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tapnij by przejść do menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora

przeciągnij w prawo

EKSPERCI
DOBREGO
BRZMIENIA

POCZUJ KINOWE EMOCJE
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Od ponad 25 lat doradzamy entuzjastom muzyki,
jak

stworzyć

ich

wymarzone

systemy.

Nasi

pracownicy dysponują wiedzą i doświadczeniem,

które

pozwalają

dobrać

poszczególne

elementy zestawu tak, aby dźwięk w pełni satysfakcjonował

naszych

klientów.

W

każdym

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

www.tophifi.pl
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WSPIERAMY POLSKI TRIATHLON

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

Creative
MUVO Play
to przenośny głośnik Bluetooth do
użytku zewnętrznego, ważący zaledwie
360g z certyfikatem wodoszczelności IPX7
(można go całkiem zanurzyć w wodzie).
Może pracować do 10 godzin na akumulatorze, a załączony
kabel USB Type-C pozwala go doładować w każdej chwili.
Dzięki podwójnym, pełnopasmowym mikromembranom
i podwójnym membranom basowym MUVO Play brzmi jak
znacznie większy głośnik!
dostępne
w sklepach:
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Mamy środek wakacji. Niby sezon ogórkowy,
a z drugiej strony sporo się dzieje. Pogoda w sumie
nas rozpieszcza. Warto skorzystać z aury i wybrać
się na Kaszuby, aby tam pojeździć rowerem.
Korzystnie taka wycieczka wpłynie na nasze…
odchudzanie. Chyba że wolicie latać? W takim
przypadku wyjrzyjcie przez okno, bo wiele widoków możecie przeoczyć, dlatego zawsze dobrze jest
mieć pod ręką telefon, który zrobi fenomenalne
zdjęcia – w numerze mamy aż dwa takie modele!
Do tego głośnik-obraz, smartgłośnik, głośnik przenośny i system głośników, genialny Rojst '97 i moc
koni pod maską Maserati, a to tylko kilka z proponowanych tematów.
W tym miesiącu przekazujemy Wam aż dwa wydania – to, które właśnie czytacie, ale też numer specjalny, iMag Bike&Mountain.
Polecam lekturę obu wydań!
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
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Aktualizacja macOS Big Sur
do wersji 11.5.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja macOS Big Sur
do wersji 11.5.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do wersji
14.7.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS do
wersji 7.6, tvOS 14.7 oraz
druga wersja RC macOS Big
Sur 11.5
Czytaj dalej....

Tytuł
Czytaj dalej....
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Apple Pay Later
Czytaj dalej....

Oferta „Back to School”
wystartowała w Polsce
Czytaj dalej....

Akumulator MagSafe
i nowe kolory akcesoriów
do AirTags
Czytaj dalej....

Tytuł
Debiut sekcji „This Week
On Apple Music”
Czytaj dalej....

Czytaj dalej....
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JBL Tune 710 BT
Nowe słuchawki JBL Tune 710 BT to bezprzewodowy model wokółuszny
z mnóstwem basu oraz dobrej zabawy.
Technologia dźwięku JBL Pure Bass zapewnia doskonałe brzmienie,
a lekka wokółuszna konstrukcja JBL Tune 710 BT oferuje maksymalny
komfort i pozwala zanurzyć się w świecie dźwięku. To słuchawki o potężnych możliwościach, które składają się do kompaktowego rozmiaru
i nadają się do zabrania ze sobą na każdą wyprawę. Połączenia można
obsługiwać z poziomu nauszników (dzięki wygodnemu przyciskowi na
nauszniku) oraz za pomocą komend głosowych, podobnie można zarządzać odtwarzaniem. Akumulator pozwala korzystać z modelu JBL Tune
710 BT nawet przez 50 godzin, a dzięki znajdującemu się w zestawie, rozłączalnemu przewodowi audio, można wydłużać czas zabawy w nieskończoność. Połączenie wielopunktowe (Multi-point Connection) pozwala
na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth, dzięki
czemu nie przegapi się połączenia na telefonie podczas oglądania filmu
na tablecie. Dostępna gama kolorystyczna umożliwia wybór modelu
najlepiej dopasowanego do stylu użytkownika. Brzmienie JBL PureBass
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bazuje na 75 latach doświadczenia marki
JBL w tworzeniu imponujących systemów precyzyjnego nagłośnienia dla
dużych obiektów na całym świecie. JBL
Tune 710 BT odtwarzają to samo brzmienie JBL w użytku indywidualnym bez
niepotrzebnych kabli, za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth.
Wbudowany akumulator zapewnia do 50
godzin pracy, a funkcja szybkiego ładowania daje 3 dodatkowe godziny rozrywki
po zaledwie 5 minutach ładowania. Czas
ładowania akumulatora do pełna wynosi
zaledwie 2 godziny. Natomiast łatwe
sterowanie dźwiękiem, zarządzanie połączeniami oraz uruchamianie asystenta
głosowego możliwe są za pomocą przycisku na prawym nauszniku.
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Dzięki lekkiej i kompaktowej, składanej
konstrukcji słuchawki są zawsze gotowe
do drogi, a ich wyściełane nauszniki
sprawiają, że słuchanie jest niesamowicie
przyjemne i pozwala zapomnieć o otaczającym świecie. Odłączany przewód
audio to niezależność od naładowania
baterii, gdyż umożliwia słuchanie bez
końca w trybie pasywnym.

Specyfikacja techniczna:
•

Rozmiar przetwornika: przetwornik dynamiczny
40 mm

•

Zasilanie: 5 V, 1 A

•

Waga: 220 g

•

Typ akumulatora słuchawek: Akumulator litowo-polimerowy (690 mAh / 3,7 V)

•

Czas ładowania: <2 godz. od całkowitego
rozładowania

•

Czas odtwarzania muzyki z wł. BT: do 50 godz.

•

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

•

Impedancja: 32 omy

•

Czułość w trybie pasywnym: 104 dB SPL / 1 mW

•

Czułość w trybie aktywnym: 103 dB SPL / 1 mW

•

Maks. SPL: 93 dB

•

Czułość mikrofonu: - 40 +/- 3 dBV 94 dB@1 KHz

•

Wersja Bluetooth: 5.0

•

Wersja profilu Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,
HFP V1.7

•

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,4
GHz – 2,4835 GHz

•

Moc nadajnika Bluetooth: < 10 dBm

•

Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4
DQPSK, 8DPSK

•

Maksymalna temperatura pracy: 45 °C

•

Długość przewodu: 1,2 m

•

Sugerowana cena detaliczna: 369 zł
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Turystyka kosmiczna – nowy
pojedynek miliarderów
Czytaj dalej....

Apple ostrzega: nie stosuj
środków dezynfekcyjnych
z nadtlenkiem wodoru
Czytaj dalej....

Pierwszy załogowy lot
Blue Origin
Czytaj dalej....
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Notatki z iOS 15 i macOS 12
niekompatybilne z poprzednimi wersjami systemów
Czytaj dalej....

Kevin Lynch, szef Apple
Watch, będzie pracował
nad rozwojem
samochodu Apple
Czytaj dalej....

Jeff Bezos przestaje być
CEO Amazon – kto będzie
nowym władcą e-handlu?
Czytaj dalej....
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Creative T60 Kompaktowe głośniki biurkowe w systemie 2.0
z technologią Clear Dialog, dźwiękiem przestrzennym
od Sound Blaster i z inteligentnym zestawem SmartComms.
Creative Technology wprowadza na rynek nowy zestaw głośnikowy
Creative T60, które są najnowszym dodatkiem do dobrze znanej serii
„T”. Charakterystyczną cechą zestawu jest wyjątkowo minimalistyczny,
elegancki wygląd obudowy głośników i bogactwo autorskich technologii od Sound Blastera. Creative T60 rozpieszczają mnogością połączeń
z innymi źródłami dźwięku.

Dźwięk
W Creative T60 za wysoką jakość dźwięku odpowiadają dwa pełnozakresowe przetworniki 2,75”, które napędzane są przez aktywny wzmacniacz
cyfrowy. Za reprodukcję i wzmocnienie niskich tonów odpowiada nowa
technologia BasXPort.
Creative T60 dostają od producenta autorskie technologie przetwarzania dźwięku, by zapewnić jakość i wyjątkowa klarowność sygnału. W tym
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przypadku zostały wykorzystane doświadczenia producenta z serii kart
dźwiękowych Sound Blaster.
Clear Dialog to technologia wykorzystująca wewnętrzne algorytmy
Sound Blastera, które mają za zadanie dokładnie wyodrębnić wokale,
wypowiadane dialogi w filmach, które są selekcjonowane i następnie
poprawiane, by były czyste i wyraźniejsze w odbiorze.
Surround ma za zadanie rozszerzyć scenę dźwiękową, identyfikując i ulepszając informacje przestrzenne przychodzącego dźwięku za
pomocą dedykowanych filtrów dźwięku Sound Blaster. Technologia
optymalizuje wrażenia słuchowe zarówno dla treści dwukanałowych, jak
i wielokanałowych.
Efekty dźwiękowe Clear Dialog i Surround są wyzwalane na poziomie
sprzętowym.

Komunikacja
Głośniki posiadają wbudowane wejście na mikrofon typu minijack.
Mikrofon wspomagany jest przez inteligentny zestaw oprogramowania
SmartComms, w którym znajdziemy takie technologie jak VoiceDetect,
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NoiseClean-in i NoiseClean-out. Zestaw ma za zadanie redukcję niechcianych, irytujących zakłóceń, odgłosów z otocznia.
VoiceDetect oferuje możliwość automatycznego wyciszenia mikrofonu,
gdy przestaniesz mówić i automatycznego włączania go, gdy ponownie
zaczniesz mówić. Za pośrednictwem aplikacji Creative, dostosujesz ustawienia do otoczenia, w którym się znajdujesz, za pomocą regulacji, takich
jak poziom głosu, hałas otoczenia, opóźnienie wyciszenia mikrofonu i inne.
NoiseClean-in i NoiseClean-out zapewnia możliwość redukcji statycznych dźwięków tła*, pochodzących zarówno od Ciebie, jak i pochodzących od strony rozmówcy.
*Funkcje NoiseClean działają najlepiej w przypadku statycznych dźwięków
tła, takich jak wentylatory, klimatyzacja, oczyszczacze powietrza, nawilżacze, odkurzacze, suszarki do włosów, golarki elektryczne, a nawet kosiarki.

Połączenia
Dzięki dedykowanemu portowi USB-C w Creative T60 możesz cieszyć się
cyfrowym dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości w komputerach PC, Mac,
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konsloach PS5™, PS4™, Nintendo
Switch™ i innych. Bezpośrednio
do głośników można podłączyć
zestaw słuchawkowy z mikrofonem
lub osobny mikrofon. Za pomocą
Bluetooth 5.0 prześlemy bezprzewodowo dowolne multimedia na
Creative T60. W przypadku analogowych urządzeń audio, takich
jak odtwarzacze MP3 i gramofony,
podłączymy je za pomocą standardowego portu AUX-in 3,5 mm.

Interfejs
Koniec z podłączaniem słuchawek
i ich wypinaniem. Producent na
panelu przednim umieścił przycisk
do przełączania się pomiędzy źródłem dźwięku z głośników a słuchawkami. Dodatkowo na panelu
przednim prawego głośnika znajdziemy jeszcze pokrętło od głośności, przycisk zasilania z diodą LED,
przycisk Surround i Clear Dialog
również z diodą LED.

Creative APP
Użytkownicy, systemu Windows 10
i wyżej, dostają dostęp do aplikacji
dedykowanej opisywanemu systemu głośnikowemu Creative T60.
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Aplikacja Creative oferuje możliwość ingerencji w ustawienia programowo sprzętowe dla Creative T60:
• Wbudowane tryby dźwięku
• Umożliwia dostęp i kontrolę nad zestawem inteligentnych funkcji
komunikacyjnych SmartComms Kit
• Umożliwia konfigurację ustawień odtwarzania i mikrofonu
• Posiada możliwość ustawienia opcji kolorystycznej interfejsu
• Zawiera funkcje resetu, aktualizacji oprogramowania i rejestracji
produktu
• Dostęp do ustawień poziomów Crystalizer, Bass, Smart Volume
• Korektor (EQ)
• Mikser

Ceny i dostępność:
Creative T60 jest dostępny w atrakcyjnej cenie 369zł i jest dostępny
w witrynie Creative.com.
Więcej informacji znajdziesz na creative.com.
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Viaplay startuje 3 sierpnia
i sporo namiesza na rynku
telewizyjnym
Czytaj dalej....

Apple może opuścić rynek
brytyjski
Czytaj dalej....

Prawdziwy przepis na
wyborne i niezdrowe
ciasteczka z serialu Ted
Lasso
Czytaj dalej....
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Apple pracuje nad monitorem wyposażonym w A13,
znanego z iPhone’a; być
może będzie to następca
Pro Display XDR
Czytaj dalej....

HBO Max w tym roku
nie dla nas
Czytaj dalej....

iPad Mini 6 (w stylu Air 4
i Pro) nie będzie miał
ekranu Mini-LED
Czytaj dalej....
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Co kryje wnętrze bateria
MagSafe?
Czytaj dalej....

Zwycięzcy 14. rozdania
nagród iPhone Photography
Awards
Czytaj dalej....

DuckDuckGo ogłasza
alternatywę dla Hide
My Email od Apple
Czytaj dalej....
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watchOS 8: Siri na Apple
Watch powie o postępach
podczas treningu
Czytaj dalej....

Windows w przeglądarce
zadziała na macOS i iPadOS
Czytaj dalej....

Bloomberg: Apple prosi
dostawców o zbudowanie
90 milionów iPhone’ów 13
do końca 2021 r.
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Inteligentny, elastyczny, konfigurowalny.
Nowy Loewe bild i już dostępny w sprzedaży
Znana i ceniona firma Loewe wprowadza do swojej oferty nowo opracowaną serię telewizorów OLED Loewe bild i. Tworzą ją trzy modele, Loewe
bild i.65 dr+, Loewe bild i.55 dr+ i Loewe bild i.48 dr+, a także soundbar
Loewe klang bar i, przy czym wszystkie zostały zaprojektowane z myślą
o grupie docelowej, która nie godzi się na kompromisy w zakresie stylistyki i jakości wykonania. Wszystkie modele bild i bazują na nowej technologii wyświetlania oraz najwyższej klasy komponentach i pozwalają
cieszyć się spektakularną jakością obrazu, szybką i intuicyjną obsługą
oraz szeregiem funkcji smart.
Nowa seria telewizorów Loewe bild i wykorzystuje panele premium
OLED 4K najnowszej generacji w rozmiarach 65, 55 i 48 cali. Nowa linia
bild i została zaprojektowana i opracowana w centrali Loewe w Kronach
w Niemczech, gdzie również odbywa się produkcja urządzeń. W połączeniu z nowym chassis Loewe SL7, potężnym procesorem NT7 i nowym
oprogramowaniem Loewe os7, każdy z telewizorów gwarantuje doskonałe
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wrażenia podczas oglądania szerokiej gamy treści, bez względu na to, czy
są to filmy, seriale, wydarzenia sportowe czy też gry wideo.
Równocześnie użytkownicy mogą cieszyć się najnowszymi standardami
w odniesieniu do jakości obrazu i dźwięku, takimi jak Dolby Vision™
i Dolby Atmos™. Całkowicie nowe i unikatowe chassis SL7 oferuje najwyższą wydajność, a także liczne opcje połączeń, m.in. cztery wejścia
HDMI z funkcjami takimi jak eARC, HFR i ALLM oraz cztery porty USB.
Nowe oprogramowanie Loewe os7 zapewnia superszybki dostęp do
wszystkich obecnych i natywnie zintegrowanych serwisów strumieniowych, takich jak Netflix, YouTube lub Amazon Prime. Dzięki temu nic nie
przeszkodzi w zorganizowaniu sobie przyjemnego wieczoru z filmowymi
lub serialowymi projekcjami.

Intuicyjne użytkowanie
Loewe bild i jest gotów do pracy już po czterech sekundach od
momentu włączenia urządzenia. Wyrafinowana technologia telewizorów
smart spełnia oczekiwania nawet wymagających użytkowników, którzy
mogą szybko nawigować do wybranych przez siebie funkcji poprzez
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nowo opracowane menu. Standardowe wyposażenie obejmuje zintegrowany dysk twardy Loewe dr+ o pojemności 1 TB, co ułatwia nagrywanie
programów telewizyjnych.
Przeprojektowany pilot zdalnego sterowania ułatwia obsługę urządzenia, a wszystkie istotne funkcje dostępne są po naciśnięciu jednego
przycisku. Wyposażony w Bluetooth i przyciski bezpośredniego dostępu
do wielu serwisów strumieniowych pozwala cieszyć się intuicyjną i niesamowicie prostą obsługą.
Nowa stylistyka wyróżnia także ekran startowy, który prezentując wszystkie ważne treści i zapewniając natychmiastowy dostęp do niemal nieograniczonych opcji rozrywki pozostaje przejrzysty i czytelny. Oglądanie
telewizji, treści z serwisów VOD, słuchanie muzyki, przeglądanie Internetu
lub korzystanie z usług online to tylko kilka z funkcji, które łączą w sobie
telewizory Loewe smart, gwarantując przy tym najwyższej jakości obraz.

Niewidzialny dźwięk
Loewe bild i z „niewidzialnym dźwiękiem” wyposażone są w dwa zintegrowane, zamaskowane przetworniki zasilane przez wzmacniacze o łącznej mocy muzycznej 40 W, dostarczając niewidzialny, ale doskonale
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słyszalny dźwięk. Opcjonalny Loewe klang bar i z ośmioma potężnymi
przetwornikami i całkowitą mocą muzyczną sięgającą 80 W zapewnia
imponujący dźwięk stereo skierowany do przodu. Głośnik dyskretnie
wtapia się na dole w tylną sekcję telewizora i podkreśla eleganckie
wzornictwo urządzenia. Modele Loewe bild i opcjonalnie dostępne są
z Loewe klang bar i jako zestaw. Alternatywnie Loewe klang bar i można
dodać do telewizora w dowolnym momencie. Ponadto Loewe bild
i można zastąpić nowym aktywnym soundbarem Dolby Atmos Loewe
klang bar5 mr. Wraz z nim dostarczany jest także nowy modułowy subwoofer Loewe klang sub5, a całość można rozbudować do kompletnego
systemu kina domowego typu all-in-one.

Inteligentny design
Modele z serii Loewe bild i przykuwają uwagę swoim imponującym,
eleganckim wzornictwem i wielką dbałością o szczegóły, czego potwierdzeniem są wyróżnienia, które przyznały międzynarodowe jury renomowanych nagród za wzornictwo, tj. iF Design oraz Red Dot. Gładkie,
zaokrąglone kształty, delikatna tkanina akustyczna i wysokiej jakości
materiały nadają telewizorom Loewe bild i minimalistyczny wygląd, który
perfekcyjnie współgra z dowolnym wystrojem wnętrza. Elegancki język
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stylistyczny różni się od mocno technicznego wyglądu innych modeli
w portfolio Loewe. Tylny panel, podobnie jak w topowym modelu Loewe
bild s.77, pokryty jest tkaniną. Magnetycznie mocowana osłona ukrywa
liczne opcje połączeniowe, a także wszelkie kable, które mogłyby zaburzać
czystą stylistykę. Wyrafinowane wzornictwo dopełnia również wysokiej
jakości obrotowa podstawa szafkowa w kolorze bazaltowej szarości i ze
zintegrowanym kanałem na przewody. Za pośrednictwem Loewe bild i ta
wyróżniająca się bogatą tradycją marka łączy się z pierwszorzędną jakością
i najnowszą technologią prezentując nową, współczesną stylistykę.

Indywidualne opcje instalacji
Dzięki swojemu eleganckiemu wzornictwu Loewe bild i idealnie współgra z dowolnym wystrojem wnętrza. Aby indywidualnie zintegrować swój
telewizor Loewe z pomieszczeniem, klienci mają do wyboru szereg alternatywnych opcji konfiguracyjnych. Podstawa szafkowa w systemowym
kolorze bazaltowej szarości jest standardowym wyposażeniem i pozwala
ustawić urządzenie na stoliku lub szafce. Z kolei nowa i pod wieloma
względami elastyczna podstawa podłogowa umożliwia swobodne ustawienie telewizora w pomieszczeniu, niemal wizualnie unosząc urządzenie w zależności od kąta patrzenia. Każda z podstaw pozwala obracać
telewizor i umożliwia w razie potrzeby ukrycie przewodów w specjalnie
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przygotowanej prowadnicy kabli. Na szczególną uwagę zasługuje nowy
stojak Loewe floor2ceiling w kolorze bazaltowej szarości. To spektakularne rozwiązanie instalacyjne ma formę słupa łączącego podłogę z sufitem, który można indywidualnie regulować. W zależności od wysokości
sufitu można rozciągnąć go maksymalnie do 2,9 m, telewizor umieszczając na wysokości minimum 65 cm. Ten unikatowy stojak oczywiście
posiada również system zarządzania kablami.

Ceny i dostępność
Telewizory Loewe bild i.65 dr+ oraz Loewe bild i.55 dr+ są już dostępne
w sprzedaży w poglądowych cenach detalicznych 17 999 zł oraz 13 999 zł.
Najmniejszy z modeli, Loewe bild i.48 dr+, będzie dostępny wkrótce
i będzie kosztował 12 499 zł. Opcjonalny Loewe klang bar i został wyceniony na 1399 zł. Klienci mogą również zamówić stojak Loewe floor2ceiling 4199 zł oraz podstawę podłogową w cenie 2799 zł.
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Gurman: MacBook Pro
z wyświetlaczem miniLED
dostępny jesienią, iPhone
13 z ekranem Always On
Czytaj dalej....

Leaker potwierdza,
że skaner

LiDAR pozostanie
ekskluzywnym dodatkiem
dla linii iPhone 13 Pro
Czytaj dalej....

Nowe MacBooki z kamerą
1080p, nowe większe iMaki
i nowy iPad mini
Czytaj dalej....
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Nowe doniesienia na temat
HomePoda z ekranem
i kamerą
Czytaj dalej....

Joe Biden polecił FTC
przygotowanie przepisów
dotyczących prawa do
naprawy sprzętu
Czytaj dalej....

Zaprojektuj lodówkę
i wygraj 5000 Euro –
tak Samsung promuje swoje najnowsze designerskie
lodówki Bespoke
Czytaj dalej....
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Analitycy potwierdzają
plotki, że nadchodzący
MacBook Pro porzuci
Touch Bar
Czytaj dalej....

Apple testuje hybrydowy
program „Retail Flex”
w domu dla pracowników
Apple Store
Czytaj dalej....

12-calowy MacBook
przestarzały, nowy
MacBook Pro i AirPods 3
jeszcze w tym roku
Czytaj dalej....
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Nintendo Switch z 7-calowym ekranem OLED zadebiutuje
8 października i oczywiście ją zamawiam
Czytaj dalej....

Kolorowy MacBook Air z procesorem M2 w pierwszej połowie 2022
Czytaj dalej....

Akty wnie i z pasją
#Bike&Mountain

PODRÓŻE

TOMASZ SZYKULSKI
@t_szykulski
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Kraków z samolotu – galeria
Znacie to uczucie, gdy z jakiejś pozornie niechcianej lub niekomfortowej
sytuacji ostatecznie wychodzi coś ciekawego? Tak było na początku
naszego czerwcowego wyjazdu na Korfu, gdy w momencie dokonywania
odprawy lotniczej okazało się, że lot bezpośredni z Warszawy zamienił
się w wariant z międzylądowaniem w Krakowie. Istotne wydłużenie czasu
podróży zaowocowało jednak serią ciekawych ujęć stolicy Małopolski
i okolic, które pokazuję w tej galerii.
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Jak zrobić dobre zdjęcia z samolotu? Podstawa to odpowiednie miejsce
i odrobina szczęścia. Najlepiej wybrać siedzenie w przedniej części kabiny
(przed skrzydłem) oraz po stronie bez słońca – a więc lecąc na zachód,
siadamy po prawej stronie, lecąc na wschód – po lewej. Jednak nawet najlepiej dobrane miejsce nie pomoże, gdy nie będziemy mieli szczęścia do
warunków pogodowych. Podczas naszego porannego lotu z Warszawy do
Krakowa było jednak inaczej, dzięki czemu na kilka minut przed lądowaniem mogliśmy oglądać Wisłę, a nawet majaczące na horyzoncie Tatry.
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Istotny jest także sprzęt. Dobre zdjęcie z pokładu możemy zrobić nawet
telefonem, jednak w tej roli znacznie lepiej sprawdzi się lustrzanka lub
inny, bardziej zaawansowany aparat. Wynika to z dwóch rzeczy: po pierwsze, mniejsza głębia ostrości urządzenia z fizycznie większą matrycą sprawi,
że ewentualne zabrudzenia na szybie staną się rozmyte i praktycznie niewidoczne. Po drugie, do aparatu możemy założyć obiektyw z większym
zoomem, co pozwoli na lepsze wykadrowanie interesującego nas fragmentu miasta czy krajobrazu (szczególnie istotne, gdy znajdujemy się już
na nieco większej wysokości nad ziemią). W przypadku lotu nad Krakowem
(tuż po starcie z lotniska w dalszą podróż na Korfu) pozwoliło to na uzyskanie ciekawego zbliżenia Rynku Starego Miasta i okolic.
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Gdy trafimy z warunkami i miejscem, to możemy skupić się na technice.
Aparat przykładamy jak najbliżej i jak najbardziej prostopadle do szyby, by
zminimalizować odblaski i zniekształcenia obrazu. Bardziej zaawansowanym użytkownikom polecam ustawić przysłonę na stosunkowo niską wartość (4–5.6), w przeciwnym razie niepotrzebnie zwiększymy głębię ostrości,
co poskutkuje bardziej widocznymi zabrudzeniami na szybie. Oczywistą
kwestią jest także tryb seryjny – samolot porusza się na tyle szybko względem Ziemi, że lepiej móc wykonać całą serię zdjęć, a następnie wybrać to
jedno najlepsze.
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Co ciekawe, dobre warunki do fotografowania trafiliśmy także w drodze
powrotnej – pozwoliło to w ciekawy sposób uchwycić Myślenice…
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…a także wykonać moje ulubione zdjęcie z całej serii – przepięknie oświetlony zamek na Wawelu widziany z naprawdę niewielkiej wysokości,
zaledwie dwie minuty przed lądowaniem na lotnisku w podkrakowskich
Balicach. Pozostaje mi życzyć Wam dobrych widoków, udanego fotografowania i… czystych szyb w samolotach!
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Kaszëbë Gravel Man
ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

– Polska z siodełka

Po odkrywaniu Suwalszczyzny przyszła kolej na następny wyścig
rowerowy po polskich szutrach. Tym razem był to jednodniowy wyścig po
Kaszubach. Jak opisał to organizator: „Kaszëbë Gravel Man to przygoda,
której nie zapomnisz. To taki Paris–Dakar Raid w kaszubskim, gravelowym
wydaniu – The rally is an off-road endurance event”.
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źródło fot.:FB organizatora

Po tygodniowym odpoczynku zapakowałem po szybkim przeglądzie rower na
samochód i ruszyłem tym razem w okolice Gdańska na start zawodów. Rower to
nadal ten sam aluminiowy Gravel Scott
Speedster 30 z kołami DTSwiss RR521db.
Sam rower na treningach sprawdzał się
świetnie. Nawet nie myślałem o jego
zmianie. Jednak podczas wyścigów i długotrwałej jazdy po szutrach i leśnych
ścieżkach zauważyłem, że bardzo mocno
przenosi drgania. Gdy widziałem obok
kolegów, jadących na rowerach zbudowanych z karbonu, wydawało mi się, że
mniej odczuwali nierówności drogi. Dlatego następny sezon raczej będzie już na
nowym rowerze. Sam sprzęt to jednak
osobna sprawa.
Start zawodów był przy hotelu, ale także
przy jednym z dużych sklepów rowerowych, który działa również online.
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Z wielką przyjemnością przymierzyłem
się do nowych modeli rowerów, bo sklep
i serwis rowerowy mimo wczesnej godziny
były już otwarte. W pakiecie startowym
jak zawsze kilka materiałów reklamowych,
ładny bidon oraz naklejka na ramę rowerową z wykresem trasy. Na wykresie były
zaznaczone wszystkie podjazdy oraz bufety
i serwisy techniczne. Na starcie można
było dokupić także strój kolarski i koszulkę
sygnowaną logotypem Gravel Man.
Można było wystartować na trzech dystansach. Pierwszy to 150 mil – dla największych
twardzieli, drugi to 100 mil, a trzeci – 50 mil.
Ja wystartowałem na 100 mil, czyli około
160 km. Trasa została zaprojektowana
i wytyczona przez twórcę trójmiejskich ustawek Gravelondo – Michała Bogdziewicza.
Nie była więc przypadkowa. Na szczęście
pogoda tego dnia była idealna. Nie padało,
ale i nie było tak gorąco, jak podczas Sudovia Gravel.
Każdy zawodnik ruszał w grupach po
kilka osób, w odstępach 5-minutowych. Ja
jechałem w jednej z ostatnich. Pierwsze
kilometry był to wyjazd z miasta, po asfalcie. Trochę po lasach. Niestety tu nastąpiła
pierwsza niemiła niespodzianka. W moich
okolicach w lesie zawsze jest wilgoć i drogi
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są raczej ubite. Tu w lasach ścieżki są piaszczyste. Piasek był dla mnie trudny do pokonania. Wymagał bardzo dużych nakładów
sił. Nie tylko piasek był trudny, potem także
płyty betonowe, w większości bardzo już
zużyte, oraz bruk. Nie taki ścisły bruk jak
w miastach, ale taki z kamieni o nieregularnych kształtach.
Organizator zadbał także o podjazdy, były
to w większości bardzo trudne wjazdy po
drogach leśnych. Ja musiałem podprowadzać rower. Były to kamienie i szlaka,
wysysające resztki sił, bardzo łatwo było też
o kraksę. Lepiej więc podprowadzić rower,
samemu też chwilę odpoczywając.
Same drogi, na których toczył się wyścig,
to nie były szutry w stylu amerykańskich wyścigów czy tego, co poznałem na
Suwalszczyźnie. To przeważnie kamieniste
i bardzo wyboiste drogi, na które miejscowi
często wyrzucają resztki z budowy czy
remontu. Byłem dosyć mocno rozczarowany
widokami, jakie zastałem na drodze.
Mój rower spisał się doskonale, nie miałem
awarii i przejechałem całość trasy w założonym czasie. Rower jednak to tylko część
układanki na takich odcinkach. Razem
ze mną np. startował kolega na starszej
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generacji rowerze trekkingowym w zwykłych spodenkach, a zamiast
z licznika nawigował z telefonu. Tak też można.
W tego typu wyzwaniach i zawodach ogromną rolą jest poprawne nawigowanie. Ja używam od lat marki Garmin i liczników Edge. Teraz miałem
Garmina 1030 plus z wgraną trasą do pokonania. W początkowej fazie
wyścigu dojechałem do większej grupki bardzo dobrych zawodników,
którzy się zgubili, a startowali kilka minut wcześniej. Droga nie była
oczywista, była to wąska ścieżka pomiędzy polami. Oni nie widzieli jej
w swoich komputerkach. Dzięki temu mogłem nadrobić sporo czasu.
Taka sytuacja zdarzyła się kilka razy. Doszło do tego, że grupa lepszych
kolarzy jechała ze mną, bo nie gubili się podczas nawigowania. Zupełnie
osobnym zagadnieniem jest to, że trzeba potrenować jazdę wytyczonym
szlakiem. Na pierwszym bufecie kolega wręcz poprosił, bym mu szybko
pomógł z ustawieniem Garmina Edge 830, bo zupełnie tego nie umiał
zrobić. Dopiero wtedy ruszył i oczywiście mnie wyprzedził!
Po kilku dobrych godzinach jazdy wpadłem na metę z rozwianym włosami. No, lekko przesadzam, ale byłem bardzo zmęczony. Na mecie na
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kolarzy czekała koszulka finishera oraz
poczęstunek z grilla i smaczne ciasto
oraz owoce. Sama impreza była bardzo
dobrze zorganizowana, a bufet na trasie
doskonale zaopatrzony.
Trasa dla mnie była trudna, może nie tyle
sam dystans, ale nawierzchnia była bardzo wymagająca. Ten wyścig utwierdził
mnie w przekonaniu, że ten typ aktywności sportowej jest dla mnie. Podoba
mi się wielogodzinna walka z własnymi
ograniczeniami. Jak na razie wygrywam.
Zobaczymy, jak będzie w sierpniu, gdy
stanę na starcie najtrudniejszej imprezy
tego typu.
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MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski
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Czy da się zdalnie pracować z zespołem
za pomocą iPada? Aplikacje do
wdrażania Piramidy Komunikacji.
Czy iPad może służyć do „prawdziwej pracy”? Myślę, że w roku
2021 możemy wreszcie przestać zadawać sobie to pytanie. Każdy,
kto czytał przynajmniej kilka moich felietonów w poprzednich
wydaniach iMagazine, wie, że iPad jest moim głównym narzędziem
pracy i używam go do prowadzenia firmy. Mój zespół liczy 20
osób i obsługuje ponad 700 000 użytkowników aplikacji Nozbe
Personal i Nozbe Teams.
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Zdefiniujmy „prawdziwą pracę zespołową” na iPadzie!
Kiedy opowiadam o pracy na iPadzie, często sceptycy wypominają mi, że
jako właściciel firmy przecież tak naprawdę nie muszę pracować. Wystarczy tylko wysyłać e-maile do ludzi, aby delegować im zadania, prawda?
Nieprawda.
Po pierwsze, nie używam e-maili do komunikacji w zespole. Komunikujemy się przez zadania (o tym za chwilę).
Po drugie, Nozbe to mała firma i nie ma u nas typowo kierowniczych stanowisk. Każdy pracuje. Ja też.
Po trzecie, nie mamy biura. Od zawsze pracujemy zdalnie. Od 14 lat, jeszcze
zanim to było modne. Skoro tak, to najważniejszym czynnikiem skutecznej
współpracy w zespole są właśnie komputery, których używamy. Okazuje
się, że iPad świetnie się do tego nadaje, o czym szczegółowo piszę w dalszej części. Zapraszam!

Piramida Komunikacji – czyli jak pracujemy
w zespole zdalnym
Zacznijmy od teorii. Przez lata pracy w Nozbe wyrobiliśmy sobie sposób
współpracy, który nazywamy Piramidą Komunikacji. Polega to na umiejętnym rozpoznaniu, jaką pracę musimy wykonać i jak przekazywać współpracownikom jej efekty. Piramida składa się z 5 poziomów:
Poziom 1 – praca w skupieniu – czyli to, do czego zostaliśmy zatrudnieni.
Opracowanie tekstu, przygotowanie grafiki, napisanie kodu czy inne działania, które wykonujemy w pojedynkę w ramach naszych obowiązków.
Poziom 2 – informacja zwrotna – kiedy już coś zrobiliśmy, warto się tym
podzielić z kimś w zespole, aby dał nam znać, w jakim stopniu to jest dobre,
co można poprawić itd. Zależy nam zawsze na jak najbardziej wartościowej
informacji zwrotnej po to, aby nasza praca była za każdym razem lepsza.
Poziom 3 – wymiana poglądów – na końcowym etapie prac nierzadko
potrzebujemy szybszej informacji zwrotnej i doprecyzowania kilku
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szczegółów, aby móc w terminie ukończyć zadanie. Tutaj liczy się szybkość
wymiany zdań.
Poziom 4 – rozmowa jeden na jeden – czyli poproszenie bliskiego współpracownika lub eksperta o szybkie wyjaśnienie wątpliwości. Najlepiej
– w rozmowie.
Poziom 5 – spotkania – czyli czas, w którym kilka osób zbiera się, aby
omówić tematy.
W większości firm niestety prym wiedzie ostatni poziom, czyli spotkania.
Poza zebraniami zespoły często spędzają także mnóstwo czasu na rozmowach, czatowaniu i niestety bardzo często nie starcza ludziom czasu na
właściwą pracę – w skupieniu!
W Nozbe uważamy, że tę Piramidę trzeba odpowiednio ustawić – od
poziomu 1 do poziomu 5 – i dostosować do tej struktury procesy komunikacji
w firmie. Celem jest to, by jak najwięcej czasu spędzać na poziomie 1, czyli na
pracy w skupieniu, a jak najmniej na poziomie 5, czyli na spotkaniach.

W większości firm niestety prym wiedzie ostatni poziom, czyli spotkania. Poza zebraniami zespoły często spędzają także mnóstwo
czasu na rozmowach, czatowaniu i niestety bardzo często nie starcza ludziom czasu na właściwą pracę – w skupieniu!

W praktyce większość pracowników Nozbe uczestniczy w jednym–dwóch
spotkaniach w tygodniu. Nie więcej. Szczegóły Piramidy Komunikacji opisałem już 5 lat temu w iMagazine w wydaniu z października 2016.
Dzisiaj skupmy się na tym, jak to działa w praktyce i to za pomocą iPada.
Obecny iPadOS, jak i aplikacje na ten system są lepsze niż kiedykolwiek,
dzięki czemu moja praca jest jeszcze łatwiejsza!
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Poziom 1 – praca w skupieniu na iPadzie
Aplikacji do profesjonalnej pracy na iPadzie jest już coraz więcej. Można na
nim zrobić prawie wszystko i często szybciej niż na Macu. Oto przykłady:
• Pisanie tekstów – używam do tego iA Writer. Oprócz tego jest jeszcze
Pages, Scrivener (do książek) i wiele innych. Do wyboru, do koloru.
• Opracowywanie tekstów i pomysłów – MindNode czy iThoughts do map
myśli są genialne. Oprócz tego OmniOutliner i inne.
• Praca graficzna – już jest Photoshop, oprócz tego Pixelmator, do rysowania Procreate czy Linea. I wiele innych aplikacji wspomagających
obróbkę grafik.
• Montaż filmów – nie ma wprawdzie FinalCut, ale jest genialna LumaFusion oraz proste iMovie i wiele innych narzędzi. Są nawet aplikacje z wbudowanym teleprompterem do nagrywania vlogów!
• Siri Shortcuts automatyzują wiele procesów. Od systemu Monterey będą
też dostępne na Macu, ale do tej pory nie są, a spinając mi kilka aplikacji,
bardzo ułatwiają pracę.

Poziom 2 – informacja zwrotna z iPada do innych
Gdy zadanie wykonane, warto poprosić współpracowników o feedback.
Tutaj iPad daje mnóstwo możliwości:
• Zamiast e-maila – komentarze w zadaniach. Używając aplikacji do
zadań zespołowych, szczególnie takich jak Nozbe Teams, pracujemy
zadaniowo, tworząc dla siebie… zadania. Czyli: kiedy już coś zrobiłem,
deleguję zadanie na drugą osobę, od której oczekuję informacji zwrotnej i piszę jej w komentarzu dodatkowe szczegóły. Feedback także
spływa w formie komentarza. Często dołączają się inne osoby, pisząc
komentarze w tym samym wątku. Nie ma e-maila. Są komentarze
w zadaniach.
• Dyskusja o tekście – także w komentarzach. Kiedy opracowujemy tekst
i potrzebujemy feedback, tworzymy dokument w aplikacji Dropbox
Paper albo Google Docs, gdzie można dodatkowo komentować poszczególne fragmenty.
• Praca na tekście i kodzie – używamy do tego GitHuba. To jest serwis
używany przede wszystkim przez programistów do tego, by łączyć
kod pochodzący z różnych źródeł. My używamy go także do pracy na
tekstach. Np. ten felieton piszę w iA Writer, a potem za pomocą aplikacji Working Copy wrzucam do naszego repozytorium na GitHubie
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i informuję w odpowiednim zadaniu Magdę
z naszego zespołu, która tekst nieco redaguje,

Czasami muszę kogoś

a dzięki GitHubowi mogę łatwo zobaczyć wpro-

o coś szybko spytać. Używam do tego albo aplikacji Slack, albo innych
platform do czatu, czyli
Telegram lub Signal albo
iMessage. Również przez
czat pytam współpracowników o dostępność, kiedy
chcę z nimi porozmawiać
(poziom 4 Piramidy).

wadzone przez nią zmiany.
• Feedback obrazkowy – ołówek Apple Pencil. Mój
ulubiony sposób na informację zwrotną. Zamiast
komuś pokrętnie coś opisywać, robię zrzut ekranu
na iPadzie, rysuję i zaznaczam ołówkiem Apple
Pencil, a następnie wrzucam obraz jako komentarz do zadania. Dzięki temu łatwo zobaczyć, o co
mi tak właściwie chodzi.

Poziom 3 – szybka wymiana informacji – czatowanie na iPadzie
Czasami muszę kogoś o coś szybko spytać. Używam do tego albo aplikacji Slack, albo innych
platform do czatu, czyli Telegram lub Signal albo
iMessage. Również przez czat pytam współpracowników o dostępność, kiedy chcę z nimi porozmawiać (poziom 4 Piramidy).

Jeśli nie zależy mi na czasie, po prostu wspominam kogoś w komentarzu
w Nozbe Teams, aby faktycznie odniósł się do mojego zadania.

Poziom 4 – rozmowy jeden na jeden przez iPada
Dzięki świetnej kamerze i bardzo dobrym głośnikom rozmowa przez iPada
jest łatwa i przyjemna. Do tego używam albo wbudowanej w Slack rozmowy audio, FaceTime audio, albo Zooma.

Poziom 5 – spotkania na iPadzie są efektywne!
Szczególnie platforma Zoom bardzo zyskała w ostatnim czasie na iPadzie. W Nozbe wierzymy, że spotkania powinny być regularne, opcjonalne i dobrze przygotowane. To oznacza, że każde spotkanie jest
zaplanowane co tydzień (np. spotkanie projektantów w każdy wtorek
o 14:00), odbywa się zawsze w tym samym składzie i w tym samym osobnym pokoju na Zoomie (co tydzień ten sam numer ID spotkania). Jednak
jeśli nie ma agendy zebrania (czyli nie zostały odpowiednio wcześnie
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przygotowane tematy), to w danym tygodniu jest ono anulowane
i widzimy się tydzień później.
Technicznie Zoom na iPadzie też bardzo zyskał. Można współdzielić ekran
iPada podczas spotkania, czyli mogę rozmówcy coś łatwo pokazać. Oprócz
tego można uczestniczyć w spotkaniu split-screen, czyli z podzielonym
ekranem. Dzięki temu mam okno spotkania na połowie ekranu, a na drugiej połowie mam otwarte opracowanie tematu, który właśnie omawiamy.

Dodatkowe akcesoria i właściwości iPada
Jest kilka rzeczy związanych z iPadem, które czynią pracę na nim jeszcze
bardziej efektywną (z mojego punktu widzenia).
• Łącze komórkowe – można (i polecam!) mieć iPada z tą opcją – dzięki
niej jestem zawsze podłączony do internetu. Nie zależę od sieci Wi-Fi.
Mam zawsze dostępne szybkie łącze i mogę pracować na każdym
z poziomów Piramidy Komunikacji.
• Magic Keyboard – świetna klawiatura czyni iPada doskonałym narzędziem do pisania! Ten tekst powstał właśnie na niej.
• AirPods Pro – słuchawki zawsze dostępne pod ręką, łączące się błyskawicznie z iPadem, nadają się do prowadzenia spotkań lub rozmowy jeden
na jeden.
• Apple Pencil – tak jak wspomniałem, idealne narzędzie do wizualnego
feedbacku.
Oprócz tego wszystkiego dodaję moje subiektywne odczucia czystej frajdy
z pracy na iPadzie. Z klawiaturą jest jak laptop, a dzięki ekranowi dotykowemu spełnia setki różnych ról.

Technicznie Zoom na iPadzie też bardzo zyskał. Można współdzielić ekran iPada podczas spotkania, czyli mogę rozmówcy
coś łatwo pokazać. Oprócz tego można uczestniczyć w spotkaniu split-screen, czyli z podzielonym ekranem. Dzięki temu
mam okno spotkania na połowie ekranu, a na drugiej połowie
mam otwarte opracowanie tematu, który właśnie omawiamy.
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Piramida Komunikacji to sposób na pracę dla
każdego zespołu!
Zachęcam do opracowania waszej własnej Piramidy Komunikacji w Twoim
zespole. Jak dużo pracujesz w skupieniu? Jak często prosisz o dobry feedback? Jak często czatujesz czy rozmawiasz z innymi? Czy dasz radę trochę
te rzeczy sobie poprzestawiać, aby mieć więcej czasu na lepszą jakościowo
pracę? Jakich narzędzi bądź aplikacji do tego używasz?
A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samym koncepcie Piramidy Komunikacji i jak ona powstawała u nas przez lata w Nozbe, zachęcam do przeczytania mojego felietonu z października 2016 lub zapisanie się na bezpłatny
kurs wideo, który będziemy udostępniali w tym miesiącu pod adresem

PiramidaKomunikacji.pl

Zobacz wydania specjalne
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Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Deskview
Wszyscy mówią, że praca na stojąco jest najzdrowsza – potrzebne jest
tylko odpowiednie biurko. Co powiecie na wersję minimalistyczną,
którą przyczepicie do dowolnej szyby lub innej gładkiej, pionowej
powierzchni? Taki jest Deskview. Dwie przyssawki i drewniany lub przeźroczysty blat z tworzywa. W sumie wszędzie go można ze sobą zabrać.
Idealne rozwiązanie.

Cena: 235 USD

Do kupienia na stronie producenta
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Mick Herron – Kulawe Konie
Nie przestajesz być szpiegiem, tylko dlatego, że wypadłeś już z gry…
Wykluczeni z grona czempionów z Regent’s Park, zesłani do Slough
House za narkotyki i pijaństwo, za rozpustę i wpadki, za politykowanie
i zdrady… Fatalnie dobrani i znakomicie wyszkoleni przeciętniacy pod
wodzą Jacksona Lamba nie przeprowadzają już operacji. Przekładają
tylko papiery. Żaden z nich nie wstąpił jednak do kontrwywiadu po to,
by stać się kulawym koniem. Zostaje porwany chłopak. Zapowiedziano
internetową transmisję na żywo z jego ścięcia. Odgórne instrukcje są jednoznaczne – ale przecież kulawe konie ze Slough nie będą siedzieć cicho
i patrzeć… Nigdy nie lekceważ tych, którzy nie mają nic do stracenia.

Gdzie kupić?
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Gravity Disk
Gravity Disk to takie frisbee w wersji mini. Zmieścisz w kieszeni. Ale niech
Was nie zwiedzie rozmiar… To maleństwo potrafi latać dużo lepiej i przede
wszystkim dalej niż starszy i większy brat. Genialny w swojej prostocie produkt niedawno ufundowany z sukcesem na Kickstarterze. Obowiązkowy
must have na wakacje. Frajdy będzie co niemiara.

Cena: ok. 35 PLN

Do kupienia na stronie producenta
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Tag Heuer X Super Mario Connected Smartwatch
Lubicie dobre zegarki? Cenicie markę TAG Heuer? Z drugiej strony jesteście graczami i lubicie Mario? Co może powstać z takiego melanżu? Tak,
dobrze kombinujecie, najnowszy smartwatch z linii Connected. Kultowa
postać z gier pomaga nam w osiąganiu celów sportowych. „M” znajdziemy na koronce. Do tego świadomość, że mamy tylko jeden z wyprodukowanych dwóch tysięcy egzemplarzy! Jest tylko jeden problem
– zegarek wyprzedał się praktycznie od ręki. Teraz będzie dostępny już
tylko na rynku wtórnym, kolekcjonerskim. Dla wszystkich pozostałych
posiadaczy TAG Heuer Connected Smartwatch został udostępniony do
pobrania cyferblat.

Więcej informacji na stronie producenta
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Druga generacja mobilnego
głośnika od Duńczyków
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Dali Katch G2

Dali to czołowy gracz na rynku kolumn głośnikowych w Polsce.
Duńskie głośniki cieszą się dużą popularnością i uznaniem. Jak
większość firm audio Dali nie poprzestaje na tym i rozbudowuje swoje
portfolio o soundbary czy głośniki mobilne. Katch G2 to już druga
generacja ich głośnika Bluetooth.
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Duńczycy działają na rynku audio od ponad 30 lat. Firma, bazując na
swoim doświadczeniu z kolumnami głośnikowymi, chce dostarczyć
dobre wrażenia dźwiękowe także w dowolne miejsce za sprawą bezprzewodowego, mobilnego głośnika Katch G2. Jednym z atutów tego sprzętu
jest na pewno akumulator, który wytrzyma nawet do 30 godzin ciągłego
odtwarzania. Cała konstrukcja jest solidna, a jednocześnie elegancka.
Głośnik dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych – Iron Black,
Carmel White, Chilly Blue. Ten niebieski świetnie komponuje się z najnowszym iPhone’em 12 Pro.
Dali Katch G2 korzysta z Bluetooth 5.0 i wspiera takie formaty jak apt-X,
apt-X HD oraz AAC. Do głośnika można też podłączyć też inne urządzenia dzięki wejściu analogowemu mini Jack. Dodatkowo dwa głośniki Dali
Katch G2 można połączyć w parę stereo.
W przeciwieństwie do oryginalnego głośnika Katch obudowa Dali
Katch G2 ma teraz wewnętrzną ścianę, dzielącą ją na dwie izolowane
części dla zapewnienia lepszej separacji kanałów. Dwa 21-milimetrowe
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przetworniki wysokotonowe o lekkiej
konstrukcji z miękką kopułką ożywiają
wysokie i średnie tony, a para 3,5-calowych aluminiowych przetworników
niskotonowych pracująca od około 2300
Hz zapewnia czysty i dobrze zsynchronizowany dźwięk tonów średnich i niskich.
Za napęd przetworników Dali Katch G2
odpowiedzialny jest wzmacniacz klasy D
o mocy 2 × 25 W. Do sekcji wzmacniacza
mocy podłączony został zaawansowany
procesor DSP, odpowiedzialny za wejścia
Bluetooth i analogowe. Wbudowany
w DSP przetwornik cyfrowo-analogowy
dostarcza zbalansowany sygnał stereo
do sekcji wzmacniacza. Dzięki temu
konstrukcja wzmacniacza jest prosta,
ale skuteczna, przekształcając do 95%
mocy akumulatora na moc wyjściową.
Wzmocniony sygnał audio jest przesyłany w postaci niefiltrowanej do głośnika
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niskotonowego i przez prostą zwrotnicę
do głośnika wysokotonowego.

Dali Katch G2 to po pierwsze propozycja
dla fanów duńskiej marki, doceniających
dźwięk płynący z kolumn głośnikowych
w domowym zaciszu. Nabywając Katch
G2, mogą przenieść te doświadczenia
w dowolne miejsce. Dodatkowe wrażenia
można zyskać, decydując się na zakup pary
i odtwarzanie kompletnego dźwięku stereo.
Zakup Dali Katch G2 może być też doskonałym rozpoczęciem przygody z marką Dali,
dzięki zasmakowaniu czystego dźwięku
i solidnej jakości tych produktów.
Nowy głośnik przemawia wyglądem,
dobrym dźwiękiem, bezproblemowym
połączeniem Bluetooth oraz długą
żywotnością pracy na akumulatorze.

AUDIO

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac
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Tivoli Audio Music System Home Gen 2

– tego brzmienia się nie spodziewasz
Domowe systemy audio muszą obecnie oferować przynajmniej
możliwość wygodnego odtwarzania muzyki ze smartfona, by zdobyć
popularność. Tivoli Audio wrzuciło do Music System Home Gen 2
obsługę zarówno AirPlay 2, jak i Chromecast, ale nie zapomniało przy
tym o bardziej tradycyjnych mediach, takich jak radio.
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Wzornictwo Music System Home Gen 2 nieodzownie kojarzy się ze starymi radioodbiornikami. Drewniana obudowa na niewielkich nóżkach ma
na froncie dwa głośniki, dwa małe pokrętła oraz wyświetlacz zamknięty
w obrotowym pierścieniu, służącym do sterowania urządzeniem. Z tyłu
mamy zamontowaną na stałe, rozsuwaną antenę FM/DAB, a także złącze do
zainstalowania drugiej, do AM. Oprócz tego z tyłu znalazło się złącze serwisowe micro USB, Ethernet, wejście optyczne i AUX, a także wyjście słuchawkowe (3,5 mm). Mamy tam też przyciski do szybkiej konfiguracji połączenia
z innymi, kompatybilnymi głośnikami Tivoli. Z rozłożoną anteną sprzęt nie
wygląda minimalistycznie, ale skojarzenia z radioodbiornikami nasuwają
się same. Nóżki urządzenia pokryto miękką gumą, dzięki której sprzęt nie
tylko jest stabilny, ale i odizolowany od blatu, na którym stoi, drgania nie są
przenoszone dalej. Jakość materiałów jest doskonała, z wyjątkiem frontu.
Element, który wygląda jak szczotkowane aluminium, jest plastikowy. To
mocno kontrastuje z pozostałymi częściami i nie pasuje do urządzenia
wycenionego tak wysoko. W komplecie dostajemy bardzo zgrabnego
pilota, który również jest plastikowy, ale sprawia wrażenie solidnego.
Pozwala sterować wszystkimi funkcjami urządzenia, ma też spory zasięg.
Music System Home Gen 2 jest na tyle nowoczesnym sprzętem, że jego
konfiguracja odbywa się za pośrednictwem Google Home. Zajmuje ona
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dosłownie chwilę, a system zostaje podczas niej przypisany do naszego
domu. Rezygnacja z własnej aplikacji ma wady – Google Home daje znikome możliwości konfiguracji (zmieniamy tu tylko głośność), ponadto
Tivoli nie mogło zaimplementować żadnych nietypowych rozwiązań.
Potencjał implementacji Google Home nie został do końca wykorzystany,
żałuję, że nie ma tu obsługi Asystenta. To urządzenie idealne do salonu,
w którym byłby on bardzo przydatny. Wszystkie ustawienia dostępne są
jedynie w urządzeniu, nie ma ich też zbyt wiele. Brakuje mi przede wszystkim korektora graficznego – to podstawowa rzecz, zwłaszcza że brzmienie
systemu nie należy do neutralnych i domyślam się, że sporo osób chciałoby je choćby delikatnie zmienić. Jak już wspominałem we wstępie, Music
System Home Gen 2 obsługuje AirPlay 2 i Chromecasta, ponadto pozwala
korzystać ze Spotify Connect. Ma też Bluetooth, natomiast radio dostępne
jest na falach AM, FM oraz cyfrowo, przez DAB+.
Obsługa Music System Home Gen 2 to czysta przyjemność. Uruchamia
się kilka sekund, natomiast pomiędzy źródłami przełącza się już błyskawicznie. Do włączania służy lewe pokrętło, które wciskamy (obracając je,
regulujemy głośność). Wciskając prawe, zmieniamy źródło dźwięku, natomiast obracając je bądź pierścień wokół ekranu, poruszamy się po menu,
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sterujemy odtwarzaniem lub wyszukujemy stacje radiowe. Wyświetlacz jest
czytelny, a interfejs opracowany tak, by dało się z niego korzystać wygodnie nawet z większej odległości, obsługując urządzenie pilotem. Brakuje
mi jedynie opcji cofania się o poziom w menu – nie ma takiej możliwości;
po zatwierdzeniu wyboru wychodzimy do ekranu odtwarzania. To jednak
drobny brak, bo menu ma zawsze tylko dwa poziomy. Będąc przy wyświetlaczu, nie sposób nie wspomnieć, że on również odrobinę oszukuje. Nie
jest okrągły, jak mogłoby się początkowo wydawać, ma kształt prostokąta.
Gdyby był w technologii OLED, nie dałoby się tego odnotować. Urządzenie
pozwala zachować na pilocie do 6 źródeł dźwięku, do przycisków można
przypisać na przykład konkretne stacje radiowe czy playlisty ze Spotify.
Szkoda jedynie, że presety nie działają w momencie, gdy mamy wybrane
inne źródło (nie da się, na przykład odtwarzając przez Bluetooth, przeskoczyć jednym przyciskiem do zapisanej stacji radiowej).
Za dźwięk w Music System Home Gen 2 odpowiada para głośników średnio-niskotonowych o średnicach 3,5 cala oraz para głośników wysokotonowych o średnicach 0,75 cala. Taki zestaw pozwala na uzyskanie bardzo
czystego brzmienia i dobre odwzorowanie wokalu. Całość nie jest jednak
zestrojona pod radio, system brzmi dużo bardziej imprezowo, co mocno
mnie zaskoczyło. Wszystko za sprawą basu, który dominuje, gdy tylko
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w utworze jest go trochę więcej. Uderza mocno, jest bardzo mięsisty
i przyjemny w odbiorze, jednak ściszyłem go trochę względem ustawienia
domyślnego (to jedyne ustawienie brzmienia, które oferuje urządzenie).
Środek jest dobry – szczegółowy, z niezłą separacją dźwięków, bardzo
dobrze uzupełnia się z wysokimi tonami, które są tu pod kontrolą aż do
wysokiego poziomu głośności. Music System Home Gen 2 dobrze odwzorowuje przestrzeń, choć efekt jest nieporównywalny z tradycyjnymi głośnikami stereo, które są od siebie bardziej oddalone. Duże wrażenie zrobiła
na mnie wysoka głośność maksymalna i jedynie niewielkie zniekształcenia
brzmienia przy głośnym odsłuchu.
Z całą pewnością Music System Home Gen 2 jest urządzeniem oferującym
wiele, zarówno pod względem jakości brzmienia, jak i dostępnych funkcji. Jest jednak zupełnie innym urządzeniem, niż sugeruje to jego wygląd.
Zamiast wyrównanego i uniwersalnego brzmienia dostajemy wyraźnie
podbity bas, dodający muzyce energii. Utwory nie tracą przy tym na jakości, ale nie każdemu może to odpowiadać.

Tivoli Audio Music System
Home Gen 2
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo wygodna obsługa
• dobra jakość dźwięku przy dużej
głośności
• świetne, klasyczne wzornictwo
Minusy:
• brak korektora graficznego
Cena: 3699 PLN
Do kupienia w:
Top Hi-Fi & Video Design
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Głośnik jak obraz
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– recenzja kolejnego głośnika z serii IKEA SYMFONISK
we współpracy z Sonos
IKEA i Sonos – duet niezwykle udany, z jednej strony zaskakujący,
z drugiej zupełnie naturalny. Dźwięk i obraz to element naszej
codzienności, naszego lifestyle’u i sprzęt grający nie powinien od tego
odstawać. Te firmy już dobrze o tym wiedzą, a teraz wprowadziły
do oferty obraz/ramkę, będącą głośnikiem. Nowy sprzęt w ofercie
SYMFONISK już został przez nas przetestowany.
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Telewizor wyglądający jak obraz już nas nie
dziwi – Samsung The Frame od lat cieszy
się dużym uznaniem i popularnością. Natomiast aż dziw, że nikt na to nie wpadł, jeśli
chodzi o głośniki, zwłaszcza te instalacyjne.
Do czasu! Wreszcie pomysł ten wykorzystała IKEA oraz Sonos, wprowadzając na
rynek kolejny produkt z rodziny SYMFONISK. Jest to właśnie obraz z wbudowanym
głośnikiem.
W ofercie będzie wariant czarny lub biały,
a samych grafik na obrazie też ma być przynajmniej kilka do wyboru. Najlepsze jest to,
że pomysł jest banalny w swej prostocie,
a do tej pory nie doczekaliśmy się takiego
rozwiązania na rynku masowym. Oczywiście
przede wszystkim głównym wyzwaniem jest
konstrukcja dobrze grających, płaskich głośników. Czas się przekonać, jak to wypada
w produkcie IKEA i Sonos.
Rozpakowywanie nowego SYMFONISKA
z pudełka to ciekawe doświadczenie – z jednej strony to obcowanie z klasycznymi,
niemal kultowymi płaskimi paczkami IKEA.
Z drugiej daje się poczuć klimat produktów z wyższej półki w wariancie eko, jak to
jest w przypadku odpakowywania głośników Sonos. Pudełka Sonos od zawsze się
wyróżniały – solidnością czy też sprytnym
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sposobem otwierania. Tu mamy głośnik
zapakowany w brązowy papier, co jest
dobrym, ekologicznym pomysłem, a obie
firmy mocno to podkreślają w swoich wszelkich działaniach.
Wyjmujemy głośnik z pudełka i ukazuje
nam się ramka o wymiarach 40 na nieco
ponad 55 cm i grubości 5 cm. Ta grubość
(głębokość) jest więc nieco większa niż
w przypadku standardowych ramek, ale
wciąż to znacznie mniej niż typowe głośniki.
Z tyłu znajdziemy miejsce na przewody i co
ciekawe – przelotkę, dzięki której możliwe
jest połączenie dwóch głośników z jednego
gniazdka. Głośnik możemy oprzeć na szafce,
ale domyślnie ma wisieć na ścianie, do
czego przygotowano odpowiednie zaczepy,
dostępne w pudełku.
Cała konstrukcja jest atrakcyjna stylistycznie, ale jednocześnie od razu czuć, że
materiały użyte do budowy są tańsze od
tych użytych w produktach Sonosa. Przy
czym trzeba pamiętać, że to cena porównywalna do Sonos One. W USA Sonos One
i SYMFONISK wycenione są na 199 USD,
polska cena SYMFONISK nie została jeszcze
podana w momencie pisania tego tekstu,
ale powinna oscylować w granicy 999 PLN.
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A mamy produkt duży gabarytowo i mocno designerski, co też w jakiś
sposób tę cenę winduje.
Jeśli chodzi o konfigurację, to nie różni się ona względem pozostałych
głośników Sonos. Wykonujemy ją w aplikacji. Co więcej, głośnik wspiera
Trueplay, czyli dostosowanie dźwięku do pomieszczenia. Dodatkowo
możemy też głośnik dodać do aplikacji IKEA Home, a nawet HomeKit.
Świetne jest też to, że głośniki SYMFONISK mogą tworzyć parę, w tym
pełnić funkcję głośników tylnych dla Sonos Arc i innych systemów kina
domowego Sonos. To jest naprawdę fajny pomysł na estetyczne kino
domowe z Dolby Atmos i prawdziwym dźwiękiem przestrzennym.
Jako tylne głośniki nowa ramka na zdjęcia SYMFONISK nadaje się idealnie. Nie wiem, jak gra w parze, natomiast jako pojedynczy głośnik Wi-Fi
sprawdza się dobrze. Dźwięk jest czysty, o odpowiednim poziomie głośności w 20-metrowym pomieszczeniu. Natomiast jest on nieco płaski,
mało wyrazisty, brakuje nieco basu czy detali. To nie są te doświadczenia, jakie płyną z Sonos Move czy nawet Sonos Roam. Wciąż jednak jest
to dobra jakość dźwięku. Ewidentnie widać tu jednak konstrukcyjny
kompromis. Inne sprzęty Sonosa rozpieszczają i przyzwyczajają do świetnych brzmień, tu zabrakło tej wyrazistości dźwięków.
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Niemniej jednak SYMFONISK jest sprzętem szczególnym i wartym uwagi.
Po pierwsze jako pojedynczy głośnik, który ma się ciekawie komponować we wnętrzu lub jako nietuzinkowa para stereo. Po drugie jest idealnym rozwiązaniem do połączenia z Sonos Arc, aby stworzyć genialny
zestaw kina domowego 5.1.2 (należy pamiętać o dokupieniu subwoofera).
Dla mnie to też kolejny dowód na pomysłowość IKEA i ukazanie, że
w prostocie tkwi metoda. Niby to oczywiste, że można by wpakować głośnik do obrazu, a jakoś przez lata nikt na to nie wpadł. Dlatego myślę, że
nowy SYMFONISK znajdzie jeszcze więcej odbiorców niż głośnik-lampka
czy głośnik-półka.
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OnePlus Nord 2 5G

– przepraszam, czy to na pewno średnia półka?
Flagowe smartfony mają zazwyczaj kilka funkcji zarezerwowanych
wyłącznie dla nich i inne modele z portfolio producenta ich nigdy nie
dostają. Tymczasem OnePlus Nord 2 5G dostał z topowych „dziewiątek”
dwa elementy, dzięki którym tamte urządzenia trafiły na półkę
premium.
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Linia smartfonów Nord to urządzenia masowe – mają wypełnić lukę między najtańszymi telefonami a drogimi, topowymi modelami. Miesiąc temu
testowałem najprostszy z nich, czyli Nord CE 5G. Tym razem dostałem
mocniejszą wersję Nord 2 5G, która tylko z wyglądu przypomina swój tańszy odpowiednik. Telefon wciąż ma plastikową ramkę, ale tył wykonano już
z zaokrąglonego na krawędziach szkła. Wygląda świetnie, ale jest dość śliskie.
Sama ramka i przyciski robią też wrażenie lepiej wykonanych, ponadto nad
przyciskiem blokady znalazł się suwak wyciszenia, znany z modeli 9 i 9 Pro.
Uwielbiam ten element i nie rozumiem, dlaczego nie pojawia się w innych
smartfonach z Androidem. Urządzenie waży 189 gramów – to sporo, choć
telefon też nie jest mały. Wyspa aparatów z tyłu jest bardzo zgrabna, nie
wystaje znacząco z obudowy, a wykonanie jej w tym kolorze, co reszty tylnego panela dodatkowo optycznie ją zmniejsza. Front urządzenia wypełnia
duży, 6,43-calowy wyświetlacz. Aparat wkomponowano w niego bardzo
zgrabnie – to tylko mała kropka w lewym górnym rogu. Głośnika do rozmów
nie widać, ukryto go w ramce nad ekranem. Tworzy on parę stereo z drugim
głośnikiem, umieszczonym na dolnej krawędzi.
Telefon ma standardowy układ złącz i przycisków: po prawej znajduje się
przycisk blokady i przełącznik wyciszenia, po lewej podwójny przycisk regulacji głośności. Na dolnej krawędzi oprócz głośnika jest też port USB-C oraz

SPRZĘT

83

Nord 2 5G wyposażony jest w doskonałą haptykę, zastępującą
tradycyjne wibracje.

gniazdo dual SIM. Smartfon ma fabrycznie nałożoną folię na ekran – ta jest
niezłej jakości, ale mogłaby być lepiej dopasowana, bo wyraźnie czuć ją na
krawędziach ekranu, wycięcie na przedni aparat jest natomiast zbyt duże,
przez co wokół obiektywu widać nieelegancką obwódkę. Niemniej lepiej
mieć ekran zabezpieczony niż nie, zawsze można zmienić osłonę na inną.
Oprócz tego w komplecie z telefonem dostajemy przezroczyste, silikonowe
etui (dobrej jakości, zapewniające przyciskom wyraźny skok), kluczyk do wyjmowania karty SIM oraz ładowarkę WarpCharge o mocy 65W. Ma ona wejście
USB-A, w komplecie dostajemy przewód USB-A do USB-C. Zestaw jest więcej
niż satysfakcjonujący, zwłaszcza ładowarka robi wrażenie, zwłaszcza w porównaniu do flagowców, do których czasem nie dostajemy żadnego zasilacza (nie
wspominając już o takim, który pozwoli wykorzystać potencjał urządzenia).
Specyfikacja Nord 2 5G odróżnia się od pozostałych smartfonów OnePlus.
Użyto w nim procesora MediaTek Dimensity 1200-AI, a nie tak, jak w innych
modelach, Snapdragona. Na co dzień sprawdza się on dobrze, zapewniając
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płynność działania właściwie w każdej sytuacji. Wyjątkiem są gry: PUBG nie
działa płynnie nawet na najniższych ustawieniach, inne tytuły z podobnie
złożoną oprawą graficzną również nie dają rady. W innych zastosowaniach telefon sprawuje się dobrze, a dzięki odświeżaniu ekranu równemu
90 Hz przewijanie interfejsu jest bardzo płynne. Miałem co prawda problemy z uzyskaniem płynności na rozbudowanych stronach otwieranych
w Chrome, ale zmiana na Firefoxa pomogła – przeglądarka Google nie
zawsze potrafi wykorzystać zasoby telefonu na to, co trzeba. Zastosowany
procesor ma lepiej wspierać liczne funkcje bazujące na AI. Wśród nich znalazło się ulepszanie kolorów nazwane AI Color Boost i działające w aplikacji
YouTube, MX Player Pro oraz VLC, a także AI Resolution Boost (zapewniające upscaling treści) w aplikacjach YouTube, Snapchat i Instagram. Różnica
jest zauważalna zwłaszcza w słabszych jakościowo materiałach. Testowany
egzemplarz wyposażony jest ponadto w 12 GB pamięci RAM, a także 256 GB
pamięci ROM. Telefon występuje też w wariancie z 6 lub 8 GB RAM oraz 128
GB ROM (pamięci nie można rozszerzyć kartą microSD).
Telefon działa na Androidzie 11 z nakładką Oxygen OS 11.3. Wprowadza ona
przede wszystkim ogromne możliwości personalizacji, obejmujące wygląd
ikon, animacje ładowania, kształty przycisków w centrum sterowania czy
konfigurację wielu gestów (w tym podwójnego stuknięcia w ekran, by go
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zablokować). Ponadto telefon obsługuje
zarówno tryb nocny, jak i funkcję koncentracji,
pozwalającą wyłączyć rozpraszające aplikacje.
Nakładka OnePlus jest mało inwazyjna, nie
dokłada do smartfona zbędnych aplikacji ani
nie dubluje istniejących rozwiązań od Google.
Producent gwarantuje dwie duże aktualizacje Androida (przez co rozumiem skok
o dwie kolejne wersje systemu) oraz trzy lata
aktualizacji zabezpieczeń. Smartfon obsługuje always-on display, ma NFC oraz skaner
palca zintegrowany z ekranem. Jest jednym
z najszybszych, jakich używałem, a przy tym
cechuje się dużą skutecznością odczytu. Nord
2 5G wyposażony jest w doskonałą haptykę,
zastępującą tradycyjne wibracje. Smartfon
odpowiada stuknięciem na wciśnięcie przycisku na klawiaturze, lekko wibruje, gdy przesuwamy suwak głośności czy jasności, sygnalizuje
delikatnie, jeśli cofamy się do poprzedniego
menu czy wychodzimy z aplikacji gestem. To
jeden z elementów, który dotąd obecny był
wyłącznie w serii 9, a czyni obsługę smartfona
znacznie przyjemniejszą i bardziej intuicyjną.
Ekran Nord 2 5G robi świetne wrażenie. To
AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości 2400 × 1080 pikseli (proporcje 20:9).
Wyświetlacz nie jest zakrzywiony, ma jedynie zaokrąglone narożniki. Zauważyłem, że
jasność ustawiana jest automatycznie odrobinę niżej, niż w innych smartfonach (pod ręką
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miałem dla porównania Nord CE 5G) – nie
przeszkadza mi to, gdyby nie drugi telefon
obok, nie zwróciłbym na to uwagi. Odświeżanie ekranu wynosi 90 Hz, więc przewijanie jest
bardzo płynne. Można też obniżyć je do 60
Hz, by zmniejszyć zużycie energii. Nie widzę
jednak takie potrzeby – bateria jest spora,
ma 4500 mAh pojemności. Energii wystarcza
mi konsekwentnie na dwa dni pracy (od 7
pierwszego dnia do 18-20 drugiego dnia), przy
użyciu polegającym głównie na rozmowach
(około 1,5 godziny dziennie), przeglądaniu
internetu, Twittera i sprawdzania kilku kont
mailowych. OnePlus zaimplementowało
w Nord 2 5G funkcję Warp Charge, pozwalającą naładować smartfona przewodowo od 0
do 100% w około pół godziny. Warunkiem jest
użycie odpowiednio mocnej ładowarki, którą
dostajemy w zestawie, oraz właściwego kabla.
Próbowałem użyć do ładowania innego przewodu niż ten dostarczany ze smartfonem i nie
pozwolił on go szybko naładować.
OnePlus Nord 2 5G pożycza z serii 9 sensor głównego aparatu. To Sony IMX 766,
zapewniający optyczną stabilizację obrazu
i rozdzielczość 50 MP. Zestawiono go z obiektywem szerokokątnym o f/1.88. Oprócz tego
do dyspozycji mamy obiektyw ultraszerokokątny o polu widzenia 119,7 stopnia i f/2.25,
współpracujący z matrycą o rozdzielczości
8 MP – tu stabilizacja obrazu jest wyłącznie
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cyfrowa. Smartfon ma też trzeci, monochromatyczny obiektyw (matryca
2 MP), wykorzystywany do określania głębi. Z przodu znalazł się natomiast
aparat z matrycą o rozdzielczości 32 MP (również od Sony, model IMX 615).
Zestaw aparatów Nord 2 5G jest bardzo typowy, ale ich jakość wyprzedza
inne smartfony ze średniej półki. Na pochwałę zasługuje wysoka szczegółowość i świetne odwzorowanie kolorów w dzień, a także jedynie minimalne
zniekształcenia obiektywu ultraszerokokątnego. Aparat bardzo szybko
ustawia też ekspozycję, i to nawet w przypadku sztucznego światła, gdy
fotografowany obiekt nie jest dobrze doświetlony. Aplikacja automatycznie
wykrywa scenę i dobiera odpowiednie ustawienia – działa to nad wyraz
dobrze, smartfon potrafi na przykład wykryć w kadrze twarze, wyostrzyć na
nie, a przy okazji wygładzić skórę fotografowanych osób. Podoba mi się też
tryb ultra night, w którym czas naświetlania jest dłuższy, a smartfon składa
jedno zdjęcie z kilku. Efekty są zauważalnie lepsze niż w trybie standardowym, gdy włączy się jedynie scena „Noc”. Zdjęcia zyskują przede wszystkim

OnePlus zaimplementowało w Nord 2 5G funkcję Warp Charge,
pozwalającą naładować smartfona przewodowo od 0 do 100%
w około pół godziny.
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więcej detali, reprodukcja kolorów jest poprawna. Nawet zdjęcia z ręki (aczkolwiek wykonane w bezruchu) wychodzą ostro. Najlepsze efekty uzyskamy,
wybierając tryb statywu – wykonanie zdjęcia trwa wtedy 30 sekund, a najmniejsze poruszenie smartfonem psuje końcowy efekt. Tu faktycznie trzeba
ustawić go na czymś, by ten tryb się sprawdził. OnePlus Nord 2 5G daje też
spore możliwości w zakresie nagrywania wideo. Maksymalna rozdzielczość
nagrań to 4K przy 30 fps, alternatywą jest 1080p w 60 fps. Filmy mogą też
być rejestrowane w zwolnionym tempie (1080p w 120 fps bądź 720p w 240
fps). Oprogramowanie umożliwia nagrywanie z przedniej i tylnej kamery
jednocześnie, pozwala od razu połączyć te obrazy w jeden w jednym z kilku
dostępnych układów.
Im więcej modeli ze średniej półki testuję, tym mocniej utwierdzam się
w przekonaniu, że flagowce ustępują im powoli miejsca na rynku. OnePlus
Nord 2 5G robi wrażenie urządzenia dużo droższego, niż faktycznie jest.
Producent zadbał o te elementy, które bezpośrednio wpływają na komfort obsługi, a dodatki takie jak silnik haptyczny czy bardzo dobry aparat
wzmacniają poczucie używania urządzenia z segmentu premium.

OnePlus 				
Nord 2 5G		
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Plusy:
wyróżniający się aparat
bardzo szybkie ładowanie
doskonała haptyka
płynna praca na co dzień…

Minusy:
• …o ile nie gracie w złożone gry
Dostępne na oneplus.com
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Vivo X60 Pro 5G

– stabilizacja przede wszystkim
Obecna forma telefonów sprawia, że są one do siebie coraz bardziej
podobne i naprawdę rzadko wyróżniają się wyglądem. Vivo X60 Pro
5G, będące oficjalnym telefonem Euro 2020, ma równie popularny
kształt co większość smartfonów, ale detale sprawiają, że to po prostu
piękne urządzenie.
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Nie bez powodu dopiero smartfony z wyższej półki mogą wyróżnić się elegancją. Vivo X60 Pro 5G ma aluminiowy korpus oraz tył z matowego szkła.
Wraz z lekko zaokrąglonym na bocznych krawędziach wyświetlaczem dają
wrażenie korzystania z urządzenia niezwykle zgrabnego i dobrze leżącego
w dłoni. Spasowanie elementów jest na najwyższym poziomie, nie mam
również żadnych zastrzeżeń do ich jakości. Nawet wyspa aparatów z tyłu
wystaje tylko lekko z obudowy, a mieści bardzo nietypowe rozwiązanie,
czyli gimbal. Telefon ma spłaszczoną górną i dolną krawędź, co dodaje
mu elegancji. Na dole oprócz portu USB-C znalazło się też gniazdo kart
SIM (dual SIM) oraz pojedynczy głośnik (telefon nie ma głośników stereo).
Przyciski regulacji głośności i blokady ekranu znalazły się na prawej krawędzi, na lewej nie ma nic. Niemal niewidoczny głośnik rozmów staje się
powoli standardem, tu również umieszczono go tak, że praktycznie go nie
widać. Równie zgrabnie wkomponowano w ekran oczko kamery – umieszczono je centralnie, jest jednak małe, więc nie wyróżnia się przesadnie
mocno. Telefon doskonale leży w dłoni, choć jest dość śliski – w połączeniu z dużym rozmiarem generuje to spore ryzyko upuszczenia go. Producent dorzuca w zestawie gumowe etui (które jest naprawdę niezłe, ale
aż szkoda nim zasłaniać tak ładny telefon), urządzenie ma też naklejoną
fabrycznie folię ochronną na ekran. Ta jest jednak słabej jakości: wyraźnie
ugina się pod paznokciem i ma słaby poślizg. Ponadto po dwóch dniach
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używania zaczęła odklejać się na jednej z krawędzi ekranu. Zestaw, w którym sprzedawany jest X60 Pro 5G, jest bardzo bogaty. Prócz wspomnianych
dodatków dostajemy szybką ładowarkę FlashCharge o mocy 33 W, kabel
USB-A–USB-C, dokanałowe słuchawki z pilotem, na mini Jack, a także adapter z USB-C na mini Jack (3,5 mm). Zestaw godny jest smartfona klasy premium, choć Vivo X60 Pro 5G do takiego miana trochę brakuje.
Smartfon wyposażono w świetny wyświetlacz AMOLED o przekątnej
6,56 cala i rozdzielczości 2376 × 1080 pikseli. Jest lekko zaokrąglony na
dłuższych krawędziach, przez co wydaje się węższy. Zaokrąglenie nie
jest na szczęście duże i nie zniekształca obrazu, sprawia za to, że boczne
ramki są mniej widoczne, gdy patrzymy na ekran od frontu. Odwzorowanie kolorów jest na bardzo wysokim poziomie, wyświetlacz skalibrowano
tak, że barwy nie są przejaskrawione, obraz jest bardzo naturalny. Częstotliwość odświeżania to aż 120 Hz, dzięki czemu obraz jest bardzo płynny.
Urządzenie ma odpowiednio wysoką wydajność, by zapewnić ją nie tylko
w głównym interfejsie czy prostszych aplikacjach, ale też podczas przeglądania większych dokumentów i cięższych stron internetowych. Vivo
X60 Pro 5G działa na Snapdragonie 870, ma 12 GB pamięci RAM i 256 GB
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szybkiej pamięci UFS 3.1. Oprogramowanie pozwala wykorzystać pamięć
ROM jako dodatkowy RAM (maksymalnie możemy w ten sposób uzyskać dodatkowe 3 GB). Nie udało mi się zmusić telefonu do klatkowania
– nawet PUBG ustawione na maksymalne detale działa na nim płynnie.
Wyjątkiem jest aplikacja aparatu, która potrafiła ot tak przestać reagować
na dotyk – pomagało odczekanie chwili bądź jej restart. Domyślam się,
że wymaga to jedynie poprawki w oprogramowaniu, niemniej testując
X60 Pro 5G, miałem zainstalowane wszystkie aktualizacje, więc na tę
poprawkę będzie jeszcze trzeba poczekać.

Oprogramowanie pozwala wykorzystać pamięć ROM jako
dodatkowy RAM (maksymalnie możemy w ten sposób uzyskać
dodatkowe 3 GB).

Przyzwyczaiłem się do tego, że nakładki producentów oznaczają obecnie
głównie zmiany wizualne. Nie inaczej jest w przypadku Funtouch OS 11.1,
bazującym na Androidzie 11. X60 Pro 5G daje wiele możliwości personalizacji
wyglądu systemu i animacji, dorzuca też zaledwie kilka aplikacji. Wśród nich
znajduje się iManager, służący do optymalizacji pracy systemu, Opinie (do
zgłaszania problemów ze smartfonem) oraz skrót do strony Vivo. Pozostałe
programy są już standardowo od Google, nic się nie dubluje. Spore zmiany
mamy za to w aplikacji aparatu, którą dostosowano do rozbudowanych
możliwości fotograficznych urządzenia. Do dyspozycji mamy trzy aparaty
z tyłu: szerokokątny, z f/1.48 oraz matrycą o rozdzielczości 48 MP, ultraszerokokątny (13 MP, f/2.2) oraz tele (13 MP, f/2.46, dwukrotny zoom optyczny).
Dodatkowo z przodu znajduje się pojedynczy aparat z matrycą 32 MP
i obiektywem o f/2.45. Optyka firmowana jest przez ZEISS, co widać. Aparat
błyszczy zwłaszcza w świetle dziennym, oferując świetne odwzorowanie
kolorów i dużo detali, zwłaszcza gdy korzystamy z głównego obiektywu
szerokokątnego. Producent chwali się funkcja Pixel Shift, mającą za zadanie
zwiększenie detali poprzez wykonanie przesunięcia punktów przez sensor.
Nie potrafię jednak ocenić jej działania, bo nie da się jej wyłączyć. Bardzo
dobry jest też ultraszeroki kąt, nie zniekształca nadmiernie obrazu.
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Bardzo podoba mi się tryb portretowy, w którym możemy wybrać stopień
powiększenia – oznacza to, że do rejestrowania efektu głębi wykorzystywane są wszystkie obiektywy i nie ma potrzeby, by odsuwać się od fotografowanej osoby na większą odległość (jest to wymagane w smartfonach,
które do generowania głębi wspomagają się obiektywem tele). Niezwykle
dobrze wypadają zdjęcia robione w nocy – nigdy wcześniej nie udało się
mi prześwietlić fotografii w takich warunkach, nie celując w źródło światła.
Extreme Night Vision 2.0, bo tak go nazwano, wymaga utrzymania smartfona nieruchomo przez kilka sekund (czas zależy od stopnia niedoświetlenia sceny), a gdy włączymy tryb statywu, naświetlanie trwa znacznie
dłużej. Efekty są niesamowite, zwłaszcza w zakresie reprodukcji kolorów.
Smartfon potrafi nawet zrobić w tym trybie zdjęcie w HDR. Odrobinę
pomaga gimbal, zintegrowany z głównym obiektywem. Ten dodatek działa
znacznie lepiej, niż się spodziewałem. Nawet podczas wykonywania zdjęć
znacząco ułatwia zrobienie nieporuszonego ujęcia. Można wzmocnić jego
działanie stabilizacją cyfrową, ale wtedy tracimy znaczną część kadru. Gdy
go włączymy, na ekranie wyświetla się okrąg sygnalizujący wychylenie
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smartfona oraz to, kiedy znajdziemy się poza zakresem stabilizacji. Funkcja
ta dostępna jest w wielu trybach pracy, muszą one jednak wykorzystywać
główny aparat. Jednym z nich jest robienie zdjęć w pełnej rozdzielczości
matrycy, czyli 48 MP. Nietypowym trybem jest Pro Sport, pozwalający
wybrać miejsce automatycznego ostrzenia (na oko, twarz lub sylwetkę
fotografowanej osoby). Gimbal przydaje się też podczas nagrywania filmów – smartfon pozwala rejestrować je w 4K i 60 FPS, chyba że włączymy
cyfrową stabilizację obrazu. Jakość spada wtedy do 1080p i 60 FPS.
Na co dzień Vivo X60 Pro 5G to bardzo przyjemny i wydajny smartfon,
aczkolwiek brakowało mi w nim kilku rzeczy. Wyposażono go w NFC oraz
obsługę USB OTG, ma też szybki skaner odcisku palca umieszczony w ekranie (mógłby być zamontowany trochę wyżej). Zabrakło za to ładowania
indukcyjnego, jakiejkolwiek potwierdzonej odporności na wodę i pył, nie
da się też rozszerzyć pamięci kartą micro SD. Ponadto telefon ma tylko głośnik mono, na dodatek nie jest on przesadnie dobrej jakości. Słabo wypada
też wibracja: głośna, brzęcząca i robiąca wrażenie taniej. Bateria jest niezła:
4200 mAh wystarcza na jeden dzień intensywnej pracy (kończę dzień z około
10–20% ładunku) bądź maksymalnie półtora mniej intensywnego używania.
Dołączoną do urządzenia ładowarką naładujemy je od 0 do 100% w około
godzinę, co jest dobrym, ale nie rekordowym wynikiem. Niewątpliwie jednak
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X60 Pro 5G to telefon ładny i zgrabny, a przy tym sprawiający wrażenie lżejszego niż faktycznie jest. Waży 177 g (w wersji niebieskiej jest o 2 g cięższy),
a płaska obudowa sprawia, że dobrze mieści się w kieszeni.
Jeśli miałbym wskazać, dla jakich elementów warto kupić X60 Pro 5G, to
niewątpliwie byłby to aparat oraz design. Zainstalowane obiektywy, gimbal
oraz algorytmy przetwarzania obrazu sprawiają, że dużo łatwiej o dobre
technicznie zdjęcie. Obudowa jest natomiast niezwykle zgrabna i elegancka, na uwagę zasługuje zwłaszcza to, jak poradzono sobie ze zmieszczeniem w niej aparatów. Przypisanie X60 Pro 5G do segmentu premium
byłoby jednak sporą przesadą, brakuje do niego kilku istotnych funkcji,
które w topowych modelach są oczywiste. To świetny smartfon, owszem,
ale nie z najwyższej półki.

Vivo X60 				
Pro 5G
•
•
•
•

			

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

Plusy:
• bardzo dobry aparat z przydatnym gimbalem
• zgrabna i elegancka
obudowa
• bardzo wysoka wydajność
Minusy:
• brak ładowania
indukcyjnego
• zacinająca się aplikacja
aparatu
Cena: ok. 3700 PLN
Dostępne na vivo.com
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Amazon Echo 4

– więcej, niż zwykle
Asystenci głosowi już dawno opuścili telefony. Teraz kosztem
prywatności zgadzamy się, by podsłuchiwali nas też w salonie czy
sypialni, ułatwiając nam jednocześnie życie. Echo 4 od Amazon
to nowa generacja głośnika, który oprócz odtwarzania muzyki
i wspomagania nas informacjami może też stać się centralką dla
inteligentnego domu.
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Odkąd Amazon oficjalnie otworzył się na Polskę, zamawianie produktów tej firmy jest banalnie proste. Co prawda Aleksa nadal nie działa
w naszym języku, ale nawet odrobina znajomości angielskiego (bądź
innego obsługiwanego języka) wystarcza, by swobodnie korzystać z możliwości, jakie daje Echo 4. To większy i bardziej zaawansowany model,
jednocześnie do sprzedaży trafił też Echo Dot 4 (pozbawiony funkcji centralki Smart Home i wyposażony w tylko jeden głośnik). Echo 4 na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym, jest bardzo zgrabnym, choć surowo
zaprojektowanym urządzeniem. Pokryto go w większości siatką, jedynie
z tyłu i na dole wystaje spod niej plastikowy korpus. Na górze mamy
cztery przyciski (dwa do regulacji głośności, wyłącznik mikrofonu i uniwersalny przycisk akcji), z tyłu zaś obok gniazda zasilania znalazł się też
mini Jack (3,5 mm). Po włączeniu urządzenia świeci się dolny pierścień,
który nie tylko świetnie wygląda, ale i sygnalizuje stan pracy urządzenia.
Aktywuje się wyłącznie podczas pracy Aleksy bądź konfiguracji głośnika
i innych urządzeń. Wyświetla różne kolory, poza tym oferuje różnorodne animacje – robią dobre wrażenie, są stonowane i jednoznacznie
wskazują, co robi Echo. Do głośnika dołączony jest zasilacz, niezależnie
od koloru obudowy, jest brudnobiały. Szkoda, bo przewód zasilający
nie zawsze da się schować. Do wyprodukowania Echo wykorzystano
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Po włączeniu urządzenia świeci się dolny pierścień, który
nie tylko świetnie wygląda, ale i sygnalizuje stan pracy
urządzenia.

w przeważającej ilości materiały z recyklingu – jakość wykonania urządzenia na tym nie cierpi, wszystkie elementy cechuje solidność i świetne
spasowanie ze sobą.
Echo nie zadziała bez przeprowadzenia wstępnej konfiguracji przez
aplikację Amazon Alexa na smartfonie. Program błyskawicznie pozwala
zalogować się na urządzenie, sparować je z Wi-Fi i skonfigurować je tak,
by rozpoznawało prawidłowo nasz głos. Apka jest rozbudowana i trzeba
poświęcić trochę czasu, by nauczyć się obsługi wszystkich funkcji urządzenia. Interfejs zaprojektowano rozsądnie, mogę mieć zastrzeżenia
wyłącznie do wydajności programu. Zdarza się, że kolejne ekrany wczytywane są bardzo wolno lub nie pojawiają się wcale i konieczne jest
ponowne uruchomienie. Najczęściej wykorzystywaną funkcją głośnika
jest… cóż, odtwarzanie dźwięku. Echo integruje się oczywiście z Amazon
Music, ponadto obsługuje między innymi Spotify czy TuneIn. Sterować
odtwarzaniem możemy bezpośrednio w aplikacji Alexa bądź w aplikacji
odpowiedniego źródła, jednak najczęściej używam sterowania głosowego. To działa bardzo dobrze, a dzięki kompatybilności z TuneIn można
też wygodnie słuchać radia (w tym również polskich rozgłośni). Na co
dzień brakuje mi tego choćby w HomePodzie, który nie znajduje polskich stacji. Przydatne okazuje się też odtwarzanie ostatnich informacji
na życzenie – dostępne są cztery źródła, w tym polskie RMF FM (przed
informacjami puszczane są reklamy). Wracając do sterowania: głośnik ma
przycisk akcji, który służy do włączenia trybu parowania, ale nie pozwala
już przełączać utworów wielokrotnym wciśnięciem. Nie korzystałem
z niego wcale, wolałem kontrolować urządzenie głosowo.
Możliwości Echo 4 można rozbudować za pomocą skills, czyli mikroaplikacji instalowanych w urządzeniu. Pozwalają one rozbudować Smart
Home (każdy producent ma własny skill), zwiększyć zakres pytań, na
które Alexa udziela odpowiedzi czy podmienić głos lektora na inny.
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Choć urządzenie dostępne jest w Polsce, to nie wszystko jeszcze dostosowano do naszego rynku. Nie chodzi
mi o brak wsparcia języka polskiego,
a o niekompatybilność losowych aplikacji trzecich. Bez problemu skonfigurowałem Samsung Smart Home czy
Philips HUE, ale nie mogłem zainstalować aplikacji iRobot (Roomba słucha
za to bez najmniejszego problemu
Asystenta Google). Prócz skills mamy
też możliwość przesłania na Echo 4
informacji tekstowej, która jest odczytywana czy użycia go jako interkomu.
Funkcji jest sporo, ale nie odniosłem
wrażenia, by którakolwiek była przekombinowana. Ponadto wszystko działa
bardzo szybko. Reakcja na komendy
wydawane Smart Home jest natychmiastowa, podobnie jak udzielanie odpowiedzi na pytania niezwiązane z innymi
urządzeniami. Ani Asystent Google, ani
tym bardziej Siri, nie mogą równać się
prędkością z Aleksą na Echo 4. Aplikacja
umożliwia tworzenie standardowych
grup czy rutyn – wszystko jest jasne
i czytelne. Jeśli ktoś miał wcześniej
do czynienia ze Smart Home, będzie
czuł się tu, nomen omen, jak w domu.
Amazon umożliwił wykorzystanie Echo
4 jako mostka dla innych akcesoriów,
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nawet jeśli te wymagają go do działania. Urządzenie obsługuje protokół
Zigbee, będący podstawowym sposobem łączenia się wielu akcesoriów.
Testowo skonfigurowałem lampę HUE, która nie była wcześniej połączona z mostkiem Philipsa. Urządzenie natychmiast zostało wykryte
i przypisane do domu, mogę sterować jasnością oraz je włączyć i wyłączyć. To wielkie udogodnienie, aczkolwiek w ten sposób pozbawiamy się
też unikalnych funkcji oferowanych przez producenta danego sprzętu
(w przypadku HUE jest to na przykład zmiana temperatury barwowej
zgodnie z rytmem cyrkadialnym).
Szukając informacji odnośnie do Echo 4, nie znalazłem potwierdzenia,
czy mogę sparować z nim źródło dźwięku przez Bluetooth. Zapytałem
więc Aleksę, czy to możliwe – odpowiedź mnie zaskoczyła. Nie dość,
że otrzymałem potwierdzenie, to Echo 4 wyjaśnił mi też, jak to zrobić,
a na koniec zapytał, czy odpowiedź była wyczerpująca. Owszem, była.
Echo 4 bardzo dobrze radzi sobie z wychwytywaniem głosu, nawet gdy
jestem w sąsiednim pokoju bądź mówię bardzo cicho, głośnik rejestruje
polecenia. Zauważyłem też, że nawet przy przeciętnym zasięgu Wi-Fi
mogę liczyć na równie szybkie działanie, co wtedy, gdy urządzenie stoi
obok routera. Możliwe, że Alexa wymaga niewielu danych do działania, a media streamowane z sieci przez Echo 4 poddane są sensownej
kompresji. Jeśli tak jest, to tego nie słychać, bo brzmienie urządzenia
jest kolejną rzeczą, którą Amazon dopracował. W Echo 4 zainstalowano
pojedynczy głośnik niskotonowy o średnicy 3 cali, wspomagają go dwa
głośniki średnio-wysokotonowe, o średnicy 0,8 cala każdy. Urządzenie
ma kulisty kształt, który sugeruje dookólny rozsył dźwięku, jednak ten
jest skierowany wyraźnie od strony frontu obudowy. Mimo tej konstrukcji przestrzeń odwzorowana jest całkiem dobrze, separację instrumentów wyraźnie słychać. Brzmienie jest ciepłe, z miękkimi, niskimi
tonami i wyeksponowanym środkiem. Górę lekko wyciszono, jest przez

Reakcja na komendy wydawane Smart Home jest natychmiastowa, podobnie jak udzielanie odpowiedzi na pytania niezwiązane z innymi urządzeniami
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to gładka i przyjemna w odbiorze – brak jej jednak trochę detali. Na
pochwałę zasługuje zarówno głośność maksymalna, jak i szczegółowość, która wraz z rosnącym poziomem głośności pogarsza się jedynie
nieznacznie.
Najbardziej rozpoznawalnym urządzeniem Amazon w Polsce jest prawdopodobnie Kindle, nawet pomimo tego, że czytniki te długo nie były
u nas oficjalnie dostępne. Echo ma szansę to zmienić, bo nie dość,
że jest dobrym asystentem, to świetnie radzi sobie ze Smart Home
i dobrze przy tym brzmi. Urządzenie wciąż ma kilka problemów, związanych głównie z oprogramowaniem firm trzecich i jego kompatybilnością – przed zakupem trzeba się upewnić, że każde z naszych urządzeń
będzie z nim w Polsce działało. Jeśli okaże się, że Alexa jako pierwsza
otrzyma wsparcie języka polskiego, bez wahania kupię Echo 4 – nawet
teraz jest to najszybciej działający asystent, jakiego używałem.

Amazon 				
Echo 4 		
•
•
•
•

			

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

Plusy:
• szybkość działania
• rozbudowana, ale wygodna
aplikacja
• dobra jakość dźwięku
Minusy:
• problemy z obsługą niektórych
urządzeń smart
Cena: 499 PLN
Do kupienia w: Amazon.pl
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Fitbit Luxe

– pierwsza opaska z kolorowym wyświetlaczem
Firma Fitbit jest jednym z najbardziej znanych producentów opasek
sportowych i zegarków na świecie. Sama używam ich produktów
od wielu lat i cenię je za dokładność i naprawdę dobre algorytmy
i wreszcie za aplikację, która nie ma sobie równych. Tym bardziej
cieszyłam się na nowy model, Fitbit Luxe.
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Pamiętam moje początki z przyczepianym na klipsie Fitbit One, a następnie Charge HR i nawet kilkunastokilometrowymi, prawie całodniowymi
spacerami z córką w wózku. O tyle o ile zegarki, szczególnie nowsze
modele Versa i Sense, są naprawdę ładne i pod względem wyświetlaczy nie odbiegają od konkurencji, to opaski raczej wyglądem się nie
wyróżniały. Wszystkie trackery aktywności miały dotychczas monochromatyczny wyświetlacz. Producent stawiał na dobre czujniki, algorytmy
i aplikację, a sam wygląd schodził na drugi plan. Wraz z Fitbit Luxe podejście to się całkowicie zmieniło!
Najnowsza opaska jest po prostu ładna. Ma też kolorowy wyświetlacz
AMOLED, na który wielu fanów marki, w tym również ja, czekało. Wyświetlacz ma wyraziste kolory, jest jednak trochę mały. Pod światło wyraźnie
widać grubą ramkę dookoła; szkoda, że producent nie zrobił wyświetlacza
na całej powierzchni – tak jak w np. najnowszym Mi Bandzie od Xiaomi.
Tracker występuje w trzech wersjach kolorystycznych: złotej, srebrnej
i czarnej. Dwie pierwsze mają obudowę z polerowanej stali, wersja czarna
jest matowa. Wygląda to naprawdę dobrze i tak samo dobrze czuje się
jakość wykonania! Co może zaskoczyć, to kompletny brak przycisków. Nie
ma nawet dotykowego przycisku z wibracją, jak to było np. w Charge 3 i 4
oraz Sense. Wszystko obsługujemy dotykiem lub stuknięciem w ekran.
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Muszę powiedzieć, że jest to bardzo wygodne
i mam wrażenie, że producent mocno
poprawił responsywność. Ekran reaguje
natychmiast i przesuwanie palcem w celu
wywołania konkretnego ekranu danych lub
konkretnej funkcji to teraz czysta przyjemność. W standardzie dostajemy silikonowy
pasek w dwóch rozmiarach, ale możemy
dokupić też biżuteryjne bransolety stalowe
Gorjana lub mesh, a także pasek nylonowy
i skórzany. Jest również wersja specjalna opaski w kolorze złotym sprzedawana od razu
z paskiem silikonowym oraz stalową bransoletą Gorjana.

Tyle o wyglądzie, a co jest
w środku?
Całodzienne śledzenie aktywności i tętna,
20 różnych treningów oraz SmartTrack, który
rozpoznaje najpopularniejsze aktywności
(takie jak bieganie, spacer, pływanie, aerobik) – to tylko niektóre z funkcji smartopaski.
Opaska jest wodoodporna do 50 m, można
z nią spokojnie pływać, a także nurkować.
Luxe, podobnie jak starsze trackery Charge 3
i 4 oraz zegarki Versa i Sense, mierzy natlenienie krwi. W aplikacji możemy podejrzeć, jak
SpO2 oscylowało podczas naszego snu, a na
ekranie opaski możemy zobaczyć średnią
wartość z całej nocy. Jest to bardzo przydatne
nie tylko teraz w dobie Covid-19. Sprawdzając wariacje natlenienia, od razu możemy
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zauważyć np. bezdechy senne. Kolejna
rzecz, Aktywne Minuty. To z kolei wskaźnik
znany już z poprzednich wersji wearables
Fitbita, obliczany jest na podstawie naszego
wieku i tętna spoczynkowego i za zadanie
ma zachęcać nas do ruchu. Domyślny cel
to 150 min tygodniowo – tyle zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Minuty naliczają
się w trakcie aktywności, jeśli tętno skoczy
powyżej pierwszej strefy. Strefy tętna ustalane są automatycznie na podstawie wieku
i tętna spoczynkowego, ale możemy je też
zmienić ręcznie na własne wartości.
Poza powyższymi funkcjami możemy też
śledzić w aplikacji poziom stresu, ilość oddechów na minutę podczas snu, a także zmienność rytmu serca (HRV), która pozwoli nam
wychwycić, kiedy jesteśmy zestresowani,
zmęczeni lub chorzy. Z ciekawostek Fitbit jest
w stanie wychwycić chorobę jeszcze zanim
pojawią się u nas jakiekolwiek inne objawy.
Oczywiście Fitbit Luxe tak jak jego poprzednicy ma możliwość śledzenia kobiecego
cyklu oraz analizę snu, w której chyba nie
ma sobie równych. Używałam zegarków różnych producentów i żaden inny nie miał tak
dokładnych statystyk snu. Pełna analiza obejmuje czas snu, czas spędzony procentowo
w poszczególnych fazach (REM, głęboki sen,
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płytki sen) z możliwością długoterminowej analizy oraz porównaniem do
średniej uzyskanej przez osoby tej samej płci w podobnym wieku. Do tego
mamy dokładną analizę tętna podczas snu oraz wariacje SpO2.
Fitbit ma też kilka ciekawych sposobów na motywowanie nas do ruchu.
Oprócz standardowych odznak (ostatnio doszły nowe z Minionkami)
i rywalizacji na kroki czy Aktywne Minuty mamy też wirtualne wyścigi po
szlakach górskich oraz Fitbit Bingo. Na szczególną uwagę według mnie
zasługuje właśnie Bingo. Gra ta polega na odkrywaniu paneli według przypadkowo wylosowanego wzoru. Odkrycie panelu kosztuje nas określoną
liczbę kroków, przebytych kilometrów lub Aktywnych Minut. Ten, kto
pierwszy odkryje wszystkie panele ze wzoru, wygrywa.
Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzeń Fitbit, możemy wykupić
opcję Fitbit Premium. Daje ona wgląd w dokładniejsze statystyki (ale
oczywiście bez niej wszystko nadal będzie działało i aplikacja będzie analizowała nasz ruch i sen) oraz daje dostęp do planów treningowych i tzw.
Mindfulness Sessions. Treningi są podzielone na kategorie i poziomy trudności. Wraz z opaską Luxe dostajemy pół roku wersji próbnej Premium, po
tym okresie subskrypcja kosztuje 47,99 zł miesięcznie.
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Bateria
Producent podaje, że bateria wytrzymuje do pięciu dni. I rzeczywiście tak
jest. Ostatnio zabrałam mojego Fitbit Luxe na wakacje w góry, zapominając spakować kabel ładujący. Już się martwiłam, że będę miała dziurę
w statystykach. A tu miła niespodzianka! Odłączyłam go od ładowarki
w poniedziałek rano przed wyjazdem, a dopiero w piątek wieczorem, akurat jak już wróciliśmy do domu, upomniał się o ładowanie (około godziny 19
było 5% baterii). Jest to bardzo przyzwoity wynik, dzięki temu nie musimy
na krótkie kilkudniowe wyjazdy pamiętać o zabraniu ładowarki. Niestety,
w przypadku dłuższych pobytów poza domem brak kabla łądującego
może okazać się problemem. Fitbit ma swoje specjalne złącza i końcówki
ładujące, tak więc nie naładujemy opaski poprzez zwykłe USB-C czy microUSB. Nawet jeśli będziemy mieć kabelek od innego modelu, to nic nam to
nie da – każdy zegarek i każda opaska ma inną końcówkę…

Wady
Pomimo wielu zalet Fitbit Luxe ma niestety też kilka wad. Pierwszą, która
rzuciła mi się w oczy już pierwszego dnia użytkowania, jest zbyt mały rozmiar fontu w przypadku powiadomień. Wszelkiego rodzaju SMS i inne wiadomości są nieczytelne. Mam dobry wzrok, ale, żeby odczytać wiadomość,
muszę naprawdę mocno wytężyć oczy. Drugą wadą jest brak płatności
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zbliżeniowych. Mają ją zegarki oraz opaski Charge 3 SE i Charge 4. Miałam
więc też nadzieję, że Luxe, jako najnowszy produkt, też będzie miał Fitbit
Pay. Ale niestety nie ma… Nie ma również wbudowanego GPS. Na szczęście
można korzystać z tzw. Assisted GPS, czyli za pośrednictwem telefonu
i dzięki temu tracker dokładniej oblicza długość tras, które wykonamy,
idąc, biegnąc czy jadąc rowerem oraz rysuje ślad na mapie.

Dla kogo zatem jest przeznaczony Fitbit Luxe?
Na pewno urządzenie sprawdzi się u osoby, która ceni sobie wygląd tego,
co nosi na nadgarstku, a która nie potrzebuje zaawansowanych funkcji
sportowych. Jest to idealny tracker codziennych aktywności i snu. Może też
być praktycznym uzupełnieniem biżuterii (ze stalowymi bransoletami daje
naprawdę stylowe wrażenie). Świetnie wygląda na prawej ręce, podczas
gdy na lewej znajduje się klasyczny zegarek (ja właśnie tak go noszę – albo
z klasycznym zegarkiem, albo z Apple Watch). Ale oczywiście może też być
noszony samodzielnie zamiast zegarka.
Fitbit Luxe nie jest tanią opaską. Kosztuje 749 zł (149,95 euro na stronie producenta), a w wersji limitowanej z bransoletą Gorjana 199,95 euro (w Polsce ta
wersja jeszcze jest niedostępna, można kupić tylko przez stronę producenta).
-

Fitbit Luxe				
Plusy:
• Elegancki wygląd
• Kolorowy wyświetlacz
• Prosta obsługa dotykiem i stukaniem w ekran
•
•
•

•

Minusy:
Brak płatności Fitbit Pay
Zbyt mały wyświetlacz
i tym samym nieczytelne
powiadomienia
Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje, należy opłacać Fitbit
Premium (dostajemy 6 miesięcy
za darmo wraz z zakupem opaski)
Brak wbudowanego GPS
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Twelve South BookBook vol. 2
dla iPhone'a – dysonans
Pierwsze wersje iOS cechował wszechobecny skeumorfizm, nic
więc dziwnego, że akcesoria do iPhone'ów również dalekie były od
minimalizmu. BookBook był jednym z pierwszych produktów Twelve
South, a ostatnio pojawiła się nowa wersja, przeznaczona do ostatnich
modeli smartfonów Apple.

SPRZĘT

110

Przez lata BookBook ewoluował bardzo
powoli, a obecna wersja nie różni się
zbyt mocno od oryginału. Podstawową
różnicą jest możliwość odpięcia smartfona w etui od klapki – ta mocowana
jest na magnesy. Ogólny zamysł pozostał
ten sam: etui przypominające niewielką
książkę ma zamykaną na magnes klapkę;
po jej wewnętrznej stronie naszyto
kieszenie na karty. BookBook vol. 2 zrobiono z naturalnej skóry wysokiej jakości, a w przypadku obudowy na telefon
oprócz niej skorzystano z plastiku dobrej
jakości. Obudowa ta ma oczywiście
wszelkie niezbędne wycięcia, przykrywa
jedynie przyciski. To spory problem,
materiał na nich jest bardzo sztywny,
przez co wciskanie ich wymaga sporej
siły (po miesiącu używania nie czuję, by
choćby odrobinę się wyrobiły). Jest za
to kompatybilna z MagSafe, z tyłu widać
pod odpowiednim kątem lekko wypukłe,
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magnetyczne kółko. Tył etui pokryto skórą,
więc z czasem powinien pokryć się patyną.
Etui jest mocowane do okładki magnetycznie, więc odłączanie go jest błyskawiczne.
Magnesy są na tyle mocne, że ryzyko przypadkowego rozłączenia elementów jest
niewielkie. Okładka ma wycięcie na aparat,
więc nie trzeba zdejmować jej podczas
robienia zdjęć. Umieszczono w niej cztery
kieszenie na karty, w tym jedną przezroczystą, która przyda się na przykład na dowód
osobisty. Dodatkowo mamy też jedną, dużą
kieszeń pod spodem. Nawarstwienie elementów sprawia, że okładka robi się gruba
i ciężka. Do zamykania jej służy dodatkowe,
również magnetyczne zapięcie. To według
mnie zbędny element, w kieszeni i tak
BookBook nie otworzy się przypadkowo,
a zapięcie to nie jest na tyle mocne, by
utrzymać na miejscu klapkę w przypadku
zapełnienia wszystkich kieszeni okładki.
Niewątpliwą zaletą jest możliwość ustawienia smartfona w okładce poziomo,
niemniej jednak ze względu na sztywność
skóry, z której wykonano etui, początkowo
się ono składa zamiast utrzymywać właściwą pozycję.
Nie spodziewam się, że BookBook vol.
2 zdobędzie dużą popularność w Polsce
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oraz innych krajach, w których smartfon
zastępuje nie tylko karty płatnicze, ale
też inne dokumenty. To dobre rozwiązanie, jeśli potrzebujemy tych kilku kart,
ale nie chcemy dodatkowo nosić portfela. Okupione jest jednak mniejszym
komfortem używania smartfona i mocno
wypchaną kieszenią. Mimo tego, że BookBook vol. 2 wykonano naprawdę solidnie, nie zastąpi mi niewielkiego portfela,
w którym trzymam tylko kilka kart.

Twelve South 		
BookBook vol. 2
•
•
•
•

Design: 3,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 3,5/6

Plusy:
• wygodne odłączanie okładki od smartfona
• sporo miejsca na karty i gotówkę
• kompatybilność z MagSafe
Minusy:
• ciężki i nieporęczny
• przyciski stawiają duży opór
Cena: 59,99 USD
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Aqara Camera Hub G3
Absolutna nowość od Aqara. Następca, a w zasadzie, można powiedzieć, wersja „Pro” bardzo udanego modelu G2H – Aqara Camera Hub
G3, na razie jest dostępna tylko w Chinach, ale można się spodziewać,
że niebawem będzie dostępna globalnie. Jest obrotowa, rozpoznaje
gesty i oczywiście integruje się z HomeKit. Cena europejska jeszcze nie
została podana, ale można spodziewać się, że wyniesie ok. 500 PLN.

Cena: ok. 500 PLN
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Aqara TVOC Sensor
Czujnik jakości powietrza zawsze się przydaje. Aqara TVOC Sensor jest
niewielki, działa z HomeKit (przez centralkę Aqara) i można go przyczepić np. do lodówki jak magnez.

Cena: 199 PLN
Do kupienia np. w X-kom
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Ikea MYRVARV – Elastyczna
listwa oświetleniowa LED
Nowość od Ikea – listwa oświetleniowa LED,
którą możemy zamontować w dowolny sposób i oświetlić, co tylko chcemy. Ogranicza
nas tylko nasza wyobraźnia. Listwa sprzedawana jest w wersji dwumetrowej, można ją
skracać, przycinając do potrzebnej długości.
Trzeba pamiętać o tym, aby dokupić do niej
mostek Trådfri.

Cena: 99 PLN
Do kupienia w IKEA
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Kamera – stróż domu
nie tylko w wakacje
Zaglądając na stronę internetową Somfy, możemy przeczytać jedno kluczowe
zdanie: „Dom jest naprawdę domem, tylko kiedy jesteś w stanie poczuć się
w nim zupełnie bezpiecznie”. To poczucie bezpieczeństwa zapewnia nam
przytulna kanapa, ciepły koc, bliscy, ale też technologia. Kamery sterowane
przez internet to rozwiązanie, które w znacznym stopniu sprawi, że spadnie
nam kamień z serca przed każdym naszym wyjazdem i nie tylko wtedy.
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Kamery bezpieczeństwa to rozwiązanie,
które współcześnie znacząco się zmieniło
względem tego, co było oferowane jeszcze
kilka lat temu. Kamery, takie jak te oferowane przez Somfy, są po pierwsze zgrabne,
estetyczne, poza zasilaniem nie wymagają
żadnych innych przewodów, oferują dobrej
jakości obraz, są intuicyjne w obsłudze
oraz, co też jest nie bez znaczenia, odznaczają się adekwatnym stosunkiem ceny
do jakości. Kamera wewnętrzna Somfy to
wydatek poniżej 700 PLN. A możliwości daje
naprawdę duże.
Odpowiedzmy sobie na pytanie, po co nam
kamera na zewnątrz domu czy wewnątrz
domu lub mieszkania. Szczególne wątpliwości mogą mieć osoby korzystające z alarmu
w domu i profesjonalnej firmy do monitoringu/ochrony. Nowoczesne kamery mają
jednak bardzo szerokie spektrum zastosowań, podnoszą poziom bezpieczeństwa
i zwiększają związany z nim nasz komfort
psychiczny w sposób znaczący.
Zacznijmy chociażby od tego, jak zmienił
się nasz styl życia, a właściwie podejście do
prywatności czy relacji sąsiedzkich. Dobry
sąsiad to skarb i świetnie jest utrzymywać
dobre relacje z osobami mieszkającymi
obok nas. Natomiast obecnie nie zawsze jest

HOMEKIT+SOMFY

to oczywiste, nawet jeśli na co dzień jesteśmy dla siebie uśmiechnięci i wymieniamy
się serdecznościami, to i tak cenimy swoją
prywatność. Ma to dobre strony, gdyż „nikt
nie wpycha nosa w cudze sprawy”. Z drugiej
strony ta sąsiedzka czujność została mocno
uśpiona. Nie zawsze możemy więc liczyć,
że sąsiad zauważy coś podejrzanego i nas
powiadomi. Na zewnętrznej kamerze mamy
podgląd otoczenia naszego domu, jesteśmy
w stanie zobaczyć, że coś się dzieje.
Zewnętrzna kamera może okazać się niezawodna przy realnym zagrożeniu. Gdy
wykryje nieuprawniony ruch, otrzymamy od
razu alert na naszego smartfona, będziemy
mogli sprawdzić, kto wszedł na teren posesji. Ale też daje nam ogląd na to, co się
dzieje, tak po prostu. Sam mam na szczęście
bliskich znajomych oraz rodziców, którzy
potrafią wpaść bez większych zapowiedzi.
Jako że wchodzą przez furtkę, to wiem
o tym, że są na podwórku jeszcze zanim
zadzwoni dzwonek do drzwi. Jest jeszcze
jedna sytuacja, gdy kamera ułatwia życie:
wpuszczanie kuriera z paczką. Bez wstawania z fotela, przez aplikację Somfy Protect
możemy powiedzieć dostawcy, w którym
miejscu ma zostawić przesyłkę.
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Kamera zewnętrzna Somfy to ciekawe rozwiązanie pod względem estetyki.
Wygląda niczym kinkiet, pasuje bardzo zarówno do nowoczesnych elewacji, jak i tych stylizowanych. Dostępna jest w dwóch kolorach – białym
i antracytowym. Co istotne, współpracuje z HomeKit. Można ją oczywiście
dodać do automatyzacji, a duże możliwości daje też integracja z serwisem
IFTTT, gdzie można naprawdę szaleć z warunkami pod automatyzację.
To, na co warto tu zwrócić uwagę, to dobra jakość obrazu w dzień i w nocy.
Możliwość zweryfikowania, kto znajduje się pod naszym domem, jest szalenie istotne, zwłaszcza w newralgicznych momentach. Można przecież
zweryfikować to, jaki samochód podjechał pod nasz dom, a nawet wykryć
małe zwierzę, choćby kunę. Kamera ma też wbudowaną syrenę, więc może
pełnić funkcję stricte alarmową i odstraszyć nieproszonych gości. To również plus kamery zewnętrznej względem alarmu w domu – kamera z syreną
działającą niezależnie od alarmu jest w stanie odstraszyć intruzów, zanim
wyrządzą większe szkody. To zawsze kolejny krok do jeszcze wcześniejszej
reakcji. Jednak myślę, że ten czarny scenariusz to spory argument za. Mieszkając w domu, kamerę zewnętrzną doceniamy po prostu na co dzień, także za
pewien spokój ducha.
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A kamery wewnętrzne? Te, po pierwsze, również są w stanie zapewnić nam
bezpieczeństwo pod naszą nieobecność. Dzięki Somfy Protect kamera może
być elementem naszego systemu alarmowego sterowanego ze smartfona.
Możemy również sprawdzać, jak pod naszą nieobecność zachowują się nasze
czworonogi. Ta opcja podejrzenia tego, czy pupil właśnie śpi, czy wszystko
jest OK, jest bardzo istotna podczas naszych krótkich nieobecności. Sam
natomiast domową kamerę bezpieczeństwa wykorzystuję jako elektroniczną
nianię, co w przypadku integracji z HomeKitem i Apple TV jest bardzo komfortowe. Dzięki dwóm kliknięciom podczas oglądania filmu mogę podejrzeć,
czy córka śpi. A latem mieć ten podgląd na telefonie, gdy siedzę na tarasie.
Kamery są naprawdę naszymi oczami podczas nieobecności. Możemy
być na drugim krańcu globu, a jednak sprawdzić, czy z naszym dobytkiem
wszystko w porządku. Gdy do tego dodamy sterowanie roletami, sterowanie oświetleniem oraz czujniki, takie jak czujnik otwarcia, nasz wakacyjny
urlop będzie jeszcze bardziej spokojny, o dom po prostu nie będziemy
musieli się martwić. Także to, że leżąc w łóżku, możemy podejrzeć wieczorem, co się dzieje wokół domu, zamiast wstawać do okna czy wychodzić,
jest istotne. Osobiście nie wyobrażam sobie już życia bez tych rozwiązań
i kilka bliskich osób po wizycie u mnie też to doceniło. Teraz czas na was.
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Telewizor, który definiuje komfort
oglądania – Samsung QN91A
MiniLED – ta technologia będzie w kolejnych latach obecna w wielu
sprzętach elektronicznych. Jest już w telewizorach i iPadzie Pro,
a czekamy na więcej. Samsung QN91A należy do rodziny pierwszych
telewizorów koreańskiego producenta wyposażonych właśnie
w podświetlanie MiniLED. To jednak nie wszystko, co do zaoferowania
ma ten telewizor.
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Samsung Neo QLED QE55QN91A – tak brzmi oficjalna nazwa testowanego modelu. To wariant 55-calowy, a jest jeszcze mniejszy, 50-calowy,
oraz większe – 65- i 75-calowe wersje. Osobiście rekomenduję w pierwszej kolejności zainteresować się właśnie największym calarzem, a sięgać
po mniejsze modele jedynie wtedy, gdy nie macie wystarczająco miejsca
i absolutnie nie schodzić poniżej wersji 55-calowej. Ta wielkość w telewizorach robi różnicę i warto współcześnie wybierać właśnie duże telewizory, nie bać się tych rozmiarów.
Wyjmując telewizor z kartonu (który Samsung proponuje przerobić
na akcesoria wnętrzarskie typu gazetownik lub zabawkę dla dziecka),
ukazuje się nam stylowy produkt z minimalistyczną ramką, smukłą
obudową. Widać jednak cięcia kosztów i jakość tylnej obudowy jest
słabsza niż jeszcze 3–4 lata temu w topowych telewizorach Samsunga.
Można to wybaczyć z racji tego, że jednak za lepszy telewizor płacimy
znacznie mniej niż w przeszłości. No i tego tyłu nie będziemy widzieć,
zwłaszcza gdy telewizor powiesimy na ścianie. W zestawie znajdziemy
jednak też podstawę ulokowaną centralnie. To, co jest fajne, to fakt, że
na tej podstawie telewizor daje wrażenie, jakby wisiał w powietrzu i był
przybliżony do nas względem podstawy. Więc jeśli macie miejsce i możliwość, to rozważcie właśnie pozostawienie telewizora na podstawie. Pod
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względem stylistyki i estetyki wnętrza nie będziecie żałować takiej decyzji, jeśli odpowiednio zaaranżujecie przestrzeń za ekranem i wokół niego.
Małą, lecz jakże istotną zmianą, która rzuca się w oczy po wyjęciu
z pudełka, jest też pilot. Choć jego design nie został zmieniony względem ubiegłych lat, to stracił on miejsce na włożenie baterii. Zamiast tego
u dołu mamy port USB-C do ładowania, a z tyłu panel solarny również
do ładowania promieniami światła. Dzięki temu dość oczywistemu
zabiegowi, rodem z kalkulatorów, Samsung pozbył się problemu klapek
urywanych przez użytkowników i baterii, wyładowanych w najmniej
odpowiednim momencie.
Ta prawdziwa zmiana zadziała się jednak wewnątrz telewizora. Flagowe
modele Samsunga zyskały miano Neo QLED z racji tego, że oprócz
matrycy z powłoką z kropek kwantowych mają też podświetlanie MiniLED. Zamiast kilkuset diod z tyłu ekranu mamy ich kilka tysięcy i w efekcie mówimy o setkach stref podświetlana. Dzięki temu udało się uzyskać
znacznie lepszą czerń oraz kontrast i to jest widoczne na każdym kroku
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podczas użytkowania QN91A. Jednocześnie
nie ma tu mowy o kompromisie związanym
z jasnością, jest ona znacznie wyższa. Gdy
dodamy do tego matrycę VA oraz powłokę
antyrefleksyjną, filtr poszerzający kąty
widzenia czy wreszcie zaawansowany procesor przetwarzania obrazu (AI Quantum 4K
Procesor), otrzymujemy komplet rozwiązań
odpowiadających za jakość tego, co widzimy
na ekranie.
A widzimy dobrze nawet treści niższej jakości. System poprawiania słabego sygnału
działa naprawdę sprawnie, zwłaszcza na
kanałach telewizyjnych czy treściach HD
o niskim bitrate, z Netfliksa chociażby. Poza
tym jasność pozwala cieszyć się treściami
od rana do nocy. Niektórzy powiedzą, że
oglądają filmy tylko w kinowych warunkach,
ale później są bajki dla dzieci puszczane
w dzień czy jakieś wydarzenie sportowe
w środku słonecznego dnia i na wielu telewizorach trudno jest cokolwiek zobaczyć
– tu tego problemu nie ma.
Oczywiście kontrowersje będzie wzbudzać HDR. Ten pokazuje wyśmienite
efekty. Jeden odcinek „For All Mankind”
i naprawdę widzimy możliwości Samsunga
QN91A. Dobra czerń, rewelacyjny kontrast,
wyjątkowa jasność, szeroka paleta barw
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razem tworzą doskonałe warunki do seansów filmowych. Problem jest
w znaczku, a raczej jego braku. Odtwarzając właśnie seriale na AppleTV+
i wiele innych treści, nie uświadczymy logotypu Dolby Vision. Samsung
tego standardu HDR nie wspiera. Gdyby wspierał, różnica w obrazie
byłaby minimalna, jeśli w ogóle. Jednak psychicznie dla widza, zwłaszcza w momencie podejmowania decyzji zakupowej, ten brak jest sporym minusem. Dolby Vision wygrał wojnę formatów i czas, by Samsung
to zaakceptował. Inni recenzenci, komentatorzy rynku RTV, w tym
i ja – możemy wszyscy mówić, tłumaczyć, że nieobecność DV przy tak
dużej jasności panelu nie ma większego znaczenia, ale jednak dla wielu
klientów ten brak będzie postrzegany właśnie jako wada. Dolby Vision
odgrywa istotną rolę przy telewizorach niższej klasy, w tej klasie to właśnie jasność robi swoje i o tym trzeba pamiętać.
Uzupełnieniem obrazu jest dźwięk w specyfikacji określony jako 4.2.2
o łącznej mocy 60 W. Jest on czysty, z lekkimi elementami basu czy też
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próbą oddania pewnej przestrzenności. Natomiast to nie jest dźwięk
adekwatny do tego, co widzimy na ekranie. Dlatego też warto pomyśleć
o soundbarze. Do testów dostałem HW-Q60A – podstawowy soundbar Samsunga 2021 z Dolby Atmos. To wspaniałe rozwiązanie właśnie
dla efektu lepszego dźwięku przy minimalnych kosztach, można też
połączyć głośniki telewizora wraz z soundbarem za sprawą technologii
Q-Symphony. Generalnie kupując telewizor tej klasy i chcąc w pełni
z niego korzystać, warto pomyśleć o zewnętrznym rozwiązaniu dźwiękowym, a głośniki w telewizorze traktować wyłącznie jako back-up. Fizyki
nie oszukamy i nie uzyskamy lepszego dźwięku z płaskiego ekranu.
I choć w ekosystemie Apple dobrym pomysłem
jest sięgnięcie po przystawkę Apple TV 4K drugiej

Generalnie kupując telewizor tej klasy i chcąc w pełni
z niego korzystać, warto
pomyśleć o zewnętrznym
rozwiązaniu dźwiękowym,
a głośniki w telewizorze traktować wyłącznie jako back-up. Fizyki nie oszukamy
i nie uzyskamy lepszego
dźwięku z płaskiego ekranu.

generacji, to jednak też można o niej zapomnieć
i korzystać wyłącznie ze Smart TV Samsunga. Jeśli
nie korzystacie z Apple TV, to właśnie Samsungowy Tizen jest zresztą zdecydowanie najlepszym
rozwiązaniem, jakie jest wbudowane w telewizory. Zdarza mi się ostatnio chwalić Android TV,
a zwłaszcza Google TV. Twórcy aplikacji też coraz
chętniej priorytetowo sięgają właśnie po Androida.
Finalnie jednak dłuższy czas spędzony z Android
TV i Tizen sprawia, że to Tizen jest zawsze pewniakiem, jako intuicyjny, wygodny i pełen możliwości.
Szybka konfiguracja, sprawna obsługa i przede
wszystkim cały hub, który nie jest zbyt nachalny.
Jest Apple TV App, jest Apple Music, jest AirPlay 2
i tylko HomeKita brak.

Samsung QN91A oferuje też mnóstwo funkcji dla graczy. Sam nie jestem
fanem tej dziedziny, więc nie jestem w stanie jej obiektywnie zrecenzować. Istotne, że oprócz HDMI 2.1, niskiego input laga pojawiły się takie
udogodnienia jak specjalne menu dla graczy, które możemy mieć wyciągnięte na ekranie w trakcie rozgrywki, a także tryb zmiany proporcji
ekranu na formaty 21:9 i 32:9, aby cieszyć się ultrapanoramicznym ekranem niczym z monitora. Owszem, tracimy wtedy na wielkości ekranu
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i pojawiają się pasy, ale to świetna alternatywa dla kupowania dużego
dodatkowego monitora w domu.
Telewizor w testowanym rozmiarze 55 cali wyceniany jest aktualnie
(koniec lipca 2021 roku) na nieco ponad 5000 PLN, za wersję 65-calową
trzeba zapłacić 7799 PLN, a wariant 75-calowy to wydatek 10 899 PLN.
Biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości i możliwości oraz tego, co
obecnie dzieje się na rynku elektroniki czy w kursach walut, jest to rozsądna cena i zdecydowanie konkurencyjna. Cieszy fakt, że w przeciwieństwie do zeszłorocznych modeli Samsunga w tym roku także ekrany 4K
zyskały topową specyfikację. Oczywiście telewizory 8K są jeszcze lepsze,
ale QN91A już wypada wyśmienicie.
Jeśli szukacie telewizora uniwersalnego, pozwalającego cieszyć się seansami,
idealnego do różnorodnych treści, to QN91A spełni właśnie te oczekiwania.
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Maserati Levante

– dystyngowany i niespotykany
Wiele lat temu usłyszałem ciekawy zwrot: „Ferrari jest dla playboyów,
a Maserati dla dżentelmenów”. Dla kontekstu – to pierwsze było
wypowiedziane bez negatywnych konotacji – chodziło po prostu o to, że
nie jest to dyskretny samochód, a z tym drugim zgadzam się w całości.
Jednocześnie dodam, że była to rozmowa między paroma mężczyznami,
ale płeć nie ma tutaj nic do rzeczy i kobiety szczególnie dobrze wyglądają
w tej marce. Jeśli nie lepiej…

MOBILNOŚĆ

129

Garnitur / sukienka szyty(a) na miarę
Gdy pierwszy raz wsiadłem do testowego
Levante, to byłem zaskoczony postępem
wykończenia wnętrza i jego jakości. Wiele
lat temu Maserati w tej kwestii odstawało
od najlepszych, ale dzisiaj bez problemu
im dorównuje, jeśli nie przewyższa pod
paroma względami. Wszechobecna skóra
i inne materiały wysokiej jakości nadają
odpowiedni ton wnętrzu, powodując, że
kierowca i pasażerowie czują się dopieszczeni. Lista opcji, gdyby czegoś brakowało,
jest oczywiście dostępna, a dostępne
barwy wszelakich elementów – boczków,
foteli, dywanów, podsufitki… umożliwiają
stworzenie najprzeróżniejszych kompozycji, od eleganckich do bardzo sportowych.
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Byłem szalenie zaskoczony systemem infotainment. Spodziewałem się
technologii być może o jedną generację starszej, a tutaj zaskoczenie – ekran
wysokiej rozdzielczości i wyjątkowo elegancki UI, pasujący do całości. Do
kompletu mamy wiele fizycznych przycisków, które coraz bardziej doceniam, szczególnie że obecnie tak szybko są zastępowane przez ekrany dotykowe. Być może jestem staroświecki w tych kwestiach, ale nadal uważam, że
fizyczne przełączniki i przyciski dla najważniejszych funkcji zwiększają bezpieczeństwo i umożliwiają bezwzrokowe sterowanie. Haptyka na ekranach
dotykowych to za mało. Cały UI jest dodatkowo intuicyjny i nie miałem żadnych problemów z poruszaniem się po menu. Mam tylko jedno zastrzeżenie
– do korzystania z CarPlaya (bezprzewodowego) nie ma fizycznego przycisku Wstecz (lub go nie znalazłem), co zmuszało mnie do obsługi niektórych funkcji
CarPlaya dotykiem na ekranie.
Nic strasznego.
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Za dźwięk odpowiada Harman Kardon Premium Sound i do wyboru jest
też opcjonalny system od Bowers & Wilkins. Różnica w cenie sugeruje, że
ten drugi jest lepszy, ale ten pierwszy odtwarzał wszystkie moje playlisty
z Apple Music bardziej niż satysfakcjonująco. Ba! Znakomicie wręcz. Dawno
już tak głośno nie słuchałem muzyki w samochodzie i z góry przepraszam
współużytkowników dróg, którzy musieli tego słuchać.
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Z zewnątrz
Wybór lakierów, felg i nawet kolorów zacisków od hamulców dopełnia
możliwości konfiguracji wnętrza. To wszystko powoduje, że trudno będzie
znaleźć identycznie skonfigurowanego Levante na świecie, tym bardziej że
to rzadkie samochody. Ich wyjątkowość zresztą potwierdzają moje własne
obserwacje otoczenia – ludzie naprawdę oglądali się za nim. To powinno
przypaść do gustu osobom, które poszukują czegoś innego, unikalnego,
a jednocześnie bardzo eleganckiego.
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Design zewnętrzny Levante, szczególnie teraz, w modelu po-faceliftowym, wygląda znakomicie, jeszcze lepiej na żywo, niż na zdjęciach.
Najbardziej zaskakujące jednak jest to, że ten samochód, gdy stoi zaparkowany na ulicy, wygląda wymiarowo na konkurencję w klasie Alfy Stelvio, Audi Q5 czy BMW X3, a tymczasem ma ponad 5 m długości, 198 cm
szerokości bez lusterek, a prawie 220 cm z lusterkami, co plasuje go
w rejonie Audi Q7. Dla kontrastu – jest jednak od niego o ponad 10 cm
niższy, co nadaje mu smukły wygląd. Gdy go pierwszy raz zaparkowałem
w garażu i gdy zobaczyłem, jak daleko mu „nos” wystaje poza obręb
miejsca, poszedłem zobaczyć, jak daleko stoję od tylnej ściany. Okazało się, że czujniki parkowania zostawiły tylko tyle przestrzeni (co do
centymetra!), aby móc otworzyć klapę bagażnika. To trzeba zobaczyć
na własne oczy i biję tutaj brawo projektantom za stworzenie tak przestronnego auta, które sprawia wrażenie o klasę mniejszego. A przynajmniej do momentu, w którym nie stanie obok innego auta.
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Pneumatyczne zawieszenie w Levante, poza możliwością regulacji
wysokości oraz przełączenia go w tryb offroad, aby podnieść go na tyle
wysoko, że mało co nie wypadłem z niego podczas wysiadania, ma dwa
tryby twardości – normalny i sportowy. Ten pierwszy zestrojono tak,
jak można się spodziewać – sztywno, ale nie twardo. Nie tłucze, pięknie
wybiera nierówności, ale też nie kładzie się na zakrętach i prowadzi się
naprawdę dobrze. Fakt, nie ma przyczepności najbardziej sportowych
SUV-ów w tym segmencie w warunkach granicznych, ale nie jest to
zarzut i przecież nie po to kupuje się to Maserati. Tryb Sport wyraźnie
wszystko utwardza, ale nadal zachowana zostaje spora doza komfortu
– samochód nie tłucze się na dziurach czy nierównościach.
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Levante – suche dane
Ponad 5 m długości, ponad 2,1 m szerokości oraz nieco ponad 2 t wagi
napędzane jest V6-tką o pojemności 3 l, generującej 350 KM oraz 500 Nm.
Za zmianę biegów odpowiada 8-biegowy automat. Ta mieszanka wystarcza,
aby sprint do 100 km/h ze startu zatrzymanego wynosił 6 s. Opcjonalnie
można też skusić się na 430-konne V6 (5,2 s), 275-konnego diesla V6 (6,9 s)
lub 580-konną V8-kę o pojemności 3,8 l (3,9 s).
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Najważniejszy przycisk
W świecie, gdzie układy wydechowe są ściśle regulowane i hamowane przez
OPF/GPF, po takich markach jak Maserati spodziewamy się, że uda im się
dostarczyć coś wyjątkowego. Najważniejszy przycisk w tym samochodzie
znajduje się obok skrzyni biegów i oznaczony jest napisem „Sport”. Jego
naciśnięcie powoduje otwarcie się klap w układzie wydechowym, które
budzą do życia bestię. Porzucana jest dystyngowana rezerwa i zaczyna się
dziki ryk, który słychać z zaskakująco dużej odległości.
Aż boję się pomyśleć, jak brzmi V8-ka, skoro Maserati coś takiego wyciąga z V6…

Elegancka alternatywa
Wszyscy jesteśmy tacy sami, ale jednocześnie każdy z nas jest inny. Maserati Levante znakomicie wpisuje się w rolę alternatywy dla tych z nas,
którzy jej szukają – stanowi nietypowy, nietuzinkowy wybór samochodu
w tej klasie, z dużą dozą dystynkcji i elegancji. Oraz opcjonalnego ryku
układu wydechowego.
Do zdjęć pozowała Aleksandra Szałacha – @szalacka_
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Cargo do zadań
specjalnych
Rowery cargo już kilkukrotnie gościły na łamach iMagazine. Ale takiego
jeszcze nie było! Tym razem na testy przyjechał rower cargo Riese
& Müller Load 60 Vario – jedny znany mi cargo full suspension, czyli
z amortyzacją na przednim i tylnym widelcu jak w rowerach MTB.
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Nie jest to jedyna cecha wyróżniająca tę nietypową jak na cargo konstrukcję. Napęd jest oparty na pasku Gates, który jest o wiele wytrzymalszy niż tradycyjny łańcuch. Znaczy to tyle, że można przejechać
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy kilometrów bezserwisowo.
W modelu Load Vario zamontowano do tego bezstopniową przerzutkę
planetarną Enviolo 380 oraz wspomaganie elektryczne oparte na silniku
Bosch Cargo Line. Patrząc na takie wyposażenie, wiemy, że to jest rower
wyjątkowy w swojej klasie. To jedziemy!
Pierwsza różnica w prowadzeniu w porównaniu na przykład z rowerami

Urban Arrow to pozycja jadącego. Na holenderskim UA siedzimy wysoko
i wyprostowani, jak na typowym miejskim rowerze. Ten rower cargo od
Riese & Müller wymaga od prowadzącego pozycji bardziej schylonej,
wręcz sportowej. Charakterystyką geometrii ramy blisko mu do roweru
trekkingowego lub MTB. Dodatkowo stopień pochylenia możemy regulować za pomocą pochylenia kolumny kierownicy.
Rower prowadzi się wyjątkowo płynnie, wspomaganie działa przy
ruszaniu bez opóźnienia i dynamicznie. Jeżeli ktoś jeździł wcześniej
rowerem ze wspomaganiem Bosch Active Line, a nawet Performance, to
zauważy różnicę w dynamice na korzyść Cargo Line. Niestety, coś za coś.
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Dynamiczna jazda zużywa bowiem więcej
prądu. Na wersji z roweru z jedną baterią
komputer będzie wskazywał zasięg około
70 km, w zależności od warunków. Rzeczywisty zasięg, po mieście, to około 50–60 km,
w zależności od obciążenia.
Model 60 jest krótki, ma około 265 cm. To
niewiele jak na rower cargo, ale jednak więcej niż tradycyjny rower miejski, nawet duży.
Mimo to manewrowanie nawet w ciasnych
miejscach nie stanowi problemu, promień
skrętu jest dość mały, a na pewno mniejszy niż w użytkowanym przeze mnie na
co dzień Babboe Mini Mountain – a oba są
takiej samej długości.
Połączenie tych cech z amortyzowanym
zawieszeniem daje bardzo ciekawy rower
do nietypowych zastosowań. Z łatwością
będziemy poruszać się po zakorkowanym
mieście, bez zwracania uwagi na wszystkie
niedogodności infrastruktury. Większość
dziur czy krawężniki nam nie będą straszne,
poza tymi ekstremalnymi. Po wyjechaniu
za miasto nie zauważymy, że utwardzona
nawierzchnia się skończyła. Load 60 bez
problemu daje sobie radę na leśnych drogach. Jeżeli będziemy się częściej poruszać
po takich drogach, warto wziąć pod uwagę
opcję GX podczas konfiguracji – zmiana
opon na terenowe.
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Oczywiście cały czas musimy pamiętać, że to jest jednak rower towarowy, a nie po prostu pełnoprawne MTB. Podczas testów przewoziłem
nim sprzęt filmowy i fotograficzny i, nie obawiając się o uszkodzenia,
zeskakiwałem z krawężników. Na dojazd do ścisłego centrum, gdzie ruch
samochodowy jest mocno ograniczony i bez specjalnych zezwoleń nie
wolno parkować, a torba ze sprzętem waży swoje, rower cargo jest najlepszą i najszybszą opcją.
Testowany przeze mnie egzemplarz miał podstawowe wyposażenie
towarowe: przestrzeń ładunkowa z podłogą i ograniczeniami z rurek. Do
przewozu torby, statywu, zakupów w zupełności wystarcza. Dla wymagających więcej są dostępne różne pakiety wyposażenia. Od zamykanej
skrzyni, przez kilka rozwiązań z fotelikami dla dzieci i namiotem przeciwdeszczowym, po różne opcje napędu: od tradycyjnej przerzutki Shimano
Deore z łańcuchem, po pasek Gates z przerzutką Rolhoff. Pakiety wyposażenia są do wyboru jak w konfiguratorze samochodu klasy wyższej.
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Przez tydzień przyzwyczaiłem się do „żaby” – jak po cichu nazwałem
ten rower cargo, z racji koloru i skocznego zawieszenia. Jest to bardzo
specyficzna konstrukcja roweru, nawet w segmencie cargo unikatowa.
Nie jest to rower dla każdego, nawet już zdecydowanego na rower cargo.
Raczej dla użytkowników z zacięciem sportowym i wymagających pełnego komfortu, dla siebie i dla małych pasażerów (przy opcji z fotelikami
dla dzieci). Load 60 Riese & Müller ma jedną wadę, nie należy do najtańszych. Testowana przeze mnie wersja kosztuje około 32 000 zł, a, w zależności od wyposażenia, cena może przekroczyć 45 000 zł.
W mieście na rowerze preferuję bardziej styl holenderski, poruszam się
wolno i spokojnie, jak na Urban Arrow lub Babboe, ale gdybym miał używać cargo częściej na wypady poza miasto i budżet by pozwalał, to brałbym pod uwagę którąś konfiguracje modelu Riese & Müller Load 60.
Rower do testów udostępnił sklep www.towarowe.pl
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SmoothTrack:
Head Tracker
Dla fanów Microsoft Flight Simulator 2020, którzy grają na PC, jest
jedna obowiązkowa aplikacja, służąca do śledzenia ruchów głowy,
dzięki czemu możemy się płynnie rozglądać po samolocie, jeśli nie
wyposażyliśmy się w TrackIR.

TrackIR to protokół i również hardware. Ten drugi składa się ze specjalnej kamerki i pałąka, który przyczepiamy sobie do głowy. Niestety,
pałąk jest przewodowy, co nie jest optymalne. Dlatego zdecydowałem
się rozwiązać śledzenie głowy za pomocą
własnego iPhone’a (iPad również jest
wspierany). Program działa zarówno na
iPhone’ach z Face ID, jak i bez niego, ale
gorąco polecam mieć Face ID! Smooth
Track dzięki modułowi True Depth potrafi
bardzo płynnie śledzić ruchy głowy. Te
ruchy wysyła potem jako dane do aplikacji OpenTrack, którą instalujemy na Windowsie, a ta z kolei wysyła przetworzone
dane bezpośrednio do Microsoft Flight
Simulator 2020 (oraz innych symulatorów,
wspierających protokół TrackIR).
W aplikacji OpenTrack pozostaje nam jeszcze zdefiniować czułość oraz zakres tłumaczenia ruchów. Załóżmy, że aby spojrzeć na
lewą część monitora, potrzebujemy ruszyć
głowę o 30° – definiujemy przykładowo
(za pomocą suwaków, jest to niezwykle
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proste), że 30° obrót tłumaczony jest
90° obrót w grze, dzięki czemu możemy
wtedy wyjrzeć przez okno samolotu.
Dodatkowo SmoothTrack rozpoznaje, gdy
przybliżamy lub oddalamy twarz, więc
możemy łatwiej odczytać instrumenty
lotnicze albo odchylić się, gdy lecimy na
autopilocie, aby więcej widzieć.
Testowałem SmoothTrack również na
iPhonie bez Face ID i niestety zwykły
aparat nie daje tej samej precyzji, co
Face ID. Biorąc pod uwagę, że używany
iPhone X kosztuje obecnie mniej niż
TrackIR Pro, który jest przewodowy, to
warto się zainteresować tym programem.
SmoothTrack całkowicie zmienił moje
podejście do latania. Stukrotnie zwiększył
immersję, szczególnie w małych samolotach typu Piper Turbo Arrow III czy
Cessna 152/172/182 i nie wyobrażam sobie
teraz latania bez śledzenia ruchów głowy.

Cena: 47,99 PLN
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NatureID
rozpoznawanie roślin
Jeśli nie wiecie, jak jakaś roślina lub coś floropochodnego się
nazywa, to poratuje was aplikacja NatureID.
NatureID rozpoznaje ponad 10 tys. różnych roślin – wystarczy skierować na
nie obiektyw smartfona, a odpowiedź pojawi się na jego ekranie. Identyfikacja to jednak tylko czubek góry lodowej. Program dodatkowo pomoże
zidentyfikować choroby roślin i poradzi, jak je wyleczyć. A jeśli nie wiemy,
jak o dany gatunek zadbać prawidłowo, to również w tym nas wyręczy. Nie
dosłownie, bo to tylko aplikacja, ale wytłumaczy, gdzie dana roślina najlepiej się czuje, jak o nią prawidłowo dbać, czy ile i jak często ją podlewać.
NatureID wyposażono również w dziennik, dzięki czemu
możemy ustawić sobie harmonogram z przypomnieniami,
aby nie zapominać o naszych
zielonych towarzyszach.
NatureID jest dostępny za
darmo z reklamami (irytującymi!), ale można się
ich pozbyć. Tanio jednak
nie będzie, bo subskrypcja
roczna kosztuje do 284,99 zł,
ale w trakcie promocji może
spaść do 72,99 zł.

Cena: za darmo
(subskrycje)
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Hades
Długo szukałem powodu, by napisać o Hades – moim odkryciu tego
roku. Gra pojawiła się już dwa lata temu jako early access na Steam,
natomiast już 13 sierpnia wychodzi na Xboksa oraz Playstation.
Ogrywałem ją na Switchu, ale nie ma to większego znaczenia, bo na
dużych konsolach będzie po prostu wyglądała lepiej.
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Hades to kolejna gra indie z gatunku roguelite. Takich tytułów jest obecnie
mnóstwo, co więcej, wydany niedawno na PS5 Returnal pokazał, że gatunek ten ma sens również w wydaniu AAA. W przypadku Hadesu mamy
jednak do czynienia ze znacznie tańszym, ale wcale nie gorszym produktem. Tytuł stworzony przez Supergiant Games, odpowiedzialne za Bastion
czy Transistor, w fenomenalny sposób łączy różne elementy gatunku
z drobnymi nowościami i doskonałą mechaniką walki, a przy tym fabularnie argumentuje to, dlaczego bohater wciąż umiera i powraca z – a właściwie do – zaświatów. Protagonistą jest Zagreus, syn Hadesa – greckiego
boga świata zmarłych. Postanowił on opuścić podziemną krainę i wydostać
się na powierzchnię, do świata żywych, w czym przeszkadzają mu zastępy
przeciwników, motywowane przez jego własnego ojca. O tym, dlaczego
zdecydował się na taki krok, dowiadujemy się dość szybko, niemniej nie
chcę psuć nikomu przyjemności z odkrywania fabuły. Choć zazwyczaj
w roguelite ma ona za zadanie wyłącznie pobieżnie argumentować mechanikę śmierci i odrodzenia, to tu miałem niemałą przyjemność z poznawania licznych postaci, relacji między nimi i ich motywacji. Supergiant nie
tylko zadbało o niezłe dialogi, ale też zrobiło pełny dubbing wszystkich
bohaterów – jest wyborny, postaci zyskują dzięki niemu wyjątkowy charakter. Szczególnie przypadł mi do gustu Zagreus, Megara oraz narrator,
choć pojawiający się nieco rzadziej Posejdon czy Atena również brzmią
bardzo dobrze. Dialogi opatrzone są rysunkami postaci, dorównującymi
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jakością udźwiękowieniu. Na pochwałę zasługuje też muzyka, odpowiednio wzmacniająca
tempo walki i relaksująca, gdy przemierzamy pałac Hadesa. Gra nie tylko brzmi, ale
i wygląda wyjątkowo. Jeśli graliście w Bastion
czy Transistor, od razu zauważycie wiele
podobieństw. Hades jest jednak mroczniejszy,
kontrastowy i stawiający na mocno nasycone
kolory. Poziomy są niezwykle szczegółowe,
zachwycają liczbą detali, przeciwnicy też
wypadają dobrze, dzięki płynnym animacjom
można nauczyć się, kiedy wykonają atak.
Moją ulubioną animacją jest jednak ta, która
towarzyszy krojeniu warzyw w kuchni pałacu
– zobaczycie, a zrozumiecie.
Podobnie jak poprzednie tytuły Supergiant
Games, Hades oferuje widok w rzucie izometrycznym. Dzięki temu walka zyskuje na
skomplikowaniu, wymaga też większej precyzji niż w przypadku dwuwymiarowych gier
tego typu (za przykład niech posłuży Dead
Cells, oferujące za to inną mechanikę starć).
Gra kładzie ogromny nacisk właśnie na konfrontację z przeciwnikami, elementy eksploracji ograniczone są do minimum. Nie licząc
pałacu Hadesa, będącego naszą bazą wypadową i miejscem służącym do ulepszania
postaci, świat gry składa się z połączonych
ze sobą aren. Ich kolejność generowana jest
losowo, ale po kilku odrodzeniach można trafić ponownie na dokładnie taką, na której już
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walczyliśmy. Nie jest to uciążliwe, bo taktykę warunkuje wiele zmiennych,
od wybranej broni, przez ulepszenie, które wybieramy na początku, po
liczne dary od bogów, zebrane przedmioty i samych przeciwników, którzy
pojawiają się w lokacjach. Możemy walczyć jednym z sześciu oręży, wybieranych przed przystąpieniem do próby opuszczenia zaświatów – broni
nie można zmienić aż do śmierci. Każda z nich jest zupełnie inna i oferuje
dwa ataki: podstawowy i specjalny. Dla miecza jest to szybkie bądź silne
uderzenie, dla włóczni rzut bądź dźgnięcie. Oprócz nich do wyboru jest
tarcza, łuk, rękawice czy coś na kształt pistoletu maszynowego. Podczas
gry znajdujemy też modyfikatory, zmieniające działanie każdej broni. Ważniejsze są jednak dary od bogów, wzmacniające nasze umiejętności i dodające nowe efekty, takie jak spowolnienie, krwawienie czy odrzucenie. Dary
generowane są losowo, trudno więc zbudować dokładnie taki zestaw, jaki
chcemy, z drugiej strony ułatwia to odnajdywanie nowych, mocnych kombinacji. Grając odpowiednio długo, możemy odblokować ulepszenia dla
postaci i broni, które nie znikają po śmierci. Pierwsze z nich kupujemy za
zbieraną walutę, drugie dostajemy od innych postaci po tym, gdy obdarujemy je znajdowaną od czasu do czasu ambrozją.
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Do pokonania mamy cztery światy, różniące się nie tylko wyglądem, ale
i przeciwnikami oraz utrudnieniami. Na Polach Elizejskich po pokonaniu
niektórych wrogów na ziemi ląduje ich broń, a oni sami są odrzucani na
dużą odległość i zamieniają się w powoli przemieszczający się płomień.
Jeśli dotrą do broni, odradzają się w pełni sił, przez co trzeba pilnować,
by unicestwić ich do końca. W Asphodel natomiast wszędzie pełno jest
lawy, która może nas zranić. To samo tyczy się jednak przeciwników, więc
mając umiejętności pozwalające ich odpychać, można wrzucić ich tam, by
spłonęli. Każdy świat wieńczy pojedynek z bossem – początkowo nawet
pierwszy z nich wydaje się trudny, stopniowo jednak uczymy się taktyki
każdego z nich. Ta zmienia się po pierwszym dotarciu do ostatniego przeciwnika w grze, więc rozgrywka cały czas stanowi wyzwanie. Zmiany te są
nawet uargumentowane fabularnie, czego się nie spodziewałem. Po drodze mijamy też mniejszych bossów, których można czasem ominąć, jeśli
jednak mamy wystarczająco dużo zdrowia, warto się z nimi mierzyć, bo
nagroda za ich pokonanie jest zazwyczaj duża. Każde ze starć jest trochę
inne; Supergiant Games miało sporo pomysłów, jak je urozmaicić. Zdarza się, że głównych przeciwników jest dwóch, inni otaczają się od czasu
do czasu pomagierami, na wybranych arenach mamy też sporo pułapek,
odbierających zdrowie równie szybko, co sam oponent. Nawet walka
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z podstawowymi przeciwnikami jest niezwykle satysfakcjonująca – choć
wymagają wielu trafień, to czuć, jak każdy cios ląduje na wrogu. Starcia
są szybkie, podstawową mechaniką ruchu jest unik (który również można
powiązać z różnymi efektami i wykorzystywać do ofensywy), nie ma za to
bloków, co znacznie utrudnia i tak niełatwą grę. Hades jest wymagający,
ale poziom trudności zwiększa się w bardzo rozsądnym tempie, przez co
trudno się zniechęcić.
Mój Switch leżał nieużywany tak długo, że zamierzałem go sprzedać. Rzutem na taśmę trafiłem na promocję Hadesu i wsiąkłem, a konsola nie trafiła w inne ręce. Hades przeszedł długą drogę, by wyglądać dokładnie tak,
jak teraz. Widać, że deweloperzy podeszli do produkcji zupełnie inaczej,
niż jeden z naszych rodzimych producentów: najpierw upewnili się, że gra
jest gotowa, a dopiero później postanowili wydać ją na kolejne platformy.
Czekam z niecierpliwością do premiery na PS5 i inne konsole (na Xboksie
gra będzie dostępna w Game Pass). Może na dużym ekranie i padzie łatwiej
będzie mi pokonać tego ostatniego przeciwnika, stojącego na drodze
Zagreusa do świata żywych.
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Wymuszanie synchronizacji
muzycznej biblioteki
na iUrządzeniach
Czy zdarzyło się Wam, że dodaliście jakiś utwór do swojej biblioteki
na jednym urządzeniu, np. Macu, ale nie pojawił się on na iPhonie
lub iPadzie? Czasem trzeba czekać bardzo długo, zanim ten w końcu
się pojawi. Istnieje jednak pewien sposób na ręczne wymuszenie
synchronizacji biblioteki.
Problem z synchronizacją
leży po stronie iCloud. Ten
nie zawsze załapuje od
razu. Trik z wymuszeniem
synchronizacji polega na
jej chwilowym wyłączeniu
i ponownym włączeniu.
W tym miejscu przestroga
– wyłączenie synchronizacji muzyki usunie całą
bibliotekę i przy jej włączeniu – zacznie ponownie ją
pobierać. W zależności od
liczby utworów może to trochę potrwać.

Przechodzimy do Ustawień, a następnie szukamy Muzyki.

PORADY

Jako trzecia opcja powinien być widoczny napis
Synchronizuj bibliotekę
wraz z przełącznikiem.

Tak jak wspomniałem
wcześniej, cały trik
polega na wyłączeniu
tej opcji i jej ponownym włączeniu. Podczas próby wyłączenia
pojawi się komunikat
o tym, że muzyka zostanie usunięta z naszego
iUrządzenia.

Jednak po ponownym
włączeniu synchronizacji
wszystko zostanie pobrane
na nowo.
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Cieplna śmierć
wszechświata
Gdy osiągniemy stan maksymalnego ujednolicenia energii i najwyższy
stopień entropii, nasza cywilizacja przestanie istnieć. Bo jedynym
elementem przeciwstawiającym się zwiększaniu entropii w układzie
zamkniętym jest świadome, inteligentne działanie.

S
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Są różne tematy, na które można dyskutować ciepłym letnim popołudniem, przy butelce czerwonego TORO LOCO Organico, popijanym
z kieliszków do brandy. Nie wiem, jak to się odbywa w innych domach,
u mnie zaczyna się zazwyczaj niewinnie, czyli od tego, że ktoś coś przeczytał. Następnie temat dryfuje dość swobodnie, jak gog ze „Sposobu
na Alcybiadesa”, by w końcu osiągnąć dość niespodziewane wyżyny
abstraktu. Nie inaczej było i tym razem. Wszystko zaczęło się od tego,
że gdzieś na Twitterze przeczytałam wielopostowy flejm na temat złych
profesorów, którzy zwracają studentom uwagę, w jaki sposób należy ich
tytułować w korespondencji. Oczywiście większość dyskutantów sugerowała, że profesorowie powinni pozbyć się kija w zadniej części ciała
i ewoluować zgodnie z duchem czasu i społeczeństw zachodnich, gdzie
do wykładowcy można mówić po imieniu i jest to stan najfajniejszy na
świecie. Ponieważ osobiście wcale nie uważam tego stanu za fajny, nie
omieszkałam przedstawić swojej opinii w sposób dość jednoznaczny.
A potem pojawił się abstrakt, czyli entropia.
Entropia to bardzo interesująca wartość fizyczna, którą, ze względu na
szerokość pojęcia, można zastosować do wielu dziedzin życia, o czym
dzisiaj nie będziemy dyskutować. Musiałabym powiem otworzyć butelkę
TORO LOCO Organico dla każdego z czytelników, co w okolicznościach
brexitowych jest czynnością nie tyle niewykonalną, ile zdecydowanie
utrudnioną przez kontrolę celną. Zostawimy więc możliwość przetransponowania zagadnienia na dziedziny filozoficzne i zajmiemy się uproszczoną
wersją konceptu, wypracowanego w owe niedzielne popołudnie. Otóż
entropia jako funkcja jest miarą chaosu i rozproszenia energii oraz, paradoksalnie, motorem wszelkiej
aktywności we wszechświecie. W idealnym modelu

Otóż entropia jako funkcja
jest miarą chaosu i rozproszenia energii oraz,
paradoksalnie, motorem
wszelkiej aktywności we
wszechświecie.

krystalicznym przy entropii równej zero nie następuje żaden przepływ energii, podobnie jak w przypadku teoretycznej entropii maksymalnej. Różnica
jest taka, że w pierwszym przypadku istnieje
potencjał działania, zaś w drugim go nie ma. Wynika
to z tego, że w układzie zamkniętym lub odosobnionym następuje naturalne zwiększenie entropii,
ponieważ układ dąży do wyrównania poziomów
energii, której wartość w układzie pozostaje stała.
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Wyobraźmy sobie zatem społeczeństwo i załóżmy, że dysponuje ono
określoną ilością energii, która może zostać przenoszona i przekształcana, ale jej wartość pozostaje stała. Nazwijmy tę energię energią intelektualną. Autorytety (w uproszczeniu) posiadają tej energii więcej, zaś
zwykli członkowie społeczeństwa – mniej. Zgodnie z zasadą entropii
układ dąży do wyrównania poziomów intelektu poprzez nauczanie. I tu
dochodzimy właśnie do problemu studenta i profesora oraz ich wzajemnych relacji. Jako że zwiększanie entropii polega na przekształceniu
energii w pracę i wymaga różnicy potencjałów, jako społeczeństwo
wprowadziliśmy terminologię odróżniającą autorytet od zwykłego
zjadacza chleba. Oczywiście w naszej niezbyt idealnej rzeczywistości
granice te bywają zaburzone, ale dla dobra układu zamkniętego zakładamy, że są to wartości realne, plus minus odchylenie standardowe.

Zgodnie z zasadą entropii układ dąży
do wyrównania poziomów intelektu
poprzez nauczanie. I tu dochodzimy
właśnie do problemu studenta i profesora oraz ich wzajemnych relacji.

Przy tym założeniu student zwiększa entropię, przekształcając swoją
pracę w wiedzę tak, by wyrównać poziom energii intelektualnej i osiągnąć poziom profesora. Już sama potrzeba osiągnięcia tego poziomu jest
wystarczającą motywacją dla podjęcia działania, czyli pójścia na studia
i rozpoczęcia kariery naukowej. Jednak, jak przytoczony flejm wskazuje,
jest również inna droga, prowadząca do wyrównania poziomów, czyli
spałowanie profesora do poziomu studenta, głównie poprzez umniejszanie jego pozycji i oczekiwanie, że zarówno jeden, jak i drugi, będzie
traktowany tak, jakby znajdowali się dokładnie na tym samym poziomie.
Doprowadzi to do powierzchniowego wyrównania intelektualnego, jednak wynik jednego i drugiego procesu będzie zupełnie różny. W pierwszym społeczeństwo otrzyma dwóch wybitnych intelektualistów,
w drugim zaś – statystycznie rozproszony potencjał, bez motywacji do
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działania. I nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że takie działanie jest dla społeczeństwa korzystne. Może być przyjemne dla tej
strony, która energię otrzymuje, ale nie o przyjemność w tym chodzi,
tylko o pracę. I nie odnosi się to tylko do profesorów i studentów, ale
również rodziców i dzieci, nauczycieli i uczniów, naukowców i laików.
Bowiem nasza kultura upiera się przy konieczności umniejszania tylko
po to, żeby inni poczuli się lepiej.
Problem zaczyna się od tego, że nie rodzimy się tacy sami, chociaż
próbujemy oszukiwać społeczeństwo, mówiąc, że tak właśnie jest,
ponieważ tak nam nakazuje konstrukt społeczny. Nie rodzimy się tacy
sami i nie powinniśmy, chociaż szybki postęp w dziedzinie genetyki
zaproponuje nam zapewne niedługo różne rozwiązania w tym zakresie. To właśnie różnice pomiędzy nami sprawiają, że jako społeczeństwo rozwijamy się i osiągamy wyznaczone cele. Gdyby nie te różnice,
bylibyśmy albo jednorodną grupą genialnych matematyków, albo
bandą średniaków, która funkcjonuje dość sprawnie, ale w absolutnej
stagnacji. Nie byłoby komu osiągać przełomów, nie byłoby ambicji
i postępu. Tak funkcjonuje natura, która każe nam podejmować działania na bazie odczuwanego dyskomfortu.
Właśnie dlatego, moim zdaniem, z którym nikt zgadzać się nie musi,
student powinien odczuwać tę odrobinę dyskomfortu, wynikającą
z konieczności rozpoczęcia maila od: „Szanowny Panie Profesorze”,
nie zaś od: „Panie Janku!”. Bo właśnie to przypomina mu, że ma coś
jeszcze do zrobienia, zanim będzie mógł do profesora odzywać się po
imieniu. Zanim zostanie kolegą z katedry, będzie musiał przekształcić
wolną energię w pracę – dokładnie taką samą, jaką wcześniej wykonał
profesor, by osiągnąć poziom wiedzy, na którym się znajduje. I to gwarantuje postęp.
Społeczeństwa wysoko rozwinięte, ze względu na relatywnie wysoki
poziom entropii, detronizują autorytety szybciej, niż jestem w stanie
delektować się TORO LOCO Organico. I nie jest to nic nowego. Już
Kurt Vonnegut opisał ten proces w swoim opowiadaniu „Harrison Bergeron” z 1961 roku:
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Jednak, jak przytoczony flejm wskazuje, jest również inna droga,
prowadząca do wyrównania poziomów, czyli spałowanie profesora
do poziomu studenta, głównie poprzez umniejszanie jego pozycji
i oczekiwanie, że zarówno jeden, jak i drugi, będzie traktowany
tak, jakby znajdowali się dokładnie na tym samym poziomie.

„Był rok 2081 i wszyscy byli ostatecznie równi. Równi nie tylko przed
Bogiem i prawem, lecz i pod każdym innym względem. Nikt nie był
już mądrzejszy niż ktokolwiek inny. Nikt nie prezentował się lepiej niż
ktokolwiek inny. Nikt nie był szybszy lub silniejszy niż ktokolwiek inny.
A cała ta równość istniała dzięki 211, 212 i 213 poprawce do konstytucji
oraz bezustannej czujności Generalnego Wyrównywacza Stanów Zjednoczonych. Kilka rzeczy było jednakże nadal nie do końca w porządku.
Tak na przykład: kwiecień nadal pozostawał miesiącem, który nie będąc
jeszcze w pełni wiosennym, doprowadzał ludzi do wściekłości”.
Ten stan wymuszonego wyrównania potencjałów zakończy kiedyś
egzystencję społeczeństw wysoko rozwiniętych. A na tych, którzy się
zbuntują, powiesi się dodatkowe odważniki, żeby grzecznie stali w szeregu. Wymuszone wyrównywanie potencjałów doprowadzi do tytułowej
cieplnej śmierci wszechświata, czyli metaforycznego końca cywilizacji,
jaką znamy. Pozostanie jedynie promieniowanie tła, zaprzeszły relikt
dawnej świetności.
Kiedyś, już dość dawno temu, ktoś zapytał mnie, czy chcę być najmądrzejszą z najgłupszych, czy najgłupszą z najmądrzejszych. Bez wahania
wybrałam opcję drugą. Bo będąc najgłupszą z najmądrzejszych mam
motywację do dalszego uczenia się i dążenia do wyrównania poziomów.
Dlatego, z szacunkiem, ale bez spolegliwości, moich nauczycieli akademickich nadal będę tytułować: „Szanowny Panie Profesorze”. Bo oni
przekształcili wolną energię w pracę, a ja nie.
I dokładnie taka jest między nami różnica.
A cała reszta to biały szum internetu.
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Nanotranzycje,

czyli pracuj zdalnie w lepszy sposób
Niektórzy już wrócili do biur. Inni pracują w trybie hybrydowym, zmagając
się z takimi wyzwaniami, jak zakup systemu do telekonferencji, aby móc
łączyć dwa światy. Jeszcze inni, w tym ja, nadal pracują i będą pracować
zdalnie. Dzisiaj nie będzie o pandemii, ale o zmianie, która dokonała się
zaledwie w ciągu roku. Zmianie naszego podejścia do pracy w ogóle. Bez
względu na tryb i miejsce jej wykonywania.

Z
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Zacznij od klarownej komunikacji
Z perspektywy już nieco ponad roku dochodzę do wielu wniosków, a jednym z nich jest to, że całe narzekanie na tę czy inną formę pracy zdalnej
ma pewien wspólny mianownik. Pewnie nie jeden, ale ten rzucił mi się
w oczy. Chodzi o balans. Tak, wiem, że są takie branże, stanowiska i sytuacje
życiowe, w których o jakikolwiek balans wyjątkowo trudno na niemal każdym polu, a nierzadko słowo to stanowi początek salwy ironicznego śmiechu. Widzę też jednak, że każda ważna zmiana na lepsze bierze się z małych
gestów i mikrodecyzji. Efekt kuli śnieżnej w przeważającej większości przypadków załatwia dalszą robotę. No dobra, to przejdźmy do konkretów.
Przede wszystkim o balans trzeba chcieć zawalczyć. Znam sporo osób,
które wykonują pracę biurową, nie muszą zasuwać w pełnym słońcu na
dużej wysokości od wczesnego rana do późnego południa, a i tak czują się,
jakby to robili. Często słyszę: „Na zdalniaku nie wstawałem nawet zbyt często z krzesła, bo nie ma kuchni, ploteczek i muszę pracować non stop”. To
spory problem, o którym mało się mówi, ale wiele osób naprawdę zatraciło zdolność łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, gdy
jej fizyczny aspekt nam odebrano. Nie każdy odnajduje się w środowisku
wirtualnym i nie każdy odnajdywać się tam chce.
Tym bardziej ważne jest, aby nie uciekać z takimi dysproporcjami tylko do
swojej głowy, ale by je komunikować. Bo często pracując zdalnie, potrzebujemy po prostu zmienić na chwilę otoczenie lub po prostu spojrzeć
na coś innego. To zupełnie normalne, a mimo to wiele osób uznaje to za
temat tabu. „Bo co ktoś powie, jak akurat napisze i poczeka na odpowiedź
30 minut dłużej niż zwykle?”. Być może zwrócisz jego uwagę. Być może
zastanowi się, a być może… #nikogo.
Zanim jakikolwiek balans zapanuje w środowisku, w którym spędzamy
w sumie najwięcej godzin w tygodniu – bo praca taką przestrzenią właśnie
jest – to naprawdę warto zacząć od komunikacji.

Małe wielkie przerwy
Nanotranzycje, mądrze brzmiący termin, który wymyśliliśmy sobie na tak
proste momenty podczas dnia pracy, kiedy chcemy (całym sobą) oderwać się na chwilę od zajęć i przyjąć inną rolę, np. opiekuna, przyjaciela,
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Żeby komuś zaufać, trzeba go poznać i pozwolić mu poznać
siebie. Jakkolwiek to banalnie brzmi, inaczej nie zbudujemy
komunikacji.
biegacza czy pójść na półgodzinny spacer do parku za rogiem. Zrobić coś
dla siebie. Praca zdalna podczas pandemii sprawia, że nanotranzycje mogą
wpływać na produktywność i zdrowie psychiczne o wiele bardziej niż kiedykolwiek dotąd. To dlaczego tak mało firm o tym aspekcie w ogóle mówi?
Planujemy za dużo niepotrzebnych spotkań, nie słuchamy tej ciszy, która
naprawdę wiele znaczy. Ciszy niewypowiedzianych potrzeb innych.
W tym naszych. Skoro sami boimy się o nich komunikować, to nie ma się
co dziwić. A bardzo, ale to naprawdę bardzo często okazuje się, że zwykłe, kulturalne opowiedzenie o swoich wątpliwościach czy potrzebach
rozwiązuje sprawę szybciej niż duszenie jej w sobie. W sumie to ta druga
opcja nie rozwiązuje niczego.
Jesteśmy historyjkami, które sobie opowiadamy. O sobie i o innych. I bardzo często, gdy zamienimy te historyjki w proste pytania: „Bo w sumie to
chętnie we wtorku i czwartki koło 11 wyskoczyłbym na godzinę pobiegać.
Nie mamy wtedy spotkań, więc czy macie coś przeciwko?” – Okazuje się,
że nie tylko uzyskamy akceptację danego pomysłu, ale i pokażemy innym,
że można w ogóle o swoich potrzebach rozmawiać.
To nie jest rola wyłącznie liderów, ale komunikacji w ogóle. Można zwalić winę
na złego szefa, który nikomu nie ufa, ale wiecie, że ten szef prawdopodobnie
też sam opowiada sobie historię na różne tematy, a na koniec dnia też jakoś
nie do końca czuje się OK z tym, jak jest? No, a nad nim jest inny szef, potem
szef szefa i tak dalej. Nietrudno zgadnąć, że cisza szybko staje się totalna.
Żeby komuś zaufać, trzeba go poznać i pozwolić mu poznać siebie. Jakkolwiek to banalnie brzmi, inaczej nie zbudujemy komunikacji. Takiej prawdziwej, w której obie strony komunikować chcą i z tego komunikowania
czerpią garściami. Nie wiem, w jakim położeniu jesteś, ale coś mi podpowiada, że chyba wszyscy możemy zacząć patrzeć na siebie bardziej ludzko,
a nie systemowo. Sami te systemy na koniec dnia tworzymy.
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Letnie odchudzanie
W lecie, gdy ubrania są bardziej skąpe i pokazują to, czego
widać być nie powinno, wielu z nas poszukuje metod na szybkie
schudnięcie. Cóż z tego, skoro co nagle, to po diable, a waga
zazwyczaj wraca i to z nawiązką.

N
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Nie lubię diet eliminacyjnych, bo uważam, że posiłki powinny być zbilansowane i dostarczać organizmowi wszystkich potrzebnych składników.
Zazwyczaj, gdy potrzebuję schudnąć, zmniejszam porcje i zwiększam
aktywność fizyczną, co skutkuje szybką utratą wagi. Tym razem jednak
postanowiłam spróbować innego podejścia, czyli najpierw przypomnieć
organizmowi, że potrafi spalać tłuszcze, a dopiero potem wyrównać dietę
i zwiększyć aktywność fizyczną. Mój wybór padł na KETO, czyli prawdopodobnie najmniej intuicyjną dietę eliminacyjną, polegającą na drastycznym
obniżeniu ilości spożywanych węglowodanów i jednoczesnym podniesieniu ilości spożywanych tłuszczów. I nie mówimy tu o oliwie z oliwek czy
wyciskanym na zimno oleju rzepakowym. Nad samą dietą rozwodzić się
nie będę, bo uważam, że nie jest dla wszystkich i niewłaściwie stosowana
może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W kilku
zdaniach przedstawię tylko podstawowe założenia: organizm używa
głównie dwóch kategorii składników odżywczych w celu przekształcenia
ich w energię – węglowodanów i tłuszczy. Węglowodany to źródło podstawowe, a tłuszcze to materiał zapasowy, czyli zaskórniaki na trudne
czasy, kiedy węglowodany są niedostępne. KETO, czyli dieta ketogeniczna,
ogranicza węglowodany do średnio 30 g dziennie (chociaż niektórzy
potrafią zejść do 10 g), przez co zmusza organizm do uzyskiwania energii
z tłuszczów zgromadzonych w tkankach. W trakcie tego procesu wytwarzane zostają ketony, czyli ciała ketonowe, od których pochodzi nazwa
diety. Podobny mechanizm stosuje niesławna dieta Kwaśniewskiego, dieta
Atkinsa czy niektóre typy paleo.
Podstawowym zagrożeniem w stosowaniu diety jest możliwość wystąpienia kwasicy, która jest stanem chorobowym, więc w żadnym wypadku nie

Węglowodany to źródło podstawowe, a tłuszcze to materiał
zapasowy, czyli zaskórniaki na trudne czasy, kiedy węglowodany są niedostępne. KETO, czyli dieta ketogeniczna, ogranicza węglowodany do średnio 30 g dziennie (chociaż niektórzy
potrafią zejść do 10 g), przez co zmusza organizm do uzyskiwania energii z tłuszczów zgromadzonych w tkankach.
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powinni jej stosować ludzie z cukrzycą, niewydolnością trzustki czy innych
organów wewnętrznych. Jeśli chodzi o efekty diety, to uczciwie mówiąc, są
one absolutnie spektakularne. W stanie ketozy organizm ma uczucie sytości, trudno jest więc osiągnąć wymaganą ilość spożytych kalorii. Bez zwiększania aktywności fizycznej można spokojnie tracić około 1 kg tygodniowo,
chociaż jak dla mnie jest to dość duża utrata wagi. Należy się również
zastanowić nad tym, co stanie się, gdy wrócimy do normalnego odżywiania
i czy zrzucone kilogramy nie zaczną nam się śmiać w twarz.
Stosując KETO przez dwa miesiące, nauczyłam się jednak kilku rzeczy,
które przydadzą się na przyszłość, jako narzędzia wspomagające normalną
dietę i o nich w zasadzie chciałam opowiedzieć.

Bulletproof coffee
Jeśli jesteście tacy jak ja, to myśl o kawie z masłem i olejem powoduje, że
macie ochotę schronić się w łazience. Postanowiłam ją jednak wypróbować, chociażby po to, żeby móc uczciwie powiedzieć, że więcej jej nie tknę.
Jak się jednak okazało, kuloodporna kawa ma wiele plusów. Po pierwsze,
smakuje jak kawa ze śmietanką, a wygląda jak klasyczne latte.
Po drugie, trzeba ją dobrze zmiksować. Po trzecie, sprawia, że czujemy się
syci przez długi czas. Stosowałam ją naprzemiennie w co drugim tygodniu
i za każdym razem utrata wagi była większa niż w tygodniu bez kawy.
Przygotowując ją, trzeba jednak pamiętać o kilku dość ważnych kwestiach.
Zgodnie z oryginalną recepturą bulletproof coffee składa się z samego
naparu, dwóch łyżek stołowych masła plus jednej łyżki oleju MCT, który
jest pochodną oleju kokosowego. Taka mikstura zawiera około 400 kcal,
trzeba więc dobrze pomyśleć, jak wkomponować ją w dzienny limit.
Z pewnością jest świetna dla ludzi, którzy nie lubią jeść śniadań, jednak
nie należy jej łączyć z normalnym posiłkiem. Po drugie, jeśli pijecie słodką
kawę, to będziecie musieli użyć słodzika zamiast cukru, w przeciwnym
razie organizm zacznie natychmiast przetwarzać cukier, zaś tłuszcz odłoży
się jako materiał zapasowy. Z tego samego zresztą powodu Wasz następny
posiłek nie powinien zawierać węglowodanów. Ja zastosowałam jeszcze
inną metodę i do mojej kawy dodawałam tylko połowę zalecanej ilości
tłuszczów, czyli zawierała około 200 kcal.
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Słodziki
Sama nie używam cukru już od lat, więc kwestia słodzików, których nie
znoszę, nie spędzała mi snu z powiek. Jednak do pieczenia wypada czegoś użyć, zwłaszcza kiedy robi się KETO brownies, a słodzik słodzikowi
nierówny. Z doświadczenia mogę polecić dwa zastępniki: erythritol i owoc
mnicha. Oba mają zerową wartość kaloryczną, więc jeśli chcecie zmniejszyć ilość spożywanego cukru i obniżyć poziom insuliny, każdy z nich
będzie dobrym wyborem. Żaden z nich nie ma klasycznego „słodzikowego”
posmaku, chociaż erythritol w dużych ilościach zmienia smak wypieku.
Warto też przyjrzeć się syropom słodzącym. Większość z nich jest najzwyczajniej niesmaczna, ale można też trafić perełkę, jak na przykład Sweet
Like Syrup od firmy GoodGood. Nie dość, że smakuje świetnie, to zawiera
olbrzymią ilość błonnika, o którym za chwilę opowiem.

Z doświadczenia mogę polecić dwa zastępniki: erythritol i owoc
mnicha. Oba mają zerową wartość kaloryczną, więc jeśli chcecie zmniejszyć ilość spożywanego cukru i obniżyć poziom insuliny, każdy z nich będzie dobrym wyborem.

Błonnik
Spożywanie właściwej ilości błonnika jest niezmiernie ważne dla organizmu, ponieważ reguluje przemianę materii. W przypadku ograniczania
węglowodanów, chcąc nie chcąc, ograniczamy też błonnik, bo to jeden
z węglowodanów, tyle że nasz organizm go nie przetwarza. Trzeba więc
dobrze kombinować, żeby wilk był syty i owca cała. Osobiście używałam
czterech źródeł błonnika i były nimi maliny, orzechy, konjak i wspomniany wyżej syrop, dodawany głównie do koktajli jagodowo-warzywnych. Jagody mają najniższą wartość węglowodanów przy stosunkowo
dużej ilości błonnika i niewielkiej wartości kalorycznej.

Konjak
Nie, nie taki do picia. Gdy pozbywamy się źródeł węglowodanów, na
talerzu pozostaje nam sporej wielkości puste miejsce. W tej sytuacji
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Osobiście używałam czterech źródeł błonnika i były nimi
maliny, orzechy, konjak i wspomniany wyżej syrop, dodawany
głównie do koktajli jagodowo-warzywnych. Jagody mają najniższą wartość węglowodanów przy stosunkowo dużej ilości
błonnika i niewielkiej wartości kalorycznej.

z pomocą przyjdą produkty, których głównym składnikiem jest konjak. Jego polska nazwa to dziwidło Riviera. Roślina pochodzi z Azji, jest
popularna w Chinach, Korei i Japonii. To prawdziwe dziwidło, bo praktycznie nie zawiera kalorii, dlatego jest prawdziwym darem dla osób
na diecie. Produkuje się z niego shirataki, czyli rodzaj klusek, które rozpowszechniły się w krajach zachodnich. Można kupić zastępniki ryżu,
spaghetti, penne czy tagliatelle. W ten prosty sposób można zminimalizować ilość kalorii, nie tracąc przyjemności z jedzenia. Trzeba tylko
pamiętać, że shirataki trzeba dobrze wypłukać, a następnie osuszyć na
tyle, na ile się da. A nie da się całkowicie, bo w większości składają się
z wody. Większość zachodnich produktów jest przeznaczona dla ludzi na
diecie, więc zawiera sporą ilość błonnika. Same plusy.

Kalafior
Kalafior to bardzo uniwersalny kwiatek. W nowoczesnej kuchni może
zastąpić prawie wszystko – ryż, steki, a nawet rybę. Wystarczy owinąć płat
kalafiora w algi i niejeden z gości nie zorientuje się, że jego potrawa nigdy
nie pływała w wodzie. Dodatkowo można zrobić z niego ciasto na pizzę,
chipsy albo panierkę. Liczba kreatywnych zastosowań ciągle rośnie. Mało
węglowodanów, szeroka dostępność, dużo zastosowań. Jak tu nie lubić
kalafiora?

Intermittent fasting, czyli post
Osobiście stosowałam najmniej inwazyjną wersję postu, czyli Circardian
Rhytm. Rytm dzienny, bo taka jest jego nazwa, polega na 13-godzinnym
okresie postu i 11-godzinnym oknie jedzenia. Muszę się przyznać, że ze
względu na rytm mojego dnia było to raczej około 15 godzin postu i 9
godzin okna, ale wcale tego specjalnie nie odczuwałam. Najbardziej
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popularnym trybem jest 16:8, który w zasadzie powoduje, że opuszczamy
jeden posiłek, najczęściej śniadanie. Zaleta postu jest taka, że pomaga
nam zużyć wszystkie węglowodany dostarczone z ostatnim posiłkiem
i przejść do spalania tłuszczów. Aby to osiągnąć, powinniśmy pościć
przez przynajmniej 16 godzin, ale wartość ta może być mniejsza, jeśli
jesteśmy na diecie niskowęglowodanowej.

Aplikacje
Oczywiście technologia może wspierać nas w wielu
aspektach utraty wagi. Aplikacji jest mnóstwo,

Najbardziej popularnym
trybem jest 16:8, który
w zasadzie powoduje, że
opuszczamy jeden posiłek, najczęściej śniadanie.
Zaleta postu jest taka,
że pomaga nam zużyć
wszystkie węglowodany
dostarczone z ostatnim
posiłkiem i przejść do spalania tłuszczów.

ja jednak od lat używam w zasadzie jednej, czyli

MyFitnessPal. Przede wszystkim dlatego, że ma
olbrzymią bazę danych produktów oraz bez problemów komunikuje się z systemowym Health.
Przy okazji pokazuje nam nie tylko limit kaloryczny,
ale również wszystkie składniki odżywcze, które
powinniśmy dostarczyć organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Wersja darmowa robi
wystarczająco dużo, większości użytkowników nie
będzie potrzebne płatne premium. Ma też aplikację na Apple Watcha, pozwalającą m.in. na szybkie
dodanie kalorii wprost z nadgarstka.
Jeśli zdecydujecie się spróbować postu, to ja używam aplikacji ZERO, która jest bardzo prosta, ale
efektywna. Wersja premium pozwala na generowanie użytecznych grafów, ale nie jest konieczna.

Tak czy inaczej, mam nadzieję, że powyższe „hacki” pomogą Wam, jeśli
jesteście na diecie, albo zamierzacie takową rozpocząć. Pomimo tego, że
nie ma wątpliwości, że KETO działa, nadal nie jestem przekonana do diet
eliminacyjnych. Jak widać jednak, z każdego doświadczenia można się
czegoś nauczyć i zastosować w bardziej sprzyjających okolicznościach.
Powodzenia!
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Odchudzanie
– jak schudłem 25 kg
Gdy pierwszy raz zobaczyłem na wadze 100 kg, nie martwiłem się.
Byłem w świetnej kondycji, 4 razy w tygodniu wizyta na siłowni
i budowanie masy mięśniowej. Wszystko pod kontrolą. Jednak zdarzył
się wypadek, połamane ręce, uszkodzenia nóg i o siłowni można było
zapomnieć. Byłem uziemiony.

P
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Po wypadku przez kilka miesięcy brakowało mi intensywnego ruchu.
Kilogramy przybywały. Oczywiście w szpitalu schudłem, jednak po
powrocie do domu moja waga wskazywała coraz więcej. Gdy osiągnąłem
110 kg, wiedziałem, że nie chcę taki być.
Nie wiedziałem, co zrobić, nie czułem się dobrze psychicznie. Nie potrafiłem zmobilizować się do czegokolwiek. Wpadłem w depresję. Do tego
wydarzenia rodzinne i stres w pracy zrobiły swoje.
Przez kilka lat nie potrafiłem sobie poradzić. Będę pewnie wyśmiany, ale
pomocną dłoń wyciągnęło do mnie… Apple. Może nie w postaci ludzkiej,
ale – zegarka. Miałem wcześniej opaski fitnessowe. Jednak założenie
pierwszy raz Apple Watcha Sport było czymś przełomowym. Pamiętam
jak dzisiaj, było to 24 marca. W drodze do domu jakoś tak naturalnie
kliknąłem „Bieganie”.

Przebiegłem 400 metrów
Przebiegłem 400 metrów, potem poszedłem i znowu pobiegłem trochę.
Wyszło mi 1,5 km. Byłem tym zachwycony. Ja potrafiłem to zrobić. Nie
mogłem się doczekać rana. Wstałem trochę szybciej i przed pracą pobiegłem znowu. Tak samo. Było mi za mało i po pracy pobiegłem ponownie.
Tak każdego dnia. Przez kilka miesięcy. Z pierwszych 400 metrów zrobił
się kilometr, potem dwa… Biegałem i chudłem. Nie stosowałem diety,
ale po prostu patrzyłem, co jem. Po kilku tygodniach nagle liczba na
wyświetlaczu wagi była już dwucyfrowa. Udało mi się schudnąć do 93 kg
i tej wagi nie mogłem pokonać samym bieganiem.

Przebiegłem 400 metrów, potem poszedłem i znowu pobiegłem trochę. Wyszło mi 1,5 km. Byłem tym zachwycony. Ja
potrafiłem to zrobić. Nie mogłem się doczekać rana. Wstałem trochę szybciej i przed pracą pobiegłem znowu. Tak
samo. Było mi za mało i po pracy pobiegłem ponownie.
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Wiedziałem, że mogę wyglądać lepiej.
Wiedziałem, że mogę czuć się lepiej,
jednak nie potrafiłem iść dalej bez diety.
Chudnięcie teoretycznie jest proste.
Wystarczy jeść mniej, niż się potrzebuje.
Jednak nie jest to takie łatwe. Mnie
dopiero wizyta u dietetyka uświadomiła, jak ważne w odchudzaniu jest np.
picie wody czy sen. Zmuszam się do
picia wody.
Popełniałem wiele błędów, bo do swojego jedzenia nie dodawałem kawy pitej
w pracy. Nie piję samej kawy, ale latte.
Trzy, cztery filiżanki latte to prawie 1000
kalorii, jeśli doliczymy resztę posiłków,
to może nam wyjść nawet i 3000 kcal,
a to na pewno nie jest deficyt kaloryczny, jeśli nie uprawia się sportu.
Mnie w liczeniu kalorii pomogła jedna
z aplikacji na telefon, w której przez
kilka tygodni zapisywałem, co jem i piję.
Dokładnie zapisywałem i ważyłem. Po
kilku dniach było to proste, bo wiedziałem, ile co waży i jadłem podobne porcje. Dopiero gdy to zastosowałem wraz
z odpowiednio ustawionym zapotrzebowaniem kalorycznym, waga poleciała
w dół. Schudłem następne 10 kg.
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Popełniałem wiele błędów, bo do swojego jedzenia nie dodawałem kawy pitej w pracy. Nie piję samej kawy, ale latte. Trzy,
cztery filiżanki latte to prawie 1000 kalorii, jeśli doliczymy
resztę posiłków, to może nam wyjść nawet i 3000 kcal, a to na
pewno nie jest deficyt kaloryczny, jeśli nie uprawia się sportu.

Jojo
Taka mała zabawka, ale i fatalny dla nas objaw, gdy po diecie następuje
przyrost wagi. U mnie też to się zdarzyło. Nie doszedłem tym razem do
trzycyfrowej liczby, ale wróciłem do punktu wyjścia, czyli 93 kg. Mnie
zawsze gubią słodycze. Gdy po okresie takiej diety pozwalasz sobie na
batonika, potem jeszcze jednego, to tak może się skończyć. W diecie
brakowało mi właśnie słodyczy, nie potrafiłem się oszukać owocami.
Drugim aspektem jest czas, jaki trzeba spędzić nad przygotowywaniem
takiej diety. Dla mnie przygotowanie jedzenia dzień wcześniej i nałożenie do pudełek to strata czasu, którego mam tak niewiele. Wolę iść na
trening rowerowy lub spotkać się ze znajomymi.
Rozwiązaniem i ułatwieniem stała się dieta pudełkowa. Do tej pory
myślałem, że to strasznie drogie i niezbyt smaczne. Poszperałem w necie
i okazało się, że można mieć taką dietę już od 30 zł za dzień. Dodatkowo
było smacznie i świeżo.
Udało mi się. Schudłem prawie 30 kg. Jednak ciągle pracuję nad sobą.
To w moim przypadku pewnie praca już do końca życia. Dieta i sport.
Dzięki mojej aktywności mogę sobie pozwolić na słodycze, za którymi
przepadam.
Dzięki diecie nadal chudnę. Co ważne, nie jest ona już dla mnie uciążliwa. Bo to chyba jest najważniejsze. Każda dieta, jaką miałem do tej
pory, była uciążliwa. I właśnie to powodowało, że nie do końca się
sprawdzała. Mam też obserwację, że to chyba jest najtrudniejsze.
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W moim przypadku dużą rolę
odgrywają w procesie odchudzania
wszystkie wspomagacze technologiczne. Nie wyobrażam sobie
teraz braku możliwości śledzenia
mojej aktywności – liczby kroków,
czy tego, jak pracuję na treningach.
Mojego wydatku kalorycznego.
Waga jest wynikiem składowych,
gdzie dokładnie wiem, czy idę
w dobrą stronę, czy poprzednie dni
były źle ułożone pod względem
diety. Aplikacje, które monitorują
sen czy picie wody też mi pomagają
każdego dnia.
Potrzeba również pokory. Nie uważam, że wiem wszystko. Stosuję się
do zaleceń dietetyka, nie jest dla
mnie autorytetem ktoś z Facebooka czy Youtube’a. Wolę wiedzieć,
że doradza mi osoba, która pomogła innym, takim jak ja. Nie ma też
czarodziejskich tabletek, aparatów
do masażu czy ćwiczeń, które spowodują spadek masy ciała. Równanie jest proste – liczba kalorii
dostarczanych musi być mniejsza
od spalanych. Nie ma drogi na
skróty. Jednak można tę drogę
pokonać łatwiej.
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Rojst ’97
Powódź tysiąclecia z 1997 roku była jednym z wydarzeń, które
zapamiętam do końca życia. Wtedy pierwszy raz widziałem, jak
w moim własnym kraju przyroda pokazała swoją siłę. Wokół tego
wydarzenia rozpisana jest akcja drugiego sezonu serialu „Rojst”.
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Zapewne niektórzy pamiętają serwis streamingowy Showmax, który zakończył swoją działalność w Polsce na początku 2019 roku. Nie była to wielka
strata, choć mieliśmy możliwość zobaczenia tam kilku ciekawych produkcji.
Jedną z nich był serial „Rojst” z Dawidem Ogrodnikiem i Andrzejem Sewerynem w rolach głównych. Prawa do serialu Jana Holoubka wykupił później
Netflix i niedawno na platformie pojawił się drugi sezon, pt. „Rojst ’97”.
Jest to kontynuacja, której akcja dzieje się kilkanaście lat po pierwszym sezonie. Przenosimy się do Wrocławia 1997 roku, podczas wspomnianej wielkiej
powodzi, która to odsłania w okolicy miasta dawne zbrodnie z okresu powojennego, a także jest okazją do poznania okolicznych tajemnic.
Choć mamy tu do czynienia z powrotem bohaterów z poprzedniego sezonu,
to jednak nie oni grają tym razem pierwsze skrzypce. Na pierwszym planie
pojawia się policjantka, Anna Jass (w tej roli Magdalena Różczka), która bada
sprawę śmierci nastoletniego chłopca. Pomaga jej w tym kolega z posterunku, grany przez Łukasza Simlata.
Pierwszą rzeczą, jaką warto zrobić przed obejrzeniem nowego sezonu „Rojst”,
jest powtórka pierwszego sezonu. Osobiście tego nie zrobiłem, a że wielu
rzeczy nie pamiętałem, nie do końca rozumiałem pewne nawiązania. Dlatego
też nie chcę robić porównań dwóch sezonów. Jak jednak wypada nowa produkcja i czy warto do niej sięgnąć?
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Pomijając nieco banalną intrygę kryminalną, którą można odgadnąć już
w połowie drugiego odcinka, oraz absolutnie zbędny wątek przeszłości bohatera Andrzeja Seweryna, całość ogląda się naprawdę dobrze. Trochę obawiałem się, że zejście bohaterów pierwszego sezonu na drugi plan zaszkodzi
produkcji, jednak Magdalena Różczka gra tutaj bodajże najlepszą rolę w swojej karierze, a Łukasz Simlat udowadnia, że w pełni zasługuje na uwielbienie
tłumu, kradnąc w zasadzie każdą scenę, w której się pojawia. Podobnie jak
znana również z pierwszego sezonu Zofia Wichłacz, która dostaje tym razem
nieco więcej czasu ekranowego. W dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego
powstaje tak mało produkcji z jej udziałem.
W serialu mamy bardzo dobrze oddany klimat lat 90. ubiegłego stulecia,
co spodoba się przede wszystkim widzom dorastającym w tamtym okresie. Nie ma co się zresztą dziwić, gdyż Netflix wielokrotnie udowodnił, że
dba o tego typu szczegóły.
Każdy, kto lubi produkcje kryminalne, w których panuje gęsta atmosfera
i naprawdę dobrze oddany klimat tajemnicy, powinien zajrzeć do nowej
odsłony „Rojsta”. Nieco brakuje do ideału, ale ogląda się to naprawdę bardzo
dobrze i cieszy fakt, że tego typu produkcje powstają w naszym kraju. Jeśli
chcielibyście posłuchać o tym serialu czegoś jeszcze, to zapraszam do jednego z ostatnich odcinków podcastu Inna Kultura.
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Nobody
Każdy, kto lubi niezobowiązujące kino akcji, które niczego nie udaje, ale
za to daje czystą rozrywkę, powinien udać się do kina na film „Nikt”.
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Ilya Naishuller, reżyser „Hardcore Henry” oraz Derek Kolstad, scenarzysta „Johna Wicka”, mają dla nas coś szczególnego. „Nikt” to film
z gatunku „sam przeciwko wszystkim”, który ogląda się od początku
do końca z uśmiechem na twarzy. W roli głównej pojawia się tutaj
Bob Odenkirk, znany przede wszystkim z seriali „Breaking Bad” oraz
„Better Call Saul”.
Głównym bohaterem filmu jest były agent bliżej
nieokreślonej organizacji, który zerwał z dawnym
życiem, by zająć się rodziną. Oczywiście więk-

„Nikt” nie jest co prawda
niczym nowym, czego

szość jego bliskich nie zna jego przeszłości, a on
sam stara się z nią nie wychylać. Jak to jednak
z czasem bywa, w pewnym momencie coś w nim

byśmy już w kinie nie

pęka i postanawia dać upust wielu emocjom,

widzieli, ale mimo to

które w ostatnim czasie musiał w sobie tłamsić.

ogląda się go niemal na

Nie wychodzi z tego nic dobrego…

jednym tchu. To wszystko
dzięki dobremu tempu,

„Nikt” nie jest co prawda niczym nowym,
czego byśmy już w kinie nie widzieli, ale mimo

które w zasadzie już nie

to ogląda się go niemal na jednym tchu. To

zwalnia. Finał to jazda bez

wszystko dzięki dobremu tempu, które w zasa-

trzymanki, która spodoba
się wszystkim wielbicielom

dzie już nie zwalnia. Finał to jazda bez trzymanki,
która spodoba się wszystkim wielbicielom mocnych wrażeń.

mocnych wrażeń.
Scenarzystą filmu jest autor trylogii „John Wick”
i to wyraźnie widać, gdyż ogólny koncept jest
bardzo podobny do filmów z Reevesem. Nie
należy jednak traktować tego jako minus, gdyż
wciąż czuć tu powiew świeżości i film jest dowodem na to, że czasami
sprawdzone rozwiązania są warte zastosowania.
„Nikt” jest pozycją totalnie niezobowiązującą, która idealnie sprawdzi
się na weekendowe popołudnie. Film można obejrzeć na ekranach
polskich kin lub na amerykańskim iTunes.
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Premiery streamingowe
sierpień 2021
CODA
Ruby, dziecko niesłyszących rodziców, jest
jedyną słyszącą osobą w domu. Kiedy odkrywa
zamiłowanie do śpiewania, musi wybrać
między obowiązkami rodzinnymi a marzeniami.
Zdobywca nagrody głównej i nagrody
publiczności na festiwalu w Sundance.

Premiera: 13.08 		
		

Truth Be Told
Zanurz się w świat podcastów o prawdziwej
zbrodni. W nagrodzonym NAACP Image Award
serialu podcasterka Poppy Parnell (Octavia
Spencer) ryzykuje wszystko – nawet własne życie
– by dążyć do prawdy i sprawiedliwości.

Premiera: 20.08 			
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Beckett
W czasie wakacji w Grecji amerykański
turysta Beckett (John David Washington)
zostaje uwikłany w sprawę tragicznego
wypadku. Musi uciekać, aby ratować życie.
Próbuje dotrzeć do ambasady amerykańskiej,
aby oczyścić swoje imię, jednak władze
depczą mu po piętach, napięcie sięga zenitu,
narastają niepokoje polityczne, a Beckett
pogrąża się w niebezpiecznej sieci spisku.

Premiera: 13.08 		
		

Pan Corman
Gdyby miał więcej szczęścia, podejmował
trafniejsze decyzje i się nie garbił… Josh
Corman byłby już pewnie gwiazdą rocka.
Na razie jednak uczy piątoklasistów i choć
uwielbia swoich uczniów, regularnie
doskwiera mu melancholia i poczucie
bezsensu.

Premiera: 06.08
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Zmęczenie materiału
To chyba pierwszy raz, od kiedy piszę teksty do iMagazine, gdy poczułem,
że – serio – nie mam nic ciekawego do powiedzenia. I nagle doszło do
mnie dlaczego. Przecież mam pisać felietony o muzyce, którą kocham, bez
której naprawdę nie mogę żyć.

FELIETONY
MUZ YK A

187

Ostatnio jednak doszło do sytuacji,
w której stwierdziłem z wielkim
smutkiem, że w muzyce nie pojawia się już nic nowego, że żyjemy
w czasach, w których wytwórnie
muzyczne wraz z producentami
serwują nam kolejne wersje tego
samego, owinięte w jedynie delikatnie zmienione opakowanie.
I tak siedziałem sobie w swoim
domu, słuchając nowej płyty Johna
Mayera i zastanawiałem się nad
tym, dlaczego nawet mój ulubiony
Mayer stworzył album, na którym
połowa utworów do siebie nie
pasuje, a druga połowa jest kalką
czegoś, co znamy z przeszłości.
Najsmutniejsze było w tym wszystkim chyba to, że nie mogłem
znaleźć nic nowego czy też innowacyjnego w płycie, o której Wam
teraz piszę. Ot co, po prostu bardzo
dobrze napisane i wyprodukowane
utwory, ale czy zmienią świat? Nie.
Przypomniałem sobie wtedy, że tak
naprawdę mamy z tym do czynienia
już od kilku lat. Z czym? Ano z tym,
że muzyka jest miałka, odtwórcza,
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a warstwa liryczna to często odmiana czasownika „kochać” przez wszystkie osoby, przypadki etc.
Przestało mi to jednak wystarczać – myślę, że głównym powodem takiej
sytuacji są czasy, w których żyjemy. Myślę, że my wszyscy potrzebujemy
od muzyki i sztuki in general czegoś więcej, niż obecnie dostajemy.
Było naprawdę źle, gdy wtem puściłem sobie ubiegłoroczny krążek Taco
Hemingwaya – „Jarmark” i doznałem olśnienia. Dobra muzyka istnieje,
ale możliwe, że Rock is Dead to nie puste słowa, a najzwyczajniej w świecie prawda.
Poza rapem i hip-hopem próżno bowiem w dzisiejszych czasach szukać tekstów i kawałków „o czymś” – oczywiście w rapie też zdarzają się
utwory błahe, ale dzieje się to obecnie rzadziej niż w przypadku muzyki
rockowej czy popu. Pomyślcie tylko – w latach 60. XX w. to The Beatles
byli zespołem popowym – a dziś? Traktujemy ich jak bogów ambitnego
grania – niezła ironia, co nie?

Było naprawdę źle, gdy wtem puściłem sobie ubiegłoroczny
krążek Taco Hemingwaya – „Jarmark” i doznałem olśnienia.
Dobra muzyka istnieje, ale możliwe, że Rock is Dead to nie
puste słowa, a najzwyczajniej w świecie prawda.

W każdym razie – nie zrozumcie mnie źle – kocham rocka, metal i całą resztę
gitarowych gatunków, które mamy na tej planecie. Kocham też muzykę z przekazem i tego w dzisiejszych czasach brakuje nam wszystkich niezmiernie. W końcu
nie tak dawno ktoś rzekł, parafrazując: „Jeśli dzisiejsza muzyka buntu to nowy
krążek Sanah, to ja nie wiem co się z nami stanie” – myślę, że coś w tym jest
i nam wszystkim życzę tego, żeby na scenie muzycznej już wkrótce pojawiło
się nowe Rage Against The Machine. W końcu nie ma systemu idealnego, a bez
rebelii nie ma postępu i szybkiego ruchu na przód.
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Grillowana karkówka
z jabłkami

MAKOWA KUCHNIA

191

Skład:

Czosnek obrać i drobno posiekać lub przecisnąć przez pra-

• 4 plastry karkówki

skę, dodać resztę składników i wszystko dokładnie wymie-

po ok. 1–1,5 cm

szać. Mięso umyć, osuszyć i lekko rozbić tłuczkiem. Każdy

grubości

plaster mięsa dokładnie posmarować marynatą, przełożyć

• 1 duże kwaśne
jabłko

do pojemnika lub zamykanej torebki i odstawić na kilka
godzin do lodówki (najlepiej na całą noc).

• 1 szklanka cydru
• 1 łyżka brązowego
cukru
• 1 łyżeczka
cynamonu

Zalewa do
karkówki

Jabłka umyć, nie obierać, wydrążyć gniazda nasienne
i pokroić w grube plastry. Skropić octem jabłkowym lub
sokiem z cytryny. Przed samym grillowaniem każdy plaster jabłka posypać brązowym cukrem wymieszanym
z cynamonem.
Mięso po wyjęciu z lodówki piec na rozgrzanym grillu po ok.

• 2–3 ząbki czosnku

10–15 min z każdej strony, mniej więcej na 10 min przed koń-

• 1 łyżeczka papryki

cem grillowania dodać jabłka i podpiec je delikatnie z obu

wędzonej (rów-

stron, uważając, żeby się nie przypaliły. Podczas grillowania

nie dobrze może

mięso należy polewać cydrem.

być słodka, ale
wędzona daje specyficzny smak)
• ½ łyżeczki ostrej
papryki chili
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżka octu
jabłkowego
• ½ łyżeczki ostrej
musztardy
• ½ łyżki keczupu
• 2 łyżki oleju
• sól, pieprz

DOSTĘPNY NA

