizorem. Jeśli przyjrzymy się temu telewizorowi
i porównany do modeli z lat ubiegłych, to zobaczymy, jak gigantyczny skok
w podejściu do wzornictwa dokonała firma TCL. Zdecydowanie design C82
jest uniwersalny, minimalistyczny i cieszący oko. Taki telewizor z miejsca
chce się mieć w swoim salonie.
Jednak w modelu C82 najważniejsze jest to, czego nie widać. To telewizor wykorzystujący technologię Mini LED, a także Quantum Dot. TCL
jako pierwszy wprowadził na rynek telewizory Mini LED – w Europie
w 2020 roku, a w Stanach Zjednoczonych już pod koniec 2019 roku. To
pokazuje aspiracje tego producenta nie tylko do bycia w światowej czołówce, ale też do bycia innowatorem i firmą dyktującą rynkowe standardy.
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Telewizor C82 to także odpowiedź na bolączki naszej codzienności, jakich
doświadczyliśmy w czasie pandemii. Wielu z nas nie miało kontaktu z bliskimi, zaczęliśmy częściej korzystać z wideorozmów, zarówno prywatnie,
jak i służbowo. W tym telewizorze znalazła się wbudowana szerokokątna
kamera Full HD. Natywnie dostępna jest aplikacja Google Duo, ale telewizor działa pod kontrolą Android TV, więc jest szansa na to, że także inne
komunikatory będą dostępne. C82 zaskakuje nie tylko dobrym obrazem,
designem i funkcjonalnością, ale też ceną, która nie powinna wynosić więcej niż 5999 PLN za model 55-calowy i 7999 PLN za wariant 65-calowy.
C72+ i C72 to modele z podświetlaniem krawędziowym, ale wykorzystujące technologię QLED. W dodatku model C72+ oferuje 120 Hz matrycę,
co czyni go idealnym do oglądania sportu. Zwłaszcza gdy dodamy fakt, że
model C72 dostępny będzie także w dużej, 75-calowej wersji. To modele,
które można określić mianem klasy średniej-wyższej. Telewizory, które
powinny cieszyć obrazem większość z odbiorców, także tych o wyższych
wymaganiach co do jakości obrazu, odwzorowaniu kolorów itd. Cena
modelu C72 zaczyna się od 2199 PLN za wariant 43-calowy i kończy na
5999 PLN za wersję 75-calową. Model C72+ to cena 3899 PLN za wersję
55-calową, 4999 PLN za 65 cali.
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Takiego trio w ofercie TCL jeszcze nie było. To nie tylko telewizory
z dobrym obrazem, świetnym wykończeniem (metalowa konstrukcja), ale
też bogatym dostępem do funkcji multimedialnych. Telewizory działają już
na starcie z system Android TV 11. W dodatku mają dostęp do asystenta
głosowego Google także w wersji Hands Free. Aby dowiedzieć się, jaka
jest pogoda czy wyświetlić film na YouTube, nie musimy już szukać pilota
i przyciskać klawisza z mikrofonem. Teraz mamy dostęp do asystenta, gdy
tylko powiemy „Hey, Google”. Telewizor można obsługiwać też za pomocą
Amazon Alexa, wykorzystując do tego głośniki Echo.
Jeśli sportowe emocje to dla nas za mało i chcemy grać w gry, to najnowsze
telewizory TCL też są na to gotowe. Wszystkie trzy wspierają funkcje portu
HDMI 2.1 w ramach swoich technologicznych możliwości. Oznacza to, że
w modelu C82 i C72+ możemy liczyć na odtwarzanie gier z Xbox Series X
i PS5 w 4K z 120 FPS. Dodatkowe funkcje dla graczy w modelach C82 i C72+,
czyli Game Master Pro, oferują jeszcze więcej funkcjonalności, między
innymi Dolby Vision IQ, co inteligentnie przestawi nasz telewizor automatycznie w najlepsze ustawienia pod gry.
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Przed nami duże sportowe emocje – najpierw Euro, a później Igrzyska
Olimpijskie. Nowy telewizor zostanie z nami jednak na znacznie dłużej.
Dlatego warto zainwestować w jego dobór tak, aby cieszył oczy przez lata,
oferował wygodny dostęp do aplikacji VOD i był dobrze wkomponowany
we wnętrza naszego salonu. Seria C od TCL pozwala znaleźć taki ekran
niemal dla każdego – może być to mały, 43-calowy C72, świetny do gier
i sportu 65-calowy C72+, czy innowacyjny 65-calowy Mini LED C82.
Wartym docenienia jest również fakt, iż producent podczas mistrzostw
oferuje ciekawą ogólnopolską promocję na nowe modele telewizorów. Do
zakupu wymienionych wyżej serii C82, C72+ oraz C72 w czasie 17.05–20.06
będzie można dostać bony na najlepsze kanały sportowe, takie jak Canal+
Sport czy Eleven Sport.
Więcej informacji już niebawem pod adresem: www.piątekztcl.pl
Materiał powstał we współpracy z firmą TCL Europe
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Sony A90J

– takiego telewizora OLED jeszcze nie było
Sony A90J to najnowszy OLED od Japończyków i zarazem pierwszy
telewizor na rynku z panelem organicznym kolejnej generacji. Już
na wstępie zdradzę Wam, że nigdy takiego telewizora jeszcze nie
widzieliście. Inżynierom z Sony udało się stworzyć produkt, który
zdecydowanie zasługuje na miano Master Series. Oto jaki jest Sony A90J.
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Testuję telewizory od ponad 10 lat, w branżę
RTV wsiąknąłem 15 lat temu. W tym czasie
zdarzało mi się zachwycać kilkoma modelami telewizorów, część urządzeń zapadła mi
w pamięć. Jednak widząc ten ogrom, znając
rynek od podszewki, trudno w pewnym
momencie mówić o zaskoczeniu, efekcie
wow czy szczęce, która opada na ziemię
i trzeba ją później długo zbierać. Aż tu nagle
pojawia się u mnie w domu Sony A90J i krzyczę – wow! Zachwycam się zarówno samym
ekranem, jak i faktem, że Sony dowiozło
to, co obiecało w swych zapowiedziach
tego modelu. A obiecało jasny panel OLED
zarówno dla SDR, jak i HDR oraz procesor
wykorzystujący kognitywistykę do lepszej
prezentacji dowolnych treści wideo.
Kto śledzi moje recenzje, felietony i wszelkie
inne komentarze związane z telewizorami
wie, że nie jestem wielkim fanem technologii
OLED. Organiczne wyświetlacze debiutujące
w sklepach w 2013 roku były przełomem, ale
też ich wady do tej pory były dla mnie nie do
przeskoczenia. Pierwszym modelom zarzucałem problemy z bielą i innymi kolorami,
a także kwestię płynności obrazu. W praktycznie wszystkich dotychczasowych modelach przeszkadzała mi niska jasność, często
odbijający się jak w lustrze cały pokój podczas seansu w dzień oraz nie tak efektowny
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HDR właśnie przez stosunkowo niską jasność względem topowych LCD. Do
tego dochodzi też ryzyko wypalenia ekranu, co przy użytkowaniu rodzinnym, uniwersalnym wcale nie jest takie trudne do osiągnięcia. Na koniec
zostaje sprawa wielkości obrazu. Do tej pory telewizory OLED dominowały
w rozmiarach 55 i 65 cali, egzemplarze 77-calowe znacznie staniały dopiero
w ubiegłym roku. Wciąż nie były to telewizory powyżej 80 cali. Teraz sytuacja się zmieniła. Ale przejdźmy do Sony A90J.
Sony A90J występuje w trzech rozmiarach – 55, 65 i 83 cali. Wycenianych odpowiednio na 10 699 zł, 12 999 złoraz 28 999 zł. To zarazem dużo
i mało. Wszak z jednej strony 55-calowy OLED można dziś kupić za mniej
niż 5 tys. zł. Z drugiej – jeszcze trzy lata temu flagowy 65-calowy model
kosztował prawie 20 tys. zł, a 77-calowe egzemplarze niemal 40 tys.
zł. Sama cena jednak obrazuje fakt, że mówimy o produkcie z najwyższej półki, premium, zdecydowanie niemającym na celu zdobycia serc
i portfeli masowego odbiorcy. Klient decydujący się na Sony A90J ma
wiedzieć, co kupuje i z pełną świadomością być gotów zapłacić za ten
telewizor odpowiednią kwotę.
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Na testach miałem wariant 65-calowy, choć gdybym miał kupować go dla
siebie i dysponowałbym odpowiednim budżetem, to wybór padłby oczywiście na wariant 83-calowy. Na razie trudno powiedzieć czy 83A90J zachowuje się tak samo jak mniejsze modele z tej serii, ale wierzę, że producent
zadbał o to, aby tak było.
Proces wyjmowania telewizora z kartonu nie różni się od pozostałych ekranów na rynku. Po chwili jedynie dostrzegamy, jak smukły jest na krawędziach. Finalnie na spodzie elektronika zajmuje nieco miejsca, ale wrażenie
robią właśnie ramki i całe eleganckie wykończenie z charakterystyczną dla
telewizorów OLED taflą szkła z przodu. Możemy wybrać dwa ustawienia
nóżek – nisko, przy samej szafce, lub nieco podniesione, oczywiście jest
możliwy też montaż na ścianie za pomocą standardowego mocowania
VESA. Widać tu japoński minimalizm, solidność, ale to akurat rzeczy, do
których Sony nas przyzwyczaiło w swoich topowych telewizorach.
Dobre wrażenie robi pilot, choć jest to zdecydowanie produkt dla tradycjonalistów. Mamy duży kontroler z mnogością przycisków, łącznie z przyciskiem do niedostępnego wciąż w Polsce Disney+. Pilot jest również solidnie
wykonany i ma podświetlane klawisze. Osobiście jestem fanem minimalizmu jak z Apple TV Remote (Siri Remote), ale do tej pory w Sony próby
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stworzenia mniejszego pilota wychodziły średnio, a japońscy inżynierowie
zdecydowanie są przywiązani do tej formy. Jest on wygodny, solidny i znajdziemy na nim wszystko, co potrzeba. Zdecydowanie podobnie jak sam
telewizor od razu daje po sobie znać, że obcujemy z produktem premium.
Przy uruchomieniu pojawia nam się spora nowość. Sony A90J jest jednym
z nielicznych urządzeń korzystających z Google TV. Na naszym rynku oficjalnie dostępne z tym systemem są właśnie jedynie telewizory Sony. To
zmodyfikowana wersja Android TV, jeszcze szerzej integrująca się z ekosystem Google. Plusem jest to, że na starcie możemy wybrać, czy chcemy konfigurować telewizor z pełną ofertą Smart TV – Google TV, czy też wolimy
konfigurację Basic (Dumb TV), pozbawioną funkcji Smart. To świetna opcja,
ponieważ możemy skonfigurować telewizor jedynie jako wyświetlacz dla
zewnętrznych źródeł i na co dzień korzystać tylko z Apple TV. Sam wybrałem konfigurację pełną z Google TV, gdzie proszeni jesteśmy o sięgnięcie
po naszego smartfona z aplikacją Google Home.
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Google TV działa szybko, interfejs jest
świetny. Ale oferta nie jest przystosowana
do naszego rynku. To problem podobny
jak z Apple TV, nasze lokalne aplikacje nie
integrują się z Apple TV App i w ograniczony
sposób wyświetlają rekomendacje. Wielka
szkoda i wielki wstyd dla deweloperów i opiekunów Playera, ipli, HBO GO i innych. Generalnie jednak Sony A90J ze swoim wydajnym
procesorem zapewnia aktualnie najlepsze na
rynku doświadczenia z systemem Android TV.
Bonusem jest usługa Bravia Core, czyli ekskluzywny dla topowych telewizorów Sony
2021 serwis VOD z ok. setką filmów do
wyboru z przepustowością sygnału wideo
do 80 mbps i dźwiękiem DTS oraz licznymi
treściami IMAX Enhanced. Wraz z zakupem telewizora użytkownicy mają dostęp
do voucherów na kilka filmów. Generalnie
pomysł jest świetny, ponieważ pozwala wycisnąć to, co najlepsze z telewizora.

Nato-

miast liczę, że usługa ta będzie ewoluować
w stronę jeszcze ciekawszej oferty dla nabywców telewizorów Sony, tak aby rzeczywiście
stanowiła istotną wartość dodaną. Obecnie to
raczej właśnie taka dostarczona płyta demo,
aby zobaczyć moc możliwości telewizora.
A możliwości Sony A90J są niesamowite.
Dla mnie to najlepszy telewizor OLED ever
i zdecydowanie jeden z najciekawszych
telewizorów na rynku w historii. Ma kilku
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zaszczytnych rywali w tym roku, ale ten skok
pomiędzy poprzednimi telewizorami OLED
a Sony A90J jest naprawdę spory. Telewizor
jest tak jasny w trybie SDR, że z powodzeniem
można z niego w miarę komfortowo korzystać w dzień. Oczywiście szkło robi swoje, ale
i tak jest to przełom. Poza tym gasząc światło
i odpalając treści HDR, uzyskujemy obraz
referencyjny, jasny, z fenomenalną OLED-ową
czernią i kontrastem, z mnóstwem detali
i feerią odpowiednio nasyconych, realistycznych kolorów. Wreszcie to pierwszy telewizor
OLED, na którym oglądając kanały telewizyjne, nie odczuwamy luki technologicznej.
Do tej pory moje doświadczenia z seansami
na telewizorach OLED wyglądały tak, że
oglądając film z iTunes, Netflix 4K czy UHD
Blu-ray mogłem zachwycać się obrazem, ale
uruchomienie YouTube’a, a tym bardziej kanałów telewizyjnych, jak telewizji śniadaniowej
czy serwisu informacyjnego, powodowało
duży dysonans. Tutaj do tej pory niezrównane
były telewizory Samsunga, zwłaszcza QLED
8K, gdzie procesor ze sztuczną inteligencją
robił swoje i dawał świetny obraz.
Teraz Sony w A90J zastosowało Cognitive Processor XR, czyli mamy do czynienia nie tylko
z typowym wykorzystaniem algorytmów SI,
jak uczenie maszynowe, ale też technologii
poznawczej zachowującej się jeszcze bardziej
jak człowiek. W efekcie obraz jest wyraźnie
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lepszy na wszystkich gorszych sygnałach. To działa naprawdę dobrze.
Dożyliśmy świetnych czasów, gdzie jakość wideo ma znaczenie, ale te treści, których nie da się podreperować, można wciąż z powodzeniem oglądać
na dużym ekranie. Dobra wiadomość jest taka, że procesor ten trafił też do
niższej serii A80J oraz telewizorów LCD X95J i X90J.
Dopełnieniem obrazu jest dźwięk. Sony A90J radzi sobie na tym polu
bardzo dobrze, ponadprzeciętnie, momentami również zaskakując
i zachwycając. Wykorzystano tu technologię Acustic Surface Audio+, czyli
rozwiązanie, w którym cały ekran, wpadając w mikrodrgania, staje się głośnikiem. Dodatkowo subwoofer telewizora skierowany jest do przodu. Bas
jest odczuwalny i cała efektowność dźwięku jest tu utrzymana na wysokim
poziomie. Oczywiście do takiego telewizora zawsze będę rekomendował
porządny zestaw kina domowego albo przynajmniej wysokiej klasy system
oparty o soundbar. Niemniej jednak Sony A90J przy codziennym oglądaniu
telewizji zapewnia efekty dźwiękowe więcej niż wystarczające.
Sony A90J to klasa sama w sobie. To wyżyłowanie technologii OLED najprawdopodobniej do granic możliwości. To także ważny produkt w ofercie
Sony udowodniający po raz kolejny, że firma chce się liczyć na rynku telewizorów, nie jest maruderem i wciąż stawia na najwyższą jakość. W ostatnim czasie wiele telewizorów Sony było bardzo dobrych, XH90 stał się
wręcz hitem. Ale większość modeli miała sens głównie dla fanów japońskiej
marki. Teraz Sony A90J to produkt absolutnie topowy, dla fanów filmowych
seansów w najwyższej jakości. To jest to!
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Atmosfera trybun w domowym
salonie? Philips poleca idealny
zestaw dla kibica
Kubełek kibica, zimne piwo i dobre towarzystwo to doskonałe
połączenie w sam raz na nadchodzące transmisje sportowe. A jaki
jest technologiczny zestaw dla prawdziwego fana piłki nożnej albo
lekkoatletyki? Oczywiście duży telewizor w połączeniu z soundbarem.
Takie zestawy oferuje marka Philips, która dostarcza kibicom
wyjątkowych emocji między innymi za sprawą niepowtarzalnej
technologii Ambilight.
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Jaki powinien być idealny telewizor dla szerokiego grona odbiorców?
Duży, tani, wszystko mający i ładnie wyglądający. Spójrzmy zatem na serię
Performance od Philipsa, który w cenie około 3 tys. zł oferuje 58-calowy
model Philips PUS8535. Na starcie otrzymujemy trzy cale więcej niż
w większości popularnych telewizorów, choć w rzeczywistości ekran
wydaje się jeszcze większy za sprawą technologii Ambilight.
To rozwiązanie, na które Philips ma liczne patenty, bazuje na diodach
umieszczonych w tylnej części obudowy i rozświetlających ścianę za ekranem. Barwne efekty podążają za tym, co widzimy na ekranie. Możemy
ustawić tryb działania (np. synchronizacja z obrazem lub dźwiękiem) czy
intensywność światła. Przy okazji Euro dla klimatu istnieje opcja wyboru
kolorów flagi, która będzie świecić za ekranem. Wrażenia podczas transmisji sportowych, gier czy seansów filmowych z technologią Ambilight
są bogatsze niż w przypadku telewizorów bez tej funkcji. System podświetlenia możemy oczywiście w każdej chwili wyłączyć. Jest to ciekawy
i wyjątkowy dodatek, który wiele osób uwielbia i od lat decyduje się na
telewizory Philipsa właśnie z racji technologii Ambilight.
W serii Performance znajdziemy też większe telewizory w rozmiarze 65, 70
i 75 cali, równie atrakcyjnie cenowo i oczywiście tożsame technologicznie.
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W przyzwoitej cenie można więc mieć naprawdę duży wyświetlacz, dodatkowo rozświetlony Ambilight i wyposażony w autorski procesor przetwarzania obrazu P5, który bardzo dobrze radzi sobie z różnymi rodzajami
sygnału i daje świetne efekty, jeśli chodzi o płynność ruchu. Telewizory
z serii Performance wspierają dźwięk Dolby Atmos, więc bez problemu
zdekodują sygnał z TVP 4K, na którym nadawane będzie Euro 2020 (rozgrywane od 11 czerwca 2021 roku). Obsługują też HDR we wszystkich popularnych formatach – HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision.
Dopełnieniem obrazu są dwa elementy tak istotne we współczesnym telewizorze – Smart TV i design. Za funkcje smart odpowiada system Android
TV, stale aktualizowany, odświeżany i z pełnią aplikacji VOD. Natomiast
wzornictwo telewizorów Philipsa od razu rzuca się w oczy, wyróżniając je
spośród innych ekranów na rynku. Srebrna obudowa, solidna podstawa
i bezramkowa konstrukcja tworzą jednolitą i dość minimalistyczną całość.
Nic dziwnego, że kolejne urządzenia od Philips TV & Sound doceniane są za
design w międzynarodowych konkursach.
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We wstępie mowa była jednak o zestawie idealnym, na który składają się
świetny obraz i dźwięk. Jaki soundbar
zatem wybrać, aby cieszyć się pełnią
wrażeń? Sprzęty doskonale pasujące
do telewizorów z serii Performance
to modele Philips TAB8505, TAB8805
oraz TAB8905. Po pierwsze, design tych
urządzeń jest bardzo podobny i spójny.
W przypadku modelu TAB8505 zgadza
się również kolor. Po drugie, wszystkie te
soundbary – podobnie jak seria Performance – mają wzorowy wręcz stosunek
jakości do ceny. A skoro o cenie mowa,
to aktualnie kupując telewizory Philips
w wybranych sieciach RTV, jak na przykład MediaExpert, można upolować
wspomniane soundbary nawet o 50%
taniej. Jeśli myślimy o wymianie sprzętu
przed nadchodzącymi imprezami
sportowymi, to jest to dobra okazja na
znaczną oszczędność.
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Mając do wyboru wymienione wyżej sprzęty audio, ja, jako fan Dolby
Atmos, oczywiście w pierwszej kolejności spoglądam na model Philips
TAB8905, oferujący dźwięk w tym formacie i pozwalający się nim rzeczywiście cieszyć. Czytelnicy iMagazine docenią wszystkie trzy soundbary za
łączność AirPlay 2. To urządzenia otwarte na wysokiej klasy dźwięk, o czym
świadczy chociażby możliwość odtwarzania plików FLAC z USB. Soundbary
Philipsa oprócz współpracy z AirPlay 2 działają też w ekosystemie DTS Play-Fi, który pozwala tworzyć system multiroom, składający się z wielu głośników bazujących na tej technologii.
Kibicowanie na Euro potrwa miesiąc, a zakupiony teraz sprzęt pozostanie
z nami na lata. I da nam sporo radości w przeróżnych sytuacjach. Dlatego
warto postawić na duży ekran, dobrą jakość dźwięku i urządzenia, które
będą świetnie prezentować się w salonie. Wybierając więc zestaw kibica,
myślmy przyszłościowo i postawmy na uniwersalny domowy sprzęt,
który sprawdzi się przy oglądaniu sportu, filmów, seriali czy graniu w gry.
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Telewizor na Euro 2020

– dlaczego warto przemyśleć zakup telewizora?
Za parę dni rozpocznie się Euro 2020, w lipcu Igrzyska Olimpijskie.
Fani sportu są złaknieni tych wydarzeń, na które trzeba było czekać
o rok dłużej niż zazwyczaj. Z racji pandemii wielu kibiców nawet nie
myśli o wyjeździe na stadiony, chce te wydarzenia przeżywać w domu.
Część za to może myśli o wymianie telewizora na tę okazję. Jak to
zrobić, aby nie żałować?
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Zakup telewizora przed dużymi wydarzeniami sportowymi jest istotnym
rynkowym trendem od lat. Choć w ostatnim czasie nie ma już takiego
impetu jak w pierwszej dekadzie XXI wieku, to wciąż producenci i sklepy
próbują zintensyfikować swoje działania promocyjne, a klienci rzeczywiście rozglądają się za zakupem nowego telewizora. Oto pięć zasad, którymi
należy się kierować – teraz i w każdym innym momencie, kupując telewizor z myślą o transmisjach sportowych.

1. Nie daj się zwabić na promocję przestarzałego
modelu
Szał zakupów w połączeniu z ograniczeniem do sklepów stacjonarnych
przez ostatnie miesiące powoduje, że sprzedawcy jeszcze chętniej będą
oferować nam modele z lat minionych. Nie tylko z 2020 roku, ale też te
starsze. Warto uświadamiać zwłaszcza seniorów, mniej technicznych znajomych i bliskich. Starszy model oznacza na przykład gorszy procesor, krótszy okres wsparcia nie tylko dla aktualizacji, ale też działania wybranych
aplikacji. Na przestrzeni tych dwóch lat telewizory z każdej półki cenowej
uległy przynajmniej drobnym zmianom, w większości przypadków na plus
dla stabilności działania i jakości obrazu oraz dźwięku.
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2. Zaufaj ekspertom, a nie sprzedawcom
Ta rada jest ściśle powiązana z poprzednią. Niestety w Polsce w dużych
sieciach handlowych najczęściej nie pracują sprzedawcy, którzy mają
odgrywać rolę doradcy klienta. Ich celem jest sprzedaż produktów, na
których albo sklep ma największą marżę, albo oni mają największą prowizję lub też sprzęt zalega w magazynie czy na ekspozycji. Dlatego często wchodząc do sklepu i mając już upatrzony model, możemy usłyszeć
dość intensywne zachęty do zmiany zdania. Telewizor to sprzęt, który
będzie elementem naszego wnętrza, to urządzenie, z którym zostaniemy
na przynajmniej pięć lat, a często znacznie dłużej. Warto decyzję zakupową podjąć nieśpiesznie,
na podstawie recenzji w sieci i porównaniu kilku

Warto decyzję zakupową
podjąć nieśpiesznie,
na podstawie recenzji
w sieci i porównaniu kilku
modeli. Czasem należy
dołożyć kilkaset złotych,
a czasem nie trzeba przepłacać. Świadomy wybór
telewizora niezależnie od
półki cenowej pozwala
cieszyć się wyświetlaczem
przez długi czas.

modeli. Czasem należy dołożyć kilkaset złotych,
a czasem nie trzeba przepłacać. Świadomy wybór
telewizora niezależnie od półki cenowej pozwala
cieszyć się wyświetlaczem przez długi czas.

3. Kup telewizor o rozmiar większy, niż planowałeś
Wiele osób wciąż boi się dużych ekranów, chociaż ich ceny znacząco spadły. Nasze pokoje nie są
z gumy, natomiast zakup 55-calowego telewizora
to dziś takie absolutne minimum do codziennego
użytku w salonie. Taka przekątna pozwala rzeczywiście dostrzec zalety treści 4K, a przecież Euro będzie
transmitowane właśnie w takiej rozdzielczości.
Detale, możliwość doświadczania sportowych emocji
– o to właśnie chodzi w większym wyświetlaczu. Jeśli
mamy możliwości lokalowe i finansowe, tym bardziej
decydujmy się na duże ekrany 75 i 85 cali.

4. Kontrast, czerń, kolory, odświeżanie, HDMI 2.1
– to ma znaczenie.
Jeśli chodzi o parametry obrazu, to zdecydowanie warto zwrócić uwagę
na technologię wyświetlacza. Topowe modele 2021 to te z podświetlaniem
Mini LED, a obok nich ekrany OLED. Następnie mamy inne telewizory
z wielostrefowym tylnym podświetlaniem (FALD), a później telewizory
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podświetlane krawędziowo (EDGE) i te z podświetlaniem bezpośrednim.
Telewizor klasy średniej i wyższej powinien oferować szeroką paletę barw,
120 Hz odświeżanie oraz HDMI 2.1 – które dziś istotne jest głównie dla
graczy, ale w przyszłości może wpłynąć też na wyświetlanie innych treści.
Jakość obrazu ma znaczenie.

5. Dobry Smart TV to już konieczność.
Transmisje sportowe to jeszcze domena telewizji tradycyjnej. Jednak już
niedługo… Nawet w tym roku wystartuje platforma Viaplay, która jako
jedyna będzie miała prawa do Bundesligi, a w przyszłości też do F1 i najpewniej wielu innych wydarzeń sportowych. Pozostali nadawcy też już
coraz śmielej udostępniają treści sportowe w aplikacjach. Dlatego istotne
jest postawienie na sprawdzoną platformę Smart TV – Android TV, Tizen,
WebOS. Nawet jeśli jesteście sceptykami względem tych funkcji, to w przeciągu żywota Waszego nowego telewizora, rynek jeszcze bardziej skupi się
właśnie na serwisach VOD.
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Najlepsze telewizory 2021 roku
– wybór nie tylko na Euro
Połowa roku to dobry moment na pierwsze podsumowania,
zwłaszcza że na rynku znajdziemy już większość zapowiedzianych
telewizorów. Duże imprezy sportowe również są impulsem do zakupu
telewizora. Stąd też próba stworzenia rankingu najciekawszych modeli
telewizorów, zarówno wśród flagowców, jak i tych znacznie bardziej
przystępnych modeli.
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Poniższe TOP 5 telewizorów to wybór w 4/5 składających się z nowych
modeli. Tylko najtańszy telewizor w zestawieniu jest z roku ubiegłego, gdyż
rekomendacja alternatywy z tego roku oznaczałaby wzrost ceny o 500 zł
i przekroczyła budżet do 2 tys. zł dla wariantu 55-calowego. W zestawieniu
zabrakło też kilku flagowych modeli, jak Samsunga 8K QN900A, gdyż starałem się ten TOP umieścić nieco bliżej w zasięgu portfela. Modele Sony,
Samsunga i Toshiby testowałem szczegółowo. Natomiast OLED Philipsa
i nowy telewizor TCL miałem okazję tylko nieco podejrzeć, uważam jednak, że w swojej klasie są warte uwagi. A oto jak prezentuje się ta krótka
lista rekomendacji:

1. Sony A90J
Telewizor, którego recenzję możecie przeczytać w tym numerze. Model,
który totalnie mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się, że w telewizorach
OLED można dokonać takiego skoku jakościowego. Udało się i powstał
naprawdę mocny ekran z organiczną matrycą, który sprawdzi się nie tylko
w kinowych warunkach i na filmowych seansach. Więcej w tekście.
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2. Samsung QN91A (QN90A)
Środkowy Neo QLED Samsunga z podświetlaniem Mini LED aspiruje do
miana tegorocznego hitu pod względem jakości obrazu. Co ważne w tym
przypadku można zaszaleć, dostępne są warianty 75- i 85-calowe. To telewizor kompletny pod względem obrazu, designu funkcji Smart TV, nawet
dźwiękowo nie zawodzi.
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3. Philips OLED705
Nowy OLED i od razu w dobrej cenie.
Jedyny mankament to brak HDMI 2.1.
Wybrałem go zamiast zeszłorocznych
telewizorów OLED LG z racji na Android
TV oraz Ambilight. Podświetlanie za
ekranem to unikalna funkcja telewizorów Philipsa, która robi wrażenie i wiele
osób ją po prostu uwielbia. Do tego
świetny minimalistyczny design i dobra
jakość obrazu. Jeśli nie jesteście graczami, to OLED705 Was nie zawiedzie.
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4. TCL C72+
Ekran TCL jest rozsądny cenowo, oferuje
120 Hz matrycę VA, HDMI 2.1, atrakcyjny
wygląd i stabilnie działający system
Android TV. Wśród tegorocznych nowości jest to model o dobrym stosunku
ceny do możliwości.

5. Toshiba 55UA4
Toshiba UA4 nie jest demonem prędkości. Model ten wygląda dobrze, choć
jakość materiałów, zwłaszcza pilota,
rzuca się w oczy. Natomiast jeśli szukacie telewizora do 2000 zł w rozmiarze
55 cali z system Android TV, jest to jeden
z najlepszych wyborów. Nie wymagając
dużo, otrzymamy wystarczająco dużo,
aby cieszyć się fajnym telewizorem.
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Nissan Leaf 10

– 10 lat doświadczenia, które widać
Pierwszy Nissan Leaf trafił na rynek w 2011 roku. Z okazji dziesięciolecia
modelu pojawiła się specjalna wersja drugiej generacji tego auta,
nazwana Leaf 10. Zdecydowanie jest co świętować, dotąd sprzedano
ponad pół miliona egzemplarzy Leafa. Nie dziwi mnie to – niełatwo
o tak dobrze zaprojektowany miejski samochód.
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Nie od dziś wiadomo, że samochody elektryczne sprawdzają się najlepiej w mieście i okolicy. Konieczność dłuższego postoju na naładowanie
baterii sprawia, że w trasie mogą okazać się męczące, ponadto największe
oszczędności na paliwie osiągamy wtedy, gdy ładujemy je we własnym
garażu. Nissan Leaf, którym jeździłem, to druga generacja tego bardzo
udanego elektryka, a przy tym auto wyraźnie skrojone do przemieszczania
się na krótkich dystansach, przede wszystkim w terenie zabudowanym.
Świadczy o tym zarówno dobra widoczność, świetny system kamer 360, jak
i duży prześwit pomiędzy podłożem a zderzakami, zmniejszający ryzyko
zahaczenia nimi nawet o wyższy krawężnik. Auto należy do segmentu
C, jest sporym, pięciodrzwiowym kompaktem o dość stonowanym, lecz
zdecydowanie nienudnym wzornictwie. Zmiana względem poprzedniej
generacji jest wyraźna – auto ma zdecydowanie ostrzejsze rysy, z lampami
o bardziej klasycznym kształcie. Kilka rzeczy pozostało niezmienionych:
gniazdo ładowania umieszczono z przodu, linia dachu wciąż jest wysoka,
a kształt tylnego zderzaka sprawia, że próg załadunku jest wysoki. W wersji Leaf 10 auto występuje w dwukolorowych malowaniach (jeździłem
egzemplarzem w kolorze niebieskim z czarnym dachem), dodatkowo nad
drzwiami, na tylnej klapie oraz na lusterka naniesiono też charakterystyczny wzór, nazwany Kumiko. Na tylnym słupku znalazło się też oznaczenie Leaf 10. Rocznicowy Leaf ma wyposażenie z modelu N-Connecta,
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dodatkowo otrzymał też wbudowany hotspot Wi-Fi, obecnie usługa ta nie
działa jednak jeszcze w Polsce.
Leaf na zewnątrz jest samochodem bardzo wyważonym i nowoczesnym,
nie wydaje się przy tym przesadnie duży. Wsiadając, odniosłem wrażenie,
że znalazłem się w wyższej klasie aut. Wnętrze jest bardzo przestronne,
Nissan stroni od elementów niepotrzebnie zajmujących przestrzeń, jak
przesadnie szeroki tunel środkowy, dzięki czemu miejsca jest wystarczająco dużo nawet dla kogoś zdecydowanie wyższego ode mnie. Wrażenie
tej przestrzeni potęguje też przednia szyba, zaczynająca się stosunkowo
daleko od kierowcy. Deskę rozdzielczą zaprojektowano dość surowo, do
sterowania większością funkcji służy 8-calowy ekran na konsoli środkowej, otoczony kilkoma przyciskami oraz dwoma pokrętłami. Przyciski te
odpowiadają między innymi za włączenie podglądu z kamer, co przyda się
choćby podczas powolnego pokonywania dużych nierówności. Pozostałe
służą do sterowania odtwarzaniem i nawigacji po menu. Interfejs panelu
dotykowego jest czytelny i mocno konfigurowalny, możemy dodać skróty
do konkretnych funkcji czy widżety, łatwo jednak przesadzić i przeładować
go informacjami. W standardzie mamy też niezłą nawigację, a także wsparcie przewodowego CarPlay i Android Auto. Pod wyświetlaczem znajduje się
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panel klimatyzacji z fizycznymi przyciskami (ta jest tylko jednostrefowa).
Jeszcze niżej trafił przycisk zapłonu, gniazdo USB-A, gniazdko 12 V oraz
przełączniki podgrzewania przednich foteli.
Pomiędzy konsolą a tunelem umieszczono niewielki, ale głęboki schowek, idealnie nadający się na telefon. Aż szkoda, że nie można doposażyć
go w ładowarkę bezprzewodową. Na tunelu środkowym umieszczono
przyciski do włączania funkcji e-Pedal i trybu Eco, a także przełącznik
trybu jazdy. Uchwyty na dwa kubki umieszczono jeden za drugim, by nie
poszerzać niepotrzebnie tunelu. Jest też podłokietnik, szkoda jedynie, że
nie można go regulować. Deska rozdzielcza wyposażona jest w kolejny
ekran, umieszczony po lewej stronie, po prawej mamy analogowy prędkościomierz. Wyświetlacz można mocno konfigurować, dzięki czemu mamy
zarówno podgląd stanu samochodu, zużycia energii, jak i informacje o multimediach. Niezależnie od wybranego trybu, podstawowe dane o zasięgu
i prędkości są stale widoczne. Ponadto po wyłączeniu auta pokazywane są
informacje odnośnie do przewidywanego czasu ładowania, trzeba jednak
wcześniej ustawić, jakiego źródła energii mają dotyczyć dane. Może to być
uciążliwe, jeśli regularnie korzystamy z różnych form ładowania. Wnętrze
wykonano z mocno zróżnicowanych materiałów. Część deski rozdzielczej
pokryto ekologiczną skórą, przeważają jednak plastiki. Tych błyszczących
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jest niewiele, znajdują się tylko na środkowym tunelu, wokół przełącznika trybu
jazdy. Pozostałe są matowe, ale ich jakość
różni się mocno w zależności od miejsca.
Ogólnie robią jednak dobre wrażenie,
a co ważniejsze, nie znalazłem żadnego
miejsca, które by skrzypiało. We wnętrzu
brakuje mi zdecydowanie miejsca do przechowywania rzeczy – mamy do dyspozycji
tylko schowek główny, przed pasażerem,
kieszenie w drzwiach, głęboki, ale trudno
dostępny schowek pod podłokietnikiem
oraz uchwyty na kubki, wąski schowek
obok i niewielkie wgłębienie na telefon
w tunelu. Ich liczba jest spora, ale żaden
nie jest szczególnie duży.
Znalezienie wygodnej pozycji za kierownicą zajęło mi chwilę, głównie za sprawą
bardzo miękkich foteli. Nie mają one też
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regulacji odcinka lędźwiowego. Trzymanie
boczne jest przeciętne, jednak nie można
odmówić im wygody. Stworzono je z myślą
o komfortowym pokonywaniu małych odległości, na dłuższą trasę są zbyt miękkie. Testowałem Leafa, gdy temperatura na zewnątrz
spadała w okolice zera, dlatego szybko doceniłem zarówno podgrzewaną kierownicę, jak
i fotele (podgrzewana jest też tylna kanapa).
Ciekawostką jest zastosowanie mocowań
Isofix nie tylko na dwóch tylnych miejscach,
ale i na fotelu pasażera z przodu – niewielu
producentów się na to decyduje. Samochód
oferuje zaskakująco dużo miejsca nie tylko
z przodu, ale i z tyłu. O ile środkowe miejsce
jest niezbyt wygodne z uwagi na tunel środkowy i wyprofilowanie kanapy, to już pasażerowie siedzący po bokach mają dużo miejsca
na nogi i sporo przestrzeni nad głową, dach
nie opada bowiem zbyt mocno. Kanapa
dzielona jest w proporcjach 40/60 i pozwala
powiększyć niezbyt duży, bo 435-litrowy
bagażnik do 1176 litrów. Jak już wcześniej
wspominałem, próg załadunku jest wysoki,
co nie ułatwia zapakowania bagażnika,
natomiast jego kształt jest dość regularny,
z dwoma głębokimi wnękami po bokach,
mieszczącymi akurat kable do ładowania.
Poruszanie się Leafem po mieście utwierdziło mnie w przekonaniu, że ten samochód
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został stworzony właśnie w tym celu. Wyższa pozycja za kierownicą i bardzo dobra widoczność w połączeniu z systemem kamer 360 sprawiają,
że parkowanie jest banalne. Ponadto nie jest to zbyt duże auto, co również niewątpliwie ma znaczenie. Będąc w temacie parkowania: hamulec
ręczny zaciąga się i zwalnia za pomocą pedału, a nie dźwigni czy przycisku.
Dopiero w wariancie Tekna zastąpiono go przyciskiem. Podoba mi się, jak
zestrojono zawieszenie: jest dość miękkie jak na elektryka i bardzo dobrze
wybiera nierówności, przyzwoicie radzi sobie też z progami zwalniającymi.
Samochód nie odtwarza wewnątrz dodatkowych dźwięków silnika, więc
poruszamy się niemal w całkowitej ciszy, jedynie na zewnątrz, przy niewielkiej prędkości, włącza się sygnał ostrzegawczy dla pieszych. Wraz ze wzrostem prędkości komfort spada: przy 140 km/h wewnątrz robi się już głośno,
zdecydowanie nie jest to samochód do poruszania się po autostradach.
Leaf całkiem sprawnie pokonuje zakręty, układ kierowniczy jest precyzyjny,
a dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości łatwo wyczuć pojazd. Wchodząc w zakręt z wyższą prędkością, czuć, że fotele nie mają przesadnie
dobrego trzymania bocznego, ale tak, jak wspominałem, w samochodzie
miejskim nie można tego uznać za wadę. Nie oznacza to jednak, że Leaf
powinien unikać tras – specyfikacja wersji z większą baterią pozwala odbyć
całkiem długą podróż.
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Testowany egzemplarz wyposażony był w silnik o mocy 217 KM oraz akumulator o pojemności 62 kWh, zapewniający według producenta do 385
km zasięgu w cyklu mieszanym. Osiągi są satysfakcjonujące: rozpędzenie
się od 0 do 100 km/h zajmuje 6,9 s, natomiast deklarowana przez producenta prędkość maksymalna to 157 km/h. Testowałem samochód, gdy
temperatury wahały się od okolic zera do kilkunastu stopni na plusie, używałem więc od czasu do czasu podgrzewania foteli i kierownicy, oprócz
tego w samochodzie działało też ogrzewanie. Podczas jazdy wyłącznie
w mieście zasięg oscylował około 330 km i zmieniał się bardzo przewidywalnie. Wskazania auta co do pozostałego zasięgu oraz prędkości ładowania pokrywały się niemal w stu procentach ze stanem rzeczywistym.
Częściowo wynika to prawdopodobnie z mojego stylu jazdy i używania
funkcji e-Pedal, niemniej jednak jestem pod wrażeniem dokładności
wskazań. Nie zauważyłem dużych korzyści ze stosowania trybu Eco, obniżającego moc silnika – zasięg wzrósł tylko o kilka procent. Do dyspozycji
mamy jeszcze tryb jazdy B, który zwiększa odzyskiwanie energii z hamowania. Leaf kompatybilny jest ze złączami Type 2 oraz CHAdeMO. Używając
szybkiej ładowarki o mocy 50 kW, ładowanie od 35 do 100% zajęło 1:30 h,
dając dodatkowe 220 km zasięgu. Ładowanie od 35 do 80% zajęło natomiast około godziny, powyżej tej wartości jego prędkość wyraźnie spadła.

MOBILNOŚĆ

190

Leaf pozwala skonfigurować harmonogram ładowania, co przydaje się, jeśli
ładujemy go w domu i korzystamy z nocnej taryfy na energię.
Nowy Nissan Leaf to bardzo udana ewolucja poprzedniego modelu. Wzornictwo dojrzało, jest teraz bardziej stonowane, ale nie brakuje w nim agresywnych linii. Wewnątrz natomiast mamy zaskakująco dużo przestrzeni
i sporo rozwiązań zwiększających komfort jazdy. Dzięki temu, że realny
zasięg wynosi ponad 300 km, Leaf może zastąpić niektórym osobom nie
tylko drugi, ale i pierwszy samochód. Warto jednak mieć na uwadze, że
najlepiej jeździ się nim po mieście, w trasie bywa już głośny, a ograniczona
przestrzeń w bagażniku nie zachęca do dalszych wypadów.

Nissan 				
Leaf 10
•
•
•
•

				

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

Plusy:
• spory i przewidywalny zasięg
• przestronne wnętrze
• komfortowe zawieszenie
Minusy:
• przeciętna jakość plastików
• fotele dobre jedynie na krótszą trasę
• wysoki próg załadunku bagażnika
Cena:
• 145 500 PLN – wersja Leaf 10 z akumulatorem 40 kWh i mocy silnika 150 KM
• 167 000 PLN – wersja Leaf 10 z akumulatorem 62 kWh i mocy silnika 217 KM

MOBILNOŚĆ

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

191

Porsche 911 (992) Targa 4S
– między kabrioletem a coupé
Pod koniec lat 60. NHTSA w USA rozważało zakaz sprzedaży
kabrioletów ze względów bezpieczeństwa. Syn Ferdynanda Porsche
w odpowiedzi zaproponował metalowy pałąk przeciwkapotażowy
w tylnej części nadwozia, aby te ograniczenia nie wpłynęły na
sprzedaż firmy. Przepisy nigdy nie weszły w życie, ale Targa i tak
powstała i jest z nami do dzisiaj.
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Model 992 to kod wewnętrzny firmy, określający ósmą generację Porsche
911. Występuje w kilku odmianach nadwoziowych – coupé, cabriolet
i właśnie Targa. Ta ostatnia została zaprezentowana w zeszłym roku.
Dotychczasowe 911-tki, zależnie od modelu, występowały albo w wąskim,
albo szerokim nadwoziu – tył samochodu, w rejonie nadkoli, był po prostu szerszy, zazwyczaj w modelach droższych. 992 to zmienia – od teraz
wszystkie modele i odmiany są „szerokie”.
911 Targa występuje w dwóch odmianach – 4 oraz 4S. Obie wersje mają
napęd na cztery koła i decydując się na ten model, wykluczamy możliwość pozostania przy napędzie jedynie na tylną oś. Pod „maską”, czyli
za tylną osią, tradycyjnie dla 911, znajduje się 6-cylindrowy, turbodoładowany bokser, generujący 450 KM w odmianie 4S.

PDK – wymierający gatunek
Moc przenoszona jest na koła za pomocą 8-biegowej skrzyni PDK (dwusprzęgłowej), która jest mechanicznym dziełem sztuki. To już jedna z niewielu skrzyń biegów, która umożliwia przełączenia jej w tryb w pełni
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manualny, gdzie sterujemy biegami za pomocą manetek lub dźwigni.
Mówiąc w pełni manualny, mam na myśli w pełni – jeśli na pierwszym
biegu rozkręcimy silniki do odcinki i będziemy tak jechali, to auto nie
zmieni nam biegu w żadnym wypadku, nawet jeśli zarżniemy w ten sposób silnik. Podobnie zresztą zachowuje się każde PDK, również w rodzinie 718. Ten powyższy fakt dla wielu osób jest kluczowy. Osobiście nie
wyobrażam sobie, żeby skrzynia zmieniała mi bieg w sytuacji, w której
tego nie chcę, szczególnie w tej klasie samochodu. Jest oczywiście tryb
w pełni automatyczny, dla sytuacji, w której nie potrzebujemy mieć pełnej kontroli nad pojazdem.

Targa – moje pierwsze doświadczenie z Porsche
Mniej więcej 30 lat temu po raz pierwszy jechałem Porsche. Było to
na tylnym siedzeniu modelu 930 Targa. Ledwo się tam mieściłem,
kolano mnie bolało i głowa wystawała spod pałąka pod nienaturalnym
kątem, ale nic z tego mnie nie obchodziło. Jechałem Porsche! Do dzisiaj
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pamiętam obrazy z tej przejażdżki, chociaż całego filmu już nie. Były to
wspaniałe wrażenia i spodziewam się, że do końca życia ich nie zapomnę.
Jeśli dobrze pamiętam, to w tym czasie na rynku Porsche już sprzedawało model 964 Turbo. Ten z Bad Boys. Miałem jego plakat nad łóżkiem.
Porsche, nie Bad Boysów. Był czarny, miał ten piękny poszerzony zad
i wtedy było to moje największe motoryzacyjne marzenie (dzisiaj jest
nim 964 Carrera RS – daleko nie odszedłem). Wiem więc, że to nie ta
późniejsza przejażdżka Targą mnie wciągnęła w markę.
Niestety, przez te trzy dekady nigdy nie miałem okazji zasiąść za kierownicą modelu Targa. Innych owszem. Ale nie Targa. Jak możecie się
spodziewać, te kilka dni z najnowszym 992 wywołuje u mnie przede
wszystkim nostalgię i ocean uczuć oraz odczuć i to pomimo że dzisiaj
prywatnie preferowałbym kabriolet.
Dziękuję, Porsche. Naprawdę.
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Wady
Nic nie jest oczywiście idealne i Targa również nie należy do perfekcyjnych aut, ale szukanie w niej wad jest trochę na siłę. Po pierwsze, to auto
jest jednym z cięższych z gamy – waży 110 kg więcej od coupé i 40 kg
więcej od cabrio. Po drugie, nie ma opcji zamówienia ręcznej skrzyni biegów, jak przy nowym 911 GT3. Po trzecie, aby otworzyć lub złożyć dach,
trzeba się zatrzymać – dla porównania cabrio umożliwia obie czynności
do 50 km/h.
Te „wady” powodują, że Targa 4S przyspiesza do 100 km/h w 3,6 s
(z pakietem Sport Chrono), a Vmax wynosi jedynie 304 km/h.

W YBUCHOW Y
I ELEK TRY ZUJĄC Y
iMAG MOTO
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Co słychać w Eterze?
Najpierw był archeologiem, potem dziennikarzem technologicznym
piszącym o Apple (po dziś dzień), a na koniec po czterdziestce
nauczył się programowania i został developerem. Krystian MacKozer
Kozerawski wydał właśnie swoją aplikację Eter – przykład na to, że
upór się naprawdę opłaca.
Na trzy lata po wydaniu Negative, czyli pierwszej aplikacji Krystiana,
którą był czytnik PDF-ów z funkcją odwracania kolorów, przyszedł czas
na kolejną.
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Eter
Debiut Etera zapowiadany był już od jakiegoś czasu. To prosta, natywna
aplikacja służąca do odbioru internetowych stacji radiowych. Skąd pomysł?
Krystian w skrócie podsumowuje to słowami:
Prace nad Eterem rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku,
a dokładnie w chwili, w której wystartowało Radio Nowy Świat (założone przez m.in. przez Wojciecha Manna i część byłych pracowników
Trójki). W dniu, w którym stacja ta rozpoczęła nadawanie w sieci,
a właściwie przez pierwszych kilka dni nadawania, nie miała ona
dedykowanej aplikacji do słuchania jej na iPhonie czy Macu. Postanowiłem więc napisać dla siebie i kilku znajomych prosty program,
pozwalający na jej odbiór. Nazwa przyszła mi do głowy od razu
– Eter. Jego pierwszą, bardzo prymitywną wersję, wrzuciłem do Test
Flight kilka godzin po starcie nadawania przez Radio Nowy Świat.
W maju Eter oficjalnie pojawił się w App Store i jest dostępny na iPhone'a, iPada, Maca oraz Apple TV. W aplikacji dostępnych jest 27 tysięcy
stacji w 490 językach (bazuje na bazie Radio Browser), w tym polskie,
m.in. Nowy Świat, Radio 357, TOK FM.
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Jest również możliwość zapisywania ulubionych stacji i synchronizowanie tej listy przez
iCloud. Dodawanie stacji do listy „Moje stacje” wymaga poprzez jednorazową płatność
w aplikacji. Koszt to 13,99 zł i w jej ramach
uzyskamy dostęp zarówno na iOS, jak
i macOS. Dla czytelników iMagazine Krystian
przygotował specjalne kody, które zamieszczam poniżej (kto pierwszy, ten lepszy!):
PL63T4F63Y73
3LAH6LMY3KXP
TE7F3WT7LMH4
4PLWFK9EXJ7X
R4XMXJKANX3R
MRRFN9Y6W6PR
NM4TRA7F6TXM
FJYXWFPNML76
WELPYTMPF3A7

Co dalej?
Krystian planuje dodanie wsparcia dla skrótów Siri (dla iOS) oraz widżetu z ostatnio
odtwarzaną stacją. A co z Apple Watch? Jest
na liście, zatem pozostaje czekać. Gorąco
zachęcam Was do sprawdzenia i przetestowania Eteru. Dobrze jest patrzeć na kolejny
owoc decyzji, którą, jak widać, można podjąć
w każdym wieku. Niebawem WWDC. Jak to
mawiają: Najlepszy moment na rozpoczęcie
nauki programowania na nasze ukochane
platformy jest właśnie – teraz.
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Przegląd aplikacji
wykorzystujących skaner
LiDAR w iPhone'ach
Najnowsze iPhone’y Apple wyposażyło w znany z iPadów Pro czujnik
przestrzenny LiDAR. Pozwala on na mapowanie przestrzeni. Wiele aplikacji
służących do przechwytywania pomieszczeń w 3D zostało niedawno
wydanych lub uaktualnionych, aby umożliwić skorzystanie z ogromu
możliwości, które Apple położyło na stole, wprowadzając LiDAR.
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Alban Denoyel, na którego podsumowanie trafiłem na Medium, przetestował prawie wszystkie z nich; intensywnie skanując różnie przestrzenie i obiekty przez ostatnie trzy miesiące.
Oto sześć moich aplikacji, które wspierają skanowanie przestrzenne
z wykorzystaniem LiDAR. Wszystkie umożliwiają też bezpośredni eksport do Sketchfab – popularnego narzędzia, którego Alban jest twórcą
i CEO.

Scaniverse
Scaniverse ogólnie działa dobrze już od pierwszego uruchomienia. Jest szybki i łatwy w użyciu, generuje świetne tekstury
i dobrze radzi sobie z wypełnianiem brakujących przestrzeni
w procesie skanowania. Dobrze nadaje się do skanowania takich
rzeczy jak samochody. Skany wykonane przy użyciu tej aplikacji
możecie znaleźć tutaj.

Polycam
Polycam może przetwarzać skanowane obiekty w trybie HD
i wykonywać natychmiastowe pomiary. Nadaje się do skanowania
takich rzeczy jak pokoje, murale i sztuka uliczna. Efekty działania
tej aplikacji znajdziecie tutaj.

3D Scanner App
Aplikacja oferuje mnóstwo opcji, które zapewniają dużą kontrolę
procesu skanowania. Na przykład możemy łatwo przycinać kadry. 3D
Scanner App jest szczególnie przydatna do skanowania mniejszych
rzeczy, takich jak ten banknoty. Próbki skanów obejrzycie tutaj.

Record3D
Record3D umożliwia już przechwytywanie wysoko objętościowych filmów, zwanych również treściami 4D, czyli skanowanie 3D
per klatka wideo. Generuje przy tym bardzo ciężkie pliki – m.in.
dlatego pojawienie się 1 TB wersji iPhone'ów 13 Pro jest niemal
pewne i konieczne. Tutaj znajdziecie przykładowe nagrania
Record3D.
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SiteScape
SiteScape doskonale nadaje się do wykonywania szybkich
i dokładnych skanów. Możemy dostosować gęstość i rozmiar skalowanych obiektów. Świetnie sprawdzi się do skanowania skomplikowanych scen lub struktur. Nadaje się również do wykonywania
skanów samochodów. Efekty dostępne tutaj.

Everypoint
Everypoint nadaje się do dużych przedmiotów, takich jak mozaika
w tunelu metra. Tu kilka próbek. Aplikacja nie miała jeszcze oficjalnej premiery, ale ma to nastąpić w tym roku.

LiDAR co do zasady nie działa dobrze z mniejszymi
rzeczami i przedmiotami, takimi jak buty, portfele itd.

Na koniec parę ogólnych wskazówek dotyczących skanowania z użyciem LiDAR:
•

Dowiedz się, co i dlaczego chcesz skanować. Ludzie ciągle rozczarowani skanami iPhone’em często skanują rzeczy, w przypadku których
nie mają szans na uzyskanie dobrego wyniku. LiDAR co do zasady nie
działa dobrze z mniejszymi rzeczami i przedmiotami, takimi jak buty,
portfele itd.

•

Unikaj ponownego skanowania wybranego obszaru.

•

Upewnij się, że odpowiednio zakryłeś/zakryłaś każdą część skanowanego materiału, aby uniknąć dziur w modelu.

Dobrej zabawy!
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Ferrite Recording
Studio Pro
W ramach testów nowego iPada Pro z Apple M1 działającego
w połączeniu z nowym białym Magic Keyboard zdecydowałem
się w końcu nabyć Ferrite Recording Studio (w skrócie Ferrite),
aby sprawdzić, czy mogę się uniezależnić od Maca podczas edycji
podcastów. Okazuje się, że tak, ale nie do końca chcę.

Ferrite to pełnoprawny DAW (Digital Audio Workstation), specjalizujący
się w montażu podcastów. Podcast to nic innego, jak kilka plików audio,
które łączymy w jeden finalny MP3 lub AAC, a następnie dystrybuujemy
przez internet. Ferrite potrafi praktycznie wszystko, od nagrania do
ośmiu mikrofonów, do wypuszczenia finalnego zmasterowanego pliku.
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Mój workflow na Macu wygląda tak, że najpierw poziomuję pliki audio
w The Levelator (który stosuje również delikatnie compressor), potem
składam je w Audacity dla Mac, a na koniec tworzę rozdziały za pomocą

Forecast dla Mac. Ten workflow gwarantuje mi największą możliwą
jakość przy minimalnym nakładzie pracy.
Pierwsze podejście do Ferrite zrobiłem tak, że najpierw wypoziomowałem pliki w The Levelator na Macu, a potem przerzuciłem je na iPada Pro
poprzez iCloud Drive. Ferrite ma wbudowane narzędzia poziomujące, ale
nie chciałem ryzykować, że coś pójdzie nie tak, Zależało mi też na tym,
aby finalny podcast brzmiał podobnie do poprzednich odcinków.
Sam montaż zajął mi zdecydowanie dłużej niż w Audacity, ale to dlatego,
że uczyłem się Ferrite, przy okazji konfigurując go pod siebie i szperając
w instrukcji, jak niektóre czynności wykonać. Za drugim razem powinno
pójść znacznie sprawniej. Podczas edycji dodawałem też rozdziały,
ponieważ chciałem sprawdzić, jak to wszystko będzie wyglądało i ile
dodatkowej pracy taka metoda mi zapewni. Po dodaniu odpowiednich
skrótów klawiszowych do funkcji „Dodaj rozdział” było już z górki.
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Na koniec wyeksportowałem plik WAV, bez kompresji, ponieważ zamierzałem zaimportować go do Forecast na Mac (nadal będąc na iPadzie
Pro, za pomocą aplikacji Screens) i tutaj pojawił się pierwszy problem.
Tytułom rozdziałów brakowało polskich znaków, a kilka tytułów w ogóle
się nie przeniosło. Dla porównania: wyeksportowałem ten sam projekt
jako MP3, które już miało wszystko prawidłowo zapisane w metadanych
– były wszystkie rozdziały i były wszystkie znaki, nawet polskie. Problem
więc leży w pliku WAV i już napisałem do dewelopera maila z informacją
na ten temat, opisując ze szczegółami.

Docelowo postaram się cały workflow przerzucić do Ferrite, ale dopiero
jak znajdę czas na testy i upewnię się, że nie tracę na jakości, poziomując
kanały za pomocą jego narzędzi.
Ponoć znakomitym narzędziem do edycji, dla osób, które sporo tną,
jest Apple Pencil. Przetestuję to w przyszłości, ale nasz podcast nie jest
mocno edytowany (odcinek 313 miał bodajże pięć punktów cięć), więc
wolę pozostawić ręce na klawiaturze i korzystać dodatkowo z trackpada.
Taki sposób edycji jest dla mnie więcej niż wystarczająco szybki i nie
sądzę, aby dodatkowe sięganie po Pencila wiele wniosło do całości.
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Podczas edycji używałem AirPods Max po Bluetooth i nie zauważyłem
żadnych desynców audio. Dodatkowo praca ultramobilna z iPadem Pro
i Magic Keyboard na kolanach jest bardzo wygodna.
Ferrite jest darmowy, ale wspiera edycję treści nie dłuższej niż 1 godzinę,
a projekty nie mogą zawierać więcej niż trzy ścieżki. Wiele „bardziej pro”
narzędzi jest też zablokowanych. Jeśli ktoś ma ambitniejsze potrzeby, to
należy wykupić Ferrite Pro w cenie 139,99 zł. Nie żałuję zakupu – program
jest wart tych pieniędzy i pracuje mi się w nim zdecydowanie lepiej niż
w Audacity czy Adobe Audition.

Cena: za darmo (Pro w cenie 139,99 zł)
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Returnal

– czy gracze to zniosą?
Współczesne gry dają możliwość dopasowania poziomu trudności
do umiejętności gracza, wybaczają też sporo błędów, by nie
odrzucać od siebie. Returnal robi wszystko odwrotnie: śmierć
przenosi nas na sam początek rozgrywki, a jedynym sposobem na
to, by gra była łatwiejsza, jest nauczenie się w nią grać.
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Gatunek roguelike ma się obecnie świetnie, zwłaszcza wśród tytułów indie.
Zakłada on, że po śmierci zaczynamy grę od nowa, ale zachowujemy przy
tym pewien postęp rozgrywki. Największym wyzwaniem dla dewelopera
jest zaprojektowanie jej tak, by konieczność wielokrotnego powtarzania
etapów nie frustrowała. Udało się to w przypadku Dead Cells – fenomenalnego tytułu, dostępnego obecnie na wielu platformach, w tym również
na iOS. Tam śmierć jest nieodłącznym elementem gry, ale każde podejście
się od siebie różni. Etapy są generowane w dużej mierze losowo, podobnie jak znajdowane uzbrojenie, które całkowicie zmienia to, w jaki sposób
możemy walczyć. Returnal również należy do gatunku roguelike, ale jest
ekskluzywnym dla PlayStation 5 tytułem AAA, sprzedawanym za pełną,
konsolową cenę, czyli około 330 zł. Zazwyczaj gry z tej półki projektowane
są tak, by każdy poradził sobie przynajmniej z najniższym poziomem
trudności, oferując różnego rodzaju ułatwienia. Tymczasem w Returnal
jedynym udogodnieniem jest regulowany poziom wsparcia celowania,
natomiast nic nie pozwala wpłynąć na trudność starć i w konsekwencji
śmierć. Właśnie z tego powodu obawiam się, że ten tytuł będzie oceniany
przez graczy niżej, niż na to faktycznie zasługuje. Bo Returnal to bardzo
dobra gra, tyle że nie dla wszystkich.
Obcy pojawiają się w grach głównie jako mięso armatnie i, choć w Returnal
pozbędziemy się wielu przeciwników, to poświęcimy też trochę czasu na
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badanie planety Atropos, na której wylądowaliśmy i genezy upadku cywilizacji, która
ją zamieszkiwała. Selene, czyli główna bohaterka Returnal, jest zwiadowczynią, która
rozbija się na Atropos, a gdy już wydostaje się
z wraku swojego statku, zaczyna skanować
wszystko wokół i raportować swoje odkrycia
i przemyślenia do bazy (która jednak nie daje
żadnej informacji zwrotnej). Sielanka trwa do
momentu, w którym znajduje ona własne
zwłoki, a tym samym uświadamia sobie, że
niekoniecznie jest na planecie pierwszy raz.
W tym też momencie rozpoczyna się właściwa gra i, choć wątek eksploracji i odkrywania jest obecny do końca przygody, to
schodzi on na dalszy plan. Niemniej jednak
wrażenie przebywania w obcym i zupełnie
nieznanym świecie nie słabnie, a niepokojący
i mroczny klimat nie zmienia się aż do końca.
Returnal to bardzo szybka strzelanka TPP,
w której jednocześnie zmagamy się z niewielkimi grupami przeciwników, zasypujących
nas gradem pocisków różnego rodzaju. Do
naszej dyspozycji oddano prosty wachlarz
ruchów, takich jak unik, skok czy sprint (choć
nawet podstawowa prędkość poruszania się
bohaterki jest bardzo duża), z czasem pojawia
się też kolejna metoda przemieszczania się.
Zawsze mamy też do dyspozycji broń palną,
bardzo szybko zdobywamy również oręż do
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walki wręcz (pozwalający też otwierać niedostępne wcześniej przejścia
i niszczyć osłony wrogów). Zróżnicowanie broni jest spore, w pierwszym
biomie dostajemy dość klasyczny pistolet, strzelbę czy karabin szturmowy,
jednak wraz z postępami odblokowujemy też uzbrojenie o zupełnie innym
sposobie działania. Z uwagi na to, że nie możemy nieść ze sobą więcej niż
jednej sztuki broni palnej, jej wybór determinuje późniejszą strategię walki.
Każda broń ma alternatywny tryb strzału, który dobierany jest do niej
losowo, możemy też znaleźć egzemplarze o lepszych statystykach (zależą
one od naszego poziomu biegłości, wzrastającego wraz ze znajdowaniem
odpowiednich przedmiotów). Prawdopodobieństwo znalezienia w kilku
kolejnych powtórzeniach dokładnie takich samych broni jest niewielkie,
co w połączeniu z częściowo losowym generowaniem poziomów sprawia,
że trudno popaść w rutynę. Nie jest jednak tak, że etapy są zupełnie różne
od siebie – elementy takie jak fabrykator przedmiotów (czyli sklep, w którym walutę wymieniamy na dodatki), przejścia do bossów czy kluczowe
dla biomu obiekty są zawsze takie same, co najwyżej pojawiają się w innej
kolejności. Zróżnicowani są też przeciwnicy, zwłaszcza w pierwszym biomie, który pełni rolę dużego samouczka. Przypominają oni najróżniejsze
zwierzęta, od jaszczurek i wielkich krabów, przez humanoidalne stwory, po
zupełnie dziwaczne formy życia, niepodobne zupełnie do niczego. Wiele
z nich ma macki, nietypową liczbę kończyn czy niespodziewany sposób
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przemieszczania się, co czyni je nie tylko groźnymi, ale i budzącymi niepokój. Wrogowie różnią się sposobem atakowania nas, mobilnością i odpornością, nigdy nie mamy komfortowej sytuacji, w której jesteśmy w stanie
na równi poradzić sobie z każdym z nich. Jest to bowiem warunkowane
przez aktualnie posiadaną broń. Etapy zyskują z kolejnymi podejściami,
zwłaszcza gdy odblokujemy kluczowe przedmioty i umiejętności, dające
dostęp do zablokowanych wcześniej ścieżek. To dzieje się jednak dość
powoli, bo warunkowane jest postępami na głównej ścieżce fabuły.
Historia w Returnal nie odgrywa kluczowej roli, nie sposób jednak się
nią nie zainteresować. Zapiski na statku i pierwsze odnalezione dzienniki
audio rodzą więcej pytań niż odpowiedzi, te przychodzą wraz z postępami
w grze i odkrywaniem kolejnych rejonów Atropos. Skanowanie nowych
obiektów, poznawanie języka obcych i zbieranie informacji w dzienniku
wciągnęły mnie bardziej, niż się tego spodziewałem. Jest to duża zasługa
bardzo dobrej polskiej wersji językowej, oddającej ducha oryginału. Widać
to zwłaszcza w tłumaczeniu nazw niektórych przedmiotów oraz pasożytów, sugerujących jednocześnie ich właściwości. Dobry jest też polski dubbing i, choć w grze nie ma zbyt wielu dialogów (a właściwie monologów),
to nie miałem ochoty przełączać go na angielski. Niestety, gra nie oferuje
takiej opcji bezpośrednio i konieczna jest zmiana języka konsoli. Nie spodziewałem się, że na tej generacji konsol jeszcze zobaczę takie rozwiązanie.
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Returnal ma jeszcze jeden poważny mankament, mianowicie brak możliwości zapisania gry w trakcie podejścia. Jeśli nie zginiemy, a wyłączymy
grę, postępy się nie zapiszą, a my będziemy musieli zaczynać od początku.
Producent radzi usypiać konsolę, co brzmi jak bardzo przeciętny dowcip,
zwłaszcza że jedno podejście może trwać nawet kilka godzin.
Mam wrażenie, że Returnal wybiórczo korzysta z możliwości PS5. Wczytuje
się błyskawicznie, wykorzystuje też RayTracing, ale nie wygląda przy tym
wybitnie dobrze. Efekty odbić są nieliczne, a obszary, które pokonujemy,
dość ciasne i mało urozmaicone. Dziwi mnie trochę, że gra nie pojawiła
się na konsolach poprzedniej generacji – wygląda tak, jakby PS4 mogło
sobie z nią poradzić. Słabo wypadają też animacje przemieszczania się
wielu przeciwników – poruszają się, jakby nie dotykali podłoża, co wygląda
tanio. Oprawa Returnal nie jest jednak zła, gdy już przywykłem do dość
monotonnej kolorystyki poszczególnych biomów, zacząłem doceniać to,
jak gra prowadzi mnie wizualnie. Wszystkie ważne elementy otoczenia
świecą, podobnie jak wrażliwe punkty przeciwników oraz wystrzeliwane
przez nich pociski. Z kolorami powiązane są też właściwości przedmiotów
czy akcje, jakie może wykonać bohaterka. W tak szybkiej grze, w której
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korzystamy z tego podczas walki, stanowi to nieocenioną pomoc. Równie istotne jest udźwiękowienie – tu wypada świetnie. Nie tylko pozwala
zorientować się w przestrzeni, ale też rozpoznać przeciwników po wydawanych przez nich dźwiękach na długo przed tym, jak ich zobaczymy. Bardzo
spodobał mi się odgłos ładowania alternatywnego strzału – to narastający
syk, w który wsłuchujemy się nerwowo, gdy przeciwnicy nas otaczają i nie
nadążamy z ich eksterminacją. Muzyka jest słabsza: owszem, buduje klimat, ale kompletnie nie zapada w pamięć. Returnal świetnie korzysta też
z haptyki i adaptacyjnych spustów DualSense. Padający w pierwszej lokacji
deszcz czuć w dłoniach, dobrze czuć również, gdy bohaterka jest bliska
śmierci. Wciskany do połowy lewy spust służy natomiast do mierzenia
z broni, podczas gdy wciśnięcie go do końca powoduje przełączenie trybu
strzału. Nie można tego pomylić, w połowie drogi czuć bowiem wyraźny
opór – nie da się przypadkowo wcisnąć spustu zbyt mocno. Jeśli mimo
wszystko komuś to nie odpowiada, można zmienić schemat sterowania na
bardziej tradycyjny.
Niewiele jest gier, które wzbudzają we mnie chęć rzucenia padem w telewizor. Returnal się do nich zalicza – to bardzo wymagający tytuł, który nie
wybacza błędów. Śmierć cofa do samego początku rozgrywki (z czasem
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zmienia się jedynie punkt startowy), pozbawiając nas też większości postępów. To jak
dotąd niespotykane podejście w tytułach
AAA. Poziom trudności nie jest na dodatek
regulowany, przez co wiele osób po prostu
odbije się od gry. Warto jednak się z nią zmierzyć, bo nie dość, że wrażenia ze strzelania
są przednie, to walka jest też niezmiernie
satysfakcjonująca. Nie znając jeszcze oznaczeń przejść na mapie, wszedłem do obszaru,
w którym czekał na mnie boss otoczony
drobniejszymi przeciwnikami. Zachęcił mnie
widoczny z daleka zielony kryształ uzupełniający energię (tej mi akurat brakowało).
Cudem udało mi się wybrnąć z tej potyczki i,
choć opuściłem to miejsce jedynie z lepszą
bronią, minimalnie tylko wyższym zdrowiem
i zasobami, ale za to z poczuciem, że moje
umiejętności są coraz wyższe. Zaraz później
zginąłem i wróciłem do początku, ale kompletnie mnie to nie ruszyło. Niemniej jednak
nauka w Returnal boli szczególnie mocno, bo
źródłem wiedzy są wyłącznie nasze własne
błędy, których popełniamy mnóstwo. Nie jest
też tak, że gra jest wobec nas zawsze uczciwa
– losowość sprawia, że czasem trafiamy na
bardzo silnych przeciwników już na starcie,
mając podstawowe wyposażenie. Przegranie
walki z bossem również boli, bo choć ścieżka
do niego za drugim razem jest krótsza (mamy
przedmioty, które na to pozwalają), to idąc na
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skróty, nie zdobywamy wzmocnień, przez co potyczka jest cięższa. Sami
bossowie nie są natomiast przesadnie trudni – tak, stanowią wyzwanie, nie
ma raczej szans, by pokonać ich za pierwszym razem, ale nie odstają też aż
tak poziomem trudności od poprzedzających ich przeciwników. Pojedynki
z nimi nie mają też szczególnie dobrej oprawy – to typowa walka na arenie, która nie otrzymała nawet zapadającej w pamięć muzyki czy przerywników filmowych.
Returnal jest najbardziej interesującym ekskluzywnym dla PS5 tytułem,
w jaki grałem. To zasługa zarówno gatunku, jak i poziomu trudności, niespotykanego w grach dla masowego odbiorcy. Twórcy zaryzykowali, stawiając na mechanikę powtarzającej się śmierci jako elementu rozgrywki,
nic bowiem nie frustruje tak bardzo, jak utracenie postępów z kilku godzin
sesji przed konsolą. Returnal rekompensuje to ogromną satysfakcją ze
zwycięskich starć, świetną mechaniką poruszania się oraz strzelania,
a także klimatem i całkiem interesującą, choć niezbyt rozbudowaną fabułą.
Nie jest to jednak tytuł dobrze zbalansowany, losowość sprawia, że niektóre momenty mogą mocno frustrować. To gra dla wytrwałych, ale zdecydowanie nie dla każdego.
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Utwórz kod QR do sieci Wi-Fi
przy pomocy Skrótów
Czy korzystacie z sieci dla gości, żeby udostępnić internet osobie,
która Was odwiedzi? Macie dość podawania nazwy SSID i hasła?
Pokażę Wam, jak za pomocą aplikacji Skróty można utworzyć kod
QR, który będzie łączył każde urządzenie do wybranej sieci Wi-Fi.
Kod działa zarówno z iUrządzeniami, jak i urządzeniami pod kontrolą
systemu Android.
Omawianej akcji nie będziemy tworzyć, gdyż ta czeka niemal gotowa
w Galerii skrótów. Niemal, gdyż jakimś dziwnym sposobem nie działa,
jak trzeba, to znaczy ostatecznie nie wyświetla kodu QR (a przynajmniej
u mnie). Ale można to szybko naprawić.

Punkt 1. Otwieramy aplikację Skróty i przechodzimy do Galerii. Tam
przesuwamy kategorie u góry do sekcji Skróty opcji dostępności.

PORADY

Punkt 2. Odszukujemy i dodajemy akcję Kod QR sieci Wi-Fi.

Punkt 3. Przechodzimy do własnych skrótów (Moje skróty)
i edytujemy nowo dodaną akcję przez dotknięcie kółka
z trzema kropkami.

Punkt 4. W widoku czynności przechodzimy na sam koniec,
gdzie możemy dodać nową czynność przyciskiem +. Korzystając z wyszukiwarki lub odnajdując w konkretnej kategorii, dodajemy czynność Szybki przegląd.
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Punkt 5. Przesuwamy tę czynność, by znajdowała się przed ostatnią
i zapisujemy akcję przyciskiem OK.

Akcję mamy już gotową. Teraz
możemy połączyć się z siecią dla gości
(nie jest to konieczne, ale dzięki temu
dane o nazwie sieci zostaną automatycznie wpisane do akcji). Oczywiście
jeśli takiej nie mamy, to musimy ją
najpierw skonfigurować na własnym
routerze. Kiedy będziemy gotowi,
możemy uruchomić naszą akcję.

Punkt 6. Po uruchomieniu
akcji pojawi się pierwszy monit
z potwierdzeniem nazwy przyłączonej sieci. Jeśli wcześniej
połączyliśmy się z siecią dla
gości, będzie ona tutaj wpisana. W przeciwnym wypadku
musimy sami podać dokładną
nazwę SSID.
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Punkt 7. Kolejny monit doty-

Punkt 8. Pojawi się nam okno

czy hasła dostępu do sieci.

z utworzonym kodem QR. Przy

Wpisujemy je tutaj, oczy-

pomocy menu udostępniania

wiście bez błędów. I choć

możemy go zapisać u siebie

hasło jest wpisywane jako

na przyszłość w rolce aparatu.

zwykły tekst, to nie ma się

Chyba że nie chcemy tego prze-

o co martwić, bo nie będzie

chowywać, to wtedy będzie

nigdzie przechowywane.

trzeba powyższą akcję urucha-

Prócz oczywiście wygenero-

miać za każdym razem (włącz-

wanego kodu QR.

nie z wpisywaniem hasła).

Teraz wystarczy, że wygenerowany kod QR pokażemy naszemu gościowi.
Jak już wspomniałem, będzie on działać (tzn. przyłączy daną osobę)
zarówno z iUrządzeniami, jak i urządzeniami pod kontrolą Androida. Poniżej kilka zrzutów z Redmi oraz iPada.

REKOMENDOWANY PRZEZ:

KSIĄŻKI

KINGA OCHENDOWSKA
@santee76

223

Wizjer
Dawno już żadna książka nie wciągnęła mnie tak, jak „Wizjer” Magdaleny
Witkiewicz.

K
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Kiedy Magda oznajmiła, że zamierza napisać thriller, poczułam się zaintrygowana. Magdalena Witkiewicz to przecież specjalistka od „szczęśliwych zakończeń” i książek dla dzieci, zajmująca pierwsze miejsca na
listach bestsellerów. Napisała, co prawda, dwa thrillery w duecie ze
Stefanem Dardą – „Cymanowski młyn” i „Cymanowski chłód”, ale to
przecież nie to samo. Kiedy więc przy okazji jakiejś technicznej dyskusji
dostałam przedpremierowy draft powieści, od razu zabrałam się do czytania. I pochłonęłam go w ciągu kilkunastu godzin.
Dobre książki można podzielić z grubsza na dwie kategorie. Pierwsza to
świetnie napisane opowieści, które dobrze się czyta. Druga ¬– to pozycje, które można uznać za pożyteczne. W tym przypadku Magdzie udało
się strzelić w dziesiątkę w obu kategoriach. „Wizjer” to nie tylko trzymający w napięciu thriller, ale i świetne narzędzie, o czym za chwilę.
Akcja powieści rozgrywa się wokół serwisu randkowego „MoreThanHeart”, ale – o czym uprzedzam od razu – w książce nie chodzi o złamane
serca ani o szukanie drugiej połówki, więc wielbiciele romansów będą
rozczarowani. Główni bohaterowie uczą się na własnej skórze, że swojski
i znajomy internet ma również drugą twarz – podstępną, zdradziecką
i manipulatywną, że za stronami i serwisami stoją skomplikowane algorytmy i bazy danych, drobiazgowo opisujące każdy aspekt naszego życia.
I że są ludzie, którzy wykorzystają je bez wahania, dla osiągnięcia własnych korzyści.
(…) Po pięciu minutach Norbert wstał od komputera. Zawołał Laurę do
sypialni, gdzie stał laptop, a Irina poszła przygotować kolację.

Dobre książki można podzielić z grubsza na dwie kategorie.
Pierwsza to świetnie napisane opowieści, które dobrze się
czyta. Druga ¬– to pozycje, które można uznać za pożyteczne.
W tym przypadku Magdzie udało się strzelić w dziesiątkę w obu
kategoriach. „Wizjer” to nie tylko trzymający w napięciu thriller, ale i świetne narzędzie, o czym za chwilę.
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Na białej kartce wyjętej z drukarki miał zapisanych kilka punktów.
– Sprawdziłem podsłuchy. Jest czysto. Możemy normalnie rozmawiać.
Opowiem ci o tobie. Nie wiem, jak bardzo szczegółowo chcesz. Znalazłem
rzeczy istotne i te mniej ważne.
– Dawaj.
– To zacznę od dzisiaj. Byłaś na placu zabaw, trochę się denerwowałaś.
Kupiłaś e-book, ale nie mogłaś się skupić, bo trzy razy czytałaś tę samą
stronę. Ostatnio się nie wysypiałaś. Wczoraj byłaś pobiegać, ale dawno
tego nie robiłaś i kondycja ci siadła, bo biegłaś wolniej i tętno miałaś inne
niż zazwyczaj. Znacznie skróciłaś też trasę. To wiem z twojego zegarka.
Wpisywałaś w wyszukiwarkę „Norbert Stecki”. Trzy razy. A z rzeczy ważniejszych… – Uśmiechnął się szelmowsko. – Kupiłaś w pobliskiej Żabce
dwa wina. To wczoraj. Dzisiaj natomiast kupiłaś moje ulubione. Cztery dni
temu skończył ci się okres, co odnotowałaś w odpowiedniej aplikacji. Czy
mam ci powiedzieć, co jeszcze dziś kupiłaś?
– Może już wystarczy. – Laura poczerwieniała.
– Cieszę się na nasz udany wieczór. Ale pamiętaj, że ja zawsze jestem
przygotowany, gdy się z tobą spotykam. – Na jego twarzy pojawił się znaczący uśmiech. (…)
Prywatność w internecie, wykorzystywanie
danych osobistych i podejrzana działalność

Co bowiem może zrobić firma
z cenną informacją, gdzie
kupuję kawę albo jakie arty-

serwisów społecznościowych to temat, który
z pewnością nie umknął nikomu. Dla części
z nas jest to poważny problem, zarówno
praktyczny, jak i filozoficzny. Dla reszty

kuły czytam? Technologicznie

słowa „prywatność” czy „kradzież danych”

zaawansowani użytkownicy

znaczą tyle, co nic. Co bowiem może zrobić

nie mają żadnego problemu

firma z cenną informacją, gdzie kupuję kawę
albo jakie artykuły czytam? Technologicz-

z połączeniem kropek, ale

nie zaawansowani użytkownicy nie mają

reszta często bagatelizuje

żadnego problemu z połączeniem kropek,

zagrożenie. W takich sytu-

ale reszta często bagatelizuje zagrożenie.

acjach najlepiej przemawiać do
wyobraźni, a nic nie przemawia lepiej niż dobra historia.

W takich sytuacjach najlepiej przemawiać
do wyobraźni, a nic nie przemawia lepiej niż
dobra historia. Trzymająca w napięciu, z niespodziewanymi zwrotami akcji, a przy tym
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– przekazująca informacje, które w prosty i atrakcyjny sposób wytłumaczą, że nic nie jest tym, czym się wydaje. Tak właśnie jest z „Wizjerem”
Magdaleny Witkiewicz. Książka wciąga od pierwszej strony, akcja jest
świetnie przemyślana, a tematyka dobrze rozpoznana. Znajdziecie w niej
wiele smaczków z książek, które wielokrotnie już polecaliśmy na łamach
iMagazine, na przykład „Mind*uck” Christophera Wyliego, podanych
w taki sposób, że nawet największy laik nie będzie miał problemów ze
zrozumieniem wątku.
„Wizjer” to thriller w najlepszym stylu,
przede wszystkim dzięki wartkiej
narracji i niepoodziewanym zwrotom
akcji, ale też dzięki samej strukturze
książki. Nie zabraknie również odrobiny humoru, emocji i wątków romansowych, jednak zupełnie innych niż te,
do których przyzwyczaiła nas autorka
w swoich poprzednich książkach.
Książka przemówi zarówno do tych,
którzy doskonale znają internet i czające się w nim niebezpieczeństwa, jak
również do tych, którzy nadal wątpią
w jego władzę nad naszym życiem.
Pierwszym dostarczy dobrej, klasycznej rozrywki, dla drugich okazać
się może atrakcyjnym narzędziem,
otwierającym oczy na niewidzialne
mechanizmy i wszystko to, co dzieje
się wtedy, gdy nie patrzymy na ekran.
Jeśli macie w swoim otoczeniu kogoś,
komu próbowaliście wytłumaczyć, jak
ważna jest prywatność w internecie i polegliście z kretesem, to polecam
jako prezent, nawet bez okazji. Odrobina fikcji na mocnej podstawie
teoretycznej jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a może się okazać, że przekaże informacje, których Wam wpoić się nie udało.
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Poza aspektem edukacyjnym, który tak bardzo mnie zafrapował, będzie
oczywiście to, co w thrillerach najlepsze – tajemnica w tajemnicy, wyścig
z czasem, znikający ludzie i niespodziewane zwroty akcji. Oraz bazy
danych, portale społecznościowe, serwisy internetowe, analitycy i rosyjscy szpiedzy. A nawet przepis na szczęście:

Szczęście = x + y + z
gdzie:
x – praca,
y – rozrywki,
z – umiejętność trzymania języka za zębami.
Metaforycznie i w przenośni.
Premiera „Wizjera” Magdaleny Witkiewicz odbędzie się 16 czerwca
2021 roku. Książka jest dostępna w przedsprzedaży.
Serdecznie polecam!
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W poszukiwaniu
straconego czasu
Ponieważ niewiele można teraz zrobić na urlopie, a kiedyś wziąć go
trzeba, postanowiłam przeprowadzić eksperyment i spędzić dwa
tygodnie bez prasy, sieci społecznościowych oraz wszelkich innych
niepotrzebnych form kontaktu ze światem.

W
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Wszyscy wiemy, że internet pożera czas. Kiedyś mówiło się tak o telewizji – w czasach, kiedy nie było jeszcze sieci. Potem o komputerach
i grach, a w końcu – o sieciach społecznościowych. Z perspektywy czasu
można powiedzieć, że telewizja nie była jeszcze taka zła, bo ileż można
było ją oglądać, zwłaszcza trzydzieści lat temu. Program poranny, potem
znak kontrolny, program wieczorny… i spać. Dwadzieścia lat temu można
było oglądać już cały dzień a dziś – dzień i noc, jak się komu podoba.
Tylko nie ma na czym zawiesić wzroku, więc od prawie dwudziestu lat
telewizji nie mam. Mam za to internet i sieci społecznościowe, programy
z prasą oraz całą masę powiadomień. Wiele się słyszy o tym, że rezygnacja z kontaktów internetowych to nowe zen, więc postanowiłam spróbować. Bo wiedzieć to nie to samo, co poczuć na własnej skórze.
Założenia przyjęłam proste – żadnych notyfikacji, żadnych społecznościówek, żadnych komunikatorów. Żadnej prasy. Jeśli ktoś chce się ze
mną skontaktować, musi zadzwonić – jak zwierzę. Do tego dwukrotnie
w czasie trzech minut, bo tryb „Nie przeszkadzać” nic nie przepuści.
Podstawową przeszkodą okazały się powiadomienia. Nie znalazłam
sposobu na wyłączenie wszystkich za jednym zamachem. Tryb „Nie
przeszkadzać” skutecznie je wycisza i zapobiega zapalaniu się ekranu, jednak po wzięciu
telefonu do ręki nadal straszą. Pamiętam, że

Założenia przyjęłam proste – żadnych notyfikacji,

kiedyś była taka opcja, teraz nie potrafiłam jej
znaleźć. Siedziałam więc, dłubiąc w każdej aplikacji z osobna i było to doświadczenie mało

żadnych społecznościówek,

„ZEN”. Jednak po godzinie ustawiania telefon

żadnych komunikatorów.

w końcu zamilkł na amen i mogłam rozpocząć

Żadnej prasy. Jeśli ktoś chce
się ze mną skontaktować,

swój eksperyment. Wyjaśnię jeszcze tylko, że
nie zrezygnowałam całkowicie ze sprzętów
elektronicznych, telefonu i komputera. W dzi-

musi zadzwonić – jak zwie-

siejszych czasach jest to dość trudne, a przy

rzę. Do tego dwukrotnie

tym nie chodzi o wylewanie dziecka z kąpielą,

w czasie trzech minut, bo
tryb „Nie przeszkadzać” nic
nie przepuści.

tylko o odzyskanie straconego czasu. Robienie
notatek czy szukanie przepisu na obiad nie jest
marnowaniem minut, więc nie widzę powodu,
by z niego rezygnować.
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Pierwsze wrażenie było dość dziwne. Każdy z nas ma jakąś rutynę – dla
mnie to kawa i porcja porannych informacji. Po wielu latach warunkowania nogi same niosą do kuchni, a potem z kubkiem gorącej kawy wracają
do salonu. Ręka sięga po iPhone’a i… nagle głowa przypomina sobie, że
nie ma po co sięgać. Powstaje niekomfortowa próżnia, moment zawieszenia i rodzi się pierwsza anomalia czasoprzestrzenna. Jeśli nie sięgam
po komórkę, to co robię w tym świeżo odzyskanym czasie? Mogłabym
nic nie robić, siedzieć w ogrodzie i patrzeć, jak trawa rośnie, ale głowa,
nawykła do czytania porannych literek, ani myśli kontemplować okoliczności przyrody. Szybko postanowiłam więc zastąpić prasówkę
książką. Przecież właśnie na czytanie na co dzień czasu brakuje.
Po porannym doświadczeniu postanowiłam lepiej planować. Wymyśliłam więc sobie, że wprowadzę dni tematyczne: poniedziałek – dzień
garnka i pieca, wtorek – dzień książki, środa – SPA, czwartek – wędrówka
i tak dalej. Przez pierwszy tydzień szło mi całkiem nieźle, a i poranny
odruch sięgania po telefon jakoś osłabł. Okazało się, że bez sieciowych
przerywników czasu robi się zdecydowanie więcej, chociaż monitorowany czas ekranowy wcale na to nie wskazywał. Cały czas miałam za
to wrażenie, że o czymś zapomniałam. Powtarzałam sobie, że to tylko
wyrwa czasoprzestrzenna i trochę pomagało. Tyle że musiałam sobie to
powtarzać całkiem często.
W cywilizacji, w której bycie aktywnym członkiem oznacza między
innymi bieżącą wiedzę o najnowszych wydarzeniach, odłączenie się
od strumienia danych to natychmiastowa degradacja społeczna. Nie
bardzo mnie to jednak obchodziło, bo nikt nie mógł mi popsuć dnia

Mogłabym nic nie robić, siedzieć w ogrodzie i patrzeć, jak
trawa rośnie, ale głowa, nawykła do czytania porannych literek, ani myśli kontemplować okoliczności przyrody. Szybko
postanowiłam więc zastąpić prasówkę książką. Przecież właśnie na czytanie na co dzień czasu brakuje.
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swoją opinią. Chyba że telefonicznie, a z takimi sobie dość dobrze
radzę. Jeśli świat nagle się skończy, ta informacja z pewnością w jakiś
sposób do mnie dotrze. A tak na co dzień wcale nie potrzebuje mojego
wkładu, żeby się kręcić. Takie podejście ma jedną niezaprzeczalną zaletę
– natychmiast poprawia kondycję psychiczną i zmniejsza poziom stresu.
Nagle te wszystkie niezwykle ważne informacje przestają mieć znaczenie. Jak się okazuje, oszczędzamy nie tylko czas, w którym je czytamy,
ale również czas, kiedy myślimy o nich już po przeczytaniu artykułu.
Drugi tydzień ujawnił się jako trochę mniej skoordynowany. Znowu miały być dni tematyczne, ale
okazało się, że odświeżony umysł zaczyna zauwa-

W cywilizacji, w której
bycie aktywnym członkiem
oznacza między innymi bieżącą wiedzę o najnowszych
wydarzeniach, odłączenie

żać, że kot gubi futro i należałoby je posprzątać,
nawet jeśli dzień miałam poświęcić na kąpiele
z bąbelkami i gliniane maseczki. Poza tym chleb się
skończył i trzeba by było upiec, a to trochę przeszkadza w wędrowaniu. I od razu zrobiło się trochę
bardziej codziennie. Doszłam do wniosku, że jed-

się od strumienia danych to

nak wyjeżdżanie na wakacje ma sporo sensu – nic

natychmiastowa degrada-

nie zmusza do wycierania kurzu czy wyczesywania

cja społeczna. Nie bardzo
mnie to jednak obchodziło,

psa. Może po prostu muszę popracować nad tym
całym relaksowaniem się?

bo nikt nie mógł mi popsuć

Koniec końców, bez większych problemów udało

dnia swoją opinią.

mi się spędzić dwa tygodnie bez wirtualnego
świata i mogę potwierdzić, że to bardzo dobre
doświadczenie. Kiedy w końcu zajrzałam do społecznościówek, okazało się, że nie wydarzyło się
nic spektakularnego. Prawdę mówiąc, poczułam
się nieco rozczarowana faktem, że powrót do rutyny odbył się bez
specjalnych emocji. A w zasadzie nawet odrobinę niechętnie. Na tyle
niechętnie, że postanowiłam zrezygnować na dłużej z porannych prasówek, a nawet prasówek w całości. Po dwóch tygodniach bez ciągłego
zalewu informacji poczułam się dużo spokojniejsza, a umysł zaczął nieśmiało rozprostowywać zbolałe stawy. Bo wbrew popularnemu przekonaniu, wbrew temu, co się nam wydaje, kiedy codziennie przeglądamy
nagłówki prasowe, na świecie dzieje się niewiele nowego. Podejrzewam,
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Po dwóch tygodniach bez ciągłego zalewu informacji poczułam
się dużo spokojniejsza, a umysł zaczął nieśmiało rozprostowywać zbolałe stawy. Bo wbrew popularnemu przekonaniu,
wbrew temu, co się nam wydaje, kiedy codziennie przeglądamy
nagłówki prasowe, na świecie dzieje się niewiele nowego.

że po półrocznych wakacjach w dżungli, spokojnym krokiem moglibyśmy wrócić do cywilizacji i po pięciu minutach zapomnielibyśmy, że
nas nie było. Więc albo rzeczywistość nas oszukuje, albo oszukujemy
samych siebie.
Wiele z tego, co robimy na co dzień, wynika z mody i trendów. Trudno
się nam przed sobą do tego przyznać, ale robimy wiele rzeczy nie dlatego, że są nam potrzebne, ale dlatego, że inni tak robią – ludzie, których
szanujemy, na których chcemy się wzorować. Staramy się wpasować
w obraz wytworzony przez kulturę – obraz człowieka nowoczesnego,
rzutkiego, umiejącego się odnaleźć w świecie i będącego ze wszystkim
na bieżąco. Im jesteśmy młodsi, tym bardziej ulegamy tej presji. Z biegiem lat zaczynamy bardziej szanować siebie i swój czas i wybierać to,
co jest nam naprawdę potrzebne i co w życiu cenimy.
Mnie dwa tygodnie bez sieci podobały się bardzo. Zignorowałam nawet
maile od Facebooka, który zdecydowanie zwiększył częstotliwość nagabywania. Przed eksperymentem dostawałam jeden mail na dwa dni,
w czasie abstynencji nawet kilka dziennie. Już zaczęłam zastanawiać się,
co by tu jeszcze przetestować na własnej skórze i zobaczyć, czy świat
wokół trochę się zmieni. Bo kiedy, jak nie teraz?
Polecam podejście łamiące warunkowanie behawioralne, dokonanie
audytu i sprawdzenie, co tak naprawdę kradnie nam czas. Odzyskiwanie
go to całkiem fajna zabawa, pozwalająca nam przejąć kontrolę nad procesami, które tradycyjnie kontrolują nas.
Bo to my mamy mieć nad sobą władzę.
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Dokończanie błędów
Ten temat leżał w mojej szufladce już bodaj od grudnia zeszłego roku.
Ostatni kwartał 2020 roku upłynął nam w dość refleksyjnym nastroju
i dość często sięgaliśmy po rozmaite dokumenty. Potem przyszła
decyzja o anulowaniu wszystkich, z wyjątkiem Apple TV+, subskrypcji
VOD, o czym pisałem w poprzednich wydaniach.

P
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Pewnego wieczoru spojrzałem na moją listę produkcji, które chciałbym
obejrzeć i ku mojemu zdziwieniu była tam jeszcze zaszłość z czasów,
kiedy Apple TV+ nie istniało. Dokument „Songwriter” opowiadający
historię powstania albumu „Divide” Eda Sheerana i w dużej mierze
odsłaniający kawał ciekawego życia tego artysty. Obejrzeliśmy go
w Apple Music, bo jest to oryginalna produkcja spod znaku tego właśnie
serwisu Apple.
To w tym dokumencie tkwi początek dzisiejszej historii. Historii, którą
pozwolę rozpocząć samemu artyście:
Warto robić złe piosenki. Kiedy coś tworzysz, może przyjść taki
moment, w którym wiesz, że prawdopodobnie efekt będzie słaby.
Najważniejsze, aby to jednak dokończyć. Gdy zostawisz coś rozgrzebane i nie doprowadzisz do końca – to część wad tej piosenki przejdzie prędzej czy później na kolejną. Czaisz?.

A co, jeśli?
System edukacji, przez który przeszedłem oraz – jak to ująć – osiedlowe
środowisko, sprzyjało raczej częstemu kwestionowaniu każdej decyzji.
I nie było to kwestionowanie kreatywne czy zmierzające do innowacji.
Nie. To były proste rozmowy, które ze szkoły przynosiło się na zmęczonych od papierowych książek plecach, a potem powtarzało pod
blokiem. Potrzeba zdobywania informacji i dowiadywania się czegoś
o środowisku, w którym żyjemy, jest naturalna dla naszego gatunku (i nie
tylko naszego, rzecz jasna) i to właśnie dzięki niej de facto dotrwaliśmy
do tego dnia jako ludzie. No, tylko z biegiem czasu z ciekawskich, chłonnych wiedzy obserwatorów staliśmy się ględami.
Z samej swojej natury nowości, których nie znamy,
są dobre. Bo widzicie, nawet jeśli ich nie znamy,
to naturalnie ekscytuje nas ich pojawienie się

„Błędy się robi tam, gdzie
się już coś umie – bo
wtedy wiemy, że popełniamy błąd”

dookoła. Tak było za dzieciaka, kiedy odkrywało
się domki na drzewach podczas wizyty na działce
sąsiadów, a potem próbowało się po nich skakać,
jak bohaterowie filmów. A na końcu nabijało się
sobie guza, po to, aby kolejny raz zrobić to po
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naszemu, a nie po filmowemu. I jasne, guz trochę pobolał, ale frajda
została w pamięci do dziś. No i dziś użyłbym raczej drabinki niż magicznych mocy.
W toku ewolucji wykształciliśmy inne podejście do nowości, które stały
się dla nas złe, niebezpieczne. Z odkrywców stajemy się przestraszeni
i przybieramy postawę „Może lepiej nie” oraz „Co się stanie, jak mi nie
wyjdzie? Zatem może lepiej nie”. I potem, powielając ten schemat, bach,
dwudziestka na karku. Potem przydarzy się coś, co uznamy za spektakularne wydarzenie na miarę odnalezienia „jedynej słusznej pasji”
i bach, okaże się ona ledwie błyskotką i to jeszcze nie naszą. Trzydziestka
wybije, a nasze „Może lepiej nie” dorobi się drugiego filaru – „…bo kiedyś
nie wyszło i ja już tak mam, że nie wyjdzie nigdy”.
Kapitalnie opowiada o tym prof. Wojciech Pisula – psycholog z Instytutu
Psychologii Polskiej Akademii Nauk, członek Krajowej Komisji Etycznej
ds. doświadczeń na zwierzętach – w szóstym odcinku podcastu „Tu

Centrum Nauki Kopernik”:

W toku ewolucji wykształciliśmy inne podejście do nowości,
które stały się dla nas złe, niebezpieczne. Z odkrywców stajemy się przestraszeni i przybieramy postawę „Może lepiej
nie” oraz „Co się stanie, jak mi nie wyjdzie? Zatem może
lepiej nie”. I potem, powielając ten schemat, bach, dwudziestka na karku.

Błędy się robi tam, gdzie się już coś umie – bo wtedy wiemy, że
popełniamy błąd i co z tym faktem dalej zrobić. Jak nie wiemy, to
macamy jedynie rzeczywistość, a nie popełniamy błędów!.
W skrócie – rozwijamy się. To nic innego jak sytuacja człowieka dorosłego i obrazowa, mocno uproszczona, definicja procesu badawczego.
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Produktywna porażka
Koncepcja stara jak pojawienie się układu nerwowego u zwierząt. Człowiek od zawsze musiał wyciągać wnioski, aby przetrwać. Podobnie jak
wyniki jakiegoś badania, załóżmy egzaminu w szkole. System wtłacza
nam jedną definicję jego niezdania i brzmi ona: To porażka, że go nie
zdaliśmy. Tymczasem wynik negatywny jest tak samo dobry, jak pozytywny, bo wnosi wartość. Mówi o czymś. W tym przypadku o tym,
że przykładając się do tego czy innego aspektu, możemy się czegoś
nauczyć. Oczywiście wiem, bo sam reagowałem inaczej, że łatwo się
teoretyzuje. Ale z wiekiem mam wrażenie, że naprawdę łatwiej przychodzi ta refleksja. Zwłaszcza w czasach, gdy z roku na rok wśród Twoich
znajomych przybywa osób, które uśmiechy zamieniają na poczucie winy
i samospełniające się proroctwa o życiowej porażce.
Porażka jest z drugiej strony istotnym czynnikiem ryzyka. Jeśli my, jako
dzieci, mamy wpompowywane negatywne sygnały o nas samych, np.
„On uczy się lepiej, Ty masz gorsze wyniki!”, to potem grę w sukces
i porażkę zaczynamy traktować jako walutę. Jedyny czynnik kształtujący
tożsamość. Albo jesteś na plusie, albo Cię nie ma.
Jakiś czas temu przeprowadzono badanie na polskich i brytyjskich
maturzystach. Polscy wiedzieli o wiele więcej o świecie, a właściwie mieli
nabite informacjami głowy. Czyli jeszcze inaczej mówiąc – znali więcej
faktów. Ale za to ich stosunek do przyszłości malował się w dość tragicznych barwach, a momentami ocierał się o zadeklarowaną bezdomność.
Respondenci odpowiadali np. „Bo tutaj nie ma przyszłości. Dla mnie nie
ma przyszłości. Może wyjadę, tak radzą rodzice, a może to wszystko nie

Porażka jest z drugiej strony istotnym czynnikiem ryzyka.
Jeśli my, jako dzieci, mamy wpompowywane negatywne
sygnały o nas samych, np. „On uczy się lepiej, Ty masz gorsze wyniki!”, to potem grę w sukces i porażkę zaczynamy
traktować jako walutę. Jedyny czynnik kształtujący tożsamość. Albo jesteś na plusie, albo Cię nie ma.
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ma sensu”. Tymczasem brytyjscy maturzyści wiedzieli o wiele mniej,
ich wiedza była raczej kierunkowa, ale za to życiowe aspiracje były tak
wysokie, że bez trudu nie tylko zdawali egzaminy, ale dostawali się na
wymarzone uczelnie, wiedząc, że życie stoi przed nimi otworem. Odpowiadali dość często tak:
„Postaram się zdać te egzaminy, bo wiem, że to otworzy mi świat. Jeśli
się nie uda, to wiem, że mając mocny język, mogę próbować inaczej.
W sumie to tylko egzaminy”.
I wiecie co? Jest czymś fantastycznym pisać o tym po trzydziestce,
widząc mnóstwo podobnych sytuacji, które w jakiś magiczny sposób
z siebie wynikają. Sytuacji, które pozwoliły mi cieszyć się każdym porankiem, bo w końcu, skoro ten poranek jest, to mam szansę coś zmienić.
W skali mikro czy makro to nieważne. Zmiana, nawet ta największa,
od czegoś się zaczyna. I naprawdę, pozwólmy sobie wszyscy na to, aby
zaczynała się od naszego „tak”, a nie od naszego „nie”. Najgorsze, co może
się stać, to przeniesienie jednego „nie” na kolejne. Dwa minusy w tym
przypadku nie dadzą plusa. Najgorsze co może się stać? Cóż, pomylimy
się, a przy okazji coś zmienimy. Siebie. Nie bójmy się pisać złych piosenek.
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Polski Ład

– kto skorzysta, kto straci?
W sobotę 15 maja został zaprezentowany Polski Ład, mający być strategią
odbudowy polskiej gospodarki po pandemii. W związku z tym obejmuje
on wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Nie zabrakło w nim
również propozycji zmian w podatku od osób fizycznych i ubezpieczeniach
społecznych. Prezentujemy te mające największy wpływ na to, ile
będziemy płacić, jeśli zapowiadane zmiany zostaną wprowadzone.

C
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Co ma się zmienić na lepsze?
Kwota wolna od podatku ma zostać podniesiona do 30 000 zł rocznie.
Obecnie wynosi ona jedynie 8 000 zł i jest regresywna, co oznacza, że
maleje wraz ze wzrostem dochodu i kompletnie znika, jeśli dochód
podatnika przekroczy 127 000 zł. Z ujawnionych informacji nie wynika,
że nowa kwota wolna ma być ograniczana, zatem będzie prawdopodobnie dotyczyła wszystkich podatników. Podniesienie kwoty wolnej niewątpliwie jest pożądane, gdyż ta obowiązująca dziś jest znacznie poniżej
tzw. minimum socjalnego i w pełnej wysokości dotyczy minimalnej
grupy podatników.
Próg podatkowy dla stawki 17% ma zostać zwiększony z 85 528 zł do
120 000 zł. Pierwszy próg podatkowy nie był zmieniany od 2009 roku.
Z powodu rosnących płac i inflacji z roku na rok coraz więcej osób zarabiało powyżej i wpadało w wyższą 32% stawkę. W 2009 roku przeciętne
wynagrodzenie wynosiło 3 102 zł, zatem osoby zarabiające miesięcznie
około 2,5 średniej krajowej płaciły podatek według niższej stawki (wtedy
18%). Obecnie przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 5680 zł
(dane za I kw. 2021) wystarczy zarabiać miesięcznie powyżej 1,3 tej kwoty,
by znaleźć się w wyższej stawce.

Kto zapłaci?
Te niewątpliwie pozytywne zmiany będą oznaczały istotne koszty
budżetowe. Ich częściowe sfinansowanie zapewni wyższa składka
zdrowotna dla przedsiębiorców i brak jej odliczalności od podatku dla
wszystkich.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci osoba ubezpieczona (np. pracownik). Obecnie składkę wylicza się według stawki 9%. W przypadku

Te niewątpliwie pozytywne zmiany będą oznaczały istotne
koszty budżetowe. Ich częściowe sfinansowanie zapewni
wyższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców i brak jej
odliczalności od podatku dla wszystkich.
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umów o pracę podstawą do wyliczenia jest przychód brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne. Składka w znacznej części
jest odliczalna od podatku dochodowego (7,75% podstawy wymiaru,
czyli około 86% składki) pozostała kwota (1,25% podstawy wymiaru, czyli
ok. 14% składki) jest kosztem osoby ubezpieczonej.
Przedsiębiorcy – osoby samozatrudnione czy wspólnicy spółek osobowych – płacą zryczałtowaną składkę niezależnie od faktycznie uzyskiwanych dochodów, wynoszącą obecnie 381 zł miesięcznie. Z tej kwoty 328 zł
pomniejsza podatek dochodowy, a reszta stanowi dodatkowy koszt.
Według założeń Polskiego Ładu składka zdrowotna będzie nieodliczalna od podatku. Zatem cała jej kwota będzie dodatkowym kosztem
osoby ubezpieczonej. Jak to przełoży się na ogólne obciążenia pracowników, prezentuje poniższa tabela. Pokazuje ona łącznie wpływ zarówno
podwyższenia kwoty wolnej, progu podatkowego, jak i nieodliczalnej
składki zdrowotnej.

Jak widać, najbardziej zyskają osoby zarabiające najmniej. Praktycznie
powyżej kwoty przeciętnego wynagrodzenia obciążenia będą wyższe niż obecnie. Z uwagi na zmianę progu i kwoty wolnej następuje
pewne zaburzenie tej tendencji w okolicach 12 000 brutto miesięcznie.
Potem im wyższa kwota wynagrodzenia, tym wyższe straty netto dla
pracownika.
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Praktycznie powyżej kwoty przeciętnego wynagrodzenia
obciążenia będą wyższe niż obecnie. Z uwagi na zmianę progu
i kwoty wolnej następuje pewne zaburzenie tej tendencji w okolicach 12 000 brutto miesięcznie.

Jeszcze wyższe koszty mogą ponieść przedsiębiorcy. W ich przypadku
obok braku odliczalności składki zdrowotnej jej wysokość ma być uzależniona od dochodu. Zmiany prezentuje poniższa tabela.

Tu również najwięcej zyskają przedsiębiorcy o najniższych dochodach.
Od kwoty przeciętnego wynagrodzenia następuje stałe podwyższanie
obciążeń publicznoprawnych.
Na dziś mamy jedynie zapowiedzi zmian. Brak szczegółów w postaci
przepisów pozwala jedynie na szacunkowe wyliczenia wpływu zmian
na dochody podatników. Podsumowując jednak, jeżeli proponowane
zmiany wejdą w życie, osoby o wyższych dochodach zapłacą więcej niż
dziś, a przedsiębiorcy dużo więcej.
Marek Gadacz jest partnerem odpowiedzialnym za podatki osobiste
w CRIDO.
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Apple TV+

- podsumowanie maja
„The Tragedy of Macbeth” z Denzelem Washingtonem i Frances McDormand
Apple ogłosiło, że współpracuje ze studiem A24 przy „The Tragedy of
Macbeth” – dramacie, w którym wystąpią Denzel Washington i Frances
McDormand. Film wyreżyseruje Joel Coen, na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira.

To pierwszy film wyreżyserowany przez tylko jednego brata Coena
i będzie czarno-biały. Jako duet bracia Coen wyprodukowali takie hity
jak „The Big Lebowski”, „To nie jest kraj dla starych ludzi”, „Fargo” oraz
„Bracie, gdzie jesteś?”.
„The Tragedy of Macbeth” ukaże się w kinach jeszcze w tym roku,
a premierę poprzedzi debiut na platformie Apple TV+.
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Dystopijny serial „Wool”
Apple zamówiło serial „Wool”. To dystopijny dramat oparty na książce
Hugh Howey'a o tym samym tytule. W 10-odcinkowym serialu
wystąpi Rebecca Ferguson, znana z „Mission Impossible”, „Dziewczyny
w pociągu”, „Facetów w czerni” i nie tylko.

Akcja „Wool” rozgrywa się w odległej przyszłości, w której nasza planeta stała się toksyczna i nie jest w stanie utrzymać życia. Ludzie
mieszkają w gigantycznych silosach pod ziemią, podlegając restrykcyjnym zasadom i przepisom, które ich zdaniem mają zapewnić
bezpieczeństwo.
Ferguson zagra Juliette, mechaniczkę pracującą w głębi silosu. Awansowała na szeryfa po tym, jak poprzedni został wyrzucony z silosu,
a w swojej nowej roli znajduje ślady złowrogiego spisku.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy „Wool” będzie miał swoją premierę.
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Zwiastun drugiego sezonu „Home Before Dark”.
Premiera 11 czerwca
Apple udostępniło zwiastun drugiego sezonu „Home Before Dark”, którego
premiera ma się odbyć w piątek 11 czerwca.

Jeśli choć trochę lubicie dziennikarstwo śledcze seriali z gatunku true
crime, to historia nastoletniej dziennikarki Hilde Lysiak, która zasłynęła
ze swojej rubryki w „The Orange Street News” na początku tego millenium, powinna Wam się spodobać. W rolę Hilde wciela się genialna Brooklynn Prince. Całość akcji rozgrywa się w małym miasteczku nad
jeziorem, gdzie bohaterka przenosi się z rodziną z Brooklynu. Jej ojciec,
swoją drogą także dziennikarz, przeżywający kryzys wieku średniego
w nieco mrocznym wydaniu, niby zwyczajna amerykańska rodzina szukająca spokoju na przedmieściach oraz niejedna intryga w tle. Do tego
kapitalna scenografia i muzyka, czyli to, w czym Apple jak dotąd nie
popełniło w mojej opinii ani jednego błędu, jeśli mówimy o ich oryginalnych produkcjach. Warto – zwłaszcza z rodziną!

Premiera 2 sezonu „Trying”
21 maja na platformie zadebiutował drugi sezon brytyjskiego serialu komediowego „Trying”, a nowe odcinki będą dodawane co tydzień. Seria została
również przedłużona na kolejny, trzeci sezon.
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W rolach głównych Esther Smith i Rafe Spall. „Trying” to serial komediowy o dorastaniu, osiedlaniu się i znajdowaniu kogoś, kogo można
pokochać. W drugim, ośmioodcinkowym sezonie „Trying” para bohaterów – Nikki (w tej roli Smith) i Jason (grany przez Spall) – kontynuują
proces adopcji dziecka.

Premiera „1971: rok, w którym muzyka zmieniła
wszystko”
Serial dokumentalny ukazujący muzyków i ścieżki dźwiękowe, które
ukształtowały kulturę i politykę w tytułowym 1971 roku. Gorąco polecam
– jest kapitalny (jeśli macie AirPods Max, to koniecznie obejrzyjcie w nich,
ponieważ serial wspiera Spatial Audio i bezstratny dźwięk!)
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Serial ma osiem odcinków i zadebiutował 21 maja.
Produkcja pozwala przyjrzeć się bliżej najbardziej kultowym artystom
i piosenkom, których nadal słuchamy (50 lat później), w tym twórczości
The Rolling Stones, Arethy Franklin, Boba Marleya, Marvina Gaye'a, The
Who, Joni Mitchell, Lou Reeda i nie tylko.
Wciągająca, głęboka, bogata w materiały archiwalne i wywiady
serialowa produkcja pokaże, jak zmieniająca się historia wpłynęła
na muzyczne ikony tamtych czasów; które wykorzystały swoją
muzykę do niesieni nadziei, dokonywania zmian i budowania wokół
siebie kultury masowej.
– opisuje Apple.
Na tę produkcję czekałem równie mocno, co nadal czekam na najnow-

szy oryginalny film: „Black & Blues: The Colourful Ballad of Louis Armstrong”, czyli „ostateczny” film dokumentalny o Armstrongu. Pisałem
o nim w poprzednim podsumowaniu.

Premiera przełomowego dokumentu o zdrowiu
psychicznym
Nowy serial dokumentalny o zdrowiu psychicznym pt. „The Me You Can't
See”, autorstwa Oprah Winfrey i księcia Harry'ego, na platformie zadebiutował 21 maja.
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W serialu Oprah Winfrey i książę Harry prowadzą szczere dyskusje z piosenkarzami, sportowcami i innymi gośćmi na temat zdrowia psychicznego
i dobrego samopoczucia, jednocześnie otwierając się na temat własnych
doświadczeń związanych ze zdrowiem psychicznym i walką o nie.
Przedstawiając znanych gości, a także szeroką gamę ludzi z całego świata,
którzy mierzą się z wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym
i troszczą się o własne samopoczucie emocjonalne, serial wychodzi poza
kulturę, wiek, płeć i status społeczno-ekonomiczny, aby obalić tabu,
jakim dla wielu ludzi na świecie jest ten temat, i dać nadzieję widzom,
którzy dowiedzą się, że nie są sami. Producenci współpracowali z 14 akredytowanymi i szanowanymi ekspertami i organizacjami z całego świata,
aby pomóc rzucić światło na różne ścieżki leczenia.

Wśród uczestników serii są Lady Gaga, Glenn Close, gracz San Antonio
Spurs DeMar DeRozan, gracz Phoenix Suns Langston Galloway, obrońca
zdrowia psychicznego i mówca Zak Williams, olimpijska bokserka Virginia „Ginny” Fuchs, znany szef kuchni Rashad Armstead i nie tylko.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek istnieje potrzeba natychmiastowego
zastąpienia wstydu związanego ze zdrowiem psychicznym mądrością, współczuciem i uczciwością.
– powiedziała Oprah Winfrey.
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Nasza seria ma na celu wywołanie globalnej rozmowy na ten temat.
– dodała.
Urodziliśmy się w innym życiu, wychowaliśmy w różnych środowiskach i w rezultacie jesteśmy narażeni na różne doświadczenia. Ale
naszym wspólnym doświadczeniem jest to, że wszyscy jesteśmy
ludźmi.
– uzupełnił książę Harry.
Obejrzałem kilka pierwszych odcinków i mój komentarz jest następujący: to przełomowy serial dokumentalny, który odbije się niesamowitym echem w branży. Totalnie potrzebny, całkowicie szczery, ukazujący
świat, o którym wielu milczy. Pozycja obowiązkowa!

Zwiastun serialowego thrillera Stephena Kinga
pt. „Lisey's Story” – premiera 4 czerwca
Apple udostępniło oficjalny zwiastun „Lisey's Story”, thrillera opartego na
bestsellerowej powieści Stephena Kinga.
Pochodzący od J.J. Abramsa Bad Robot Productions i Warner Bros
Television, oryginalny serial kontynuuje historię Lisey Landon (w tej
roli Julianne Moore) dwa lata po śmierci męża, słynnego pisarza Scotta
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Landona (w tej roli Clive Owen). Seria niepokojących wydarzeń sprawia,
że Lisey musi zmierzyć się ze wspomnieniami swojego małżeństwa ze
Scottem, które celowo wyrzuciła ze swojego umysłu.
Wszystkie osiem odcinków „Lisey's Story” zostało napisanych osobiście
przez Kinga, a reżyserem został Pablo Larraín. Premiera serialu zaplanowana jest na 4 czerwca.

Zwiastun serialu „Physical” z udziałem Rose
Byrne – premiera 18 czerwca

Apple udostępniło pierwszy zwiastun zapowiadający nadchodzący czarny
serial komediowy „Physical”. W serialu występuje Rose Byrne, grająca sfrustrowaną gospodynię domową z San Diego, która daje się porwać szałowi
aerobiku dekady lat 80. i musi walczyć z osobistymi demonami.

Zwiastun filmu dokumentalnego „Fathom” –
premiera 25 czerwca
Apple udostępniło zwiastun filmu dokumentalnego o wielorybach, zatytułowanego „Fathom”, który ma zaplanowaną premierę na 25 czerwca.
Jest to bezpośrednia odpowiedź Apple na zdobywcę Oscara za najlepszy film dokumentalny spod znaku Netliksa, czyli „Czego nauczyła mnie

ośmiornica”.
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Film opowie o niezwykłej relacji dwójki naukowców, którzy próbują
porozumieć się z wielorybami (humbakami) i rozwikłać tajemnicę, dlaczego te śpiewają.
W firmie „Fathom” występują dr Ellen Garland i dr Michelle Fournet, którzy badają piosenki humbaków i ich komunikację społeczną.
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Komedia muzyczna „Schmigadoon!” zadebiutuje
16 lipca
Muzyczna komedia „Schmigadoon!” na platformę trafi w piątek, 16 lipca.
W serialu występują popularne gwiazdy „Saturday Night Live” – Cecily
Strong i Fred Armisen – a także Keegan-Michael Key, Kristin Chenoweth
i Jane Krakowski.
„Schmigadoon” parodiuje kultowe musicale, w których dwie główne
gwiazdy wcielają się w parę podróżującą z plecakiem, która trafia do
magicznego miasta Schmigadoon. Tam wszyscy żyją w musicalu z lat
czterdziestych XX wieku.

Serial komediowy „Pan Corman” zadebiutuje 6
sierpnia
Stworzony przez Josepha Gordona-Levitta, w reżyserii i z jego udziałem,
zadebiutuje na platformie w piątek 6 sierpnia.
Serial opowie historię nauczyciela szkoły publicznej w dolinie San
Fernando.
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Przegląd ramówki wiosna/lato od Apple TV+
Na koniec krótkie podsumowanie wiosenno-letniej ramówki platformy
Apple TV+.

Przed nami naprawdę duże premiery:
„Central Park” Sezon 2 – lato 2021
„Ted Lasso” Sezon 2 – lato 2021
„The Morning Show” Sezon 2 – lato 2021 – prawdopodobnie ogłoszenie
podczas konferencji WWDC w czerwcu
„Truth Be Told” Sezon 2 – lato 2021
„Lisey's Story” – lato 2021
„Mr. Corman” – lato 2021
„Schmigadoon” – lato 2021
„Physical” – lato 2021
„Foundation” - lato 2021 – premiera roku wg wielu krytyków, serial ma
mieć 80 odcinków!
„See” Sezon 2 – jesień 2021
Biorąc pod uwagę poziom wszystkich tych produkcji, to więcej oczekiwać naprawdę bym nie śmiał.
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Premiery streamingowe
czerwiec 2021
Lupin
Drugi sezon serialu „Lupin” będzie dostępny na
Netfliksie od 11 czerwca. Francuska produkcja swoją
popularnością pobiła nawet dotychczasowego lidera
– „Wiedźmina”. Serial jest opowieścią inspirowaną
przygodami klasycznej postaci z literatury
francuskiej – Arsene’a Lupina. Główny bohater,
fan Arsena Lupina, obmyśla zemstę na zamożnej
rodzinie, która skrzywdziła jego ojca.

Premiera: 11.06			
		

Łasuch
Od 4 czerwca będziemy mogli oglądać nowy serial
oryginalny Netfliksa na podstawie popularnego
komiksu DC – „Łasuch” (ang. „Sweet Tooth”). Pierwszy
sezon to 8 odcinków. Łasuch to postapokaliptyczna
historia o przygodach chłopca-jelonka i jego
opiekuna, samotnego wędrowca. Zapowiada się
bardzo ciekawie.

Premiera: 4.06				
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Lisey’s Story
Jest to 8-odcinkowa, miniserialowa adaptacja
powieści Stephena Kinga o tym samym tytule,
a sam Stephen King napisze każdy pojedynczy
odcinek, co jest dość rzadkie w przypadku
tego pisarza. W miniserialu wystąpią Julianne
Moore i Clive Owen.

Premiera: 4.06		
		

Halston
Miniserial opowiadający historię legendarnego
amerykańskiego projektanta, jego
błyskawicznej kariery i szybkiego upadku.
Halston w latach 70- i 80-tych był synonimem
luksusu, wysokiego statusu i sławy. Stworzył
imperium, które zostało wrogo przejęte. W roli
głównej Ewan McGregor [rewelacyjny Ewan
McGregor – przyp. korekty, która już zarwała
noc Halstonem].

Premiera: już jest

iMagazine na Androidzie!
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Kilka mitów
o słuchaniu muzyki
Przyznam się, że nasza obecna sytuacja nie pomaga mi w wymyślaniu
tematów do kolejnych tekstów, jednak ostatnio coś mnie natchnęło
i pomyślałem, czy nie byłoby dobrze podzielić się po prostu swoimi
doświadczeniami? W ten sposób powstał pomysł na ten tekst, w którym
opowiem Wam o kilku przekonaniach, które miałem lub z którymi miałem
styczność, a które nie do końca okazały się prawdziwe. W końcu słuchanie
muzyki wśród jej audiofilskich fanów obrosło milionem mitów.
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1. To, z jakich kabli korzystasz, ma
znaczenie
Może Was to zaskoczy, ale to, jakich kabli używacie
w swoim Hi-Fi, nie ma znaczenia. Przerobiłem kable
tanie z elektromarketów, testowałem też kable bardzo
drogie – finalnie znaczenie miało dobre ekranowanie,
natomiast nie jest to w żaden sposób powiązane z ceną
kabli, dlatego, jeśli zastanawiacie się, jaki sprzęt kupić
i brakuje Wam kilku stówek do wymarzonego wzmacniacza, a macie w koszyku kable za 2 tys. zł, odpuśćcie
i kupcie coś totalnie przeciętnego. Szczerze mówiąc, nie
musicie nawet kupować kabli z tzw. banana plugs. Serio,
to wszystko nie ma znaczenia.

2. Cena wzmacniacza decyduje o tym,
czy dobrej jakości muzyka zabrzmi po
prostu dobrze
To kolejne rozczarowanie, ale nie, cena sprzętu nie
ma również znaczenia w kontekście przyjemności i naszego wymarzonego brzmienia. Oczywiście
wzmacniacz za 1 tys. zł zabrzmi gorzej od sprzętu za
2–3 tys., ale szczerze: myślę, że większe znaczenie od
jego wartości ma to, czy sprzęt Wam się podoba, czy
dobrze się Wam z niego korzysta, etc.
Najgorsze, co możemy zrobić przy słuchaniu muzyki,
to patrzeć na specyfikację, zapominając przy tym
o prostej przyjemności ze słuchania.
Nie mam obecnie sprzętu low ani hi-end, natomiast
mam wzmacniacz, który po prostu sprawia, że lubię
słuchać muzyki, a to jest dużo więcej warte od zwykłych liczb stojących za jego ceną.
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3. Tylko winyl, tylko drogi gramofon
Tutaj sprawa nie jest prosta – ale już o tym kiedyś pisałem na łamach
iMagazine – najlepszym nośnikiem jest… nośnik cyfrowy. Czy sprawia najwięcej frajdy? Zdecydowanie nie, dlatego słuchajcie z tego, z czego chcecie. Fakty mówią natomiast jasno: cyfrowy, bezstratny zapis z CD, DSD,
czy innego rodzaju nośników jest nie do pobicia. Nie zmieni tego nawet
gramofon w cenie używanego passata. Po prostu takie są fakty, co innego
z indywidualnym odbiorem – ja po prostu bardziej lubię słuchać muzyki
z winyla, z którym wiążę się kolejny mit.

4. Słuchanie muzyki z winyla wcale nie jest
niewygodne
Jest strasznie niewygodne, jest strasznie wkurzające i szczerze mówiąc: czasami zakrawa o bycie masochistą. Może nim jestem, bo bardzo to lubię, ale
przynajmniej tego nie ukrywam. Muzyki głównie słucham ze streamingu,
nie wyobrażam sobie w trakcie pracy podchodzić co 20 min do odtwarzacza, by zmienić stronę, z której leci moja muzyka.

5. Stary sprzęt był dobry, a nowy jest słaby
No po prostu nie. Stary sprzęt był po prostu inny, wiążą się z nim często
jakieś nostalgiczne uczucia czy też historie, natomiast nie był lepszy. Nie
dajcie sobie tego wmówić, nie dajmy sobie, proszę, wmówić, że postęp
technologiczny to coś złego i jakiś zwyczajny wymysł, który ma na celu
pogorszyć jakość naszego życia. Szczerze, nie wyobrażam sobie korzystać ze
sprzętu, który nie był projektowany z myślą o: połączeniu z usługami streamingowymi, energooszczędności, zajmowaniu jak najmniejszej przestrzeni.
Pamiętam wieżę Hi-Fi mojego ojca i nie wyobrażam sobie tego w dzisiejszym domu czy też mieszkaniu.

6. Jak chcesz mieć dobre brzmienie, to pianka na tę
ścianę, tam dywan, a tu na suficie powieś to albo tamto
To już chyba kolejny audiofilski przesąd, w którym oczywiście jest trochę prawdy, natomiast prowadzi on w prosty sposób do spędzenia setek
godzin na planowaniu przestrzeni, kilku tysiącach złotych w kieszeni mniej,
by potem finalnie zasiąść i odpalić swoją ulubioną płytę ze Spotify.
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Myślę, że realnie patrząc na ten temat, warto nie mieć gołych ścian
i gołej podłogi, tak by zminimalizować echo. Jak to można zrobić, nie
odklejając się przy tym od powierzchni naszego globu? Postawić regał
z książkami, powiesić obraz lub ramkę z plakatem – po prostu trzeba
w tej przestrzeni żyć.
Słuchałem muzyki w wielu pomieszczeniach, ale najlepiej słucha mi się
jej w domu, gdzie nie mam idealnych warunków – wniosek jest jeden.
Na to, jak odbieramy naszą muzykę, ma większy wpływ to, jak komfortowo się czujemy w danym miejscu, niż to, jak dobrze wygłuszone jest to
pomieszczenie. Pamiętajcie: cisza też potrafi czasem zaboleć.
Wniosek z tego wszystkiego płynie jeden: warto słuchać muzyki tak, by
sprawiało nam to przyjemność. Na serio, nic mądrzejszego nie jestem
w stanie na ten temat powiedzieć. Przerost formy nad treścią jest czasem gorszy od jej braku. Po prostu lepiej jest słuchać jakkolwiek, niż
koncentrować się na tym, jak to zabrzmi. A zabrzmi tak, jak tego chcecie
– wtedy i tylko wtedy, gdy będzie w tym luz i miłość do muzyki.

Zobacz wydanie specjalne
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Wiosenne delikatne
ciasto z jabłkami
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Skład:

Masło roztapiamy i lekko studzimy. Jajka ubijamy z cukrem,

• 4 jajka

następnie dodajemy roztopione masło i mleko. Całość

• 240 ml mleka

dobrze mieszamy i dodajemy mąkę zmieszaną z proszkiem

• 125 g masła

do pieczenia. Delikatnie mieszamy na jednolite ciasto.

• 200 g cukru
• 400 g mąki
tortowej

Jabłka obieramy, kroimy na drobne kawałki, dodajemy do
ciasta i mieszamy.

• 1 czubata łyżeczka
proszku do

Ciasto przelewamy do formy i ładnie wygładzamy

pieczenia

powierzchnię.

• 3 duże deserowe
jabłka

Piekarnik nagrzewamy do temp. 180 st. i pieczemy ciasto przez
35–40 min. Po ostudzeniu posypujemy ciasto cukrem pudrem.
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