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ZNAJDŹ IDEALNE 
ROZWIĄZANIE SMART
Stwórz  inteligente oraz bezpieczne 
miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny.

SMART INDOOR CAMERA
Jedyna Inteligentna Kamera Domowa 

potrafiąca rozpoznawać twarze oraz 

zapewniająca dostęp do wszystkich funkcji 

bez dodatkowych opłat abonamentowych.

ZESTAW GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH 
SMART VALVES SET

Oszczędzaj nawet do 37% na zużyciu energii oraz zredukuj emisję 

dwutlenku węgla z inteligentnym termostatem NETATMO Valves. 

Zarządzaj centralnym ogrzewaniem mieszkania ze smartfona. Zmieniaj 

oraz reguluj temperaturę w pomieszczeniach z domu, podróży i każdego 

innego miejsca na świecie. Wróć z wakacji i zastań ustawioną wcześniej 

temperaturę. Stwórz plan w oparciu o codzienne czynności dla każdego 

pomieszczenia. Zapewniaj komfort cieplny tylko w tych pomieszczeniach 

w których potrzebujesz - w danej chwili w ciągu dnia oraz w nocy podczas 

snu...

SMART LOCK

NUKI Smart Lock to inteligentny system pasujący do większości zamków, 

który zamknie lub otworzy drzwi bez używania klucza, rozpoznając Twój 

smartfon lub smart watch.

System może być obsługiwany za pomocą darmowej aplikacji „NUKI 

SMART LOCK“ dostępnej w App Store oraz Google Play. Aplikacja 

umożliwia przypisanie stałych dostępów dla różnych użytkowników 

w danych przedziałach czasowych, określonych dniach lub stały dostęp. 

www.salonydenon.pl

SMART OUTDOOR CAMERA
Otrzymuj ostrzeżenia w czasie rzeczywistym 

i zmuś intruzów do ucieczki w przypadku 

wejścia na teren Twojej posiadłości.

DOORBELL
Możesz odpowiedzieć na każde pukanie do 

drzwi za pośrednictwem swojego smartfona – 

bez względu na to, czy jesteś w domu, w pracy, 

czy na drugim końcu świata.

http://salonydenon.pl


PAWEŁ JOŃCA
@paweljonca

Okiem Pawła Jońcy
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Ultralekkie Sound Blaster JAM V2 są obecnie 
wyposażone w Bluetooth 5.0 i zaawansowane 
kodeki audio, aptX™ HD i aptX™ Low Latency, 
które zapewniają najlepsze bezprzewodowe 
doznania odsłuchowe.

Ciesz się bogatym, porywającym dźwiękiem
i swobodnie przełączaj się między dwoma 
urządzeniami źródłowymi Bluetooth dzięki funkcji 
Multipoint, nie tracąc ani chwili muzyki.

Doświadczaj czystości głosu podczas połączeń 
dzięki nowej konfiguracji dwóch mikrofonów
i technologii redukcji szumów, oraz pracą na 
baterii nawet do 22 godzin.

photo by
Carl Elgin

Moje ulubione słuchawki do rozmów 
nawet w głośnym otoczeniu, treningów

i odpoczynku, nie męczą uszu,
a ten bas!!! :)

Roksana Słupek - mistrzyni Polski 2020
w triathlonie na dystansie olimpijskim

https://www.euro.com.pl/sluchawki/creative-sound-blaster-jam-v2.bhtml?gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE3w7Nzri5IhHxtI_0e0-8IcCboOkT5D42KHJY7bGeLyitxSCwqHBdBoCKf0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Wrzesień – tradycyjny powrót do szkoły. Poka-
zujemy Wam najciekawsze, naszym zdaniem, 
promocje dla uczniów i studentów, jakie propo-
nuje iSpot wraz z Apple. Wrzesień to moment, 
w którym zazwyczaj odbywały się targi IFA 
w Berlinie, gdzie pokazywano najnowsze trendy 
technologiczne i produkty. W tym roku niestety 
nie odbyły się. Nic nie szkodzi. Producenci dosto-
sowali się do „nowej” rzeczywistości i prezentują 
swoje nowe produkty w pełni zdalnie lub w bar-
dzo ograniczonych grupach. Właśnie m.in. taką 
najgorętszą nowość Wam prezentujemy – naj-
nowsze, składane telefony Samsunga – Galaxy 
Z Flip3 5G oraz, mojego faworyta, Galaxy Z Fold3 
5G, w pakiecie z nowymi słuchawkami Buds2 
i zegarkami Galaxy Watch4.

Ponadto w numerze znajdziecie najnowsze audio od 
Loewe i Creative, ciekawe projektory Xiaomi i Sony, 
intrygujące felietony o mocnym podtekście sporto-
wym. Nie zabrakło też najnowszych samochodów.

Czytajcie nas – warto!   Dominik Łada
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W iMad za 1 zł zrobisz 

diagnostykę, wyczyścisz 

głośniki, mikrofon i porty.

Twój iPhone zaczyna działać 

nie tak, jak powinien?

Umów się przez

Odwiedź nas w salonach.

https://booksy.com/pl-pl/s/1_polska?query=imad
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Uaktualnienie firmware 
dla AirTagów

Czytaj dalej....

Aktualizacja 
oprogramowania 
nowego Siri 
Remote

Czytaj dalej....
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iPhone 13 w sklepach 
17 września

Czytaj dalej....

Apple płaci 100 milionów 
dolarów i zgadza się na 
wiele zmian w App Store

Czytaj dalej....

Apple Event prawdopobnie 
odbędzie się 14 września

Czytaj dalej....
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Nagrody EISA 2021-2022 
przyznane – iPhone 
najlepszym smartfonem

Czytaj dalej....

Standard inteligentnego 
domu „Matter” opóźniony 
do 2022 r.

Czytaj dalej....

Nowe dane IDC i 
Strategy Analytics 
dotyczące produ-
centów telefonów

Czytaj dalej....
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Właściciele kilkupokojowych mieszkań i jednorodzinnych domów mie-
wają problemy ze zbyt długim buforowaniem lub zanikającym sygnałem 
sieci bezprzewodowej, tzw. martwymi strefami WiFi. System Deco X68 
od TP-Link pozwala w prosty sposób rozwiązać te i wiele innych proble-
mów. Urządzenia sprostają wymaganiom nawet najbardziej wymagają-
cych użytkowników.

System mesh TP-Link Deco X68 pracuje w najnowszym standardzie WiFi 
6 i zapewnia niesamowite prędkości, zasięg, pojemność oraz stabilność 
transmisji bezprzewodowej. Połączenie kilku współpracujących ze sobą 
jednostek Deco X68 umożliwia stworzenie wydajnego systemu WiFi nawet 
w dużym mieszkaniu czy wielopiętrowym domu. Kiedy użytkownik prze-
mieszcza się po domu, jego mobilne urządzenie, np. smartfon czy tablet 
zawsze połączy się z tym routerem Deco, który w danym momencie 

Najnowszy system mesh 
w standardzie WiFi 6 od 
TP-Link – Deco X68  
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oferuje najlepsze połączenie – transfer nie zostanie przerwany, dane nie 
będą się buforować, a spadki prędkości będą nieodczuwalne. 

Wystarczą dwie jednostki Deco X68, aby stworzyć wydajną sieć bezprze-
wodową w całym domu. W razie potrzeby, system można rozbudowy-
wać o kolejne urządzenia. Nowy model jest kompatybilny ze wszystkimi 
poprzednimi urządzeniami z serii TP-Link Deco.

Deco X68 pracuje w standardzie WiFi 6 i zapewnia prędkości dochodzące 
do 3600 Mb/s w trzech pasmach transmisji: w pierwszym paśmie 5 GHz do 
1802 Mb/s, w drugim 5 GHz do 1201 Mb/s oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. 

Dzięki dwóm gigabitowym portom Ethernet w każdym urządzeniu, mesh 
Deco X68 gwarantuje także szybkie połączenia przewodowe. To rozwiąza-
nie pozwoli sprzętom takim jak komputery, smart TV czy konsole do gier 
pracować z jeszcze większą wydajnością.

Mesh wykorzystuje szereg technologii wspomagających, m.in. OFDMA oraz 
MU-MIMO. Technologie te zwiększają jego wydajność i dają możliwość jed-
noczesnej transmisji danych poprzez kilka strumieni. 

Deco X68 zyskuje niezwykłą przepustowość i pojemność sieci. Co ciekawe, 
jej wydajność utrzymuje się na stabilnym poziomie nawet wtedy, gdy jest 
z nią połączonych około 150 urządzeń. Deco X68 wyposażono także w QoS, 
dzięki któremu można nadawać priorytety swoim urządzeniom i aplika-
cjom, zwiększając ich wydajność.

Deco X68 to także kompleksowa ochrona sieci użytkownika. Za ochronę 
transmisji odpowiadają szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link Home-
Shield, które zapewniają dostęp do w pełni personalizowanych funkcji 
i pozwalają stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową dostosowaną do 
konkretnych potrzeb. Użytkownik ma także możliwość tworzenia oddziel-
nych profili dla każdego domownika i ustawiania dla każdej z osób limitów 
czasowych. Nowe Deco posiada także rozbudowane opcje kontroli rodzi-
cielskiej (np. blokowanie dostępu do niepożądanych treści) zapewniające 
bezpieczeństwo także najmłodszym użytkownikom Internetu.  

AKTUALNOŚCI 24



Konfiguracja i zarządzanie systemem Deco X68 są bardzo proste. Wystar-
czy skorzystać z aplikacji TP-Link Deco, udostępnionej na urządzenia 
z systemem Android i iOS. Aplikacja umożliwia także konfigurację sieci 
dla gości, weryfikację połączonych urządzeń, przydzielanie im prioryte-
tów, a także sama wskaże najlepsze miejsca do instalacji routerów Deco. 
Meshem można także sterować za pomocą prostych poleceń głosowych 
po sparowaniu jednostki z głośnikiem Alexa.

Deco X68 dostępne jest w zestawie z dwoma jednostkami w cenie około 
1500 zł. Mesh posiada trzyletnią gwarancję producenta.

Więcej informacji na temat Deco X68 dostępnych jest na stronie internetowej.

AKTUALNOŚCI 25

https://www.tp-link.com/pl/home-networking/deco/deco-x68/


iOS/iPadOS 15 i macOS 
Monterey będą chroniły 
nas i nasze dzieci przed 
pornografią

Czytaj dalej....

Strona Apple przeszła 
redesign i po 6 latach 
wrócił przycisk „Sklep”!

Czytaj dalej....

Fragment opakowania 
iPhone’a 13 i paska Apple 
Watch Series 7

Czytaj dalej....
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Ponad 100 milionów ludzi 
korzysta z Apple Watchy

Czytaj dalej....

Niestandardowe domeny 
e-mail w iCloud+ już 
dostępne w wersji beta

Czytaj dalej....

iPhone 13 z ulepszonym 
Face ID

Czytaj dalej....
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Tim Cook i inni prezesi 
spotkają się z prezydentem 
USA Joe Bidenem

Czytaj dalej....

Apple Watch Series 7 
w większych rozmiarach?

Czytaj dalej....

FBI: Kalifornijczyk uzyskał 
dostęp do tysięcy kont 
iCloud

Czytaj dalej....
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JBL Bar 5.0 Multibeam to tegoroczny laureat nagrody EISA 2021-2022 
w kategorii „Soundbar kompaktowy EISA 2021-2022”. Jest wyjątkowy 
i wyposażony w dźwięk Virtual Dolby Atmos® oraz technologią Multi-
beam™! Pozwala doświadczyć przestrzennego, otaczającego dźwięku 3D 
w domowym zaciszu!

W uzasadnieniu przyznanej nagrody możemy przeczytać: „Bar 5.0 Multi-
beam ukrywa w swojej niewielkiej obudowie wiele talentów technicznych 
i akustycznych. To soundbar z sekcją niskotonową – bez dodatkowego, 
zewnętrznego subwoofera, który zawsze wymaga przygotowania dodatko-
wego miejsca, co wielu użytkownikom sprawia nie lada kłopot. Pięć aktyw-
nych przetworników różnych kanałów napędza cztery membrany bierne, 
zapewniające prawidłowy, dobrze zintegrowany bas. Procesor Virtual 
Dolby Atmos wraz z firmową, automatyczną kalibracją Multibeam kreuje 
scenę szeroką i wysoką, z dobrze lokalizowanymi efektami, podczas gdy 
stabilne i wiarygodne dialogi biegną z kanału centralnego. Odtwarzanie 

Nagroda EISA 2021-2022 dla 
soundbara JBL Bar 5.0 Mutlibeam
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muzyki jest możliwe z różnych źródeł 
(Chromecast, Bluetooth, wejścia HDMI 
i optyczne).”

JBL Bar 5.0 Multibeam sprawia, że oglą-
danie filmów lub granie w gry staje się 
jeszcze bardziej realistyczne. W ten spo-
sób można poczuć, jak brzmienie okala 
użytkownika z każdej strony. Soundbar 
nie wymaga dodatkowego subwoofera, 
a oferowane technologie Chromecast, 
AirPlay oraz Alexa Multi-Room Music 
(MRM) zapewniając niezwykłą łatwość 
strumieniowego przesyłania muzyki 
w znakomitej jakości oraz opcje multi-
room. Łącze Bluetooth umożliwia słu-
chanie muzyki również ze smartfona lub 
tabletu. Elegancki design głośnika JBL Bar 
5.0 MultiBeam, za sprawą atrakcyjnego 
wzoru maskownicy i metalowego wykoń-
czenia, wpasuje się w każdy wystrój 
wnętrz. Soundbar jest kompaktowy 

AKTUALNOŚCI 30



i łatwy w obsłudze – można nim sterować 
przy pomocy posiadanego pilota TV lub 
intuicyjnie działającego pilota dołączo-
nego do zestawu.

Przyznana nagroda EISA 2021-2022 jest nie 
tylko ukoronowaniem funkcjonalności 
soundbara. Jest też dowodem, że soundbar 
jest najlepszym produktem w swojej klasie! 
To dobra informacja dla wszystkich obecnych 
i przyszłych użytkowników tego produktu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Ogólne dane techniczne
• Model: BAR 5.0 MULTIBEAM
• Łączna moc wyjścia głośnika (maks. przy THD 

1%): 250 W
• Łączna moc wyjścia soundbara (maks. przy 

THD 1%): 5 x 50 W
• Przetwornik: 5 przetworników racetrack 48 mm 

x 80 mm + 4 radiatory pasywne 75 mm
• Zasilanie: 100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz
• Wejście HDMI Video: 1
• Wyjście HDMI Video (z obsługą zwrotnego 

kanału audio): 1
• Wersja HDMI HDCP: 2.3
• Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL): 92 dBA
• Pasmo przenoszenia: 50Hz – 20KHz
• Wejścia audio: 1 Optical, Bluetooth, Chrome-

cast, AirPlay 2, Alexa MRM, USB

Parametry sieci bezprzewodowej
• Wersja Bluetooth: 4.2
• Profil Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
• Sieć Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 

GHz)
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 709,0 x 60,5 x 

100,5 mm
• Masa: 2.8kg
• Sugerowana cena detaliczna: 1799 zł
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Apple pracuje zdalnie do 
początku 2022 – czyli bez 
zaskoczeń

Czytaj dalej....

Wyższa cena 
nadchodzących 
MacBooków Pro

Czytaj dalej....

Tytanowe iPady za rogiem

Czytaj dalej....
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Tytuł

Czytaj dalej....

Gurman: Na Face ID lub 
Touch ID pod ekranem 
jeszcze poczekamy

Czytaj dalej....

Mysz w klawiszu? Patenty 
Apple zaskakują

Czytaj dalej....
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Netflix wprowadza 
teraz obsługę dźwięku 
przestrzennego

Czytaj dalej....

E-mail od Steve’a Job-
sa potwierdza, że   Apple 
rozważał wprowadzenie 
iPhone’a nano w 2011 roku

Czytaj dalej....

Odebrano z innego 
urządzenia

Czytaj dalej....
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15 sierpnia w Pucku zakończył się tegoroczny cykl zawodów o Puchar 
i Mistrzostwa Polski w kitesurfingu i wingfoilu Xiaomi Kite Cup driven by 
Land Rover. Zawodnicy przepłynęli łącznie 10 087,3 km, co oznacza, że 
organizatorzy przekażą 30 261,90 zł na ochronę Bałtyku. 

Xiaomi było sponsorem tytularnym tegorocznego cyklu zawodów Kite 
Cup. W tegorocznej edycji czołówka polskich kitesurferów ścigała się 
na Bałtyku w Rewie, Krynicy Morskiej i Pucku. Warunki w każdym z tych 
miejsc były bardzo różne, ale pozwoliły na rozegranie zawodów w 4 
głównych konkurencjach: Freestyle, Formula Kite, Arrows Open oraz 
Wingfoilu. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Polski Zwią-
zek Kiteboardingu.

Xiaomi wraz ze sportowcami dba o Bałtyk
W tegorocznej edycji ich uczestnicy zadbali o środowisko czyli Bałtyk, 
który stwarza świetne warunki do uprawiania kitesurfingu. Każdy zawodnik 

Finał zawodów Xiaomi Kite 
Cup driven by Land Rover
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był wyposażony w zegarek Xiaomi Mi Watch, który zliczał przepłynięte 
kilometry. Za 1 km organizatorzy naliczali 3 zł. W sumie zawodnicy poko-
nali łącznie 10 087,3 km, co oznacza, że na ochronę Bałtyku, za pośrednic-
twem Fundacji MARE, przekazano aż 30 261,90 zł! 

– To były trzy weekendy pełne fantastycznych, sportowych emocji na 
wysokim poziomie. W imieniu marki Xiaomi dziękuję za udział wszystkim 
zawodnikom, a zwycięzcom gratuluję imponujących wyników. Cieszymy 
się, że dołączyliśmy do kitesurfingowej rodziny i już nie możemy doczekać 
się kolejnego cyklu zawodów – mówi Jolanta Stryjczak, Head of Public 
Relations for Xiaomi CEE&Nordics – Dumni jesteśmy również z tego, że 
dzięki wykorzystaniu technologii Xiaomi w warunkach sportu ekstremal-
nego mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do działań na rzecz ochrony Morza 
Bałtyckiego – dodaje.

Finałowe zawody XIAOMI KITE CUP driven by LAND ROVER, rozgrywane 
w Pucku, potwierdziły świetną dyspozycję polskich kitesurferów. Aktualna 
mistrzyni świata Formula Kite Junior, Julia Damasiewicz, w Pucku zdobyła 
Mistrzostwo w kategorii U19 oraz kategorii Open wśród kobiet, wygrywając 
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z Magdaleną Woyciechowską. Jan Koszowski, mistrz świata w konkurencji 
Arrows Open do lat 17, w Pucku potwierdził wysoką formę również wygry-
wając te. Poza wyścigami w Formule Kite i Wingfoil Race warunki pozwoliły 
też na rozegranie spektakularnej konkurencji – Freestyle. Wśród kobiet 
triumfowała Martyna Konkel przed Katarzyną Lange. W kategorii Open 
Men najlepszy okazał się Marek Rowiński wykonując trick Back mobe 5. 
Za nim na podium uplasowali się Mateusz Włodarczyk i Wojciech Maty-
siak. Rowiński zdobył też Puchar Polski za cały sezon. Wśród młodzików 
w Pucku miejsca od 1 do 3 zajęli odpowiednio Maksymilian Mielczarek, 
Krzesimir Przybyłowski, Jakub Kapturski.

W przerwie między zawodami zawodnicy, ich rodziny, ale także turyści 
przyglądający się ich zmaganiom na wodzie mogli zapoznać się z naj-
nowszymi produktami Xiaomi, a także wygrać je w konkursach organi-
zowanych dla plażowiczów i kibiców. Finały zawodów w Pucku oglądali 
też zaproszeni przez Xiaomi przedstawiciele czołowych polskich mediów 
i serwisów technologicznych. 

Przystań Xiaomi pożegna wakacje we 
Władysławowie
Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover już za nami, ale marka Xiaomi nie 
żegna się jeszcze z morzem! W najbliższy piątek rozpocznie się ostatni tur-
nus Przystani Xiaomi nad Bałtykiem.
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Dotychczas mobilna strefa rozrywki Xiaomi odwiedziła Międzyzdroje, 
Kołobrzeg i Łebę, a już od najbliższego piątku (20 sierpnia) wczasowicze 
będą mogli znaleźć Przystań Xiaomi we Władysławowie (do 31 sierpnia).

W specjalnie przygotowanych punktach każdy chętny może przetestować 
i zakupić wybrane produkty Xiaomi, wziąć udział w konkurencjach sporto-
wych oraz konkursach z nagrodami.

Przez 54 dni trwania akcji Xiaomi planuje rozdać ponad 15 000 różnych 
upominków. Wśród atrakcji są m.in. warsztaty z jogi i zumby, „piłeczkowy 
labirynt”, gigantyczna jenga, zawody w limbo i klasyczna gra w bule. 
Mówimy „NIE” plażowej nudzie i zapraszamy do „Przystani Xiaomi”.

Warto śledzić media społecznościowe Xiaomi Polska, a w szczególności 
hashtag #XiaomiPrzystan, pod którym pojawiają się specjalne, wakacyjne 
promocje: Facebook, Instagram.

Więcej informacji na temat produktów w Polsce: www.mi.com
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iCloud dla Windows zaktu-
alizowany o nową aplikację 
do zarządzania hasłami

Czytaj dalej....

iPad 9. generacji z szyb-
szym procesorem i cieńszą 
konstrukcją

Czytaj dalej....

Polsat Go z aplikacją dla 
Apple TV, darmowe klasyki 
i telewizja Polsat w nowym 
wydaniu

Czytaj dalej....
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Akcesoria od iMaców 
M1 dostępne do 
kupienia osobno
– Magic Keyboard, 
Magic Trackpad 
i Magic Mouse

Czytaj dalej....

Apple przygotowuje obsługę 
dźwięku przestrzennego 
i bezstratnego na HomePodach

Czytaj dalej....

Google Pixel 6 i 6 Pro 
z customowym SoC 
zapowiedziany oficjalnie

Czytaj dalej....
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Google wymaga szczepień. 
Kto wróci jesienią do biur?

Czytaj dalej....

Telewizory TCL są „cyberbezpieczne”

Czytaj dalej....
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Wilson ONE xD to głośnik z technologią bezprzewodową Bluetooth na 
pokładzie. Niezależnie od tego, czy jest używany w miejscu pracy, do 
słuchania ulubionej muzyki w drodze, czy jako narzędzie motywacyjne 
do treningu w terenie, zapewni mocny i dynamiczny dźwięk towarzysząc 
swojemu właścicielowi dokądkolwiek się udaje, nawet jeśli jest to tylko 
sąsiedni pokój jego mieszkania.

Wilson ONE xD jest wyposażony w technologię wspierającą dynamikę 
basów i wysokiej jakości przetwornik z mocnym magnesem zwiększają-
cym moc z miniaturowego głośnika. Będziesz zdumiony tym, jak wiele 
wspaniałego dźwięku wydobywa się z tak przenośnego głośnika.

Wykorzystując technologię Bluetooth, przenośny głośnik Wilson ONE 
xD może połączyć się i współpracować z wybranym cyfrowym asysten-
tem głosowym. Co więcej, połączenie True Wireless oznacza, że można 

WILSON One xD
Głośnik przenośny bluetooth - idealny 
Towarzysz w pracy, domu i w drodze

AKTUALNOŚCI 42



sparować dwa głośniki ONE xD tak, aby 
stworzyć miniaturowy i przenośny system 
stereo.

Wilson ONE xD może być Idealnym 
głośnikiem dla miłośnika muzyki w nie-
mal każdym wieku. Bardzo wytrzymały 
i zgodny z normą wodoszczelności klasy 
IPX5, może pochwalić się nawet 12-godzin-
nym czasem pracy na jednym pełnym 
naładowaniu wbudowanego akumulatora. 
Nie boi się deszczu i zachlapania, kurzu 
i innych elementów, którymi może zasko-
czyć matka natura. 

Przenośny głośnik Wilson ONE xD zapew-
nia potężny dźwięk w obudowie na tyle 
małej, że mieści się w dłoni. Urządzenie 
jest wyposażone w praktyczny i elegancki 
pasek, dzięki czemu można go założyć na 
przegub dłoni lub przytroczyć do plecaka 
i słuchać muzyki w drodze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
• Rodzaj produktu: głośnik bezprzewodowy 

Bluetooth
• Typ: mono
• Przetwornik: 1x 1,5” pełnozakresowy o dużej 

mocy
• Radiatory pasywne: 2
• Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz
• Efekty Dynamic Bass
• Moc wyjściowa: 5 W (RMS)
• Zniekształcenia THD: <1%
• S/N: >70db
• Prąd ładowania: 1A
• Akumulator: 2000mAH, do 12 godzin 

odtwarzania
• Bluetooth: V4.2 A2DP1.3 AVRCP1.5, Volume Sync
• Wejście: AUX 3.5 mm; 500mv czułość na wejściu
• Sterowanie 4 przyciski: głośność +, głośność -, 

Bluetooth, zasilanie
• LED czerwony: ładowanie lub niski poziom 

naładowania
• LED niebieski: wskazanie statusu
• Obudowa: ABS+TPE Double Injection, Fabric 

Grill
• Wodoszczelność: IPX5
• Dołączone akcesoria: pasek na rękę, kabel USB, 

instrukcja obsługi
• Wymiary produktu: 97 x 81 x 36 mm
• Waga netto: 0,35 kg
• Głośnik jest już dostępny w cenie detalicznej 

149 zł
• Do kupienia w salonydenon.pl
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


Promocje obejmują studentów, uczniów, wykładowców i nauczycieli.

MacBook Air i Pro
Oba MacBooki – Air i Pro – objęto 11% zniżką z opcją dokupienia torby lub 
etui Tucano w cenie 1 zł.

To oznacza, że MacBook Air z M1 ze zniżką edukacyjną zaczyna się 
od 4887,06 PLN. W ogóle uważam, że to obecnie najlepszy komputer 
dostępny w ich ofercie „dla reszty z nas”, bo nie ma wentylatora, dzięki 

Back to School z iSpot
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n Każdego roku z okazji „powrotu do szkoły” („Back to School”) iSpot 
przygotowuje promocje dla kwalifikujących się klientów, które są świetną 
okazją do zdecydowania się na przesiadkę na Maca lub kupno nowszego 
modelu. Biorąc pod uwagę Apple’a przesiadkę na ich własne układy M1, to 
dobry moment na skorzystanie z takiej promocji.
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czemu jest zawsze cichy, a różnica wydajności względem modelu Pro jest 
niewielka. Warto natomiast rozszerzyć mu RAM do 16 GB, jeśli zamierzacie 
coś więcej na nim robić oraz dobrać sobie odpowiednią pojemność SSD 
do potrzeb. Pamiętajcie, że M1 w Airze występuje w dwóch odmianach 
– z 7- i 8-rdzeniowym GPU. Realnie niewiele osób odczuje różnicę pomię-
dzy nimi, szczególnie jeśli nie będą w pełni go obciążać, a sam komputer 
zapewnia wydajność zbliżoną do komputerów stacjonarnych wyposażo-
nych w mocne procesory.

MacBook Pro 13” z M1 jest prawie identyczny z opisanym Airem, ale kon-
strukcyjnie się od niego różni. Po pierwsze, ma jaśniejszy o 100 nitów 
ekran, a po drugie, wyposażono go w jeden lub dwa wentylatory, zależnie 
od modelu, dzięki czemu oferuje nieprzerwaną wydajność niezależnie 
od długości trwania obciążenia procesora i karty graficznej. Jego cena, 
ze zniżką edukacyjną, zaczyna się od 6297,06 PLN, co również uważam 
za bardzo korzystną ofertę. Analogicznie, jak w przypadku Aira, warto 
rozszerzyć RAM do 16 GB w miarę możliwości oraz wyposażyć się w SSD 
o odpowiedniej wielkości.
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Mac Mini i iMac 24”
Stacjonarna linia Maców wyposażona w Apple M1 również została objęta 
promocją ze zniżką edukacyjną, wynoszącą 6%.

Mac Mini to jeden z najfajniejszych komputerów tej klasy. Jest mały, można 
go łatwo przewozić ze sobą w razie potrzeby, ma korzystną cenę i oferuje 
pełną wydajność komputerów z M1. Jego cena, ze zniżką edukacyjną, 
zaczyna się od 3477,06 PLN, co oznacza, że nawet w wielokrotnie wyższej 
cenie nie kupicie nic o zbliżonej wydajności. Mini to jednak sam komputer, 
który wymaga zewnętrznego monitora (HDMI, USB-C lub Thunderbolt) 
i akcesoriów, w postaci klawiatury i chociażby myszki.
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Dla kontrastu iMac 24” to zintegrowany komputer z ekranem, który rów-
nież oferuje ogromną wydajność, ale przyciąga wzrok przede wszystkim 
swoim genialnym ekranem Retina 4,5K (4480 × 2520 px), obsługującym 
przestrzeń P3 oraz kolorową, aluminiową obudową, pod którą również 
dobrano akcesoria. Model podstawowy zaczyna się od 6391,06 PLN, co 
jest również niezrównaną ofertą, szczególnie biorąc pod uwagę, jak dobry 
jest sam ekran.

W obu przypadkach pamiętajcie o RAM i SSD, a w przypadku iMaca rów-
nież o modelu, bo ma różnie dobrane akcesoria, np. tańsze modele mają 
mniej portów USB, a klawiatura nie ma Touch ID.
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Akcesoria
W ofercie nie mogło zabraknąć akcesoriów do powyższych komputerów.

Warto zainteresować się hubem USB Greencell, który rozszerza ich możli-
wości i którego objęto zniżką 100 PLN.

Przygotowano też dwa rodzaje pamięci flash – pendrive Samsunga na 
USB-A i USB-C o pojemności 256 GB ze zniżką 80 PLN oraz świetny SSD T5 
Samsunga, o pojemności 500 GB, ze zniżką 10 PLN.

Osoby, które potrzebują dodatkowej zewnętrznej klawiatury i myszki Blu-
etooth dla Maca, powinny spojrzeć na zestaw od Logitecha, objęty zniżką 
10%. Jest kilka wariantów kolorystycznych do wyboru.

A jeśli potrzebujecie Microsoft 
365 w wydaniu Personal, który 
zawiera m.in. Worda, Excela, 
Powerpointa, Outlooka oraz 1 TB 
przestrzeni na OneDrive, to iSpot 
przygotował 200 PLN zniżkę edu-
kacyjną na ten produkt.
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iPady i akcesoria
Dla osób, które chciałyby mieć nieznacznie bardziej osobiste urządzenie, ste-
rowane głównie dotykiem, przygotowano zniżki na iPady i akcesoria dla nich.

iPada 10,2”, wyposażony w szybkiego A12 Bionic, można nabyć w cenie 
zaczynającej się od 1503,06 PLN (6% zniżka). Bardziej wymagającym 
polecę najnowszego, kolorowego iPada Air 10,9”, z jeszcze szybszym A14 
Bionic, w cenie 2725,06 PLN (również 6% zniżka). Alternatywnie może-
cie również rozważyć iPada Pro z Apple M1 (ten sam układ, który znaj-
dziemy we wszystkich Macach z M1), a jego cena zaczyna się od 3665,06 
PLN (6% zniżka).
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https://bit.ly/3jjATIh
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W temacie akcesoriów do iPadów przygotowano:
• etui Pipetto dla iPada 10,2” (-20 PLN),
• etui Pipetto dla iPada Air 10,9” (-60 PLN),
• etui Pipetto dla iPada Pro z M1 (-80 PLN),
• pendrive Samsung USB-A/USB-C 128 GB (-50 PLN),
• rysik Zagg dla iPadów (-90 PLN).

Wszystkim uczniom i studentom życzę ocen celujących, a wykładowcom 
i nauczycielom dostępu do najnowszych technologii!
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https://bit.ly/3sQDMmY
https://bit.ly/3zfzPuF
https://bit.ly/3sNgAX1
https://bit.ly/2WpnaXE
https://bit.ly/2UOug7s


http://sennheiser.pl/ie900


540 km jazdy rowerem po górach, samych podjazdów prawie 11 
000 m w pionie. Zabrzmiało ciekawie. Groźnie, niezbyt łatwo. Formuła 
samowystarczalności dodaje pikanterii. Gdy tak jest, wtedy jest 
największy fun. Tak właśnie postrzegałem POLAND GRAVEL RACE 2021 
– w skrócie jakże swojsko brzmiący PGR 2021.

PGR - 540 km roweremADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

PGR - 540 km rowerem  |  Adalbert Freeman
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Wyścig zaczyna się w Przemyślu, a kończy się w schronisku Głodówka, 16 
km od Zakopanego. Do pokonania jest niełatwa droga. Są to szutry, roz-
padające się ścieżki czy odcinki leśne. Trasa została zaplanowana tak, by 
zacząć na pogórzu Przemyskim i w górach Sanocko-Turczyńskich, przeciąć 
Bieszczady i Beskid Niski. Potem przejechać przez Beskid Sądecki, Pieniny 
i Spisz i wylądować u podnóża Tatr. 

Jakby atrakcji było mało, dochodzi przewyższenie, tu nie ma odcinków, na 
których odpoczywamy. Każdy zjazd jest początkiem następnego podjazdu. 
Tego możemy zawsze być pewni. Droga prowadzi przez bezdroża; sklepów, 
szczególnie w pierwszej części, właściwie brak. Później jest już lepiej, nie 
zmienia to faktu, że nadal musimy bardzo mądrze gospodarować swoimi 
zapasami. Szczególnie wody.

By dostać się na linię startu, musiałem przejechać pociągiem przez 
pół Polski. Cała podróż zaczęła się o 21:00 jednego dnia, a zakończyła 
o 9:00 następnego, już w Przemyślu. Po południu odbiór pakietu star-
towego. Zamontowanie numeru startowego na rowerze i spać, bo jutro 
o 8:45 mam start.

Starty zaczynają się już od 7:00 w grupach po ok. 10 osób. Po mnie startują 
jeszcze trzy grupy. To nie jest najlepsza godzina. Mam o prawie dwie godziny 
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mniej jazdy „za jasnego”. Jednak w ogólnym 
rozrachunku jest to bez znaczenia. Ruszam na 
trasę. Sam start jest przez organizatorów usta-
lony tak, by każdy się zastanowił i już lepiej 
tu zrezygnował. Podjazd pod Tatarską Górę 
to koniec drugiego etapu Tour de Pologne. 
Góra, gdzie na końcowym odcinku mamy 14% 
stromiznę. Prawie pionowa ściana. Kilka osób 
podprowadza rowery, kilka zastanawia się nad 
rezygnacją. Ja jadę dalej.

Przedzieramy się w Bieszczady, nie podoba 
mi się ten odcinek, taki nieokreślony. Brak 
wyraźnego charakteru. Na 24. km pierw-
szy sklep, nie zatrzymuję się. To za szybko. 
Następny ma być na 66. km. Niestety, nie 
znajduję go. To była zła podpowiedź z inter-
netu. Kończy mi się woda, na szczęście poma-
gają mi panowie, którzy pracują w pobliżu 
drogi. To dobrze, bo następny sklep mam 
dopiero za ponad 30 km. Nie daję rady i skrę-
cam szybciej do Ustrzyk Dolnych. Tam zaopa-
truję się w jedzenie i picie, nadrabiając 8 km. 
Z perspektywy widzę, że niepotrzebnie stra-
ciłem sporo czasu i energii. Zaczyna zapadać 
zmrok. Droga prowadzi wzdłuż rzeki Wetliny. 
Kończę już dobrze po zmroku w Smerku. Tu 
otwarty jest bar. Taki prawdziwy bar w Biesz-
czadach, wpada więc herbata i pierogi. Zasta-
nawiam się, co robić. Postanawiam iść spać. 
Po drodze widziałem przystanek PKS i tam 
się rozkładam.
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Przed wyjazdem zrezygnowałem z zabrania 
hamaka i tarpa. Zostawiłem tylko bieliznę do 
spania z wełną merynosa, dmuchany materac 
do izolacji i superlekki śpiwór puchowy. Sta-
ram się zasnąć. Nie przychodzi mi to łatwo. 
Jest mi ciepło i wygodnie. Jednak adrenalina, 
podniecenie nie pozwala długo odpoczywać. 
Po 3:00 w nocy budzę się. Odpoczywam jesz-
cze pół godziny, już jestem pewien, że sen 
nie przyjdzie. Pakuję się i ruszam w noc. Jest 
mi teraz zimno, jadę szybko, by się rozgrzać, 
mam też nadzieję, że w Cisnej będzie już 
otwarta jakaś stacja benzynowa i napiję się 
ciepłej kawy. Niestety, to jest koniec świata 
i wszystko zamknięte. Rano przelatuję przez 
opisywaną w ubiegłym roku stolicę Biesz-
czad z genialnym barem Siekierezada. Jadę 
drogą, którą znam, zatrzymuję się koło stacji 
kolejki i jem śniadanie. Mam do pokonania 
ładny podjazd, potem odcinek po polach 
i chaszczach, by wejść na nasyp kolejki biesz-
czadzkiej. Na jej końcu na szczęście otwarty 
był już sklep, połączony z małym barem. 
Klimat typowy dla Bieszczad. Poczułem, jak 
bardzo jestem szczęśliwy, mogąc tu być. Kawa 
wypita, wsiadam na swojego Canyona i jadę. 
Popełniam tu drugi błąd. Nie zjadłem ciepłej 
jajecznicy. Mijam Komańczę na 220. km. 

Jest pięknie. Jednak ciągle mamy podjazdy 
i zjazdy. Czuję się wspaniale. Nic mnie nie 
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boli i rower okazuje się wspaniałym kompanem. Na trasie co chwila mijam 
innych uczestników. Raz oni mnie wyprzedzają, raz ja ich. Jest sporo awarii, 
najczęściej są to przebite opony. Ja jadę na zestawie bezdętkowym i to jest 
strzał w dziesiątkę, nie mam problemów ze sprzętem. Mijamy kilka uro-
czych brodów, nigdy nie myślałbym, by je pokonywać na rowerze. Podjazd 
na Bałuciankę, gdzie mijam kolegę naprawiającego oponę. Na tym podjeź-
dzie dzieci zrobiły „pit stop”. Rodzice pomogli z ciastem, herbatą. Bardzo 
to miłe. Zjazd niebezpieczny, po idealnym asfalcie, ale bardzo wąskim. 
Kolega chce nadrobić czas stracony na naprawie koła, zjeżdża ostro, zaha-
cza o pobocze. Wygląda to makabrycznie, robi salto, upada do rowu. Kask 
pęknięty, głowa cała. Wzywamy karetkę, powiadamiam organizatora. Na 
szczęście jeden z zawodników to lekarz. Jest natychmiast przy feralnym 
kolarzu. Inny zna drogę i kieruje karetkę, by szybko dojechała. Policja 
zabezpiecza rower. Teraz już wiem, wszystko z nim już jest OK. Jednak na 
początku nie wyglądało to dobrze, kontakt z nim był utrudniony.

Moim planem jest dotarcie w pobliże Dukli. Miałbym już ok. 300 km 
za sobą. Nie znalazłem jednak dla siebie noclegu. Chciałbym się umyć, 
naładować elektronikę. Jestem jednak gotowy, by znowu spać na dziko. 
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W Dukli jem smaczne pierogi i jadę dalej, postanowiłem zaryzykować 
i pytać w agroturystykach o nocleg. Nie chciałem dzwonić i zjeżdżać 
z trasy. Na moje szczęście znalazłem miejsce w schronisku dokładnie na 
297. km. Idę spać. Nie śpię dobrze i już jestem na nogach parę minut po 
4:00. Mam do przejechania 240 km, a zostało mi na to 1,5 dnia. 

Pokonuję następne kilometry. Już tracę rachubę, ile mam za sobą podjaz-
dów, jednak Garmin jest bezwzględny. Pokazuje mi, że na całej długości 
mam 39 dużych podjazdów i ciągle największe są przede mną. Krynicę 
przelatuję, wpadam na ścieżkę rowerową Velo Krynica i pędzę do Muszyny. 
To najłatwiejszy odcinek. Idealny, by chwilę odpocząć przed najtrudniej-
szą górą. Jest nią podjazd do Bacówki nad Wierchomlą. Jest trudny i długi, 
jednak nadal spokojnie do przejechania w niezłym tempie. Szybkie piwo 
bezalkoholowe w schronisku, dwa zdjęcia pięknych widoków i szybki zjazd. 
Dzień zaczyna chylić się ku końcowi. Szybko pokonuję Piwniczną i jestem 
po 20:00 u stóp podjazdu na Żłobki. Ponad 1200 m n.p.m. i zaczyna być 
ciemno. Spotykam kilka osób, wchodzimy i wjeżdżamy na przemian razem. 
Po dwóch godzinach mamy szczyt. Każdy jest zmęczony. Formujemy grupę 
i ustalamy zasady, jak zjeżdżamy. Każdy z nas obserwuje kolegów. Co kilka 
kilometrów zatrzymujemy się, sprawdzamy, czy wszyscy są. Współpra-
cujemy. Każdy czuje się odpowiedzialny za grupę. Tu kończy się zabawa, 
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zagrożenie zdrowia, a nawet życia jest realne. Zjeżdżamy głośno, ostrzega-
jąc się o przepustach, kamieniach czy dziurach. 

Bezpiecznie dojeżdżamy do Szczawnicy. W przypływie adrenaliny po nie-
bezpiecznym odcinku pędzimy 40 km/h. Ustalamy postój na Orlenie za 
Szczawnicą. Jest prawie 1:00 w nocy. Jestem już zmęczony, moi koledzy 
także – jak widzę. Wypijam ciepłą herbatę i jem hot doga. Wiem, że nie 
zasnę ze zmęczenia, nie chcę tu dłużej siedzieć. Proponuję jazdę dalej. 
Jesteśmy na ok. 475. km, zostało już tylko 65. Moja propozycja nie została 
miło przyjęta. Część podnosi się jednak i jedziemy. 

Nie analizowałem trasy, ale ten odcinek jest wymagający. Szutry są wiel-
kości pięści, trudne, szczególnie w nocy, udaje nam się je pokonywać, bez 
awarii. Trafiliśmy nawet na jakieś wesele na górze. Dziwnie musieliśmy 
wyglądać w środku nocy na rowerach. Tu popełniam trzeci błąd. Gaśnie 
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mi lampka. Miałem dwie lamki ładowane na USB. Teraz widzę, że jedna 
powinna cały czas być podłączona pod powerbank, gdy druga oświetla 
drogę. Ja włączyłem obie. Bardzo wcześnie dojeżdżam do Jeziora Czorsz-
tyńskiego. Droga prowadzi ścieżką rowerową wzdłuż brzegu. Zaczynam 
mieć omamy. Wydaje mi się, że się zgubiłem i ciągle skręcam po tym 
samym przejechanym mostku w lewo, potem w prawo. Garmin pokazuje, 
że jestem na trasie, ufam mu. 

Wjeżdżam na Łopuszankę. I tu widząc wszystko poniżej we mgle, zdaję sobie 
sprawę, jaki jestem szczęśliwy. W oddali wstaje słońce. To piękny moment, 
zmęczenie nadal jest, ale już mniejsze. Zostały mi już ostatnie kilometry do 
przejechania, a właściwie wjechania i zaczynają się prawdziwe schody. Jestem 
wykończony. Komputer pokazuje jakieś dziwne procenty na każdym podjeź-
dzie. Jest stromo. Podnóża Tatr chcą udowodnić, że to królewski fragment. 
Wjeżdżam i podprowadzam co kilka metrów, teraz się nie wycofam, ale jest 
piekielnie trudno. Nigdy nie czułem się tak wyczerpany, stawiam jednak na 
szali cały swój upór i podjeżdżam pod ostatnią górę. Mijam znak na drodze. 
Finisz PGR, zostaje mi kilka metrów do schroniska Głodówka. 

Wjeżdżam, nie mogąc opanować łez. Nawet teraz. Słyszę brawa, każdy mi 
je bije, potem ja to robię i gratuluję następnym uczestnikom. Pokonałem 
siebie. Pokonałem ból biodra i astmę. Pokonałem każdy głos zwątpienia. 
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Pokonałem swój wiek. Pokonałem każdego 
i pokonałem wszystko. 

Przejechałem łącznie 562,82 km, wjecha-
łem 10 871 m pod górę. Zajęło mi to 71 h 
43 min. Wystartowały 293 osoby. Każdy na 
mecie wygrał te zawody. Dokładnie każdy. Ja 
wygrałem. 

Jechałem na wspaniałym rowerze. Canyon 
Grail CF SL 8. Zamówiłem go przez internet 
zaraz po przejechaniu Sudovia Gravel. Otrzy-
małem go na tydzień przed zawodami. To 
było szaleństwo startować na niesprawdzo-
nym sprzęcie, jednak postanowiłem zary-
zykować. To się opłaciło. Canyon Grail jest 
to kompletny rower gravelowy, nastawiony 
na szybkość oraz wygodę. Kilka elementów 
jest innowacyjnych, to jednak przemyślana 
konstrukcja, jako całość sprawia, że jest wyjąt-
kowy. Ma niespotykaną na rynku kierownicę, 
złożoną z dwóch płatów. Doceniłem ją na nie-
równościach, trzymając za górny płat i mając 
amortyzację. Na trudnych zjazdach w dolnym 
chwycie kciuk opiera się o dolny płat i mamy 
podparty chwyt, dający pewność prowa-
dzenia roweru na najtrudniejszych i długich 
zjazdach. Drugim elementem jest sztyca 
amortyzowana, zbudowana jak resor pió-
rowy. Wraz ze świetnym siodełkiem sprawia, 
że nawet tak długa jazda jest komfortowa. 
Całość wyposażona w doskonale skrojony 
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pod szutry napęd Shimano GRX RX810. Na starym nie dałbym chyba rady 
podjechać. 

Wyposażenie miałem w moim odczuciu dobrane idealnie. Miałem w czym 
i jak spać po drodze. Było mi ciepło. Tego najbardziej się bałem. Jednak 
gdyby padał deszcz, nie byłbym już tak optymistyczny. Nie byłem przygo-
towany na opady i w następnych zawodach muszę to poprawić, dodając 
do zestawu ochraniacze na buty i „nogawki” oraz „rękawki” wodoodporne 
i, oczywiście, kurtkę. 

Cała impreza w moim odczuciu pozwalała, mimo formuły wyścigu, na 
przygodę. Byli zawodnicy, dla których każda minuta się liczyła i byli ci, 
którzy chcieli zmieścić się w limicie 80 gdzo. Ja chciałem pojechać poniżej 
trzech dni. Udało mi się. Co więcej, czuję niedosyt. Wiem, że mogłem prze-
jechać szybciej. Może nawet poniżej 60 godz. Może takie będzie wyzwanie 
na przyszły rok?
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w w w.tp-l ink .com.pl 

Domowa  
sieć WiFi na
Dzięki Deco X90 z łatwością stworzysz super wydajną sieć WiFi o sumarycznych prędkościach 
do 6600 Mb/s na całej powierzchni domu. Jednoczesna praca i nauka zdalna, streaming multimediów 
w wysokiej rozdzielczości oraz intensywny ruch danych generowany przez gry online? Żaden problem! 
Deco X90 zapewnia tak dużą wydajność, że żadne połączone urządzenie nie będzie musiało 
czekać na swoją kolej.

System WiFi 6 Mesh AX6600

WiFi 6

Port WAN  
2,5 GbE

Prędkośc WiFi  
do 6600 Mb/s

Pakiet TP-Link 
HomeShield

Zasięg  
w całym domu

Płynny  
roaming WiFi

Deco X90

6-stkę!

http://tp-link.com.pl


We wrześniu zawsze zaczynamy najbardziej intensywny czas 
w roku. Nie mogę się doczekać!

Miesiąc z nowym iPadem M1 13” 
– czy większy jest lepszy?MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Miesiąc z nowym iPadem M1 13” – czy większy jest lepszy?  |  Michał Śliwiński
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W mojej firmie to oznacza przygotowanie i odpalenie promocji wrze-
śniowej. Następnie w październiku „Nozbe Reunion”, czyli zjazd mojego 
20-osobowego zespołu pracującego zdalnie (spotykamy się pierwszy raz od 
rozpoczęcia pandemii). Następnie przeprowadzimy prawdziwą rewolucję 
produktową, którą zaprezentujemy światu na przełomie października i listo-
pada. Aha, a w międzyczasie nastąpi premiera mojej książki „No Office”. Tak 
więc będę miał, co robić. I większość tej pracy wykonam za pomocą kompu-
tera, na którym piszę właśnie te słowa.

Za pomocą najnowszego iPada 13” z procesorem M1 i często podłączoną do 
niego białą klawiaturą Magic Keyboard. Ten zestaw jest genialny! Ale po kolei…

Wielki iPad 12,9”, nazywany przeze mnie 13”
Zacznijmy od tego, że nie rozumiem, dlaczego Apple ciśnie, aby nazywać 
tego iPada 12,9”, a nie 13”. Czyżby przesąd co do liczby 13? Nie może być, bo 
przecież mamy MacBooka Pro lub Air 13”. Co więcej, w Europie Apple rekla-
muje ten ekran jako 33 cm, a 13” to jest dokładnie 33,02 cm.
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Zatem ja będę nazywał tego dużego iPada Pro – iPadem 13”.

Duży iPad po raz drugi, czyli powrót „olbrzyma”!
W roku 2015, kiedy pierwszy raz Apple wprowadziło do sprzedaży dużego 
iPada Pro, zamówiłem go od razu i używałem przez rok, ale był dla mnie 
zdecydowanie za wielki. Nie mogłem się do niego przyzwyczaić. W końcu 
kupiłem mniejszego iPada Pro, a „olbrzyma” sprzedałem.

Od tamtego czasu używałem zawsze mniejszych iPadów Pro. Najpierw 9,7”, 
potem 10,5”, aż do 11”.

Zostałbym pewnie przy mniejszym iPadzie Pro, gdyby w tym roku Apple 
nie kusiło nowym ekranem miniLED, a wielu innych użytkowników iPadów 
nie przekonywało mnie, że ten duży iPad po redesignie z 2018 r. nie jest już 
aż tak nieporęczny.

Czekałem na dostawę iPada Pro 13” ponad miesiąc. Byłem psychicznie 
gotowy, by oddać go po 14 dniach, jeśli znowu okaże się za wielki.

Minął ponad miesiąc i piszę na nim te słowa. Nie oddaję go. Oto dlaczego:

PRODUCTIVITY 67



Faktyczna różnica w wielkości jest… niewielka!
Zacznijmy od tego, że iPad Pro 11” z klawiaturą Magic Keyboard jest ciężki. 
Całość waży ponad kilogram. Do tej wagi się już w pełni przyzwyczaiłem. 
Duży iPad Pro 13” wraz ze swoją klawiaturą waży niecałe 300 g więcej.

Jeśli nie piszę tekstów takich jak ten, chętnie wyciągam iPada Pro z opako-
wania Magic Keyboard i używam go jako tabletu. Wtedy okazuje się, że ani 
wagowo, ani pod względem rozmiaru nie jest tak źle i 13-stka nie jest jakoś 
znacznie mniej poręczna od swojego mniejszego brata. A jednak ma dużo 
większy ekran.

W ciągu tego miesiąca nie zaobserwowałem żadnej radykalnej zmiany 
w sposobie używania iPada Pro. Tak samo, jak zawsze albo na nim coś 
piszę, albo trzymam go w ręce. Jego wielkość mi nie przeszkadza, a doce-
niam jej atuty.

Biała klawiatura Magic Keyboard robi robotę
Wojtek Pietrusiewicz publikuje ciekawe filmy na kanale YouTube iMagazine 
(koniecznie subskrybować!). W jednym z nich pokazywał nowego iPada 
Pro 11” i białą klawiaturę Magic Keyboard. Przekonał mnie, aby zaryzykować 
i zamówić właśnie tę, a nie szarą, jak zwykle.

Nie żałuję. Klawiatura ze srebrnym iPadem Pro wygląda ślicznie. Po mie-
siącu używania ciągle jest czysta i biała. Oczywiście zobaczymy, jak będzie 
za rok. Na razie cieszy oczy!

Nowego iPada można używać jedną ręką!
Jak pisałem wyżej, bez problemu używam iPada Pro 13”, trzymając go jedną 
ręką i nawigując lub odpowiadając na tweety za pomocą Apple Pencil, 
który trzymam drugą.

Dla mnie to ciągle znaczna przewaga iPada nad MacBookiem: mogę po 
prostu go wziąć do ręki i dotykać ekranu.

Dziś, po ukończeniu tego tekstu, przyjdzie czas na kolejny test. Zaaplikuję 
na ekran folię ochronną Paperlike, która służy głównie temu, aby światło 
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mniej odbijało się na ekranie oraz aby jeszcze wygodniej pisało się ołów-
kiem. Zobaczymy, jaki będzie efekt.

Multitasking w iPadOS15 działa świetnie. Znacz-
nie lepiej niż wcześniej!
Na samym początku przygody z iPadem Pro 13” zainstalowałem na nim 
wersję beta iPadOS15. Dzięki temu mogłem przetestować nie tylko nowe 
funkcje ołówka Apple Pencil, ale także usprawnione zarządzanie oknami.

Działa to rewelacyjnie. Dzięki 16 GB RAM oraz usprawnionemu zarządzaniu 
oknami mam teraz mnóstwo konfiguracji okien otwartych naraz i żadne z nich 
mi się nie resetuje. Wszystko jest w pamięci i ciągle gotowe do pracy. Bajka.

Wiem, trochę przesadziłem, kupując iPada 1 TB z 16 GB RAM, ale tym razem 
zakładam, że będę używał tego urządzenia przez kilka ładnych lat, a mia-
łem już trochę dość agresywnego zarządzania pamięcią w iPadOS. Taka 
inwestycja w produktywność i satysfakcję z pracy.

Ekran miniLED jest świetny do używania iPada 
w trybie ciemnym 
Jestem fanem trybu ciemnego. Ten ekran jeszcze lepiej go obsługuje. 
Czerń jest faktycznie czarna, a nie szara. Kolory są bardziej wyraziste. Niby 
subtelna zmiana, ale widać różnicę.
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W domu większość filmów czy seriali oglądam na telewizorze za pomocą 
podłączonej do niego Apple TV. Podczas tegorocznych wakacji ciągle 
byłem w rozjazdach, więc tym bardziej polubiłem dużego iPada z ekra-
nem miniLED. Nowe odcinki „Teda Lasso” wyglądały świetnie. Doceniliśmy 
z żoną tego iPada jako genialne przenośne kino domowe.

Tak, jest pewien mały efekt bloomingu, czyli widocznej poświaty wokół 
białych obiektów na czarnym tle, ale jest to dopiero zauważalne w nocy 
w kompletnie ciemnym pomieszczeniu. W innych okolicznościach zupeł-
nie to nie przeszkadza.

Bałem się, że będzie za duży i za mało mobilny, 
ale było warto!
Teraz już wiem, że wchodząc w najgorętszy okres pracy w tym roku, jestem 
zaopatrzony w idealne narzędzie do pracy. Nowy 13-calowy iPad Pro jest 
świetny i poręczny mimo rozmiaru. Daje dodatkową przestrzeń do pracy 
i jednocześnie moc procesora M1 z ekranem miniLED. To, wraz z nowymi 
możliwościami systemu iPadOS15, zwiększy moją efektywność i frajdę 
z pracy – a będę ich tej jesieni potrzebował.

Zastanawiam się, czy nie zdecydowałem się na dużego iPada Pro zbyt 
późno… Ale co się stało, to się nie odstanie. Ostatnio podchodzę do moich 
nie do końca trafionych decyzji bardzo filozoficznie: najlepszy czas, aby 
spróbować dużego iPada Pro 13” w nowej, mniejszej ramce był w roku pre-
miery – 2018. Drugi najlepszy czas jest teraz.

P.S. Co zrobiłem z iPadem Pro 11”?
Jako dygresja opowiem, kto bardziej czekał na mojego nowego iPada Pro 
ode mnie. Moje córeczki. One od razu zrozumiały, że jak przyjedzie nowy 

Jestem fanem trybu ciemnego. Ten ekran jeszcze lepiej go 

obsługuje. Czerń jest faktycznie czarna, a nie szara. Kolory są 

bardziej wyraziste. Niby subtelna zmiana, ale widać różnicę.
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iPad Pro 13”, to najstarsza z nich dostanie iPada Pro 11”, młodsza – dziewię-
cioletnia – odziedziczy iPada 2018 po tej starszej, a najmłodsza dostanie 
iPada Mini 4 po tej średniej. Nie ma to, jak rodzina #iPadOnly!

P.P.S. Na iPadzie Pro da się nagrywać podcast 
„Nie Ma Biura”!
Będąc w trasie podczas wakacji, nagrywaliśmy z Rafałem podcast „Nie Ma 
Biura”. Po prostu za pomocą kabla USB-C i miniUSB podłączyłem do niego 
mikrofon Samson. Do mikrofonu – słuchawki. Nagrywaliśmy podcast live 
za pomocą aplikacji online StreamYard. Stamtąd ściągaliśmy ścieżkę audio 
do późniejszego montażu. Da się? Da się!

We wrześniu robimy przerwę w podcaście, ale od października zapra-
szamy ponownie.

To będzie mocna jesień. Cieszę się, że moim głównym narzędziem pracy 
i głównym kompanem będzie nowy M1 iPad Pro 13” z białą, prześliczną kla-
wiaturą Magic Keyboard. Do roboty!
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Aktywnie i z pasją 
#Bike&Mountain

https://imagazine.pl/2021/07/26/imag-bikemountain-2-2021/


Lifestyle

iDeal of Sweden 
SIGNATURE CLUTCH 
– etui ochronne 
z torebką
Szwedzkie wzornictwo to nie 
tylko minimalizm i Ikea. iDeal 
of Sweden stworzył kolekcję 
wyjątkowych etui premium, 
inspirowanych najnowszymi 
trendami mody. Najlepszym tego 
przykładem jest etui, które dzięki 
wbudowanej metalowej płytce 
przyczepia się magnetycznie 
do… specjalnej torebki-koper-
tówki. Wszystkie kobiety, którym 
pokazałem to rozwiązanie, były 
zachwycone. Ceny zaczynają się 
od 199 PLN.

Cena: 199 PLN

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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JCPAL CuteLoops Cable Organizer Ties
Warto jest mieć porządek w kablach. Zarówno na biurku, jak i w torbie, 
którą nosimy ze sobą. Najlepszym rozwiązaniem, aby zapanować nad 
chaosem, są specjalne „organizery”, czyli spinki/zapinki. Może łatwe do 
czyszczenia, w pełni zmywalne i wielokrotnego użytku, wykonane z naj-
wyższej jakości materiału silikonowego zwierzaki Was do tego przeko-
nają? W komplecie są cztery zapięcia.

Cena: 49 PLN
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Withings ScanWatch Rose Gold
Hybrydowy zegarek Withings ScanWatch już znacie. Opisywaliśmy go 
w iMagazine. Świetna propozycja dla wszystkich szukających stylowego 
zegarka, jednak z funkcjami smart, ale też przede wszystkim czujnikami 
klasy medycznej. Teraz w szczególności panie będą zadowolone: model 
38 mm jest dostępny w zupełnie nowym kolorze – Rose Gold.

Cena: 1299 PLN
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JCPAL CuteLoops Cable Organizer Ties
Fitbit zaprezentował swoją najnowszą, najbardziej zaawansowaną opaskę 
– Charge 5. To pierwsza opaska, którą Fitbit wyposażył w czujnik EDA, 
pomagający zarządzać stresem oraz dostępną wkrótce aplikację EKG. 
Charge 5 ma też kolorowy wyświetlacz oraz wbudowany moduł GPS. 
Opaska pozwala kontrolować nie tylko stres, ale również wspiera zdro-
wie serca, sen oraz ogólną kondycję organizmu. Charge 5 jest dostępny 
w cenie 869 PLN, która obejmuje również sześciomiesięczną subskrypcję 
Fitbit Premium.

Przedsprzedaż
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MOSH/CHOPPER – rower 
Harley-Davidson
Firma Serial 1, produkująca rowery 
elektryczne z logo kultowego ame-
rykańskiego producenta motocykli 
Harley-Davidson, zaprezentowała 
na 81. dorocznym zlocie motocyklo-
wym w Sturgis pierwszy egzemplarz 
e-roweru z limitowanej Serii 1-OFF. 
Aukcja MOSH/CHOPPER, jedynego 
w swoim rodzaju roweru elektrycz-
nego wykonywanego na indywidu-
alne zamówienie, którego sylwetka 
przypomina rower z lat 60., w psycho-
delicznym kolorze i stylizowanego 
na choppera, zakończyła się niebaga-
telną kwotą 14 200 USD.

Cena: 14 200 USD
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Vadolibero Domus R3
Każdy fan dwóch kółek to na pewno doceni. Nie ma lepszej opcji niż zro-
bienie dzieła sztuki ze swojego ukochanego roweru. Niby meblościanka, 
ale z drugiej strony całkiem funkcjonalny regał, na którym ustawimy też 
inne rzeczy, nie tylko rowerowe. Cena… Cóż, nie jest niska – 5500 EUR. 
Nie wiem tylko, czy druga połowa to doceni, ale warto spróbować…

Cena: 5500 EUR
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Zobacz wydania specjalne 

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


Gdybym miał podsumować wszystko, czego słucham, to muzyka 
ustępuje pod względem czasu podcastom i audycjom radiowym. 
Szukając urządzenia, które mogłoby zapewnić mi dostęp do nich 
w salonie, doszedłem do wniosku, że wybór wcale nie jest zbyt wielki. 
Udało mi się przetestować Loewe Klang S1 – świetne, choć drogie 
urządzenie, które w wielkim skrócie można nazwać radiem.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Loewe Klang S1 – radio, po prostu  |  Paweł Hać

Loewe Klang S1 
– radio, po prostu
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Radio to oczywiście skrót myślowy – kiedyś skrzynka z anteną stojąca 
w kuchni czy salonie faktycznie odbierała tylko sygnał AM i FM. Teraz 
wygląda to zupełnie inaczej i będąc w zasięgu internetu, nie trzeba mar-
twić się o jakość sygnału, bo właściwie wszystkie rozgłośnie nadają też 
w sieci. Loewe Klang S1 nie ogranicza się do radia, natomiast jego forma 
nieodłącznie kojarzy się właśnie z takimi urządzeniami. Podłużny prosto-
padłościan z zaokrąglonymi rogami wykonano ze szczotkowanego alumi-
nium, z tego materiału są też przyciski na obudowie i pokrętło regulacji 
głośności. Z przodu i z tyłu pokryto go tkaniną, zakrywającą dwa głośniki 
oraz otwór bass reflex. Na górze obudowy znalazł się spory, kolorowy 
wyświetlacz, co prawda nie jest dotykowy, ale menu jest skonstruowane 
tak, by dało się je obsługiwać bez problemu za pomocą przycisków. Z tyłu 
jest dość pusto, bo oprócz gniazda zasilania i anteny mamy tylko pojedyn-
czy port USB-A. Prosta, surowa forma obudowy sprawia, że pasuje przede 
wszystkim do nowoczesnych wnętrz, do tego do wyboru mamy obudowę 
w dwóch kolorach. Materiały są najwyższej jakości, choć wrażenie psują 
trochę głośne przyciski na obudowie oraz pokrętło obracające się sko-
kowo, cykające nieadekwatnie głośno do tego, jak wygląda. W komple-
cie dostajemy zgrabny, elegancki pilot – przydaje się, choć korzystałem 
z niego dość rzadko.
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Loewe pozwala skonfigurować Klang S1 za pomocą aplikacji na smartfona 
bądź z użyciem przycisków na obudowie. Proces jest prosty i szybki dzięki 
obsłudze WPS podczas parowania z Wi-Fi. Alternatywą jest wpisywanie 
hasła, wybierając każdy znak osobno – nie polecam tego nikomu. Urzą-
dzenie ma niewiele opcji konfiguracji, ale niczego mi tu nie brakowało: 
oprócz godziny czy korekcji dźwięku mamy też timer, po którym sprzęt 
się wyłączy, regulację podświetlenia czy aktualizację oprogramowania. 
Osobno logujemy się do serwisów streamingowych, dostępne jest Spotify, 
Amazon Music oraz Deezer. Oprócz tego możemy odtwarzać radio FM, 
DAB+ lub przez internet, mamy też dostęp do katalogu podcastów. Klang 
S1 obsługuje również lokalne źródła dźwięku – możemy sparować z nim 
smartfona przez Bluetooth bądź też podłączyć pendrive'a z muzyką. Tro-
chę brakuje AirPlay czy Chromecasta, ale rozumiem decyzję producenta, 
który postawił na specjalizację tego urządzenia.

Słucham radia wszędzie, gdzie jest to wygodne – w samochodzie włącza 
się samo, na telefonie mam aplikację, która od razu zaczyna je odtwa-
rzać. Nie przepadam natomiast za tym, by puszczać je z telefonu na inne 
urządzenie. To już kilka kroków za dużo, ponadto uzależniam odtwarzanie 
od smartfona – jeśli wyjdę z domu, radio przestanie działać. To właśnie 
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z tego powodu niezmiernie podoba mi się prostota interfejsu Klang S1. 
Początkowo się od niego odbiłem, bo opisane na przyciskach funkcje nie 
są oczywiste, a na ekranie nie pojawiają się żadne animacje, które prowa-
dziłyby użytkownika pomiędzy ekranami. Samo menu jest zresztą bardzo 
proste, przypomina mi pierwsze iPody – ot, lista pozycji, którą przewijamy 
przyciskami. Wielka szkoda, że pokrętło służy tylko do regulacji głośności, 
aż się prosi, by służyło też do nawigacji. System znajduje wszystkie źródła 
automatycznie, tyczy się to zarówno stacji radiowych, jak i podcastów. 
Ulubione stacje można przypisać do rozwijanej przyciskiem listy obejmu-
jącej maksymalnie 20 pozycji bądź też do przycisków skrótów na obudo-
wie urządzenia. Listy skrótów są osobne dla każdego ze źródeł, co z jednej 
strony daje więcej miejsca do zapisywania, z drugiej jednak wymaga ręcz-
nego przełączania się między źródłami, jeśli chcemy zmienić jego typ i na 
przykład z playlisty na Spotify przejść do ulubionej stacji radiowej.

Nikogo chyba nie zdziwi, że na Loewe Klang S1 głównie słuchałem radia 
i podcastów. To sprzęt, który jest wręcz do tego stworzony. Nie oznacza to 
jednak, że nie radzi sobie z muzyką – wręcz przeciwnie, jego brzmienie mi 
się spodobało, choć gdyby miał służyć mi głównie do takiego odsłuchu, 
zastanowiłbym się mocno nad zakupem. Zdecydowanie najlepiej brzmią 
średnie tony, są najbardziej szczegółowe, brzmią też trochę głośniej od 
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pozostałych. Wysokie tony nie budzą zastrzeżeń, dopiero przy dużej gło-
śności zaczynają męczyć ostrym brzmieniem. Dół ma sporo mocy, jest 
mięsisty i całkiem miękki, nigdzie mi go nie brakowało, aczkolwiek Klang 
S1 nie zapewni kinowego uderzenia niskich tonów. Urządzenie nieźle 
odwzorowuje przestrzeń, scena co prawda jest dość wąska, ale separacja 
dźwięków wypada dobrze.

Radio jako urządzenie to produkt, który bardzo trudno kupić. Z jednej 
strony mamy klasyczne konstrukcje, obsługujące fale AM i FM, z drugiej 
natomiast sprzęt pokroju Loewe Klang S1. Nie tylko posłuchamy na nim 
radia i podcastów, ale puścimy też muzykę z Deezera, pendrive'a lub 
własnego telefonu. To bez wątpienia doskonale zaprojektowany sprzęt, 
choć nie obyło się bez drobnych mankamentów konstrukcyjnych. 
Wygodna obsługa i bardzo szybkie uruchamianie sprawiły, że w domu 
słucham teraz radia nie tylko częściej, ale i znacznie chętniej – myślę, że 
to wystarczająca rekomendacja.

Loewe               
Klang S1        

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

 Plusy:
• szczegółowy, czysty dźwięk
• wygodna obsługa źródeł dźwięku
• surowy, nowoczesny design

 Minusy:
• początkowo mało intuicyjna 

nawigacja
• głośne przyciski

Cena: 1899 PLN

Do kupienia w: Top Hi-Fi & Video Design

AUDIO 84

https://www.tophifi.pl/glosniki-bezprzewodowe/loewe-klang-s1.html


Firmy Creative nie trzeba nikomu przedstawiać. Każdy, kto pragnął 
dobrego dźwięku z komputera PC, chciał mieć kartę sygnowaną 
Creative SoundBlaster. Creative to jednak nie tylko karty dźwiękowe, 
lecz cała gama produktów audio, słuchawek, adapterów, zestawów 
głośnikowych. Mnie trafiła się okazja bliższego przyjrzenia się 
soundbarowi z suboowooferem Creative SXFI Carrier. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Creative SXFI Carrier  |  Napoleon Bryl

Creative SXFI Carrier 
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Ten sprzęt został zaprezentowany na CES 2020, a zbudowano go wspól-
nie z Dolby Laboratories. Obsługuje więc technologię Dolby Atmos oraz 
nowość stworzoną przez Creative Super X-FI, opisywaną jako „spersona-
lizowany dźwięk holograficzny”. Co to takiego?

Creative stworzył aplikację, którą wykonujemy skan uszu i głowy, na 
jego podstawie tworzy się profil, dzięki któremu generuje się „wirtualna 
scena wielokanałowa”. Ciekawe to i brzmi trochę jak audio voodoo. 

Zestaw testowy składa się z soundbara, bezprzewodowego subwoofera 
i słuchawek Creative SXFI Theater. Soundbar wygląda jak większość tego 
typu urządzeń: czarna „belka” z głośnikami, do powieszenia czy posta-
wienia pod telewizorem. Wykonana jest z czarnego, błyszczącego pla-
stiku; za czarną metalową siatką kryje głośniki. Krawędzie są lekko ścięte, 
więc całe urządzenie ma kształt zbliżony do trapezu. Na górnej ścianie 
znajdziemy przyciski sterujące i diody wskazujące tryb pracy. Z tyłu 
– porty połączeniowe: HDMI eARC, 2 × HDMI 2.1, USB-C, złącze mini 
Jack AUX in. Gdybyśmy chcieli jednak subwoofer podłączyć kablem, to 
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mamy jeszcze złącze mini Jack SUB out. Jest tam również złącze USB-A, 
oznaczone SXFI-out, przeznaczone dla transmitera słuchawek, będących 
w zestawie. Oczywiście z tyłu znajduje się także podłączenie zasilania.

Subwoofer jest natomiast po prostu dużym, czarnym prostopadłościa-
nem o lekko zaokrąglonych rogach. Z tyłu ma umieszczony panel z wej-
ściem zasilania, wejściem audio, diodą sygnalizującą stan połączenia, 
przyciskiem resetującym połączenie i USB do celów serwisowych. 

Ostatnim elementem zestawu są słuchawki SXFI Theater. To duże 
nauszne słuchawki o konstrukcji zamkniętej. Pałąk i gąbki są powleczone 
imitacją skóry, słuchawki są wygodne – dwie godziny oglądania filmu 
nie przyniosły dyskomfortu. Na lewej słuchawce znajdują się przyciski, 
włącznik, przycisk trybu SXFI, pokrętło głośności, mute do wyciszania 
dołączanego mikrofonu oraz porty USB-C (do ładowania i przesyłu 
dźwięku) i mini Jack do tradycyjnego podłączenia słuchawek kablem. 
W zestawie ze słuchawkami znajdziemy nadajnik ze złączem USB-A do 
podłączenia do soundbara – do portu oznaczonego SXFI Out lub do 
komputera czy konsoli. 
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Nie można się przyczepić do wykonania całego zestawu, wszystko spra-
wia solidne wrażenie. Estetyką jednak zestaw Creative się nie wyróżnia 
i nie należy do tych, które byśmy specjalnie chcieli eksponować. 

Wszystko podłączone – to słuchamy i oglądamy. Na ekranie i w głośni-
kach „Interstellar”, potem „Blade Runner”, obie części. Zgodnie z prze-
znaczeniem włączony tryb Movie. Dźwięk, mimo że wydobywa się tylko 
z dwóch źródeł, subwoofer i soundbar, sprawia wrażenie przestrzennego, 
mamy poczucie podążania dźwięków za źródłami na ekranie. Wszystkie 
dźwięki są zresztą bardzo wyraziste. Subwoofer potrafi zamruczeć, ale 
też trochę zatrząść podłogą. Sali kinowej z pełnym system nie zastąpi, 
ale efekt, jaki uzyskujemy w warunkach domowych, w pomieszczeniu 
zupełnie nieprzystosowanym akustycznie, jest zdumiewający. Co więcej 
– testy Creative Carrier zbiegły się z remontem u nas i jedynym miej-
scem, w którym mogłem je przetestować, był pokój dziecka. 
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W przypadku muzyki już nie jest tak dobrze. Tradycyjne stereo brzmi tro-
chę płasko, tzn. słychać szczegóły, ale brzmienia się trochę gdzieś zlewały. 
Odniosłem też wrażenie dominacji basów, bez względu na ustawiony tryb 
Music czy Superwide zwiększający panoramę pomiędzy kanałami. Przy 
muzyce klasycznej miałem wrażenie uciekania wysokich tonów. 

Ostatni element to słuchawki. Podłączamy nadajnik do soundbara, 
włączamy tryb SXFI i zanurzamy się w dźwięk. Przy filmach, podobnie 
jak w przypadku dużego zestawu, otrzymujemy efekt „wow!”. Dźwięk 
zdaje się przestrzenny, jakby wydobywał się z przedmiotów na ekranie. 
Niskie tony przyjemnie mruczą, nie zagłuszając pozostałych. Muzyka? Tu 
znowu czegoś brakuje. Włączone SXFI w przypadku muzyki klasycznej 
powoduje zlewanie się ze sobą planów dźwiękowych, uciekają szczegóły 
i panorama się zmniejsza. Wyłączenie SXFI powoduje zwiększenie pano-
ramy, a raczej powrót do przyzwoitej odległości pomiędzy kanałami, ale 
jednocześnie spłaszcza bardzo dźwięk. Podobnie jak przy dużym zesta-
wie, miałem wrażenie zbyt dużej ilości basów. 
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Creative SXFI Carrier i słuchawki Theater SXFI to sprzęt stworzony do 
nagłaśniania filmów. Dzięki obsłudze standardu Dolby Atmos i techno-
logii SXFI najlepiej sprawdza się w takiej właśnie roli. Nie miałem okazji 
przetestować zestawu w grach, ale według dokumentacji współpracuje 
z konsolami i podejrzewam, że sprawi się tak samo dobrze w roli nagło-
śnienia Wiedźmina czy CyberPunka 2077, jak właśnie filmów. Niestety, 
nagłaśnianie muzyki nie jest najmocniejszą stroną zestawu od Creative, 
ale też nie do tego został on stworzony. Jeżeli jesteście audiofilami, to 
nie będziecie słuchać klasyki na soundbarze, tylko porządnym zestawie 
stereo. Ale do filmów ten zestaw sprawdzi się całkiem, całkiem. 
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Portfolio słuchawek true wireless Samsunga jest bardzo obszerne. 
Firma eksperymentowała zarówno z formą, jak i z funkcjami, dlatego 
też Galaxy Buds2 mogą wydawać się zaskakująco proste.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Samsung Galaxy Buds2 – ewolucja, i to jaka!  |  Paweł Hać

Samsung Galaxy Buds2 
– ewolucja, i to jaka!
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Galaxy Buds2 wyglądają jak połączenie 
wzornictwa zapoczątkowanego przez 
model Live z bardziej tradycyjnymi 
modelami. Słuchawki mają obły, przy-
pominający fasolki kształt, ale wystają 
z nich klasyczne, gumowe końcówki, 
wsuwane do kanału słuchowego. Obu-
dowy pozbawione są jakichkolwiek 
przycisków i elementów ozdobnych, 
a ich kształt dopasowano do małżowiny 
ucha. W połączeniu ze świetnej jakości 
końcówkami, które są nie tylko miękkie, 
ale i bardzo elastyczne, daje to mocne 
trzymanie w uchu. Galaxy Buds2 są też 
bardzo lekkie, nawet przy noszeniu ich 
kilka godzin nie zaczęły robić się nie-
komfortowe. W komplecie ze słuchaw-
kami dostajemy etui ładujące, które 
z zewnątrz jest zawsze białe, natomiast 
w środku jest wykończone tym samym 
kolorem, co słuchawki. Z tego powodu 
kolor biały stał się najmniej interesujący 
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– słuchawki w tym kolorze mają jako 
jedyne jednolite etui. Nie widziałem ład-
niejszej konstrukcji tego typu – etui jest nie 
tylko bardzo eleganckie, ale też niezwy-
kle zgrabne i to pomimo całkiem solidnej 
baterii. Ładowane jest przez USB-C bądź 
bezprzewodowo (obsługiwany jest standard 
Qi), a stan naładowania sygnalizują diody 
(jedna na zewnątrz i jedna w środku). Jakość 
wykonania stoi na najwyższym poziomie, 
wzornictwo również bardzo mi odpowiada. 
W momencie pisania testu mija tydzień, 
odkąd używam Galaxy Buds2 i na razie 
zarówno słuchawki, jak i etui wyglądają jak 
nowe, a przypadkiem przez cały dzień nosi-
łem je luzem w torbie, razem z kluczami, 
ładowarką i kilkoma drobnymi przedmio-
tami. Producent nie sprawdził ich odpor-
ności na pył i wodę, sam w nich biegałem 
i nic im się nie stało – nie zamoczyłem ich 
jednak mocno.

Proces parowania i konfiguracji jest dokład-
nie taki, jak lubię – jeśli korzystacie ze 
smartfona Samsunga, Galaxy Buds2 połączą 
się z nim automatycznie po otwarciu przy 
nim etui. Dalsza konfiguracja nie jest wyma-
gana, by zacząć z nich korzystać, ale warto 
ją przeprowadzić, bo słuchawki mają kilka 
bardzo przydatnych opcji. Służy do tego 
aplikacja Samsung Wearable, obsługująca 
też inne akcesoria. Pokazuje ona stan nała-
dowania obu słuchawek i etui (wygodniej 
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korzystać z tego podglądu z widżetu na ekranie), pozwala też skonfi-
gurować reakcję na dotyk. Samsung uprościł sterowanie i wyelimino-
wał gesty, przez co rozpoznawane są tylko stuknięcia i przytrzymanie. 
Pojedyncze wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, podwójne przełącza 
do następnego, a potrójne cofa do poprzedniego utworu. Można też 
ustawić reakcję na przytrzymanie lewej i prawej słuchawki osobno 
(dostępna jest zmiana trybu wyciszania otoczenia, Bixby bądź regulacja 
głośności). Każdy z rozpoznawanych gestów można wyłączyć, ale ich 
obsługa nie nastręcza problemów. Jeśli w słuchawkach ma być stoso-
wane sterowanie dotykiem, to w takiej formie jest ono według mnie 
najwygodniejsze w obsłudze.

Aplikacja oferuje test dopasowania dobranych 
do słuchawek końcówek. W zestawie dostajemy 
trzy komplety w różnych rozmiarach, możliwości 
dopasowania jest więc sporo. Galaxy Buds2 mają 
ANC i pass-through, czyli przekazywanie do ucha 
dźwięków otoczenia. ANC nie ma żadnej regulacji 
poziomu działania, ale już w przypadku pass-thro-
ugh dostępne są trzy poziomy. Sam zostałem przy 

Etui jest nie tylko bardzo 

eleganckie, ale też niezwy-

kle zgrabne, i to pomimo 

całkiem solidnej baterii.
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średnim, otoczenie jest wtedy słyszalne trochę ciszej niż faktycznie, 
maksymalny podbija lekko dźwięk. Gdy jest włączone, słychać lekki 
szum – nie przeszkadza, ale jest zauważalny. Jakość ANC stoi na wysokim 
poziomie, najskuteczniej wycinane są wysokie tony, ale pozostałe pasma 
również ulegają znacznej redukcji. Włączenie aktywnej redukcji hałasu 
nie pogarsza też zauważalnie brzmienia, a to wcale nie takie oczywiste. 
W Galaxy Wearable można ustawić jeden z sześciu presetów korekcji 
dźwięku, zabrakło niestety możliwości ręcznej konfiguracji korektora. 
Słuchawki pozwalają wywoływać głosowo Bixby i odczytywać powia-
domienia, mają też opcję ustawienia balansu brzmienia oraz aktywację 
ANC w przypadku używania tylko jednej z nich. W Galaxy Buds2 zabra-
kło mi automatycznego przełączania na dźwięk otoczenia, gdy odbie-
ramy telefon – trzeba to robić ręcznie. Nie pauzują też odtwarzania po 
wyjęciu jednej z ucha – to akurat dość poważny brak.

Gdy zobaczyłem Galaxy Buds2 na żywo, zacząłem poważnie zastanawiać 
się nad tym, ile czasu pracy zapewni dodatkowo tak małe etui. Same 
słuchawki działają na jednym ładowaniu do 5 godzin przy włączonym 
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ANC i do 7,5 godziny po wyłączeniu go. Wyniki te dotyczą wyłącznie 
odsłuchu, prowadzenie rozmów znacznie skraca ten czas. Mnie wytrzy-
mują one około 4–4,5 godziny, ale rozmawiam przez nie całkiem sporo 
(30–60 minut dla jednego ładowania), przez większość czasu korzystam 
z ANC. Etui doładowuje je do pełna trzy razy, co daje łącznie około 20 
godzin pracy (z włączonym ANC). To satysfakcjonujący wynik, zwłaszcza 
że po 5 minutach ładowania słuchawki działają przez około godzinę.

Napis „Sound by AKG” zobowiązuje – w przypadku Galaxy Buds2 nie 
dodano go tylko dla ozdoby. Testowałem słuchawki z korektorem ustawio-
nym domyślnie, czyli prawdopodobnie płasko. Jako źródło posłużyło mi 
Apple Music z muzyką w jakości bezstratnej. Brzmienie słuchawek jest lekko 
ocieplone, mają zauważalnie cichsze wysokie tony, wyraźny środek i przy-
jemny, miękki bas. Scena jest całkiem szeroka, zwłaszcza jak na słuchawki 
dokanałowe. Dobra jest też separacja dźwięków. Dynamika mogłaby być 
lepsza, drobne, ciche dźwięki w tle nie zawsze były słyszalne. Niemniej jed-
nak jak na słuchawki w tej cenie, brzmienie jest więcej niż dobre. Tego typu 
słuchawki nie mają służyć głównie do odsłuchu w ciszy i analizy dźwięku, 
a towarzyszyć w ciągu dnia. I w tym sprawdzają się świetnie.
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Samsung ma duże doświadczenie ze 
słuchawkami true wireless, żaden produ-
cent smartfonów nie ma w portfolio tylu 
modeli. Galaxy Buds2 ma szansę zdobyć 
dużą popularność – zamiast eksperymen-
tów mamy dopracowaną formę, dobrze 
działające ANC i pass-through oraz świetny 
design. Rozsądnie rozwiązano też sterowa-
nie, które, choć wykorzystuje dotyk, jest 
intuicyjne i wygodne. Szkoda jedynie, że 
nie wykrywają, gdy wyjmie się je z ucha. 
Nawet bez tego stosunek ceny do ich jako-
ści jest świetny, nie potrafię wskazać im 
konkurenta na tej półce.

Samsung Galaxy   
Buds2           

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

 Plusy:
• świetnie leżą w uchu
• skuteczne ANC
• bardzo dobra jakość dźwięku

 Minusy:
• brak czujnika wyjęcia z ucha
• brak opcji ustawienia korekcji 

dźwięku ręcznie

Cena: 469 PLN
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Technologia potrafi być porywająca, zaskakiwać rozwiązaniami 
i czynić nasze życie bardziej interesującym. Sztuką jest jednak tak 
zaimplementować ją w przedmiocie codziennego użytku, by nie 
spowszedniała i nie stała się bezpiecznie nudna. Samsung Galaxy 
Z Fold3 5G wyróżnia się nie tyle składanym wyświetlaczem, ile 
bezkompromisowym podejściem do projektowania urządzenia 
masowego tak, by sprawiało wrażenie sprzętu koncepcyjnego.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – biuro w kieszeni  |  Paweł Hać

Samsung Galaxy Z Fold3 5G 
– biuro w kieszeni

SPRZĘT 98

https://twitter.com/pawelhac


Składane ekrany towarzyszą nam już od 
jakiegoś czasu, a Samsung nie jest jedynym 
producentem, który z nich korzysta. To jed-
nak właśnie ta firma nie porzuciła ich po 
pojedynczych próbach i uczyniła je dzięki 
temu bardziej popularnymi (aczkolwiek ich 
widok wciąż nie należy do częstych). Galaxy 
Z Fold3 5G to już trzeci smartfon Samsunga, 
który rozkłada się do formatu przypomina-
jącego tablet (równolegle wypuszczane są 
też modele serii Flip, przypominające trady-
cyjne telefony z klapką). Choć formą nawią-
zuje do poprzedników, to różni się od nich 
istotnymi detalami. Frontowy wyświetlacz 
ma wąską ramkę, a głośnik nad nim jest 
właściwie niewidoczny, wewnętrzny ekran 
natomiast nie ma żadnego wycięcia na apa-
rat. Ten ukryto pod ekranem i, choć widać, 
gdzie się znajduje, to zabieg ten sprawia, że 
na co dzień nie zwraca na siebie tak mocno 
uwagi. Udoskonalono konstrukcję zawiasu, 
ponadto uszczelniono obudowę, Galaxy 
Z Fold3 stał się wodoodporny (IPX8). Jakość 
wykonania stoi na najwyższym poziomie, 
ramkę zrobiono z matowego aluminium, 
tył pokryto plastikiem wykończonym w ten 
sam sposób. Zawias działa bardzo pew-
nie, po niecałkowitym otwarciu pozostaje 
w jednej pozycji. Nie mam obaw o to, że po 
pewnym czasie przestanie tak się zachowy-
wać. W ustawieniu telefonu na stole może 
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przeszkadzać jedynie wystająca wyspa 
z trzema obiektywami.

Zestaw portów smartfona jest dość 
skromny: mamy tylko USB-C, zabrakło 
choćby gniazda karty microSD. Telefon ma 
dual SIM, obsługujący dwie fizyczne karty 
nanoSIM, alternatywnie, zamiast jednej 
z nich, można włączyć eSIM. Na prawej kra-
wędzi ramki umieszczono przycisk regulacji 
głośności oraz przycisk blokady, będący 
jednocześnie skanerem linii papilarnych. 
Takie umiejscowienie sprawia, że zawsze tra-
fiamy w niego kciukiem. Urządzenie zostało 
wyposażone w głośniki stereo świetnej 
jakości – umieszczono je na górnej i dolnej 
krawędzi, więc podczas oglądania filmów na 
wewnętrznym ekranie ich nie zasłaniamy. 
Duża powierzchnia wewnętrznego wyświe-
tlacza okupiona jest sporą wagą i grubością 
urządzenia po złożeniu. Galaxy Z Fold3 5G 
waży 271 g, a po złożeniu ma 14,1 mm gru-
bości – wyraźnie czuć i widać, że mamy 
go w kieszeni. W zestawie z telefonem 
dostajemy jedynie kabel do synchronizacji 
i ładowania, brakuje słuchawek i ładowarki. 
Szkoda zwłaszcza tego ostatniego akceso-
rium, nie każda ładowarka pozwoli skorzy-
stać z szybkiego ładowania, jakie obsługuje 
ten telefon.
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Niewątpliwie to ekran czyni Galaxy 
Z Fold3 5G wyjątkowym, Samsung nie 
zapomniał jednak o tym, że nie zawsze 
możemy bądź chcemy korzystać z roz-
kładanego wyświetlacza. Zewnętrzny 
sprawdza się doskonale i chętnie zoba-
czyłbym go w standardowo zbudowa-
nym smartfonie. Nietypowe proporcje 
równe 24,5:9 czynią go bardzo wygod-
nym w obsłudze jedną ręką, bez trudu 
piszę na klawiaturze ekranowej kciukiem 
(i to pomimo grubości i wagi urządze-
nia). Jego przekątna wynosi 6,2 cala, 
a rozdzielczość 2268 × 832 piksele. 
Ponadto oferuje odświeżanie obrazu 
z częstotliwością 120 Hz, dokładnie tak 
samo, jak wewnętrzny ekran. Cieszę się, 
że Samsung zadbał nawet o ten detal. 
Wyświetlacz ma niewielkie oczko apa-
ratu, umieszczone na środku – widać je 
jedynie przez to, że na ekranie naklejona 
jest fabryczna folia i otwór w niej tworzy 
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wokół obiektywu niewielką ramkę. Wewnętrzny ekran, czyli ten, którego 
używam zdecydowanie częściej, robi niesamowite wrażenie. Dawno już 
tyle osób nie zwracało uwagi na telefon, którego używam, rozłożenie 
smartfona wyciągniętego z kieszeni do rozmiarów niewielkiego tabletu 
nie jest czymś, czego ktokolwiek się spodziewa. O ile przekątna, równa 
7,6 cala, sugeruje sporą powierzchnię, to jeśli dodamy do tego zbliżone 
do kwadratu proporcje 22,5:18, otrzymamy przestrzeń znacznie większą 
niż w urządzeniach o podobnej przekątnej, ale bardziej panoramicznym 
kształcie. Oczywiście wewnętrzny ekran również obsługuje odświeżanie 
o częstotliwości 120 Hz, a ponadto ma wysoką rozdzielczość (2208 × 1768 
pikseli) i świetną reprodukcję kolorów. Miejsce zgięcia ekranu, będące 
najbardziej dyskusyjnym elementem urządzenia, jest widoczne i wyczu-
walne pod palcem, niemniej w codziennym użyciu szybko zacząłem je 
ignorować. Nie zniekształca obrazu ani też nie przeszkadza w obsłudze, 
nic nie wskazuje też na to, by mogło uszkodzić się od składania i rozkła-
dania ekranu.

Wydajność smartfona jest na tyle wysoka, że nie potrzebuje szerszego 
opisu – na co dzień nie zwracałem na nią kompletnie uwagi, bo nigdy 
nie zabrakło mi mocy. Galaxy Z Fold3 5G ma ośmiordzeniowy procesor 
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Snapdragon 888, wykonany w litografii 5 nm, o maksymalnym taktowa-
niu rdzenia 2,84 GHz. Ponadto wyposażono go w 12 GB pamięci RAM oraz 
256 lub 512 GB pamięci ROM (bez możliwości rozszerzenia kartą microSD). 
Sprzęt bez odpowiedniego oprogramowania może być co najwyżej cie-
kawostką. Samsung zmodyfikował nieco swoją nakładkę na Androida 
11, czyli One UI (na testowanym telefonie w wersji 3.1.1), dzięki czemu 
pozwala ona wykorzystać dużą przestrzeń wewnętrznego wyświetlacza. 
W widoku podzielonego ekranu można wyświetlić do trzech programów 
(w tym jeden na połowie i dwa na ćwiartkach – można to regulować), 
a dodatkowo w wyskakujących, regulowanych dowolnie oknach urucho-
mić kolejnych pięć. Prawdopodobnie nikt nie będzie potrzebował tylu 
okien, ale cieszy mnie, że Samsung nie ogranicza software’owo sprzętu 
i przesuwa margines poza potrzeby większości użytkowników. Zarządza-
nie aplikacjami na podzielonym ekranie jest banalne, przeciągamy je 
z wysuwanego z boku ekranu paska, w którym mogą znaleźć się zarówno 
skróty czy ostatnio uruchamiane programy, jak i menu ze wszystkimi 
zainstalowanymi aplikacjami. Korzystam z tego całkiem często, głównie 
do robienia notatek podczas telekonferencji na Teams, czasem włączam 
tak też podgląd dokumentu z Office’a. Robienie notatek może być jesz-
cze wygodniejsze z rysikiem, Galaxy Z Fold3 5G obsługuje S Pen. Niestety 
nie mam go, a w zestawie go nie dostajemy, więc nie sprawdziłem, jak 
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działa. Szkoda też, że w obudowie nie znalazło się na niego miejsce, bo 
wewnętrzny ekran byłby świetny do robienia odręcznych notatek czy 
szkiców. Pisanie nawet na ekranowej, dzielonej klawiaturze, jest bardzo 
szybkie i komfortowe, telefon wyposażono w świetny silnik haptyczny, 
zapewniający informację zwrotną po wciśnięciu przycisku (a także po 
wykonaniu gestu, towarzyszy też innym czynnościom).

Galaxy Z Fold3 5G służy mi głównie jako telefon służbowy, na którym 
regularnie korzystam z pakietu Office i sporo rozmawiam. Do maila jest 
wręcz idealny, dzielony interfejs, gdzie po lewej stronie widzę listę wia-
domości, a po prawej ich podgląd, znacznie przyspiesza pracę. Szero-
kość kolumn da się regulować, więc w zależności od treści maila, mogę 
wygodnie zmienić widok. Ponadto przeglądanie i prosta edycja załączni-
ków w Excelu czy w Wordzie działa genialnie – ponownie duży wyświe-
tlacz i dobra klawiatura ekranowa czynią taką pracę znacznie prostszą 
niż na klasycznym smartfonie. Zauważyłem drobny, ale denerwujący 
błąd w Teams, gdy po przejściu z otwartej na zewnętrznym ekranie apli-
kacji na wewnętrzny wyświetlacz lista wiadomości wyświetla się na całą 
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szerokość ekranu, bez podglądu. Uniemoż-
liwia to wejście w konwersację, a jedynym 
rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie 
programu. Oprócz tego nie odnotowałem 
jednak żadnych problemów z pakietem 
Office, a korzystam z niego codziennie. 
Samsung oferuje zabezpieczenie aplikacji 
firmowych w Knox, będącym wydzieloną, 
szyfrowaną przestrzenią danych. Ponadto 
wszystkie programy firmowe trafiają do 
osobnej zakładki na liście aplikacji i da się je 
dezaktywować, co tym samym blokuje ich 
synchronizację i powiadomienia (na week-
end to idealna opcja). W pracy przydaje się 
też DeX, czyli desktopowy interfejs systemu, 
który uruchamia się po podłączeniu do 
zewnętrznego monitora (przewodowo lub 
bezprzewodowo). Do obsługi trzeba mieć 
wtedy mysz i klawiaturę. Od pojawienia się 
tej funkcji kilka lat temu jestem jej fanem, 
pozwala robić niektóre rzeczy wygodniej 
niż bezpośrednio na smartfonie. Pomimo 
intensywnego używania bateria Galaxy 
Z Fold3 wystarcza mi na cały dzień pracy. 
Ma pojemność 4400 mAh i od 0 do 100% 
ładuje się w około półtorej godziny (o ile 
używamy szybkiej, przewodowej ładowarki). 
Średnio wystarcza mi ona na trochę ponad 
dobę, przy czym sporo dzwonię i używam 
maila oraz innych aplikacji biurowych. 
Telefon obsługuje ładowanie indukcyjne 
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w standardzie Qi, ma też funkcję ładowania w ten sposób innych urzą-
dzeń (co idealnie sprawdza się, by zasilić choćby słuchawki).

Aparat nie jest w Galaxy Z Fold3 5G najważniejszym elementem, nie 
oznacza to jednak, że jest przeciętny. Oczywiście widać różnicę wzglę-
dem serii S, niemniej w codziennym użyciu nie czuć jej tak mocno. 
Do rozmów i selfie mamy dwa aparaty – ten w mniejszym ekranie ma 
matrycę o rozdzielczości 10 MP i f/2.2, robi bardzo przyzwoite zdjęcia, 
zwłaszcza przy dobrym świetle. Drugi, ukryty pod powierzchnią ekranu 
wewnętrznego, jest słabszej jakości. Matryca ma tylko 4 MP, a przysłona 
to f/1.8. Obraz z aparatu jest wyraźnie mniej szczegółowy, łatwo to 
jednak wybaczyć, zważywszy na to, że schowanie go za siatką pikseli, 
wyłączających się podczas korzystania z niego, jest bardzo nowatorskim 
rozwiązaniem. Zestaw głównych aparatów wygląda dość standardowo: 
szerokokątny, z matrycą 12 MP, f/1.8, OIS i kątem widzenia 83 stopnie, 
ultraszerokokątny, również z matrycą 12 MP, f/2.2 i kątem widzenia 123 
stopnie, a także tele (zoom optyczny 2x), ponownie z matrycą 12 MP, f/2.4 
i OIS. Aparaty sprawdzają się dobrze na co dzień, a dzięki ultraszero-
kiemu kątowi można objąć bardzo duży obszar (widać jednak wyraźne 
zniekształcenie obrazu). Robienie zdjęć jest wspomagane oprogramo-
waniem, automatycznie dobierającym scenę, ponadto mamy też bardzo 
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dobry tryb nocny. Wielki, zbliżony kształtem do kwadratu ekran pozwala 
kadrować tak, jakbyśmy trzymali w ręku gotowe zdjęcie, obraz jest duży 
i wypełnia niemal cały ekran. Ponadto do robienia selfie można wyko-
rzystać główne aparaty, włączając podgląd na zewnętrznym ekranie (nie 
ma też lepszego sposobu, by zrobić nieporuszone zdjęcie zaintereso-
wanego własnym odbiciem rocznego dziecka). Składany ekran przydaje 
się też podczas robienia zdjęć z żabiej perspektywy: stawiamy otwarty 
połowicznie telefon na ziemi, by mieć podgląd obrazu na części ekranu 
zwróconej w górę (widok jest automatycznie przełączany).

Konsekwencja jest kluczem do sukcesu i Samsung bardzo dobrze to 
rozumie. Pomimo tego, że Galaxy Z Fold3 5G jest urządzeniem skie-
rowanym do wąskiej grupy odbiorców, stanowi bardzo przemyślaną 
i dopracowaną konstrukcję. Komfort posiadania w kieszeni sprzętu, który 
rozkłada się do rozmiarów tabletu, jest nie do przecenienia. Ponadto to 
po prostu bardzo wydajny i świetnie zaprojektowany smartfon, który 
nawet nie mając mechanizmu rozkładania, wyróżniałby się parametrami.

Samsung Galaxy   
Z Fold3 5G 

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

 Plusy:
• doskonały, rozkładany wyświetlacz
• dobra bateria
• oprogramowanie pozwalające 

wykorzystać sprzęt

 Minusy:
• brak ładowarki w zestawie
• ciężki i gruby

Cena: 
Wersja o pojemności 256 GB: 8299 PLN 
Wersja o pojemności 512 GB: 8799 PLN
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Druga generacja Galaxy Z Flip, wbrew cyfrze „3” w nazwie, to 
kontynuacja tego, co wprowadził zeszłoroczny poprzednik. Jednak 
skok technologiczny jest na tyle duży, że już nie traktuję tego jako 
urządzenie eksperymentalne, ale jako normalny, pełnoprawny 
smartfon w ofercie Samsunga. Ponadto, jest to pierwsza interesująca 
i kompletna konstrukcja od wielu lat.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Samsung Galaxy Z Flip3  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n Samsung Galaxy Z Flip3
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Najważniejsze nowości w tegorocznym 
Z Flipie 3 to poprawiona konstrukcja, 
z wytrzymalszym ekranem (na zaryso-
wania, upadki i złamania) i aluminium, 
odporność na zachlapanie wodą, a nawet 
zanurzenie go w niej na 1,5 m na 30 minut 
(woda słodka). To pierwsze przetestowa-
łem celowo, poświęcając się i nie obci-
nając paznokci w terminie, a to drugie 
niecelowo, gdyż ześlizgnął mi się z pochy-
łej powierzchni i poleciał (otwarty) na 
twardy parkiet. Wyniki są wzorowe – nie 
udało mi się porysować ekranu, nawet 
z dłuższymi paznokciami (chociaż przy-
znaję, że daleko miałem do długości, które 
często noszą kobiety), a po upadku nie 
było śladu, nawet mikroryski. Wodoszczel-
ności nie testowałem…

Drugą istotną kwestią jest bateria i czas 
pracy na niej. Nie wiem, co inni wyczy-
niają z tym telefonem, bo słyszałem już 
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mrożące w żyłach historie, jak to użyt-
kownik został bez prądu w środku dnia, 
ale przy moim typowym zastosowaniu, 
na koniec dnia (22:00–23:00) zostawało 
mi w rejonie 60–70%. W dniu hardcore’o-
wym, kiedy męczyłem Z Flipa3 tak bardzo, 
jak tylko byłem w stanie, o 23:00 miałem 
20%, a w rejonie 02:00 – 11%, po łóżkowej 
sesji YouTube’a. Screen-on-Time tego dnia 
oceniam w rejonie 5 godzin, a jeśli chcecie 
dowiedzieć się więcej na ten temat, to 
zapraszam na naszego YouTube’a.

Aparaty są dobre, ale jakościowo nie 
dorównują tym w S21, co dla mnie nie 
stanowi bariery nie do pokonania. Dla 
przykładu tryb portretowy nadal wygląda 
naturalniej niż na iPhonie 12 Mini. Najważ-
niejsza rzecz, nad którą Samsung powinien 
popracować w tej kwestii, to ostrość rogów 
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zdjęć z obiektywu ultraszerokokątnego. Pamiętajmy jednak, że Z Flip3 ma 
większe trudności z zagospodarowaniem miejsca na wszystko, więc jest to 
kompromis, który akceptuję.

Stali czytelnicy i widzowie wiedzą, że bardzo cenię sobie małe zewnętrzne 
gabaryty smartfonów, bo zależy mi na tym, aby wygodnie mieściły mi się 
w kieszeniach spodni, czy to lato, czy zima. Składany Z Flip3 jest w tej kwe-
stii idealny dla moich potrzeb, a zwiększona grubość jest dla mnie mniejszą 
przeszkodą niż duże gabaryty. Z Flip zajmuje zatem mniej więcej o 40% 
mniej powierzchni w kieszeni niż 5,4-calowy iPhone 12 Mini, a po rozłożeniu 
oferuje 6,7-calowy ekran, czyli porównywalny z iPhone’em 12 Pro Max. Do 
tego wszystkiego ma 120 Hz ekran, który tak bardzo sobie cenię. One UI 
– nakładka Samsunga na Androida – dodatkowo wprowadza szereg funkcji, 
które nie tylko ułatwiają korzystanie z tego kolosa (po rozłożeniu) jedną 
ręką, ale również umożliwiają multitasking i uruchamianie wielu aplikacji 
jednocześnie. Nie ma oczywiście aż tak dużych możliwości konfiguracji, jak 
w przypadku Z Fold3, ale to nadal spore ułatwienie.

Będę z Wami całkowicie szczery – gdyby nie fakt, że siedzę w ekosystemie 
Apple wraz z rodziną, HomeKitem i wieloma innymi elementami, to nie 
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wahałbym się ani sekundy i kupił go od ręki. Nie ma dla mnie w zasadzie 
żadnych słabych punktów, a same plusy, które mi bardzo odpowiadają. To 
powoduje, że cały czas rozważam, czy mnie stać na jego kupno, jako drugi 
telefon. To oczywiście nie jest smartfon dla każdego, bo przecież wszyscy 
mamy inne oczekiwania i potrzeby, ale pamiętajcie, że moim pierwszym 
telefonem komórkowym była składana Motorola StarTAC – mój sentyment 
do takiego formatu pozostał.

Pozostaje mi go gorąco polecić, bo w końcu coś ciekawego dzieje się 
w świecie smartfonów.
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Trudno wyobrazić mi sobie życie bez powiadomień na nadgarstku. 
Smartwatch stał się elementem ubioru, zastępując zegarek. Samsung 
Galaxy Watch4 Classic nawiązuje do wzornictwa klasycznych zegarków, 
dając jednocześnie dostęp do niespotykanych dotąd możliwości 
monitorowania zdrowia.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Samsung Galaxy Watch4 Classic – poprawki na zewnątrz, rewolucja w środku  |  Paweł Hać

Samsung Galaxy Watch4 Classic 
– poprawki na zewnątrz, 
rewolucja w środku
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Samsung zaprezentował niedawno dwa nowe modele smartwatchów: 
Watch4 oraz Watch4 Classic. Urządzenia różnią się od siebie detalami, 
takimi jak materiał koperty, ruchomy bądź dotykowy pierścień czy roz-
miary. Watch4 występuje w rozmiarze koperty 40 bądź 44 mm, natomiast 
Watch4 Classic w rozmiarze 42 lub 46 mm. Każdy z zegarków jest dostępny 
w wersji z LTE bądź bez niego. Oferta jest bardzo przejrzysta, a wybór 
urządzenia ułatwia to, że oprócz wymienionych powyżej parametrów, lista 
ich funkcji oraz podzespoły są dokładnie takie same. Testowałem wersję 
Watch4 Classic w rozmiarze 42 mm, pozbawioną LTE – nie mam przesad-
nie chudych nadgarstków, a mimo tego uważam, że to rozmiar idealny 
dla mnie. Zegarek jest duży, dość gruby, a przy tym wyczuwalnie ciężki. 
Kopertę zrobiono w końcu z wykończonej na wysoki połysk stali nie-
rdzewnej. Ma ona niezwykle prosty kształt, po prawej stronie umieszczono 
jedynie dwa podłużne przyciski, ekran otoczono ruchomym bezelem, 
mającym na krawędzi jedynie drobne ząbki. Dodatkowo na wewnętrznej 
obwódce ekranu znalazły się indeksy sekundowe. Wyświetlacz osadzono 
na tyle głęboko, że bezel chroni go przed uderzeniami, ale i wystarczająco 
płytko, by wygodnie używać nawet gestów od krawędzi ekranu. Dekie-
lek ma natomiast komplet czujników optycznych, do niego przyczepia 
się też magnetyczna ładowarka, a na jego krawędzi umieszczono głośnik. 
Koperta ma standardowe, teleskopowe mocowanie paska. Miałem okazję 
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używać wersji z paskiem Ridge Sport Band, wykonanym z gumy i mającym 
klasyczne zapięcie na sprzączkę. Pasek ma wystającą krawędź, ponadto 
niemal dotyka koperty (nie widać przestrzeni pomiędzy teleskopem 
a kopertą) – bardzo podoba mi się ten detal.

Do tej pory wszystkie smartwatche Samsunga działały na systemie Tizen. 
Po raz pierwszy producent postanowił zastosować zamiast niego Android 
Wear, co jest olbrzymią zmianą, zwłaszcza pod względem dostępnej bazy 
aplikacji. Są również różnice w interfejsie, aczkolwiek mniejsze niż można 
się spodziewać. Główne menu wysuwa się teraz z dołu ekranu, trochę ina-
czej wyglądają listy, ustawienia i edycja tarcz, natomiast wiele elementów, 
w tym nawigacja po systemie i grafiki, zostały przeniesione z Tizena. Uwa-
żam ten ruch za korzystny dla użytkownika: obsługa jest równie wygodna, 
co w poprzednich modelach, a jednocześnie system zyskał dodatkowe 
funkcje i możliwość korzystania z rozwiązań Google. Dotyczy to również 
Google Pay – za pomocą Galaxy Watch4 Classic bez problemu zapłacimy 
w sklepie, korzystając właśnie z tej metody płatności. Niemal niezmienione 
pozostają natomiast widżety i aplikacje, mamy też dostęp do kilku znanych 
już z Tizena tarcz (a także mnóstwa nowych i świetnych). To, że systemem 
jest Android Wear, nie oznacza jednak, że będziemy konfigurować zegarek 
przez aplikację od Google. Zamiast niej korzystamy z Galaxy Wearable, nie-
zależnie od producenta smartfona. Do korzystania z funkcji fitnessowych 
wymagane jest Samsung Health, a do analizy pomiarów trzeba dodatkowo 
zainstalować na telefonie Samsung Health Monitor. Działanie również tutaj 
nie różni się niczym od poprzedników na Tizenie, mimo tego, że Google ofe-
ruje odpowiednie aplikacje, obsługujące inne smartwatche z Android Wear.

Proces konfiguracji jest szybki, a sam zegarek po uruchomieniu oferuje kilka 
samouczków. Równie prosta jest obsługa smartwatcha, po lewej od tarczy 
mamy powiadomienia, po prawej są widżety, z góry rozwijamy centrum 

Po raz pierwszy producent postanowił zastosować zamiast 

niego Android Wear, co jest olbrzymią zmianą, zwłaszcza pod 

względem dostępnej bazy aplikacji.
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sterowania a z dołu menu z aplikacjami. 
Dodatkowo przyciski są programowalne 
i można przypisać akcję do przytrzymania 
lub podwójnego kliknięcia (dodałem sobie 
tam Google Pay). Zawsze lubiłem nawiga-
cję za pomocą pierścienia, tu sprawdza się 
doskonale. Bezel ma wyczuwalne, ciche klik-
nięcie, stawia na tyle duży opór, że nie da 
się go obrócić przypadkiem. Zauważyłem, że 
w niektórych menu jedno „kliknięcie” prze-
wija naraz o dwie pozycje (widać to po ruchu 
suwaka przewijania na ekranie) – to drobiazg, 
choć istotny z perspektywy użytkownika, 
bo system nie zawsze reaguje tak samo na 
taki sam sygnał. Ten drobiazg pewnie zniknie 
w aktualizacjach. Dużo ważniejsze jest to, jak 
system działa – Tizen był wzorowy, a w wyda-
niu Samsunga Android Wear robi równie 
dobre wrażenie. To zdecydowanie najszybszy 
zegarek z systemem Google, z jakiego korzy-
stałem. Urządzenie ma dwurdzeniowy pro-
cesor Exynos W920 w litografii 5 nm, do tego 
1,5 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci ROM. Do 
dyspozycji użytkownika pozostaje tylko około 
7,5 GB. To wciąż sporo miejsca na aplikacje 
i muzykę (można wrzucić ją bezpośrednio na 
zegarek i słuchać na sparowanych słuchaw-
kach Bluetooth).

Wspominałem we wstępie, że smartwatche 
stały się elementem codziennej garderoby 
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– z tego powodu ich personalizacja jest niezmiernie ważna. Oprócz wymiany 
paska Galaxy Watch4 Classic pozwala też w dużym stopniu dostosować 
wygląd tarcz. Są bardzo zróżnicowane, ponadto można w nich zmieniać 
komplikacje, wygląd niektórych elementów czy kolorystykę. Niektóre są 
też świetnie animowane (bardzo podoba mi się sportowa, która ma tylko 
skrót do treningu biegowego). Zegarek obsługuje też always-on display, 
który w przypadku braku aktywności zmniejsza jasność ekranu i zmienia 
kolorystykę, by oszczędzić baterię. Nie wyobrażam sobie obecnie korzysta-
nia ze smartwatcha bez tej funkcji. Zegarek ma bardzo dobry silnik wibra-
cyjny, domyślnie dźwięk dzwonka jest w nim wyłączony i wcale nie czułem 
potrzeby, by to zmienić. Ustawiłem też, by powiadomienia nie pokazywały 
się jednocześnie na telefonie – ta opcja jest z kolei standardowo wyłączona. 

Galaxy Watch4 Classic może być wyposażony w LTE, 
korzysta wtedy z eSIM. Niestety, mój egzemplarz 
nie miał tej funkcji. Urządzenie ma dobrą baterię 
– wytrzymuje jeden intensywny dzień, gdy mie-
rzę nim 30-minutowy trening, mam włączony stały 
pomiar tętna i korzystam z always-on display. Nawet 
wtedy pod koniec dnia akumulator ma jeszcze około 
20–30% ładunku (gdy dzień zaczynam o 7:00, a koń-
czę o północy). Po wyłączeniu always-on display i bez 
treningu zegarek wytrzymuje zauważalnie dłużej, wie-
czorem mam wtedy około 40% bądź więcej ładunku. 
Galaxy Watch4 Classic do ładowania wykorzystuje 

specjalny kabel z magnetyczną końcówką, ale da się go też zasilić ze smart-
fona, za pomocą funkcji Wireless PowerShare. Ładowanie od 0 do 100% trwa 
niespełna dwie godziny, jeśli używamy zwykłej ładowarki sieciowej. Nie jest 
to rekordowe tempo, prędkość jest zbliżona do innych urządzeń na rynku.

Jeśli miałbym wskazać największą różnicę sprzętową pomiędzy Galaxy 
Watch4 Classic a poprzednikiem, to zdecydowanie byłby to zestaw czujni-
ków. Oprócz pomiaru tętna czy wysycenia krwi tlenem pozwalają wykonać 
EKG, zmierzyć ciśnienie, stres, rejestrować sen oraz przeprowadzić analizę 
składu ciała. Producent przypomina na każdym kroku, że nie jest to urzą-
dzenie medyczne, zastępujące wizytę u lekarza, niemniej, gdy zauważamy 
odstępstwa w regularnie przeprowadzanych pomiarach, warto faktycznie 
zasięgnąć porady specjalisty. Pomiar tętna może być wykonywany w trybie 
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ciągłym, w 10-minutowych interwałach lub ręcznie. EKG nie wymaga wyja-
śnienia – przykładamy palec do jednego z przycisków, by po 30 s uzyskać 
wynik, zapisywany też w aplikacji na smartfonie. Wysycenie krwi tlenem 
mierzone jest wyłącznie podczas snu, nie można go wymusić. Sam sen 
z kolei, oprócz standardowych danych odnośnie do czasu w danej fazie 
i wybudzeń, może też być analizowany pod kątem chrapania. Musimy 
wtedy wspomagać się smartfonem, który rejestruje dźwięk, ten natomiast 
jest zestawiany z danymi zapisywanymi przez zegarek.

Urządzenie może mierzyć ciśnienie, ale wymaga przeprowadzenia kalibracji 
z ciśnieniomierzem – nie dysponuję niestety takim, więc nie mogłem tego 
przetestować. Najbardziej interesująca jest dla mnie analiza składu ciała. 
Najpierw ręcznie należy wprowadzić wagę, w Samsung Health zapamiętany 
mamy też swój wzrost. Zegarek w kilkanaście sekund wykonuje pomiar 
procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, mięśni, wody, wylicza też 
masę tłuszczu i BMI. Jakość tego pomiaru pozostawia sporo do życzenia, 
wykonany dwa razy z rzędu pokazuje dane rozbieżne o 1–2%, co w przy-
padku takich informacji stanowi sporą rozbieżność. Zestawiłem też wyniki 
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z wagą analizującą skład ciała, tu Galaxy Watch4 Classic miał tendencję 
do zawyżania zawartości tkanki tłuszczowej (co akurat może być motywu-
jące). W perspektywie dłużej trwających pomiarów taka analiza dostępna 
w smartwatchu może okazać się przydatna, zwłaszcza do wychwycenia 
trendów i określenia skuteczności wprowadzonych w diecie czy aktywno-
ści zmian, natomiast jako jednorazowy pomiar raczej się nie sprawdzi.

Podobnie jak poprzednie generacje, Galaxy Watch4 Classic jest świetnym 
zegarkiem sportowym. Wersja pozbawiona dopisku Classic może być o tyle 
lepsza, że za sprawą aluminiowej obudowy będzie lżejsza (a ciężar stali 
nierdzewnej podczas biegania czuć na nadgarstku). Pasek zegarka zapew-
nia bardzo dobry komfort, jest na tyle elastyczny, że można zapiąć go na 
trening o jedno oczko mocniej, by ograniczyć przemieszczanie się smar-
twatcha. Nie bez znaczenia są fizyczne przyciski, pozwalające wstrzymywać 
i wznawiać trening, pokrętło umożliwia natomiast szybkie przełączanie się 
między ekranami danych. Interfejs można konfigurować w dużym zakresie 
i zmieniać informacje, jakie wyświetlają się na kolejnych ekranach. Zegarek 
obsługuje kilkadziesiąt rodzajów aktywności, trudno znaleźć mi tu jaką-
kolwiek lukę. Galaxy Watch4 Classic ma wbudowany GPS, który bardzo 
szybko łapie fix – zajmuje to od kilku do kilkunastu sekund. Precyzja śle-
dzenia jest dobra, nawet na węższych ulicach zegarek nie miał problemu 
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z umieszczeniem mnie po właściwej stronie. Pomiar odległości również 
wypada dobrze, na odcinku o znanej długości zegarek zaniżał odległość 
o 2–5% – to akceptowalny wynik. Całkiem dobrze działa też automatyczne 
wstrzymywanie treningu po zatrzymaniu się, szkoda jednak, że nie można 
wyregulować czasu, po jakim się aktywuje (domyślnie dzieje się to według 
mnie o kilka sekund za późno). Obudowa zegarka ma IP68, więc niestraszne 
mu żadne trudne warunki, ponadto spełnia standard MIL-STD-810G.

Z każdym kolejnym smartwatchem Samsung udowadnia, że bardzo 
dobrze czuje, czym to urządzenie powinno być. Galaxy Watch4 Classic 
to już nie tylko ewolucja znanych i dobrze działających elementów, ale 
i wiele nowości, od zmiany systemu operacyjnego po zestaw czujników, 
pozwalających mierzyć szeroki zakres parametrów zdrowia. Ujednoli-
cenie parametrów modeli Watch4 i Watch4 Classic sprawiło, że wybór 
smartwatcha stał się dużo prostszy, każdy z nich oferuje to samo, a róż-
nicą jest jedynie design i rozmiar. Trudno wskazać mi zegarek o równie 
dobrych parametrach i szerokich możliwościach – Galaxy Watch4 Classic 
nie tylko daje radę jako sprzęt smart, ale i jako zegarek sportowy. O nie-
wielu smartwatchach można powiedzieć to samo.

Samsung Galaxy 
Watch4 Classic    

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

 Plusy:
• ładne i praktyczne wzornictwo
• bardzo szybka praca
• obsługa aplikacji Google (w tym 

Google Pay)

 Minusy:
• przewijanie nie zawsze działa tak samo

Cena:  od około 1650 PLN za wersję 
42 mm, bez LTE, do około 2000 PLN 
za wersję 46 mm, LTE
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Po chwili dominacji tanich lustrzanek cyfrowych do łask wracają małe, 
kompaktowe aparaty. 

Olympus PEN E-PL7 NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Olympus PEN E-PL7  |  Napoleon Bryl
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Lustrzanka nie sprawdzi się u każdego amatora fotografii, a jeżeli oczeku-
jemy większej jakości, swobody w fotografowaniu i możliwości ustawia-
nia parametrów w większym zakresie, niż oferują nam nawet najbardziej 
zaawansowane aparaty wbudowane w smartfony, a nie chcemy nosić 
dużego i ciężkiego klocka DSLR, to powinniśmy się rozejrzeć za małym 
kompaktem z wymiennymi obiektywami. Takim aparatem jest nowy 
model Olympusa z serii PEN, model E-PL7. 

To mały, lekki, elegancki aparat z dużymi możliwościami. Białą wersję, 
którą otrzymałem do testów, można nazwać „dodatkiem modowym”. 
Lekko retro stylizacja i skórzany pasek sprawiają, że będzie wyglądać 
i pasować do każdej torebki, nie tylko fotograficznej. Takie też jest jego 
przeznaczenie: móc go zabrać ze sobą wszędzie, na wakacje, na imprezę, 
na koncert, na spacer i mieć możliwość kontroli nad procesem robienia 
zdjęć, ale też łatwość dzielenia się nimi. 

W zestawie z aparatem dostałem dwa obiektywy, małego zooma, pancake 
14–42 mm f3.5–5.6 (28–85 mm w przeliczeniu dla pełnej klatki) oraz stało-
ogniskowy 17 mm f1.8 (35 mm dla FF). Bardzo uniwersalny zakres zooma, 
tzw. spacerowy, jak to określają fotografowie, i klasyczne jasne 35 mm. 
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W pierwszej kolejności założyłem obiektyw 
17 mm – wygrało przyzwyczajenie do stało-
ogniskowych szkieł. Aparat do torby i w mia-
sto. Co prawda palce musiały się przyzwyczaić 
do innego układu guzików niż w moich 
Nikonach, to zajmuje chwilę, ale da się prze-
żyć. Gorszą dla mnie rzeczą jest kadrowanie, 
patrząc na wyświetlacz. Przez lata korzystałem 
z lustrzanek, potem bezlusterkowców, i przy-
zwyczaiłem się do patrzenia w wizjer. Takiego 
problemu jednak nie będzie miała większość 
fotografujących, od dawna fotografujemy za 
pomocą telefonów, patrząc na ekran, a Olym-
pus Pen ma nam zastąpić smartfona przy 
robieniu zdjęć, bo chcemy, by te zdjęcia, były 
lepszej jakości. Wszystko to kwestia przyzwy-
czajenia: do układu przycisków i do kadrowa-
nia ekranem można się przywyknąć. 

Mały aparat dobrze leży w ręku i, mimo że 
mam dość duże dłonie, nie miałem kłopotu 
z ergonomią i szybkimi zmianami ustawień. 
Warto tutaj wspomnieć o przełączniku na 
obudowie, który uruchamia tryb zdjęć czarno-
-białych. AF dobrze sobie radzi, nawet z tak 
ruchliwymi obiektami jak dwulatek. Jasny 
obiektyw umożliwia fotografowanie nawet 
w trudnych warunkach oświetleniowych. Po 
zmianie na „naleśnik” zoom – 14–42 – oka-
zuje się, że aparat może być jeszcze mniejszy 
i lżejszy – w sumie waży 440 g z obiektywem, 
a m.in. o to tutaj przecież chodzi: lekkość 
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i wygodę. Uniwersalny zakres ogniskowych daje większą swobodę, niestety 
trochę kosztem jasności obiektywu. 3.5–5.6 to już ciemniej, ale trudno by 
było uzyskać lepsze światło w tak małym obiektywie, o ile w ogóle to jest 
możliwe. Każdy, kto miał styczność z jasnymi zoomami, wie, jak są duże 
i ciężkie. Z jakości będziemy zadowoleni w całym zakresie ogniskowych, 
oczywiście w gorszych warunkach oświetleniowych trzeba nadrobić czuło-
ścią, ale przy nowej matrycy w PEN E-PL7 nie stanowi to problemu. 

Po co robimy zdjęcia? Żeby się nimi podzielić. Jedną przydatniejszych 
cech samego aparatu jest komunikacja Wi-Fi ze smartfonem. Zdjęcia zro-
bione smartfonem możemy wysłać od razu, ale z ich jakością bywa różnie. 
Zdjęcia zrobione aparatem zazwyczaj musimy skopiować do komputera, 
często obrobić i dopiero możemy wysłać. Dzięki aplikacji Olympus Image 
Share zdjęcia z naszego Olympus PEN możemy ściągnąć szybko na telefon 
i wysłać od razu, a jeżeli chcemy, to aplikacja umożliwia prostą ich edycję. 
Co więcej, mamy możliwość podglądu na żywo na telefonie oraz sterowa-
nia parametrami aparatu i zdalnego fotografowania, filmowania. Dwa pac-
nięcia w telefon i zdjęcia z imprezy wysłane do znajomych. 

Druga dostępna aplikacja Olympus Image Track pozwala na geotagowa-
nie zdjęć, korzysta z GPS wbudowanego w telefon. Dla tych, którzy lubią 
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mieć oznaczone dokładnie miejsca wykonania zdjęcia na wakacjach, 
będzie w sam raz. 

Olympus PEN E-PL7 będzie idealnym kompanem na co dzień czy na waka-
cje dla kogoś wymagającego jakości od zdjęć, swobody w dobieraniu para-
metrów fotografowania i chcącego się szybko podzielić zrobioną fotografią. 
Dla kogoś, kto nie chce nosić ze sobą ciężkiej lustrzanki czy nawet bezlu-
sterkowca, który mimo mniejszych rozmiarów od DSLR nadal będzie ciężki 
i mniej wygodny niż Olympus Pen. Dla kogoś, kto ceni sobie styl i wygląd, 
również sprzętu. 

Nowy model Olympusa z serii PEN, model E-PL7, to mały, lekki, elegancki 
aparat z dużymi możliwościami.

Olympus Pen ma nam zastąpić smartfona przy robieniu zdjęć, bo chcemy, 
by te zdjęcia, były lepszej jakości.

Po co robimy zdjęcia? Żeby się nimi podzielić. Jedną przydatniejszych cech 
samego aparatu Olympus Pen jest komunikacja Wi-Fi ze smartfonem.
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Elektryczne hulajnogi z systemów wypożyczenia to zmora miast, 
zasługująca na jak najszybsze uporządkowanie. Jak się jednak użytkuje 
prywatną elektryczną hulajnogę i to w dodatku na przedmieściach, 
a właściwie na wsi? Sprawdziłem to, jeżdżąc przez ponad miesiąc 
hulajnogą Xiaomi.

Elektryczną hulajnogą po wsi – Xiaomi Scooter 1S  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Elektryczną hulajnogą 
po wsi – Xiaomi Scooter 1S
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Co do samej hulajnogi, pozostaje mi 
jak zwykle pochwalić Xiaomi. Styli-
stycznie, jakościowo oraz intuicyjnie 
wszystko jest tak, jak powinno być 
w tego typu sprzętach. Hulajnoga łączy 
się z aplikacją Mi Home i tam można 
mieć podgląd chociażby na proces 
ładowania. Interfejs na hulajnodze 
jest ograniczony do jednego przyci-
sku. Sprzęt jest zgrabny i gabarytowo 
akceptowalny. To jednak pierwsza 
e-hulajnoga, z którą miałem stycz-
ność, dlatego nie mam porównania. 
Istotne jest szybkie składanie, które 
pozwala zapakować hulajnogę do 
samochodu. Maksymalna prędkość 
– 25 km/h i zasięg do 30 km. Realnie 
udało mi się osiągnąć około 23 km/h 
i właśnie blisko 28–29 km zasięgu. 
Przy czym korzystałem właśnie sporo 
z trybu sportowego, czyli najszybszego 
i jestem ciężki. 
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Jeżdżenie elektryczną hulajnogą jest przy-
jemne, proste do opanowania. Jednak 
zdecydowanie jest to sprzęt miastowy 
i ten koncept wypożyczania hulajnóg 
w mieście po tym teście zdecydowanie 
do mnie przemówił. Na pewno będąc 
w Warszawie czy innym mieście, sięgnę 
po to rozwiązanie, jeśli odległość od jed-
nego punktu do drugiego będzie wynosić 
2–3 km. To zdecydowanie lepszy pomysł 
niż branie taksówki czy czekanie na 
komunikację miejską. No i unikamy zmę-
czenia, w przeciwieństwie do korzystania 
z rowerów miejskich, choć wielokrotnie 
zdarzało mi się wracać w Warszawie ze 
spotkania na przykład na dworzec, korzy-
stając właśnie z roweru miejskiego. Dla 
mnie elektryczne hulajnogi zdecydowa-
nie dobrze wpisują się w koncepcję zrów-
noważonego transportu. Problemem jest 
jedynie ucywilizowanie ich pozostawia-
nia oraz kwestia kultury jazdy zarówno 
po ulicach, ścieżkach rowerowych, jak 
i chodnikach. Ale tu właściwie mamy 
problem złożony i dotyczy on każdego 
pojazdu oraz pieszych.

Na wsi problemem generalnie jest brak 
współcześnie jakiegokolwiek alterna-
tywnego transportu. W mojej okolicy, 
o dziwo, sieć autobusów zaczyna powoli 
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być odbudowywana i w dodatku po 
terenie gminy można poruszać się za 
darmo. Niestety częste spóźnienia i śred-
nio dogodny rozkład sprawiają, że trans-
port ten jest mało atrakcyjny. Natomiast 
w wielu miejscach nawet i o tym można 
pomarzyć, a autobus jest co najwyżej 
2–3 razy dziennie.

Elektryczna hulajnoga to ciekawa opcja 
na sprawne przemieszczanie się z punktu 
A do punktu B na niedużych odległo-
ściach. Zasięg 30 km nie oznacza jednak, 
że taki dystans warto na niej jednorazowo 
przejechać. Zapewne takich, którzy tyle 
robią, nie brakuje. Realnie jednak odle-
głości 3–5 km to optymalne podróże. 
Zdarzyło mi się jeździć do znajomych czy 
też do sklepu po drobne, uzupełniające 
zakupy. Wszystkie dystanse robiłem wła-
śnie w promieniu 3–6 km w jedną stronę. 
Jest to opcja dla leniuszków, ale jednocze-
śnie przynajmniej może nas owiać powie-
trze, czego nie zaznamy w samochodzie. 

Dla mnie hulajnoga to właśnie kolejny 
puzzel w transportowej układance. Jeśli 
chodzi o rozrywkę i rekreację, to zdecy-
dowanie wybrałbym rower. Natomiast 
w wiejskich warunkach wciąż brakuje 
pojazdu, który stanowiłby pewien pomost 
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pomiędzy rowerem a samochodem. 
Może będą to małe autonomiczne busiki. 
Sam uważam, że w naszych warunkach 
dobrym pomysłem byłyby Citroëny Ami. 
Na pewno jest to wyzwanie, ponieważ 
transport na obszarach wiejskich kuleje. 

Jestem też bardzo ciekaw kolejnych 
pojazdów Xiaomi. Obecna oferta jest już 
bogata i można znaleźć produkty o róż-
nych zastosowaniach w szerokim wachla-
rzu cenowym. Znając jednak ambicje 
Xiaomi, zobaczymy jeszcze niejeden 
sprzęt, ułatwiający przemieszczanie się. 
Ja swoją przygodę z elektryczną hulaj-
nogą będę dobrze wspominał.
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Wygląda na to, że w końcu znalazłem optymalną ładowarkę 
indukcyjną dla mojego iPhone'a, Apple Watcha i słuchawek. 
Rozwiązanie 3 w 1, pasujące do mojego stolika nocnego – Mophie 
Universal Wirless Charging Stand+.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Mophie Universal Wirless Charging Stand+ – wygodne ładowanie wszystkiego  |  Dominik Łada

Mophie Universal Wirless 
Charging Stand+ – wygodne 
ładowanie wszystkiego
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Mophie znane jest przede wszystkim 
z akcesoriów przeznaczonych do łado-
wania wszelkiej maści urządzeń mobil-
nych. Znamy świetne ich powerbanki, 
ładujące „plecki” do iPhone’ów czy 
ładowarki. W swojej ofercie mają też, co 
jest oczywiste, wiele różnych ładowarek 
indukcyjnych.

Problem, który mam z KAŻDĄ ładowarką 
indukcyjną, jest taki, że gdy delikatnie 
nierówno położę na niej swój telefon, 
rano okazuje się, że… się nie naładował. 
Niby pech, ale to w gruncie rzeczy nasza 
wina. Z każdą dotychczasową ładowarką 
miałem właśnie tak samo – raz na kilka 
ładowań miałem rano niespodziankę. Roz-
wiązaniem tego problemu w linii iPhone 
12 jest MagSafe. Apple zorientowało się, 
gdzie jest „mina” w całej koncepcji łado-
wania indukcyjnego i sprytnie ją „rozbro-
iło”, dodając magnes. Niestety, starsze 
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modele tego nie mają i tu jedynym pewnym rozwiązaniem może być 
zastosowanie stojącej ładowarki, która optymalnie umieszcza cewki induk-
cyjne w stosunku do umiejscowienia ich w telefonie.

Ładowarka stojąca
Niestety, większość produktów na rynku albo jest samodzielną stojącą 
ładowarką, albo ma dodatkową opcję ładowania tylko dla Apple Watch, 
albo ich design kompletnie mi nie pasuje. Długo szukałem rozwiązania, 
aby mieć all-in-one, skromnie postawione przy moim łóżku, bez plątaniny 
kabli, trzech ładowarek itd. Moje oczekiwania spełnił Mophie Universal 
Wirless Charging Stand+.

Jest to wszystko w jednym. Mamy stojak na telefon, miejsce na ładowanie 
drugiego smartfona lub słuchawek i specjalny adapter do kabla ładują-
cego Apple Watch. Ładowarka w sumie ma 15 W i podłączona jest jednym 
zasilaczem do gniazdka. Według moich testów bez zająknięcia ładuje jed-
nocześnie iPhone’a 11 Pro Max, Apple Watcha 4 oraz słuchawki Jabra Elite 
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85T. W nocy śpię i to, czy ładuje wszystko 10, czy 15 minut szybciej, czy wol-
niej, kompletnie w takim zastosowaniu nie ma znaczenia – grunt, że rano 
wszystko ma 100%.

Jakość wykonania
Jak przystało na Mophie, wykonanie jest na najwyższym poziomie. 
Plastiki wysokiej jakości, nienagannie spasowane. Wierzchnia warstwa, 
na której kładziemy nasze urządzenia, jest pokryta materiałem, dzięki 
czemu mamy gwarancję, że nic się nie porysuje. Producent gwarantuje 
możliwość ładowania telefonu w obudowie o grubości do 3 mm, stawia-
jąc go pionowo lub poziomo.

Minusy?
Jedyny minus, jaki jest, to brak wbudowanej ładowarki dla Apple Watch 
– trzeba używać oryginalnego kabla magnetycznego, wsadzonego do spe-
cjalnego adaptera dołączonego do ładowarki Mophie.
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Mophie Universal Wirless Charging 
Stand+ to nowy produkt w ofercie pro-
ducenta. Wygląda świetnie, nie rzuca 
się w oczy. Spełnia idealnie swoje zada-
nie, przez noc ładując wszystkie nasze 
najbardziej potrzebne akcesoria. Łado-
warka kosztuje 399 PLN, co nie jest 
małą kwotą, ale biorąc pod uwagę, że 
mamy wysokiej jakości trzy urządzenia 
w jednym, kwota jest jak najbardziej 
akceptowalna.

SPRZĘT 135

https://ispot.pl/mophie-universal-wirless-charging-stand-uniwersalna-ladowarka-bezprzewodowa-do-trzech-urzadzen-z-uchwytem-do-applewatch-15w-czarna
https://ispot.pl/mophie-universal-wirless-charging-stand-uniwersalna-ladowarka-bezprzewodowa-do-trzech-urzadzen-z-uchwytem-do-applewatch-15w-czarna


Tak, wiem, oszalałem. Miejmy to za sobą, bo dziś podzielę się z Wami 
krótkim opisem zamawiania pierwszego w kolekcji paska Solo. Do tego 
plecionego Pride Edition 2021.

Dobieramy rozmiar plecionej 
opaski Solo Pride EditionKRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Dobieramy rozmiar plecionej opaski Solo Pride Edition  |  Krzysztof Kołacz
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Po pierwsze, z tymi paskami od początku 
Apple miało pod górkę. Najpierw nie chcieli 
ich wymieniać, w przypadku błędnie dobra-
nego rozmiaru, bez zwracania ich razem 
z zegarkami Apple Watch. Mowa, oczywiście, 
o klientach, którzy zamówili nowe zegarki 
z taką właśnie opaską. To jednak, pod naci-
skiem klientów i mediów, uległo zmianie. 
O tym za moment.

Dobieramy rozmiar opaski
Możemy to zrobić na trzy sposoby:
• skorzystać z metra krawieckiego, zmierzyć 

obwód nadgarstka, wpisać wynik pomiaru 
w odpowiednie pole w aplikacji Apple Store 
lub na stronie Apple Online Store i polegać 
na sugestii systemu Apple

• skorzystać z przygotowanej przez Apple 
miarki, która należy sobie wydrukować 
(uczulam, aby ustawić 100% standardowego 
wypełnienia karki A4 w ustawieniach druku), 
ale nie jest to ani potrzebne, ani skuteczne 
(o czym za moment)

• skorzystać z poniższego obrazka, przygo-
towanego przez Johna Grubera, jeśli macie 
inne, standardowe, sportowe paski od Apple

Polecam wybrać sposób pierwszy, bo ja tego 
nie zrobiłem i bardzo utrudniłem sobie zadanie.

Miarka od Apple oraz próba jej zestawie-
nia z mapowaniem otworów sportowych 
pasków fluoroelastomerowych od Apple 
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są generalnie nieskuteczna. Kilku moich 
znajomych oraz spora część blogerów, 
vlogerów i innych twórców maści wszela-
kiej, to potwierdzi.

Wg miarki Apple oraz powyższego mapo-
wania Johna Grubera, powinienem był 
wybrać rozmiar 6. Miarka wskazywała 
obszar pomiędzy 6 a 7. Wówczas, nawet 
samo Apple, radzi wybrać niższy rozmiar 
z takiego zakresu. Tak też zrobiłem.

Solo Pride Edition w roz-
miarze 6
Wybrany rozmiar 6 okazał się jednak zbyt 
luźny. I teraz dwa, ważne, zaznaczenia. Po 
pierwsze nie lubię opinających nadgarstek 
pasków. Dlatego też rzadko noszę skó-
rzany pasek z karbowanej skóry w kolorze 
kalifornijskiego maku, który posiadam 
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w kolekcji. Nie noszę go na pewno w upalne dni, bo w żaden sposób nie jest 
w stanie utrzymać pierwotnie ustawionej na magnetycznej miarce pozycji 
(zaciska się pod wpływem ciepła). Ale dziś nie o nim.

Po drugie nie wyobrażam sobie, aby opaska była na tyle luźna, aby czujniki 
Apple Watcha uznawały, że ten nie spoczywa na nadgarstku. Tutaj to nie 
miało na szczęście miejsca, ale zaznaczam, bo to się zdarza.

Opaska solo Pride Edition w rozmiarze 6 byłaby de facto idealna, gdyby 
nie fakt konstrukcji opasek tego typu. Bo widzicie, jeśli w przypadku paska 
sportowego ze standardowym zapięciem (na bolec), na wewnętrznej stro-
nie nadgarstka mamy w miejscu zapięcia dwie warstwy jego grubości, to 
w przypadku opasek solo, ta jest jednym kawałkiem materiału. W każdym 
miejscu opłata nadgarstek dokładnie tyle samo materiału.

Dlatego właśnie miarka Johna Grubera nie ma żadnego sensu, bo porów-
nuje rozmiary  pasków o całkowicie innej konstrukcji i bryle!

Powyżej widzicie porównanie pasków w rozmiarze 5 i 6.
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Telefon do Apple Support
Wiedząc, że chcę dobrać rozmiar idealnie pod siebie, w końcu ten pasek 
kosztuje 450 zł (!), zadzwoniłem do Apple Support i usłyszałem jedyną, 
właściwą odpowiedź:

Panie Krzysztofie, temat jest nam znany. Pan ma prawo, jako klient, ocze-
kiwać idealnego produktu. Wyjścia są dwa. Albo oficjalna procedura 
wymiany paska na mniejszy rozmiar, albo zamówienie mniejszego rozmiar 
i zwrócenie tego, który będzie Panu mniej odpowiadał.

Polecam drugą opcję, ponieważ na przejście oficjalnej procedury wymiany 
poczeka Pan wiele tygodni (niestety), a tak w ciągu 2 dni będzie Pan miał 
dwa paski w domu. Potem ma Pan 30 dni (!) na testy i śmiało może Pan 
zwrócić jeden produkt. Uzyskując zwrot poniesionych kosztów. To Pana 
prawo i doradzamy takie działania klientom.

Zaznaczam, bo zaraz ktoś odezwie się w zapewne komentarzach, że jest to 
wypowiedź pracownika Apple Polska i możecie ją zweryfikować, dzwoniąc 
tam w swojej sprawie. Nie dajcie sobie, proszę, wmówić, że takie działania są 
szkodliwe itd. Nie są. To Wasze prawo, jako klientów. Koniec i tyle w temacie.
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Solo Pride Edition w rozmiarze 5
Rozmiar mniejsza opaska dojechała do mnie szybko. Powyżej i poniżej 
widzicie różnicę. Pasek w rozmiarze 5, na który ostatecznie się zdecydowa-
łem, nie zjeżdża na nadgarstku poniżej jego kości łokciowej, co ewidentnie 
obserwowałem przy rozmiarze 6.

Same paski dzieli raptem kilka milimetrów długości.

Kurczenie się i rozciąganie materiału
Czy plecione opaski solo mogą się skurczyć lub rozciągnąć? Mogą. Jak 
każdy materiał. Jeśli rozważacie ich zakup i chcecie uprawiać w nich sport 
– odradzam. Przeglądnąłem Internet i Reedita i próby prania tego paska 
kończą się podobnie. Jednym kurczy się i zmniejsza rozmiar o jakieś 1,5 roz-
miaru. Drugim rozciąga.

Należy też naturalnie założyć, że opaski tego typu, używane normalnie (bez 
prania i kontaktu z wodą inną niż nasz pot), wraz z upływem czasu raczej 
się rozciągną. Dlatego też rozmiar 6, który zwróciłem do Apple, mógłby za 
kilka miesięcy uczynić zegarek nieużywalnym (po prostu urządzenie odsta-
wałoby zbytnio od skóry i pozostawało zablokowane).
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Warto?
Wiecie, ja z paskami mam tak, jak Wojtek 
z klawiaturami. Nie koniecznie jestem 
odpowiednią osobą, aby decydować za 
Was. To, co mogę powiedzieć na 100%, to 
dwie kwestie.

Po pierwsze ten pasek jest najładniejszym 
jaki stworzyło, w mojej ocenie, Apple.

Po drugie, dobierajcie tego typu produkty 
pod siebie i oczekujcie, że powinny speł-
niać Wasze wymagania w 100%. Nie 99.

Udanych zakupów!

6
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Meross Smart LED Desk Lamp
Meross zaprezentował swój najnowszy 
produkt. Lampka biurkowa o bardzo mini-
malistycznym wyglądzie. Świeci światłem 
o temperaturze barwowej w zakresie 2700–
6000 k. Do tego w pełni możemy regulować 
jasność w zakresie od 1–100%. Oczywiście 
wspiera HomeKit i wszystkie dobrodziejstwa, 
czyli sterowanie głosowe i zdalny dostęp. 
Wspiera też Amazon Alexa, Google Assistant 
oraz SmartThings.

Cena: 68,99 USD
Do kupienia na stronie producenta

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
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Qingping Air Monitor Lite
Qingping Air Monitor Lite to zaawansowany czujnik o wysokiej dokład-
ności, który mierzy jakość powietrza, poziom PM 2,5, PM 10, CO2, tempe-
raturę i wilgotność. Urządzenie pełni też funkcję bramki Bluetooth i jest 
zgodne z Apple HomeKit.

Cena: 65,99 EUR
Do kupienia na Amazon.de
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Urządzeń smart w naszych domach jest coraz więcej, cały czas na rynku 
pojawiają się nowe produkty, jak choćby centrala Somfy Tahoma Switch. 
Większa dostępność, większe możliwości sprawiają, że coraz chętniej 
po te urządzenia sięgamy. Ostatnie dwa lata także zmieniły nasze 
przyzwyczajenia, czasem wręcz w diametralny sposób. Warto przyjrzeć się 
najnowszym trendom i jednocześnie pomyśleć, czy i w naszych domach 
ich nie wykorzystać.

Najświeższe trendy w nowoczesnym budownictwie – w takich inteligentnych domach teraz chcemy mieszkać  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Najświeższe trendy w nowoczesnym 
budownictwie – w takich inteligentnych 
domach teraz chcemy mieszkać
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Zdecydowanie szerszy dostęp do sprzę-
tów sprzyja rozwojowi inteligentnych 
domów. Ten rynek cały czas rośnie i jest 
właściwie na początku swej drogi. Choć 
automatyka domowa jest z nami od 
dekad, to dopiero teraz staje się plug & 
play, a jej koszty nie przerażają, dlatego 
też staje się coraz powszechniejsza. Acz-
kolwiek wiele osób wciąż trzeba do niej 
przekonywać i pokazywać jej zalety oraz 
to, że ten komfort wcale nie jest taki 
niedostępny.

Natomiast nie da się ukryć tego, że pan-
demia COVID-19 odcisnęła swój ślad 
także na branży Smart Home. Choćby 
z racji tego, że wielu z nas zaczęło spę-
dzać w domu więcej czasu, a zamiast 
wakacyjnych wojaży często wybierali-
śmy własny ogród. O tym, jak dużym 
zainteresowaniem cieszą się domy, 
świadczy wzrost cen działek, surowców, 
usług budowalnych. Zwłaszcza na obrze-
żach miasta widać, że budowy trwają 
w najlepsze.

O tych zmianach i bieżących trendach 
najlepiej świadczą spostrzeżenia przed-
stawicieli Somfy. Firma ma za sobą 50 lat 
działalności na światowych rynkach, 
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eksperci są więc w stanie bez trudu zauważyć, co dzieje się w branży 
Smart Home.

Stawiamy na ogród i taras
Nasz dom stał się naszą enklawą. W zeszłym roku przez wiele miesięcy 
restauracje były zamknięte, wiele atrakcji – niedostępnych, a teraz dostęp 
do nich jest ograniczony lub są jeszcze bardziej zatłoczone. Dlatego sta-
wiamy na dom i każdy skrawek przestrzeni z dostępem do świeżego 
powietrza. Jednocześnie to miejsce ma być dla nas bardzo komfortowe. 
Inwestujemy w jacuzzi czy baseny – w zależności od możliwości finanso-
wych i założeń od najprostszych modeli dmuchanych i rozporowych po 
profesjonalne wanny SPA za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wielką popular-
nością cieszą się roboty koszące trawę, czyli pomoc w pozbyciu się jednego 
z cotygodniowych obowiązków każdego właściciela trawnika. Wreszcie to 
inwestycja w pergole, markizy i tu też mamy do czynienia ze smartowymi 
rozwiązaniami. Nowoczesne markizy z napędami mogą otwierać się i zamy-
kać automatycznie, zależnie od stopnia nasłonecznienia i pozostałych 
warunków atmosferycznych, zapewniając komfort i bezpieczeństwo. 
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Ochrona przed słońcem – zmiana klimatu + 
zmiana trybu życia
Ta ochrona przed słońcem stała się jeszcze ważniejsza w domu. Chronimy 
się przed upałem w różny sposób. Dużym zainteresowaniem cieszą się kli-
matyzatory, ale istotne są też osłony przeciwsłoneczne, czyli wszelkiego 
rodzaju żaluzje i rolety oraz markizy, a także zasłony w domu. Co istotne 
wszystkie te elementy można zautomatyzować i zdecydowanie warto 
z racji wygody, jaką ta automatyzacja daje.

Wzrost zainteresowania osłonami przeciwsłonecznymi to chęć ograniczenia 
dostępu światła w momencie największego słońca, aby pokoje się nie nagrze-
wały. Wiele osób, które zaczęło pracować na home office, odczuło ten dys-
komfort w domu. Wcześniej wracaliśmy do domu późnym popołudniem i nie 
zwracaliśmy uwagi, jak bardzo pokoje się nagrzewają. Teraz, będąc w domu, 
chcemy temu zapobiegać. Rolety zewnętrzne sprawdzają się w tym zakresie 
wyśmienicie. Światło nie dociera do szyb, przez co wnętrza nie nagrzewają 
się. A jednocześnie też zimą między oknem a roletą powstaje dodatkowa 
poduszka termiczna, więc znów pomieszczenia tak szybko się nie wychładzają. 

Jakość powietrza ma znaczenie
O jakości powietrza dyskutujemy głównie zimą, kiedy nasze miasta i wsie 
walczą ze smogiem. Inwestujemy coraz więcej w oczyszczacze powietrza, 
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systemy rekuperacji. Ta jakość słusznie staje się dla nas priorytetem. W końcu 
zanieczyszczone powietrze jest niewidzialnym zabójcą. Systemy dbające 
o jakość powietrza w domu są coraz bardziej zaawansowane. U nas nie jest 
jeszcze popularne automatyczne wietrzenie budynku, jest to natomiast nie-
zwykle istotne na rynku francuskim, jak stwierdzają eksperci Somfy. Możli-
wość automatycznego otwierania okien w domu i przewietrzenia mieszkania 
w połączeniu z urządzeniami do oczyszczania powietrza to zdecydowanie 
ciekawy trend, który pewnie w kolejnych latach będzie jeszcze bardziej 
dostępny wraz z coraz większym naciskiem na automatykę domową.

Rozwiązania bezkontaktowe – trend, który 
znacznie przyśpieszyła pandemia
W przeszłości wielokrotnie dyskutując o inteligentnym domu, snuło się 
wizje tego, aby wpuścić kuriera na posesję czy nawet do garażu z paczką. 
Teraz to już nie tylko fantazja, a rzeczywistość. W dodatku taka, która 
zainteresowała znacznie więcej osób niż tylko największych maniaków 
nowoczesności w domu i wokół niego. Kamery zewnętrzne, wewnętrzne 
połączone z alarmem oraz automatyką bram wjazdowych, bram garażo-
wych oraz drzwiami wejściowymi to rozwiązanie, które zyskuje popular-
ność i jest po prostu wygodne. Najlepszym dowodem na to, że zmieniają 
się nasze przyzwyczajenia, jest funkcja w iOS 15 dla kamer zgodnych 
z HomeKit o wykryciu paczek. 

Zmieniają się nasze przyzwyczajenia, zmienia się to, jak żyjemy, a rozwiąza-
nia typu Smart Home mają nam w tym pomagać. Coraz częściej będziemy 
sięgać po te możliwości. Jednocześnie apetyt rośnie w miarę jedzenia, dla-
tego kto już zaczął automatyzować dom, będzie chciał więcej tego typu 
rozwiązań u siebie. I na pewno je dostaniemy.
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Automatyzacje to klucz do Smart Home. To, że światła zapalają się, 
gdy wchodzimy wieczorem do domu, a rolety opuszczają się, gdy 
zapoczynamy oglądać film, czyni dom naprawdę inteligentnym. 
Ucieleśnieniem futurystycznych fantazji jest jednak to, że nasz dom jest 
zawsze czysty, bez naszej ingerencji. Za sprawą robotów sprzątających 
iRobot Roomba jest to możliwe.

iRobot Roomba jako podstawowy element inteligentnego domu  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

iRobot Roomba jako podstawowy 
element inteligentnego domu
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Klucz do satysfakcji z robota sprzątającego to zrozu-
mienie jego działania
Fakt jest taki, że roboty odkurzają dłużej niż człowiek. Kiedy nam przejście 
z konwencjonalnym odkurzaczem po całym 80-metrowym mieszkaniu 
zajmuje 20–30 minut, robot potrzebuje na to przynajmniej godziny. Tylko 
czy my mamy czas na to, by odkurzać codziennie, czy nawet co drugi 
dzień przez te 30 minut? Dodatkowo doliczmy czas na wyjęcie odkurza-
cza, a także schowanie. W rzeczywistości samemu sprzątając, zrobimy to 
raz w tygodniu, może dwa. Tymczasem robot może sprzątać codziennie, 
może robić to wtedy, gdy nie ma nas w domu. W dodatku modele iRobot 
Roomba ze stacją ładująco-czyszczącą Clean Base są praktycznie bezob-
sługowe przez długie tygodnie. Po tym czasie wystarczy wyciągnąć worek 
z odpadami ze stacji czyszczącej. W efekcie czysto w domu mamy nie 
tylko od święta, ale non stop i to bez żadnego wysiłku z naszej strony. 

Robot odkurzający, który sprząta wyłącznie, gdy podejdziemy do niego 
i wymusimy start, nie zda egzaminu. Natomiast dzięki prostej w obsłudze 
aplikacji, ustalonym harmonogramom, integracjom z asystentami głosowymi 
czy połączeniu z elementami inteligentnego domu może odbywać się to 
w pełni automatycznie. W dodatku można połączyć robota sprzątającego 
iRobot Roomba z robotem mopującym iRobot Braava, aby gruntowne odku-
rzanie i mopowanie podłogi odbyło się automatycznie.
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Aplikacja iRobot Home – intuicyjna i dająca niesamo-
wite możliwości
iRobot cały czas pracuje nad udoskonalaniem swoich urządzeń i wszyst-
kich elementów z nimi związanych. Jakiś czas temu aplikacja iRobot 
Home została totalnie zmieniona i jest w pełni dostosowana zarówno do 
najnowszych estetycznych standardów, jak i współczesnych wymagań 
użytkowników. Po pierwsze, aplikacja jest niezwykle czytelna i umożliwia 
łatwą konfigurację robota i zarządzanie nawet osobom mało technicznym. 
Po drugie, oferuje jednak tak dużo zaawansowanych opcji, że najbardziej 
wymagający użytkownicy są w stanie dostosować pracę robota pod siebie, 
ale spokojnie, nawet laik sobie z nimi poradzi.

W aplikacji iRobot Home zdefiniujemy w pełni plan naszego domu, wyzna-
czymy strefy, a także miejsca, w które robot ma nie wjeżdżać. Można robota 
na przykład tak skonfigurować robota, aby omijał miski naszych czworonoż-
nych pupili. Z aplikacji wygodnie też ustawimy harmonogramy oraz pracę 
na kilku piętrach. Fenomenalne jest to, że aplikacja uczy się naszych zacho-
wań i podpowiada, jak możemy jeszcze bardziej udoskonalić pracę robota. 
Możemy tworzyć też ulubione ustawienia. Robot może na przykład odkurzać 
wokół stołu jadalnego po obiedzie, a codzienne rano po śniadaniu sprzątać 
kuchnię. Kompleksowe zarządzanie robotem to jest właśnie to.
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Asystenci głosowi i integracja z elementami IoT
Roboty sprzątające iRobot są kompatybilne z asystentami głosowymi Ama-
zon Alexa i Google Assistant – komendy wypowiadamy w języku angiel-
skim, niestety wciąż czekamy na asystentów w pełni porozumiewających 
się po polsku. Osoby mające w domu głośniki Amazon Echo, Google Nest 
i inne sprzęty wspierające głosowych asystentów na pewno doskonale 
wiedzą, jak to wygodna i prosta w obsłudze funkcjonalność. Wystarczy 
powiedzieć „Alexa, ask robot to start cleaning” i po chwili nasz iRobot 
Roomba rozpoczyna sprzątanie.  Apple nie przewiduje na razie integracji 
takich urządzeń jak roboty sprzątające z HomeKitem. Nic jednak nie stoi 
na przeszkodzie, abyśmy korzystając ze wsparcia iRobot dla serwisu IFTTT 
i w aplikacji Skróty, stworzyli komendy pod Siri i obsługiwali naszą Roombę 
głosowo z iPhone’a, iPada czy nawet HomePoda.

To właśnie dzięki IFTTT możliwa jest także integracja robotów z zamkami 
do drzwi i wieloma innymi elementami Smart Home. Na przykład możemy 
ustawić, aby robot wracał do bazy w momencie, gdy drzwi do domu się 
otwierają. A więc mając kompatybilny zamek, jak np. August Lock, możemy 
ustawić automatyzację, aby, gdy wracamy do domu, a jeszcze trwa sesja 
sprzątania, robot zakończył proces i wrócił do bazy. Nasz robot więc 
w niczym nam nie przeszkadza. Na podstawie innych urządzeń smart robot 
może wykrywać naszą nieobecność i wtedy rozpoczynać aktywność. To 
jest właśnie prawdziwie inteligentny dom.
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Relacje Robot–Robot – niczym z filmów science fiction
C-3PO z „Gwiezdnych wojen” był droidem protokolarnym i odpowiadał za 
relacje między ludźmi a robotami. Tak samo Twój iRobot Roomba może za 
Ciebie komunikować się z innym robotem z rodziny iRobot. Mowa o robo-
tach mopujących Braava jet m6. Dzięki technologii Imprint Link automa-
tycznie są wykonywane zadania poszczególnych urządzeń. Najpierw ze 
swojej stacji Celan Base wyrusza przykładowo Roomba i7+, by chwilę po 
zakończeniu przez nią cyklu gruntownego odkurzania swoją pracę wykonał 
robot mopujący Braava jet m6. Dzięki temu roboty wspólnie są w stanie 
zadbać o kompletną czystość podłóg i to nawet w dużych domach.

Inteligentne urządzenia – napędzają nowoczesny 
dom i dostosowują się do nowoczesnego stylu życia
Żyjemy inaczej niż dwie–trzy dekady temu, styl naszego życia się zmienił. 
Skupiamy się jeszcze mocniej na karierze zawodowej, ale też na przyjem-
nościach, dbaniu o siebie czy dbaniu o relacje rodzinne. Z tego wynika 
też nie tyle brak chęci, ile brak czasu na domowe obowiązki. Na szczęście 
w sprzątaniu mogą nas wyręczyć roboty iRobot Roomba i Braava. Dzięki 
wygodnej aplikacji doskonale wiemy, jaki jest status tych urządzeń, gdzie 
posprzątały, ale przede wszystkim zaplanujemy ten proces i na co dzień 
nie musimy sobie tym zaprzątać głowy. Możemy cieszyć się naszym życiem 
i wracać na upragniony relaks do czystego wnętrza.
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Współczesny rynek projektorów zmienił się znacząco wraz ze zmianą 
w wyświetlaczach. Gdy telewizory urosły, a wideościany stały się 
przystępne cenowo, projektory wręcz musiały ewoluować. Nadal są 
czymś wyjątkowym, także w domowym zaciszu. Cały czas kojarzą 
się z kinem w domu. I tu z pomocą przychodzi Xiaomi z dobrym 
projektorem w dobrej cenie.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro – projektor dla Kowalskiego  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro 
– projektor dla Kowalskiego
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Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro nie jest najtańszym urządzeniem pro-
jekcyjnym na rynku. Jego koszt w polskiej dystrybucji oscyluje ok. 4 tys. 
PLN. To wciąż jednak kwota, za którą kupimy co najwyżej średniej klasy 
65-calowy telewizor i pojedyncze modele dobrych, 55-calowych ekranów. 
Tymczasem projektor to ponad 100 cali rozrywki. Laserowy projektor 
z krótkim rzutem od Xiaomi to wydatek ponad 7 tys. PLN, ten od Sam-
sunga kosztuje ponad 10 tys. PLN. A taki naprawdę dobry projektor do kina 
domowego Sony VPL–VW290ES to wydatek ponad 25 tys. PLN. 

Projektor Xiaomi jest więc sprzętem przystępnym cenowo, ale jednocze-
śnie cena jasno pokazuje jego miejsce w szeregu. To sprzęt, który należy 
traktować jako dodatkowy do domowej rozrywki czy też jako fajny gadżet. 
Ewentualnie po prostu nieszczególnie przywiązywać uwagę do jakości 
obrazu, a skupiać się wyłącznie na wielkości ekranu. Zdecydowanie też, choć 
zestawiam ze sobą telewizory i projektory, to jednak mimo wszystko żaden 
typowy projektor telewizora nie zastąpi, a z drugiej strony telewizor, nawet 
ten 85-calowy, nie zapewnia takich efektów jak projektor, choćby ten tańszy.

Dlatego do Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro warto podejść na luzie, mając 
choćby w pamięci ostatnie dwie duże imprezy sportowe, Euro 2020 i igrzy-
ska olimpijskie oraz wieczory spędzone czasem z bliskimi, niekoniecznie 
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w salonie przed TV. To sprzęt, który możemy sobie spokojnie zabrać do 
bagażnika samochodu i wyciągnąć na kempingu, w domku letniskowym, na 
działce czy na tarasie. Wystarczy większy kawałek gładkiej ściany, dostęp do 
gniazdka i nieco zaciemnienia. I już możemy cieszyć się dużym ekranem.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro ma rozdzielczość natywną raptem Full HD, 
choć z obsługą HDR10. Natomiast to, co istotne, to fakt, że jasność projek-
tora to 1300 ANSI lumenów, a dzięki wykorzystaniu światła Luminus LED 
nie musimy martwić się o żywotność lampy. Projektor chińskiego produ-
centa świeci naprawdę jasno i daje radę nawet w dzień, choć oczywiście 
przy dobrym zaciemnieniu pokazuje to, co potrafi. Kolory są akceptowalne. 
To nie jest sprzęt do przeżywania wszelkich detali w filmach i roztaczania 
zachwytu nad jakością obrazu 4K UltraHD – tu mamy jedynie przeżyć kli-
mat dużego ekranu i cieszyć się tym z bliskimi. I to ma swój urok, jest fajne 
i z pewnością dla wielu będzie bardzo dobrą opcją.

Niezaprzeczalnym plusem testowanego projektora jest szybka autokali-
bracja ostrości oraz położenia. W większości projektorów, niezależnie od 
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klasy, musimy się natrudzić z regulacją ostrości oraz odpowiednim poło-
żeniem projektora i ewentualną korektą obrazu. Tu uruchamiamy projek-
tor, staramy się go postawić jak najbardziej na wprost ekranu/ściany i po 
chwili możemy rozpoczynać seans. To sprawia też, że Xiaomi rzeczywiście 
może być sprzętem mobilnym. Ma to sens, nawet gdy w domu, na przykład 
w salonie, uruchamiamy taki projektor okazjonalnie, ale przede wszyst-
kim łatwo go uruchomimy w dowolnym miejscu. A gabaryty sprawiają, że 
z powodzeniem możemy wozić go w bagażniku samochodu, czekając na 
dobrą okazję na seans.

Drugi element, który sprawia, że projektor Xiaomi jest odpowiedni dla 
Kowalskiego, to wbudowany Android TV w wersji 9.0. Obecność Wi-Fi na 
pokładzie i dostęp do najpopularniejszych aplikacji Smart TV czy wbudo-
wanego odtwarzacza multimedialnego ułatwia korzystanie. Przystępny 
pilot i korzystanie z projektora jak z telewizora to duży atut. Przede wszyst-
kim dzięki bogatej bibliotece Google Play nie musimy martwić się o źródło 
sygnału. Z powodzeniem możemy korzystać z Netfliksa czy Playera i w ten 
sposób nawet zyskać dostęp do telewizji linearnej. 
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Ostatnim elementem sprawiającym, że projektor jest bardziej „cywilny”, 
jest przyjemny dźwięk wydobywający się z niego. W dodatku może robić 
za głośnik Bluetooth bez włączonej projekcji. Oczywiście nie jest to jakiś 
wybitny dźwięk, ale komentarz w meczu usłyszymy, film też jesteśmy 
w stanie obejrzeć.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro jest sprzętem, który obecnie chętnie bym 
nabył. Mam w domu duży 85-calowy telewizor 8K. Więc projektor Xiaomi 
odpaliłem na przykład w pokoju córki na wieczór, aby zrobić sobie krótki 
filmowy seans z bajką na dobranoc. Odpaliłem go też na tarasie, aby 
obejrzeć mecz. I właśnie tak widzę jego zastosowanie. To dobry pomysł, 
chociażby dla studentów, którzy nie chcą telewizora w wynajmowanym 
mieszkaniu, ponieważ rodzi on problemy przy każdej przeprowadzce. To 
fajny pomysł na działkę, gdzie zabierzemy go ze sobą i wrócimy, nie mar-
twiąc się o pozostawiony cenny sprzęt. Spektrum zastosowań jest szerokie, 
to projektor łatwy w obsłudze. Natomiast tak jak każdy projektor nie jest 
to sprzęt dla każdego i przed nabyciem go warto przeanalizować racjonal-
ność takiego zakupu.
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Sony VPL-VW290ES to produkt, który nie uznaje kompromisów. To nie 
tylko próba przeniesienia magii kina do domu, to właściwie możliwość 
stworzenia prywatnej sali kinowej na najwyższym poziomie. 
Jednocześnie Sony VPL-VW290ES jest najbardziej przystępnym 
produktem z oferty projektorów 4K od Sony Professional. A ja mogłem 
go przetestować w domowym zaciszu.

Prawdziwe kino w domu – Sony VPL-VW290ES  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Prawdziwe kino w domu 
– Sony VPL-VW290ES
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Moje autorskie testy nie są w stanie w pełni oddać tego, co potrafi Sony 
VPL-VW290ES. To, co mogę przekazać, to przede wszystkim wrażenia 
z obcowania z tym urządzeniem, jego obsługą oraz doświadczenia pły-
nące z jakości obrazu. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to gadżet, zabawka, 
modny mebel, jak wiele współczesnych projektorów dostępnych na rynku 
w cenie nawet od kilkuset złotych do czasem kilkunastu tysięcy. Sony VPL-
-VW290ES to bezkompromisowy sprzęt do kina domowego przez duże K. 
Dlatego trzeba mieć pełną świadomość, że tego urządzenia nie postawicie 
sobie ot tak na stoliku kawowym i nie wyświetlicie obrazu na żółtej ścianie.

Zrób sobie kino
Sony VPL-VW290ES jest sprzedawany przez Sony Professional i zdecydo-
wanie wymaga profesjonalnej otoczki. Decydując się na jego zakup, warto 
mieć przemyślaną przestrzeń – odpowiedni ekran, zaciemnienie pomiesz-
czenia, system kina domowego oraz źródło sygnału. Przy czym Sony VPL-
-VW290ES to w tej chwili najtańsza i jedna z najciekawszych dróg, aby 
zrealizować w swoim domu salę kinową z prawdziwego zdarzenia. Co wię-
cej, po seansie na tym projektorze filmów na UHD Blu-ray będziecie często 
zniesmaczeni tym, co zobaczycie w tradycyjnych salach kinowych – ostrość 
obrazu, jasność, kontrast, nasycenie kolorów – to wszystko w Sony VPL-
-VW290ES wypada znacznie lepiej niż większości sal w multipleksach. 
Zresztą często tej klasy projektory Sony trafiają do obiektów użyteczności 
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publicznej czy hoteli i innych tego typu 
instytucji, gdzie istnieje potrzeba stworzenia 
kameralnej sali kinowej.

Gdybym dziś urządzał swój dom, a właściwie 
był na etapie projektowania, to pomyślał-
bym o adaptacji salonu lub stworzeniu sali 
kinowej pod taki projektor. Owszem, zachwy-
cam się 85-calowymi telewizorami, a Sony 
Professional ma w ofercie 100-calowy ekran, 
natomiast klimat projektora jest nie do zastą-
pienia. Więc wizja takiego pomieszczenia 
jest kusząca, a z Sony VPL-VW290ES można 
zyskać właśnie tę odpowiednio wysoką jakość 
w sposób kosztowny, ale jednak na swój spo-
sób racjonalny. Sam do najbliższego dobrego 
kina mam 75 km, a wiem, że dla wielu osób 
te odległości są znacznie większe. Przede 
wszystkim myślę, że wielu z Was, czytelników 
iMagazine, może sobie pozwolić na zakup 
takiego projektora teraz lub w niedalekiej 
przyszłości, gdy będzie planowało przestrzeń 
dla domowej rozrywki. 

Tak, Sony VPL-VW290ES kosztuje około 25 
tysięcy złotych, ale to mniej niż 83-calowy 
OLED czy flagowe telewizory 85-calowe. To 
też o kilka tysięcy mniej niż o oczko wyższy 
model 590ES oraz znacznie mniej od projek-
torów z laserowym źródłem światła flagowych 
modeli Sony, jak choćby VPL-VW890ES. Nowy 
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projektor Sony przenosi rozważania o domowym kinie z prawdziwego zda-
rzenia na znacznie bardziej przystępny poziom, chociażby decydując się na 
ofertę ratalną. Jeśli więc nie zrujnują nas poprzednie etapy urządzania domu, 
remontu, to finalnie i na taką przyjemność możemy sobie pozwolić.

Co takiego oferuje Sony VPL-VW290ES?
Wcześniej na testach miałem już wspomniany model Sony VPL-VW590ES, 
teraz mam jego młodszego brata, który nie ustępuje mu jakością, szcze-
gólnie pod względem technicznych możliwości. Główna różnica jest 
w jasności. Nowy, tańszy projektor oferuje jasność 1500 lumenów, 590-ka to 
1800 lumenów. I to rzeczywiście widać już w pierwszej chwili. Jeśli miałbym 
wybierać projektor do salonu, gdzie nie ma gwarancji pełnego zaciem-
nienia, sięgnąłbym po 590ES, zdecydowanie VPL-VW290ES pełnię swych 
możliwości pokaże tam, gdzie mamy absolutną ciemność. Plus jest taki, 
że ta niższa jasność nie odbija się tak drastycznie na efekcie HDR. Gene-
ralnie dzięki Dynamic HDR Enhancer efekt HDR na projektorach Sony jest 
widoczny, jest smakowity, robi wrażenie. To jest inne obcowanie z szerokim 
zakresem tonalnym niż w przypadku telewizorów osiągających ponad 1000 
nitów jasności, ale jednocześnie jest to coś, czego nie doświadczymy na 
ekranach kin i na większości telewizorów dostępnych na rynku. A wszystko 
na gigantycznym ekranie 120 czy 150 cali. Polecam szczególnie seans 
„Władcy pierścieni” w UHD Blu-ray czy nawet odpalenie seriali z Apple TV. 
„For All Mankind” na VPL-VW290ES wygląda zjawiskowo. 

Niesamowita jakość obrazu 4K na dużym ekranie to jest to. Naprawdę, to, 
z czym miałem do czynienia zarówno przy 290ES, jak i wcześniej 590ES, 
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jest nieporównywalne z tym, czego doświadczamy w kinie czy na telewi-
zorze. Kombinuję, jak móc sobie wygospodarować przestrzeń na ten pro-
jektor w domu, ponieważ efekt jest zjawiskowy, a teraz, gdy filmy debiutują 
praktycznie równocześnie z kinem, to fajnie móc je oglądać w kinowym kli-
macie, ale w domu – w 4K, z Dolby Atmos, z efektownym HDR. I tak, narażę 
się pewnie wielu, ale powiem wprost: przy projektorze Sony z technologią 
SXRD wszystkie projektory za 3, 5, 10 tysięcy to zabawki. Tu doświadczamy 
tych kinowych wrażeń w pełni, a nie namiastki. Tu możemy mówić o reali-
zacji zamysłu reżysera. 

Zostań operatorem swojego kina domowego
To, co trzeba wiedzieć o projektorze VW290ES, a co może niektórych nieco 
zdziwić, to fakt, że nie jest to sprzęt typu plug-and-play. Nie wyjmiemy go 
z pudełka, nie postawimy i nie zaczniemy cieszyć się aplikacjami Smart TV. 
Aby z niego korzystać, niezbędne jest źródło sygnału, nagłośnienie, a pro-
ces instalacji powinien być powiązany także z zaawansowaną kalibracją. 
W momencie, gdy ulokujemy go już w odpowiednim miejscu w naszej sali 
kinowej, przez lata nie będziemy go dotykać. 

Duży pilot to stara japońska szkoła. Inżynierowie wyciągnęli na niego 
wszystkie niezbędne funkcje. Co istotne, pilot jest podświetlany, więc nie 
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ma problemu z jego obsługą w ciemności. W konfiguracji projektora mamy 
do wyboru gotowe nastawy, na przykład do oglądania zdjęć, treści SDR czy 
HDR. Dobrze jest jednak sięgnąć po zaawansowaną kalibrację, myślę też, 
że ten sprzęt warto nabyć u doświadczonego dystrybutora, który zadba 
o poprawną instalację i konfigurację. 

Liczmy się natomiast z tym, że jeśli nie wprowadzimy w domu pewnych 
automatyzacji, uniwersalnych pilotów i nie przeszkolimy reszty rodziny, to 
nasz projektor może okazać się sporą enigmą dla bliskich. To sprzęt, z któ-
rego przede wszystkim cieszyć się będą wideofile i osoby mające świa-
domość, jakiej klasy urządzenie mają w domu. Warto poświęcić czas na 
opanowanie jego obsługi, a będziemy w pełni zachwyceni.

Czas na kino
Osobiście, jak już wspomniałem, jestem oczarowany Sony VPL-VW290ES. 
To sprzęt przenoszący magię kina nie tylko do naszego domu, ale też na 
odpowiedni poziom dla współczesnych czasów. To możliwość cieszenia 
się filmami, oglądania seriali w zupełnie nowej jakości. Ta przyjemność 
kosztuje i wymaga dostosowania, ale efekt zachwyca. Jestem przekonany, 
że w dobie rewolucji w dostępie do treści wideo dla wielu osób taki sprzęt 
stanie się konkretną odpowiedzią na ich potrzeby. Zresztą Sony Professio-
nal rzeczywiście od kilku miesięcy zauważa wzmożone zainteresowanie 
projektorami. Wcale się nie dziwię – po pierwsze, z racji na sytuację, po 
drugie, na jakość oferowanych urządzeń.
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Sony to dla wielu użytkowników elektroniki marka kultowa, legendarna, 
niosąca wspomnienia i będąca synonimem innowacji i wysokiej jakości. 
Na przestrzeni lat w ofercie Sony nie brakowało wybitnych telewizorów, 
w 2021 roku jest to OLED A90J. Jednak portfolio firmy jest znacznie 
szersze. A model X90J, następca rewelacyjnego XH90, to telewizor 
pozwalający za rozsądne pieniądze cieszyć się tym, co Sony ma do 
zaoferowania najlepszego.

Sony X90J – telewizor pozwalający cieszyć się jakością Sony  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
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Sony X90J 
– telewizor pozwalający cieszyć się jakością Sony
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Rok 2021 nie jest łatwy. Wciąż zmagamy się z pandemią i jej logistycznymi 
oraz ekonomicznymi skutkami. Problemy dostaw z Azji i braku komponen-
tów odbijają się na wielu branżach. Do tego mamy do czynienia z inflacją 
i niepewną sytuacją złotówki. O tym krajobrazie trzeba pamiętać, porów-
nując chociażby ceny obecnych telewizorów. Testowany X90J w wariancie 
55-calowym to wydatek ponad 4500 PLN. To dziś cena, jaką przychodzi 
nam zapłacić za ekran Sony w klasie wyższej-średniej. Jest to podstawowy 
model Sony z nowym zaawansowanym procesorem XR, który korzysta 
z kognitywistyki, czyli mechanizmów sztucznej inteligencji naśladujących 
ludzkie walory poznawcze. 

Cena to praktycznie jedyna nieprzyjemna rzecz związana z Sony X90J. 
Jest jeszcze informacja, że model ten nie ma wariantu 85-calowego. 
Szkoda, ponieważ XH90 w wersji 85-calowej był hitem, także cenowym. 
Telewizorem tym na co dzień zachwyca się Wojtek i zdecydowanie jest 
czym. X90J w wersji europejskiej to rozmiary 50, 55, 65 i 75 cali. W Sta-
nach Zjednoczonych jest jeszcze wariant 100-calowy. Tym bardziej bra-
kuje tej 85-tki. Istotne jest to, że wszystkie cztery wersje rozmiarowe to 
120 Hz ekrany z matrycą VA i wielostrefowym tylnym podświetlaniem 
– Full Array LED.
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Telewizor Sony X90J to klasyka japońskiego minimalizmu, ale też pragmaty-
zmu. Producent pozwala na wybór rozstawu nóżek podstawy. Mogą być na 
końcach obudowy lub też bliżej środka. Dzięki temu pod X90J wciśniemy na 
przykład soundbar lub postawimy go na węższej od niego samego szafce. 
Smukłe ramki, prosty wygląd, bez żadnych fanaberii. A jednocześnie solid-
ność materiałów, której często brakuje innym telewizorom, nawet znacząco 
droższym od X90J. Ten brak kompromisów ze strony japońskich inżynierów 
jest nie do przecenienia i wciąż buduje kultowość marki. Oczywiście w ofer-
cie Sony są tańsze modele, nie brakuje rozwiązań budżetowych. Jednak od 
pewnego pułapu, a takim jest właśnie X90J, nie będziemy zawiedzeni, ten 
telewizor spełnia oczekiwania wobec marki premium.

Na osobny akapit zasługuje pilot. Ten nie jest podświetlany i metalizo-
wany jak jego bliźniaczy wariant dla topowego modelu A90J. Wciąż jed-
nak jest elegancki, dobrze leży w ręce, zarazem jest tradycyjny. Tu znów 
widzimy, że to telewizor z Japonii i o ile sam system operacyjny został 
oddany w ręce Google, to te japońskie UX pozostały w postaci konwen-
cjonalnego pilota. Szkoda, że guzik Disney+ wciąż u nas nie działa, ale 
to nie wina Sony. Sony daje nam własną usługę VOD – Bravia Core. Przy 
zakupie telewizora dostaniemy w niej dostęp do kilku filmów, a kolejne 
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możemy dokupić. To, co istotne, to bitstream 
na poziomie 80 mbps i dźwięk w formacie 
DTS. Oznacza to, że mamy do czynienia ze 
znamienitym 4K rodem z płyt UHD Blu-ray. 
Prawdziwa perełka, pozwalająca w pełni 
zobaczyć możliwości tego telewizora.

A możliwości są duże, choć z pewnością 
chciałoby się więcej. Telewizor rozpieszcza 
czernią, kontrastem, równomiernym podświe-
tlaniem czy płynnością obrazu. Dzięki HDMI 
2.1, niskiemu input lagowi oraz tej płynności 
obrazu to idealny telewizor pod konsolę 
nowej generacji czy dla fanów sportu. Nato-
miast upscaling wykonywany przez procesor 
XR poprawia treści chociażby z kanałów tele-
wizyjnych. Robi to dobrze, aczkolwiek uwy-
pukla też mankamenty obrazu i nie upiększa 
tak treści, jak konkurencja. Rozumiem cel, jaki 
przyświecał inżynierom opracowującym ten 
algorytm, Sony zmierza ku referencji, ku ory-
ginałowi, ale te słabsze treści muszą być nieco 
„dopieszczone”, a nie jedynie przeniesione 1:1 
do wyższej jakości detali. Niemniej to wciąż 
jedne z najlepszych efektów na rynku i Sony 
X90J jest jednym z lepszych telewizorów 
do oglądania dowolnych treści wideo. Bra-
kuje jedynie jasności efektu HDR. Ten został 
zarezerwowany dla X95J czy A90J właśnie. 
Poczujemy go, zobaczymy, ale jeśli chcemy 
rozkoszować się HDR i najnowszymi treściami 
w pełni, musimy wyciągnąć z portfela nieco 
większe pieniądze.
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Bardzo dobrze jest pod względem dźwięku. Jest czysty, dynamiczny, z przy-
jemnym basem. Zdecydowanie do podstawowego oglądania treści wideo 
wystarczający. Oczywiście jestem zwolennikiem rozszerzenia toru audio za 
sprawą soundbarów lub systemu kina domowego, ale nie każdy odczuwa 
taką potrzebę. I tu Sony X90J zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji.

Tegoroczne telewizory Sony to także nowa platforma Smart TV, czyli 
Google TV. Oczywiście pod tym hasłem kryje się zmodyfikowany Android 
TV, który w dodatku na polskim rynku niewiele wnosi. Jednak sam inter-
fejs jest bardzo przyjemny w obsłudze, a całość działa naprawdę szybko. 
W połączeniu z bogatą biblioteką aplikacji, wsparciem dla HomeKit, Apple 
TV App czy AirPlay 2 otrzymujemy naprawdę świetne rozwiązanie. Dla 
mnie plusem jest możliwość wybrania okrojonej wersji z dostępem jedynie 
do najpopularniejszych aplikacji, uproszczonym interfejsem i bez koniecz-
ności logowania się do usług Google. To świetna opcja dla tych, którzy pod-
łączą do telewizora na przykład Apple TV. Przemyślane rozwiązanie.

Sony X90J to telewizor, który nie będzie takim hitem jak XH90 z racji tego, 
że w 2021 roku już cała gama 120 Hz telewizorów Sony ma HDMI 2.1. Klienci 
mogą przebierać w OLED-ach, LCD od Sony, a konkurencja też na tym 
polu nie próżnuje. Natomiast jeśli chcemy mieć świetny telewizor, solidny 
sprzęt, z rozsądną funkcjonalnością, to X90J będzie doskonałym wyborem. 
Zdecydowanie ekran ten zasługuje na naszą iMagową rekomendację.
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Q4 e-tron to kolejna nowość w stajni elektryków Audi, która 
wygląda naprawdę znakomicie. Jak znakomicie? Ano tak, że już 
dawno nie widziałem tak wielu ludzi oglądających się za mną (za 
samochodem, aż tak próżny nie jestem) na drogach między Jelenią 
Górą a Szklarską Porębą.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi Q4 e-tron na górskich serpentynach  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Audi Q4 e-tron na górskich 
serpentynach
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Q4 e-tron, które będę nazywał po prostu 
„Q4”, to SUV wizualnie znacznie niższy 
od Q5, przez co wygląda zdecydowanie 
lepiej. Jest też mniejszy, licząc wymiary 
zewnętrzne, ale w środku ma tyle miej-
sca, co Q7 (liczone od pedału hamulca 
do oparcia tylnej kanapy). To jedna 
z zalet napędu elektrycznego. Wizualnie 
prezentuje się świetnie, co Audi dodat-
kowo podkreśla specjalnymi edycjami, 
przygotowanymi w unikalnych zesta-
wieniach kolorystycznych. To indywidu-
alna kwestia, ale Q4 wygląda naprawdę 
doskonale – kosmicznie i nowocześnie, 
ale bez przesady.

Jedną z największych zalet i cech tej 
konstrukcji, tak rzadko spotykanej 
w SUV-ach, jest pozycja za kierownicą. 
Siedzimy bowiem jak w całkiem przy-
zwoitym samochodzie sportowym, 
nie „na podłodze”, jak w niektórych 
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supersamochodach, ale naprawdę nisko, z nogami wyciągniętymi przed 
nas. To, obok faktu, że idealnie mogłem dostosować pozycję za kie-
rownicą pod swoje potrzeby, bardzo do mnie przemówiło i całkowicie 
przerosło moje oczekiwania. Dla porównania, siedząc w Q5 mam teraz 
wrażenie, że prowadzę autobus. Przepraszam z góry za to porównanie, 
bo pozycja w Q5 jest bardzo dobra i pod względem ergonomicznym 
(dla kręgosłupa) lepsza, ale ja lubię nisko siedzieć. Miejsca z tyłu też jest 
pod dostatkiem – spędziłem dwie godziny na tylnej kanapie i spokojnie 
mogłem spędzić tam kolejne dwie, bez negatywnych skutków.

Audi przygotowało cztery wersje „silnikowe” i niektóre, z różnych wzglę-
dów (m.in. z powodu obecnego chip shortage), mogą nie być dostępne 
od ręki. Podstawowy Q4 35 e-tron ma napęd na tylną oś i 125 kW mocy 
(168 KM). Przyspiesza do 100 km/h w 9 s i jego Vmax wynosi 160 km/h 
(elektronicznie ograniczony). Q4 40 e-tron ma odpowiednio 150 kW / 201 
KM, 8,5 s i 160 km/h, Q4 45 zyskuje napęd na cztery koła i ma 195 kW / 
261 KM, 6,9 s i 180 km/h, a najmocniejszy Q4 50 e-tron również ma AWD 
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oraz 220 kW / 295 KM, 6,2 s i 180 km/h. Każdy z modeli wspiera ładowa-
nie do 125 kW poza 35-tką, która wspiera do 100 kW.

W kontekście aut spalinowych, taki 9-sekundowy (do 100 km/h) Q4 35 
e-tron brzmi słabo, ale… ALE! Tak, jest jedno wielkie „ale”! To nie jest samo-
chód spalinowy, tylko elektryk, który ma pełny moment obrotowy (310 
Nm) dostępny zawsze. To powoduje, że wydaje się zdecydowanie szybszy 
i jest zdecydowanie żwawszy niż podobny spalinowy odpowiednik. Naj-
więcej czasu spędziłem za kierownicą 40-tki, która ma 8,5 s do 100 km/h 
i nawet dla mnie to więcej niż wystarczająco. Jeśli zestawimy to ze wzorową 
pozycją za kierownicą oraz napędem na tył, który po prostu powoduje, że 
auto lepiej się prowadzi, to mamy naprawdę ciekawą mieszankę.

Dla jasności, cały dzień na jazdach testowych Q4 e-tron spędziłem 
w górach w rejonie Jeleniej Góry. Osoby, które tam były, znają te genialne 
drogi – wąskie, kręte, często z nową nawierzchnią. Nieśmiało przyznam 
się, że tak się zapędziłem w ciągu dnia, że momentami jechałem zde-
cydowanie za szybko (poza terenem zabudowanym), ale poczułem się 
jak na porządnym OS-ie. Q4 w takich warunkach, do czego przecież nie 
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został stworzony, jadąc na granicy, daje ogromną frajdę i satysfakcję 
z jazdy. Natomiast, jeśli ją przekroczymy (granicę, nie frajdę), wchodząc 
w zakręt zbyt szybko, to przód staje się lekko podsterowny, co dziecinnie 
łatwo opanować – odpuszczamy pedał gazu, przód łapie lepszą przy-
czepność, nie dokręcamy kierownicy, i po chwili wyciągamy się z tarapa-
tów ponownie gazem, dociskając go do podłogi.

Audi podaje, że Q4 35 e-tron ma zasięg, wg WLTP, do 341 km, Q4 40 do 
520 km, Q4 45 do 490 km i Q4 50 do 485 km. Te wartości wydają się 
łatwe do przekroczenia, bo, jak wspominałem, jeździłem modelem Q4 
40 „zero-jedynkowo” (czyli pełny gaz lub pełny hamulec, bez wartości 
pośrednich), po górach (sporo wzniesień!) i kompletnie go nie oszczę-
dzałem. Przy takim zużyciu po zrobieniu wielu kilometrów, komputer 
pokazywał całkowity zasięg na poziomie 400 km (z 520 wg WLTP). Spo-
dziewam się więc, że gdybym jednak jechał normalnie, to miałbym zde-
cydowanie mniejsze zużycie prądu.

Q4 e-tron, jak przystało na Audi, jest świetnie wykonany, szczególnie 
w środku, i bardzo cieszy mnie powrót do większej liczby fizycznych 
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przycisków w kabinie. Ten trend dąże-
nia do ekranów dotykowych może i jest 
dobry w smartfonach, ale w samocho-
dach uważam go za błąd. Ta wysoka 
jakość wykończenia niestety kosztuje, bo 
auto zaczyna się od 210 tys. PLN, a pełna 
konfiguracja, z najważniejszymi bajerami, 
kosztuje ok. 300 PLN.

Na tę chwilę cena jest jedyną wadą, którą 
znalazłem, ale wkrótce premiera Q4 
e-tron w wersji Sportback, więc obiecuję, 
że będę szukał większej liczby wad.
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Małe, miejskie samochody są zazwyczaj nieprzesadnie drogie i proste, 
wszak poruszają się na krótkich dystansach, więc priorytetem jest 
rozmiar, a nie wyposażenie. MINI Cooper SE nie tylko zalicza się do 
segmentu premium, ale i pokazuje, że w niewielkim aucie można 
zmieścić mnóstwo doskonałych rozwiązań.

MINI Cooper SE 
– taki sam, tylko bez spalin

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

MINI Cooper SE – taki sam, tylko bez spalin  |  Paweł Hać
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Podziwiam konsekwencję, z jaką projektanci MINI trzymają się zapoczątko-
wanego lata temu wzornictwa. Pomimo tego, że auta stopniowo rosną, MINI 
Cooper SE pozostaje tak samo małym i zgrabnym pojazdem, jakim był kilka-
naście lat temu. Dołożenie napędu elektrycznego i baterii również nie spra-
wiło, że urósł zauważalnie względem swojego benzynowego odpowiednika. 
Jest niecałe 2 cm wyższy, ale i ponad 2,5 cm krótszy. Waga oczywiście się 
zmieniła, elektryczny MINI Cooper SE waży 1440 kg. Uważam, że jak na auto, 
które nie zostało od podstaw zaprojektowane jako elektryczne, a ten napęd 
został do niego dodany jako opcja, MINI nie idzie na żadne kompromisy 
pod względem przestrzeni czy ergonomii. Pod maską znajdziemy silnik, nie 
wygospodarowano tu miejsca na dodatkowy schowek, w bagażniku nato-
miast wszystkie kable można wygodnie schować pod podłogą. Do wyko-
rzystania pozostaje 211 l pojemności – to akurat, by wrzucić torbę, kurtkę 
i średniej wielkości zakupy. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 
731 l. Jak na auto miejskie to wystarczająco dużo. Wizualnie MINI Cooper 
SE nie różni się znacząco od benzynowej wersji – ma bardziej zabudowany 
przód, żółty emblemat „S” oraz logo wtyczki, jakim MINI oznacza auta 
z napędem elektrycznym. Ponadto opcjonalnie dostępne są felgi, przypomi-
nające brytyjskie gniazdko, można też wybrać limitowane tylko do tej wersji 
wykończenie deski rozdzielczej czy żółte lusterka. Jeśli jednak chcemy, by 
nasze auto wyróżniało się tylko zieloną tablicą rejestracyjną, możemy skon-
figurować jego wygląd dokładnie tak, jak w przypadku benzyniaka.
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O wzornictwie MINI trudno napisać coś nowego, wszak jest niezmienne od 
lat. To piękne, małe auto, które zyskuje wraz z czasem, jaki w nim spędzamy. 
Delikatne detale, takie jak niewielki spojler tylnej klapy, ledwo widoczne 
logo MINI na reflektorach czy gradientowe wykończenie dachu czynią to 
auto wyjątkowym. Słupki B i C właściwie giną pod taflą szkła, natomiast 
dach poprowadzony mocno do przodu sprawia, że przednia szyba usta-
wiona jest bardziej pionowo niż w wielu innych autach. Wsiadając do 
środka, od razu zrozumiałem, dlaczego MINI porównuje wrażenia do gokarta 
– siedzi się nisko, a wszystkie elementy są blisko, tuż pod ręką. Widoczność 
jest niemal idealna: w lusterkach sporo widać, na dodatek obracają się 
w dół przy cofaniu, szyby są duże, a słupki wąskie. Problemem jest jedynie 
dach, który zasłania niemal zawsze sygnalizację świetlną, jeśli stoimy przed 
nią pierwsi. To uciążliwe, zwłaszcza że MINI Cooper SE jest typowo miejskim 
autem i takie sytuacje zdarzają się codziennie. Pomimo niewielkich rozmia-
rów zewnętrznych, za kierownicą komfortowo usiądzie nawet osoba powy-
żej 190 cm wzrostu; o dziwo nawet z tyłu miejsca jest wystarczająco, by ktoś 
wysoki przejechał godzinną trasę. Ponadto z tyłu oba fotele mają zagłówki. 
Właśnie: miejsca są dwa, co nie powinno dziwić – MINI to wąskie auto. Na 
środku znalazł się jedynie uchwyt na kubek. Oba miejsca z tyłu mają moco-
wania ISOFIX, fotel pasażera z przodu również je ma.
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Wnętrze samochodu zwyczajnie cieszy swoją 
odmiennością. Dominuje okrągły panel na 
środku deski rozdzielczej, wypełniony w dużej 
części ekranem. Fizyczne przełączniki mają 
formę dźwigni, a nie przycisków – nie zmie-
nia to niczego w ergonomii, ale używanie 
ich daje po prostu frajdę. Interfejs głównego 
wyświetlacza również zaprojektowano bardzo 
czytelnie i elegancko, jest niezwykle przejrzy-
sty, a do tego można obsługiwać go nie tylko 
dotykowo, ale też za pomocą pokrętła przy 
dźwigni trybu jazdy na środkowym tunelu. 
To nawet wygodniejsza opcja, jeśli chcemy 
szybko przejść na przykład z map do multi-
mediów. Jeśli jesteśmy już przy mapach, nie 
sposób nie wspomnieć o ich dokładności. Ta 
niestety nie jest dobra, nie widać w nich adre-
sów, które istnieją już od ponad pięciu lat. 
Jeżdżąc po Warszawie, korzystałem wyłącznie 
z map od Google lub Apple (tak, nawet te 
okazały się lepsze). Ramka otaczająca środ-
kowy panel jest podświetlana, służy nie tylko 
do dekoracji, ale i kontekstowo informuje 
o zasięgu, zbliżaniu się do przeszkody pod-
czas cofania czy ustawieniach klimatyzacji. Za 
niewielką kierownicą mamy natomiast główne 
zegary, łączące dwa analogowe wskaźniki po 
bokach z wyświetlaczem na środku. Są funk-
cjonalne, ale ekran ma matową powierzchnię, 
która rozmywa obraz. Robi to zaskakująco 
złe wrażenie. Ponadto zegary nie mają żadnej 
osłony przeciwsłonecznej, co utrudnia korzy-
stanie z nich w mocnym, popołudniowym 
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słońcu. Wersja z konwencjonalnym napę-
dem też nie ma osłony, niemniej zegary 
w niej są analogowe i za błyszczącą osłoną, 
co czyni je bardziej czytelnymi. Wersja, 
którą jeździłem, wyposażona była też 
w HUD. Wyświetlany jest na wysuwającej 
się płytce. Ta jest dość mała, co utrudnia 
wyregulowanie wysokości wyświetlania 
treści. Miałem spory problem z ustawie-
niem jej tak, by jednocześnie nie zasłaniać 
jej kierownicą, a ta z kolei nie przysłaniała 
zegarów. Wyświetlenie obrazu bezpośred-
nio na szybie byłoby znacznie lepszym 
rozwiązaniem; w aucie określanym przez 
producenta jako klasa premium wręcz 
wypadałoby to tak rozwiązać. HUD daje 
sporo możliwości, pokazuje prędkość, 
ograniczenia, nawigację, dane połączeń 
telefonicznych czy nazwy utworów bądź 
stacji. Zerkałem na niego częściej niż na 
główne zegary – jest nie tylko prostszy, 
ale w niektórych sytuacjach również 
czytelniejszy.
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Na co dzień jeżdżę prawie 5-metrowym liftbackiem, dlatego bardzo szybko 
doceniłem kompaktowe wymiary MINI. Miałem okazję przemieszczać się 
nim jedynie po Warszawie i okolicy, nie pokonałem nim żadnej trasy. Spraw-
dziłem go jednak na krótkim odcinku autostrady i pomimo tego, że nie 
stworzono go z myślą o takich drogach, przy 140 km/h wnętrze pozostaje 
komfortowo ciche. W mieście niewątpliwą zaletą jest to, że auto mieści się 
właściwie wszędzie, parkowanie nie jest problemem ze względu na kamerę 
cofania o wysokiej rozdzielczości i dobrą widoczność. Wyposażenie również 
ułatwia codzienne przemieszczanie się. W niewielkim podłokietniku znala-
zła się ładowarka indukcyjna (aczkolwiek duży smartfon może się w niej nie 
zmieścić), natomiast w konsoli przedniej zainstalowano po jednym gnieź-
dzie USB-A i USB-C oraz gniazdo 12 V. Schowki nie są niestety zbyt pojemne, 
te w drzwiach mieszczą jedynie płaskie przedmioty, mało miejsca mamy też 
w schowku przed pasażerem. Obok dźwigni trybu jazdy znalazły się nato-
miast dwa uchwyty na kubki. MINI Cooper SE obsługuje CarPlay bezprze-
wodowo, a to duże udogodnienie. Do obsługi auta mamy aplikację na iOS, 
która pozwala zdalnie otworzyć zamki, włączyć światła czy klimatyzację. 
Można też ustawić harmonogram działania klimatyzacji. Program pozwala 
oczywiście sprawdzić też lokalizację auta, poziom naładowania akumu-
latora i zasięg, a także wysyła powiadomienia o stanie ładowania, jeśli 
podłączymy auto do zasilania. Jest też zintegrowany z MINI Charging, czyli 
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abonamentem na korzystanie ze stacji łado-
wania, oferowanym przez producenta. Wtedy 
z aplikacji możemy zarówno wyszukać stacje, 
jak i rozliczyć ładowanie, skanując kod QR.

MINI Cooper SE dostał napęd, który BMW 
stosowało już w i3. Jednostka ma 184 KM 
i pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h 
w 7,3 s. Prędkość maksymalna według produ-
centa to 150 km/h, natomiast zasięg według 
WLTP sięga nawet 270 km. Wiele zależy 
zarówno od stylu jazdy, jak i od ustawień auta. 
Dostępne są cztery tryby jazdy: Green+, Green, 
Normalny i Sport. Domyślnie włączony jest 
ten trzeci, mamy wtedy dostępną pełną moc, 
ale reakcja na pedał gazu nie jest gwałtowna 
– tryb ten jest idealny na co dzień, pozwala na 
bardzo płynną jazdę. Sport zaostrza reakcję na 
wciśnięcie gazu, zwiększa też czułość układu 
kierowniczego. Ponadto grafiki na ekranach 
oraz podświetlenie zmienia się miejscami na 
czerwone. Tryby Green i Green+ pozwalają 
oszczędzać energię, ten pierwszy zmniejsza 
dynamikę napędu, natomiast Green+ ma sens, 
gdy będziemy potrzebować każdego kilome-
tra zasięgu, kosztem wszelkich wygód (w tym 
trybie wyłącza się nawet klimatyzacja). Oprócz 
tego mamy do wyboru dwa stopnie rekupe-
racji: na niższym samochód toczy się po pusz-
czeniu gazu, na wyższym możemy natomiast 
jeździć niemal bez użycia hamulca, o ile tylko 
dobrze wyczujemy auto. Sam większość czasu 
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korzystałem z wysokiej rekuperacji i trybu Normalnego lub Sport. Miałem 
też włączoną klimatyzację (gdy testowałem auto, temperatury sięgały 30 
stopni Celsjusza). Realny zasięg na pełnym akumulatorze wyniósł w moim 
przypadku 150–160 km, co, delikatnie ujmując, nie powala. Jeśli jednak pod 
uwagę weźmiemy to, że MINI Cooper SE służy przede wszystkim jeździe po 
mieście, w którym stosunkowo łatwo znaleźć stację ładowania, zasięg nie 
stanowi aż takiego problemu. Auto obsługuje ładowanie z mocą do 50 kW 
i wykorzystuje złącze CCS. Po podłączeniu do takiej ładowarki w 30 minut 
udało się doładować akumulator z 18 do 85% i zyskać w ten sposób równe 
100 km zasięgu. Wskazania te nie są do końca miarodajne, bo realnie udaje 
się przejechać od kilku do kilkunastu procent większą odległość, niemniej 
niedaleko im do rzeczywistości.

MINI Cooper SE został zaprojektowany tak, by dawać frajdę z jazdy – nie jest 
ani praktyczny, ani pojemny, ani też nie zastąpi auta z napędem spalinowym, 
jeśli zamierzamy pokonywać nim duże odległości. Samochód ma sportowe 
zacięcie, które czuć nie tylko po włączeniu trybu Sport. Fotele są dość głę-
bokie i mają dobre trzymanie boczne, zdecydowanie lepsze, niż bym ocze-
kiwał po aucie miejskim. Ponadto wysuwa się w nich siedzisko tak, by lepiej 
podpierać uda. Zawieszenie zestrojono dość sztywno, progi zwalniające czuć 
wyraźnie, ogólnie jednak jest całkiem komfortowo. Mimo tego, że ten sam 
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napęd trafił wcześniej do i3, MINI Cooper SE nie jest tak gwałtowny. Przyspie-
sza świetnie, wyraźnie czuć, że to elektryk, poczucie kontroli nad autem i jego 
mocą jest jednak zdecydowanie większe niż w i3. Wrażenie to jest wzmacniane 
przez odgłosy generowane przez (swoją drogą świetnej jakości) system audio 
Harman Kardon, odniosłem wrażenie, że przy gwałtowniejszych manewrach 
słychać nawet imitację cichego pisku opon. Nigdzie nie znalazłem o tym infor-
macji, ale moje wrażenia potwierdziło kilka osób, z którymi jechałem.

Jakie jest MINI, wie każdy – to jedna z najbardziej rozpoznawalnych na dro-
gach marek, która przez lata wypracowała sobie na tyle wysoką pozycję, 
że teraz nie musi udowadniać już właściwie niczego. MINI Cooper SE nie 
ogląda się na konkurencję, która w przypadku segmentu B oferuje auta, 
w których priorytetem jest cena, a nie jakość. Tymczasem elektryczne MINI 
to auto z segmentu premium, co czuć od samego początku. Tak, jest dro-
gim autem, docelowo dla maksymalnie dwóch osób. Tak, w trasę nim nie 
pojedziemy, chyba że mamy naprawdę dużo czasu na postoje. I tak, zupeł-
nie mi to nie przeszkadza, bo MINI Cooper SE został zaprojektowany tak, 
by nawet dojazd do pracy dawał satysfakcję z jazdy.

MINI Cooper SE   

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

 Plusy:
• niesamowita frajda z jazdy
• doskonale wyczuwalny układ 

kierowniczy
• ponadczasowy design

 Minusy:
• niewyraźne główne zegary
• niewielki zasięg
• nieaktualne mapy

Cena: od 142 000 PLN, Testowana 
wersja: 180 600 PLNautor zdjęcia w nagłówku - Rafał Nebelski
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1Password 8 
– firma zmienia kierunek, 
na gorsze!

Subskrypcja
1Password wkrótce przejdzie na model opierający się wyłącznie o sub-
skrypcję. Ten trend, zapoczątkowany przez Apple’a, ma swoje plusy 
i minusy. W przypadku niektórych usług ma to naprawdę sens, szczególnie 
jeśli można coś „wynająć” tylko na okres, w którym potrzebujemy danego 
app. Przykładowo, codziennie korzystam z Tweetbota i nie mam problemu 
z tym, żeby płacić za niego te 20 zł rocznie, ale gdybym wpadał raz w mie-
siącu, to raczej przesiadłbym się na Twittera. W każdym razie w przypadku 
software’u najczęściej rozważam subskrypcje roczne, bo kiedyś mniej wię-
cej tak często pojawiały się nowe wersje danego oprogramowania, które 
trzeba było kupić za podobne pieniądze. Różnica polega na tym, że po tym 
roku można było (często) nadal korzystać bez upgrade’u. W przypadku 
subskrypcji tak nie jest.

AgileBits, firma stojąca za 1Password, całkowicie zawaliła sprawę w kwestii 
płatnych upgrade’ów. W ogóle powinniśmy się cieszyć, że dzisiaj jeszcze 
istnieją. Spodziewam się, że mieli po prostu na tyle dużo nowych klientów, 
że nie czuli, że potrzebują obciążać istniejących płatnymi update’ami. To 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

1Password 8 – firma zmienia kierunek, na gorsze!  |  Wojtek Pietrusiewicz

Korzystam z 1Password od ponad 11 lat. Sprawdziłem. To prawdopodobnie 
najważniejsze i najbardziej cenione przeze mnie narzędzie, dbające 
o bezpieczeństwo moich danych, synchronizujące się pomiędzy wieloma 
urządzeniami i jednocześnie zapewniające świeżą dostawę kodów 2FA, 
gdy są wymagane. Niestety, firma zdecydowała się na zmianę kursu 
i zamiast natywnej aplikacji będziemy zmuszeni korzystać z Electrona. 
Alternatywa jest jednak prosta – przesiadka na coś innego. Jeśli tego 
mało, to niektórych zapewne zawiedzie fakt, że 1Password przechodzi też 
w całości na model subskrypcyjny…
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oznacza, że w ciągu wspomnianych 11 latu zapłaciłem chyba dwukrotnie za 
licencję. Dwukrotnie! A chętnie płaciłbym rokrocznie.

Tak czy siak. 1Password akurat pasuje do tego modelu i ma sporo zalet 
z tym powiązanych, w tym konta rodzinne, w których można współdzielić 
się loginami pomiędzy użytkownikami do wspólnych kont, np. takiego 
Netfliksa. Innych zalet jest sporo, ale wady też się znajdą, bo z tego, co 
zauważyłem…

Standalone vaults
… to znikną też tzw. standalone vaults, czyli zbiory naszych haseł, które są 
lokalnie trzymane i które nie są synchronizowane przez internet.

Podjęcie takiej decyzji jest co najmniej kuriozalne, bo 1Password dobrze 
wie, że to wyklucza możliwość wykorzystywania ich produktu przez wielu 
użytkowników i wiele korporacji, które mają absolutny zakaz synchroniza-
cji takich danych przez internet.

Electron
Powyższe problemy, jakkolwiek nie będą wpływały na wielu, nie są dla 
mnie specjalnym problemem. Przejście na Electron już tak.
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Electron to opensource’owy framework dla software’u, który w ogrom-
nym skrócie umożliwia pisanie jednego kodu, działającego potem na 
wielu różnych systemach operacyjnych. Jeśli znacie chociażby Slacka lub 
Discorda, to znacie Electron. Charakteryzuje się przede wszystkim zdecy-
dowanie większym zapotrzebowaniem na zasoby komputera – RAM, CPU 
itp. – z powodu pracy na silniku Chromium. W dużym skrócie jest to web-
-app opakowany w papier, żeby ładniej wyglądał. Agile Bits chwalą się też 
swoim nowym backendem napisanym w Rust, który ma być superwydajny, 
ale ten backend nie pomoże w ociężałości Electrona za wiele.

Electron źle integruje się z OS-ami na wielu poziomach, od Dostępności 
/ Accessibilty, poprzez fonty, skróty klawiszowe, aż po tysiące innych 
drobnych rzeczy. Przykładowo Discord przez wiele tygodni u mnie na 
Macu nie działał prawidłowo i był praktycznie nieużywalny, bo wyko-
rzystali jakiś systemowy skrót klawiszowy – nie pamiętam teraz jaki, ale 
wykorzystywany przez Safari. Jako ciekawostkę podpowiem, że Slack 
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pożera u mnie więcej RAM-u niż Microsoft Flight Simulator 2020. Do 
tego jeszcze dochodzi kolejny element układanki, czyli możliwość ada-
ptacji nowych funkcji systemów operacyjnych, np. Touch ID. 1Password 
miał takowe wsparcie praktycznie od początku, ale na Electronie to nie 
byłoby możliwe i m.in. dlatego konkurencja potrzebowała wielu mie-
sięcy, a czasami ponad roku, aby takie wsparcie dodać. Na deser zostaje 
najważniejsze – potencjalnie zmniejszone bezpieczeństwo, bo Electron 
otwarty jest na nowe rodzaje ataków.

Hasta la vista, baby
Niestety, powyższy zbiór cech Electrona powoduje, że 
absolutnie pod żadnych pozorem nie będę w stanie 
zaakceptować takiego software’u na moim kompute-
rze. To jednocześnie oznacza szukanie sensownej dla 
mnie alternatywy, którą „automagicznie” w tym roku 
w końcu zaprezentuje iCloud Keychain, który otrzyma 
wsparcie dla generowania kodów 2FA. Przypominam 
też, że od niedawna jest dla niego wsparcie na Win-
dows 10. 1Password robi dla mnie oczywiście więcej, bo 
przetrzymuje karty kredytowe, licencje do oprogramo-
wania i loginy do serwisów, gdzie były kupione, czy też 
szyfrowane notatki z najważniejszymi informacjami. 
Wiele z tych rzeczy jednak da się zastąpić połączeniem 

iCloud Keychain z systemowymi Notatkami, gdzie od jakiegoś czasu 
możemy zabezpieczać notatki dodatkowo hasłami. Niestety, nie zna-
lazłem na rynku żadnego innego narzędzia, któremu byłbym w stanie 
zaufać i który jest natywną aplikacją.

Zadyma wokół 1Password jest ogromna i wszędzie w internecie głośno 
o błędnych decyzjach firmy. Nawet śmieją się już, że powinni zmienić 
nazwę firmy z Agile Bits (Zwinne Bity), na Rusty Bits (Zardzewiałe Bity).

Coś się kończy, coś się zaczyna… I chyba jedynym plusem tej ogromnej 
wtopy Agile Bits jest to, że iCloud Keychain jesienią powinien stać się 
sensowną alternatywą dla 1Password. Lepiej nie mogli się wstrzelić z tak 
głupim ogłoszeniem. Teraz pozostaje jeszcze „jechać” po nich tak długo, aż 
pójdą po rozum do głowy i cofną swoją decyzję.

AgileBits, firma stojąca 

za 1Password, całkowicie 

zawaliła sprawę w kwestii 

płatnych upgrade’ów. W ogóle 

powinniśmy się cieszyć, że 

dzisiaj jeszcze istnieją. 
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Do mobilnego grania nie ma obecnie lepszego sprzętu niż Nintendo 
Switch – fizyczne przyciski i potężna biblioteka gier wysokiej jakości 
są największymi zaletami tej konsoli. A co, gdy zamiast niego mamy 
„tylko” iPhone’a czy iPada?

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Gry instant  |  Paweł Hać

Gry instant

Cóż, nie pogramy w Zeldę czy Borderlands, ale znajdziemy tu kilka innych 
tytułów, które wystarczą na długie godziny. Z racji tego, że ostatnio na table-
cie gram całkiem często, postanowiłem zrobić przegląd tego, co zajmuje 
mi aktualnie czas (i uważam, że warto go na te tytuły poświęcić). Nie będę 
powtórnie pisał o Dead Cells, GRID czy Oceanhorn 2; teksty o tych grach znaj-
dziecie w starszych wydaniach iMagazine. Wciąż są jednak świetne, nawet jeśli 
nie mamy pada. Sterowanie było jednym z głównych kryteriów – wybrałem 
takie tytuły, w które można zagrać komfortowo bezpośrednio na urządzeniu.

My Friend Pedro: Ripe for Revenge
Stworzona przez Deatdoast strzelanina My Friend Pedro 
była nie lada wyzwaniem dla posiadaczy Switcha, PC czy 
PS4. Pokonywanie kolejnych poziomów w zwolnionym 
tempie, zasypując przeciwników gradem kul i wykonując 
jednocześnie parkourowe akrobacje, wymagało nie tylko 
zręczności, ale i odpowiedniego kontrolera, wszak z broni 
dzierżonej w obu rękach celowało się osobno. Wydana 
na iOS kontynuacja z podtytułem Ripe for Revenge bie-
rze z oryginału wszystko, co najlepsze, ale upraszcza 
sterowanie, sprowadzając je do gestów jednym palcem 
i celowania drugim. Ruch jest wyjątkowo płynny i składa 
się z przewrotów i odbijania się od ścian, a konstrukcja 
poziomów wymusza kombinowanie, jeśli chcemy zdobyć 
najwyższą ocenę za pokonanie każdego z nich. Gra jest 
dostępna bezpłatnie, a odblokowanie wszystkich pozio-
mów i możliwości zapisu kosztuje 13,99 PLN.

Cena: bezpłatna             
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#DRIVE
iOS jest platformą, na której odprężających tytułów nie brakuje. #DRIVE 
trafiło do mojego zestawienia nie bez powodu; nie dość, że to bardzo 
relaksująca i prosta w założeniach gra, to jest przy tym niezwykle ładna. 
Siadamy w niej za kierownicą jednego z kilkudziesięciu samochodów 
i ruszamy w podróż nieco krętą drogą, na której wymijamy przeszkody. 
Brzmi bardzo łatwo i tak faktycznie jest. Naszym zmartwieniem jest jedy-
nie paliwo, które trzeba uzupełniać, oraz uszkodzenia, przez które przejazd 
może skończyć się bardzo szybko. Po drodze zbieramy kapsle, za które 
odblokowujemy kolejne auta. Nie ma tu licencji, ale bez problemu rozpo-
znamy klasyczne kształty Volkswagena Beetle czy malucha. Niewątpliwą 
zaletą tytułu jest świetna szata graficzna – prosta i o ograniczonej palecie 
barw, twórcy dodali też dobrze działający photo mode.

Cena: bezpłatna (z opcją usunięcia reklam za 13,99 PLN) 
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Space Marshalls 3
Mam sentyment do serii Space Marshalls. Dwie pierwsze odsłony tego twin 
stick shootera bardzo umiejętnie łączyły elementy walki i skradania się, 
a zróżnicowane uzbrojenie, dobierane przed każdym zadaniem, pozwalało 
przechodzić poziomy na wiele sposobów. Nowa odsłona nie wnosi prawie 
nic nowego, niemniej jednak dostajemy nowe poziomy, kontynuację histo-
rii (aczkolwiek niespecjalnie interesującej) i zauważalnie lepszą oprawę 
graficzną. Strzelanka w rzucie izometrycznym oferuje dość zróżnicowane 
poziomy i nie wymusza określonego sposobu ich pokonywania, niestety 
jest całkowicie liniowa (da się pominąć jedynie opcjonalne zadania). Nie-
mniej warto eksplorować świat gry, bo w ten sposób odblokowujemy 
dodatkowe wyposażenie, urozmaicające kolejne podejścia.

Cena: bezpłatna (odblokowanie obu dostępnych obecnie epizodów 
kosztuje 37,99 PLN)           
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DOOM i DOOM II
Przez chwilę zastanawiałem się, czy DOOM w ogóle potrzebuje opisu. Ten 
klasyczny FPS liczy sobie już niemal 30 lat (pierwsza odsłona pojawiła się 
w 1993 roku) i pomimo to, że graficznie i mechanicznie mocno się zestarzał, 
to dalej daje niesamowitą frajdę i stanowi wyzwanie, zwłaszcza na wyż-
szych poziomach trudności. Obie odsłony mają naprawdę dobrze zrobione 
sterowanie, a ograniczenie ruchu kamery jedynie do osi poziomej działa na 
korzyść tego tytułu. Gra dotąd jest szybka i zróżnicowana, a dzięki świet-
nie zaprojektowanemu uzbrojeniu i udźwiękowieniu go, trudno się od niej 
oderwać. Na tle współczesnych FPS-ów nie wygląda atrakcyjnie, ale to 
tylko pozory – to jedna z najlepszych gier tego typu na iOS.

Cena: 23,99 PLN         
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Jak łatwo utworzyć szablon 
danego plikuMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Załóżmy, że cyklicznie tworzycie jakiś raport lub plik graficzny z takimi 
samymi ustawieniami. Zamiast wszystko robić od początku, dobrze 
jest zachować plik-szablon. Niektóre aplikacje pozwalają nawet 
zapisywać takie szablony. Oczywiście zawsze można za każdym razem 
tworzyć kopię jakiegoś pliku, żeby nie pracować bezpośrednio na nim. 
Ale czy wiedzieliście, że w macOS od wielu lat znajduje się opcja, która 
pasuje, jak ulał do naszego scenariusza?

Chodzi o Papeterię (lub Stationery Pad, jeśli korzystacie z angielskiej wersji 
systemu). Jej nazwa raczej nie przywodzi na myśl, jaką funkcję za sobą kryje. 
Przede wszystkim jednak, gdzie znaleźć Papeterię? Krótko mówiąc, w Infor-
macji o pliku. Dla przypomnienia możemy tę Informację otworzyć na przy-
najmniej trzy sposoby:

2
1

Jak łatwo utworzyć szablon danego pliku  |  Maciej Skrzypczak

Z menu podręcz-
nego, po wybraniu 
opcji Informacje

Skrótem 
klawiszowym 
Cmd+i
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3Z menu Findera, po przejściu 
do Plik → Informacje

Po otwarciu Informacji 
o pliku szukamy opcji 
Papeteria, którą następnie 
zaznaczamy.

Od tej chwili każdorazowa próba otwarcia takiego pliku utworzy automa-
tycznie jego kopię i to właśnie ją otworzy w domyślnej aplikacji.

Jeśli zajdzie potrzeba edycji pliku-szablonu, to musimy po prostu przejść 
z powrotem do Informacji o pliku, odznaczyć opcję Papeteria, edytować 
plik i powtórzyć powyższe kroki.
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Wodoszczelność uratowała już niejednego smartfona, ale bywa 
też zwodnicza. Ochrona przed wodą nie jest równoznaczna 
z zabezpieczeniem przed piaskiem, solą czy słońcem, czyli czynnikami, 
na które urządzenia są wystawione podczas wakacji.

SPA dla smartfona w iMadPAWEŁ HAĆ
@pawelhac

SPA dla smartfona w iMad  |  Paweł Hać
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G
Gdy smartfon znienacka zaczyna działać nie tak, jak powinien, warto 
rozważyć zrobienie jego diagnostyki. iMad, będący autoryzowanym ser-
wisem premium urządzeń Apple, pomaga użytkownikom rozwiązywać 
nie tylko skomplikowane problemy ze sprzętem, ale również te wynika-
jące z pozornie niegroźnych sytuacji. Są one często pochodną zabrudzeń 
piaskiem czy kontaktu ze słoną wodą, a także przegrzania urządzenia, 
zostawionego zbyt długo na słońcu. Czynniki te są o tyle groźne, że 
początkowo użytkownik może nie odczuć konsekwencji wystawienia na 
nie smartfona. Po obmyciu pod kranem lub schłodzeniu teoretycznie 
urządzenie wraca do stanu, w którym może optymalnie działać, zdarza 
się jednak, że po pewnym czasie pojawiają się uszkodzenia lub nie-
sprawność urządzenia.

Coraz częściej wybieram bezprzewodowe ładowanie smartfona, a ze 
złącza Lightning korzystam głównie w samochodzie. Z tego powodu 
problem z gniazdem mogę zauważyć późno, a samo jego zabrudzenie 
zignorować (choćby po upuszczeniu smartfona na piasek). W przypadku 
uszkodzenia tego portu jedyną autoryzowaną formą naprawy jest 
wymiana iPhone’a na nowy egzemplarz. Do uszkodzenia złącza może 
przyczynić się piasek, który w najlepszym wypadku mechanicznie unie-
możliwi podłączenie kabla, w najgorszym natomiast spowoduje uszko-
dzenie styków. Piasek może też uszkodzić głośnik czy mikrofon – sól, 
która może być w nim zawarta, po kontakcie z wilgocią (w tym z potem) 
spowodować może korozję. I tak, ramka iPhone’a może być ze stali nie-
rdzewnej, ale już wnętrze takie nie jest. Zanieczyszczenie głośnika da się 
na szczęście usłyszeć – jeśli dźwięk jest brzęczący bądź przytłumiony, 
warto wybrać się do serwisu.

Na uszkodzenia podatna jest też bateria, która prócz przegrzania może 
też przestać prawidłowo działać ze względu na jej zużycie. O ile stop-
niowa utrata jej pojemności stanowi naturalny proces, to gdy ta gwał-
townie spadnie, wskazywać to może na jej uszkodzenie. Dopiero po 
zmniejszeniu się jej pojemności poniżej 80% wartości nominalnej można 
spodziewać się spadków wydajności wynikających z zużycia (jej kondycję 
sprawdzicie w ustawieniach, w sekcji Bateria, a dalej pod pozycją Kon-
dycja baterii). Uszkodzenie tego elementu ma wiele objawów: szybkie 
rozładowywanie się, nagrzewanie urządzenia, nieoczekiwane wyłączanie 
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go czy spuchnięcie baterii. To ostatnie jest szczególnie niebezpieczne, bo 
początkowo nie jest mocno widoczne, ale powoduje już powstawanie 
szczelin w obudowie, przez co do wewnątrz może wniknąć woda. Postę-
pując, może natomiast uszkodzić wyświetlacz i inne komponenty.

iMad ma propozycję dla wszystkich osób, które chciałyby sprawdzić stan 
urządzenia po wakacjach (aczkolwiek nawet jeśli nigdzie nie wyjeżdża-
liśmy, warto to zrobić). To nic innego, jak SPA, ale dla smartfona – serwi-
sanci wykonają diagnostykę urządzenia oraz jego konserwację, polegającą 
na czyszczeniu głośników, mikrofonu i portu Lightning, a także dezynfek-
cję. Co ważne, usługa ta jest dostępna za 1 PLN, a całość nie powinna zająć 
dłużej niż 30 minut. Jeśli podczas diagnostyki wykryta zostanie usterka 
wymagająca dłuższej naprawy, dostaniecie o tym informację.

Na SPA dla smartfona możecie zapisać się przez Booksy, usługa ofero-
wana jest pod nazwą Konserwacja urządzenia w Warszawie, Katowicach 
i Krakowie.

Artykuł powstał w ramach współpracy z firmą iMad.
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Osobiście szanuję większość rowerzystów. Z naciskiem na większość, bo 
są i tacy, których pozbawiłabym prawa jazdy.

Rowerowe 
grzechy główneKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Rowerowe grzechy główne  |  Kinga Ochendowska
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N
Na wstępie zaznaczę, że podziwiam rowerzystów. Wybór roweru jako 
środka lokomocji jest nie tylko ekologiczny, ale wymaga również spo-
rego samozaparcie i kondycji. W dzisiejszych czasach, gdy większość 
czasu spędzamy w pozycji siedzącej, odrobina ruchu to prawdziwe zba-
wienie. Do tego w miastach liczba samochodów jest olbrzymia i często 
dużo szybciej dojedziemy na miejsce ścieżką rowerową niż pasem samo-
chodowym, unikając przy tym korków i zanieczyszczania środowiska. 
Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że pomimo wzrostu popularności rowe-
rów samochody nie zniknęły i prędko nie znikną, a każdy użytkownik 
drogi powinien zachowywać się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. 
O tym, że kierowcy na rowerzystów uważać muszą, mówi się praktycz-
nie wszędzie. Warunki jazdy dla rowerzystów są takie sobie i dużo wody 
w rzece upłynie, zanim sytuacja ulegnie znaczącej poprawie. Jednak nie 
wszyscy rowerzyści zdają sobie sprawę z tego, że są jednymi z najbar-
dziej zagrożonych użytkowników dróg. Warto byłoby więc pamiętać, że 
strzeżonego Pan Bóg strzeże, a za bezpieczeństwo na drodze odpowia-
dają wszyscy. Również rowerzyści.

Wallisdown Road to jedna z głównych tras, którymi poruszają się miesz-
kańcy angielskiego trójmiasta, zmierzający z Poole do Bournemouth 
i Christchurch. Ostatnio przeszła poważną, trwającą prawie rok moderni-
zację, a wszystko po to, by poprawić komfort pieszych i bezpieczeństwo 
rowerzystów. Aby to uczynić, zwężono pasy ruchu, które w Anglii i tak 
są dużo węższe niż normalnie i rozszerzono pobocza, tworząc szerokie 
i bezpieczne ścieżki rowerowe, pozwalające cyklistom poruszać się poza 
ruchem drogowym, co zapobiegać miało wypadkom oraz usprawnić 
tranzyt pomiędzy trzema miejscowościami. Nie jest żadną tajemnicą, 

że w godzinach porannego szczytu na Wallisdown 
więcej się stoi, niż jedzie, co prowokuje rowerzy-
stów i motocyklistów do wciskania się pomiędzy 
pojazdy bez zachowania żadnych zasad bezpie-
czeństwa. Po roku oczekiwania, robót drogowych 
i czasowego zamykania przejazdu w końcu oddano 
drogę do użytku. I wydawać by się mogło, że 
wszyscy będą zadowoleni – zarówno kierowcy, jak 
i rowerzyści – bo będzie bezpieczniej i sprawniej. 
Chyba że nie będzie.
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Scena poranna. Na rowerze kobieta, na oko około 55–60 lat, porusza-
jąca się z prędkością 10 mil na godzinę. Gdzie? Oczywiście na jezdni, 
na środku pasa, tak, że żaden samochód na zwężonej drodze jej nie 
wyminie. Obok piękna, równa ścieżka rowerowa, leżąca odłogiem. 
Rowerzystka niczym niezrażona, na czele peletonu składającego się 
z kilkudziesięciu aut turlających się na sprzęgle. Nikt nie trąbi, wszyscy 
cierpliwie czekają, bo to przecież Anglia. Wydawałoby się, że byłoby 
jej wygodniej na ścieżce, bez palących spojrzeń na plecach, spokojnie 
i w swoim własnym rytmie. Ale nie, najwyraźniej nie wygodniej. Chwilę 
później, z krawężnika prosto na jezdnię spada młody człowiek, śmiga-
jący na błyszczącym rowerku. Nawet nie spojrzał w jedną stronę, a co 
dopiero w obie. Na głowie wielkie, nauszne słuchawki. Ponieważ nie 
rozejrzał się na drodze, przecinając pas, wypadł prosto pod koła samo-
chodu na przeciwnym pasie. Kierowca nie miał możliwości go zobaczyć, 
bo młody człowiek niewiele odrastał od ziemi. Udało mu się zahamo-
wać, kolejni za nim też – dosłownie na zapałkę, a młody człowiek nawet 
nie mrugnął – pognał dalej, jakby nic się nie stało.

Przy rondzie możliwość kolejnej niespodzianki. Kiedy pojawia się rowe-
rzysta, cały ruch staje, bo wszyscy wiedzą, że nie wiedzą, czego się spo-
dziewać. Rowerzysta może skręcić w lewo z prawego pasa albo w prawo 
z lewego. Rozsądny kierowca się po prostu boi i tyle. Żadnego wskazy-
wania kierunku, żadnej podpowiedzi. Jedzie, a przepisów nikt od niego 
nie wyegzekwuje, bo nie ma numeru rejestracyjnego. Ani prawa jazdy.

Gdyby chodziło tylko o rowerzystów, to byłoby pół biedy. Niestety, 
coraz popularniejsze są elektryczne hulajnogi, które wypożyczyć można 
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dosłownie wszędzie, podobnie jak miejskie rowery. I jedzie taka hulaj-
noga, oczywiście jezdnią. Żeby jeszcze przy krawężniku, ale za dużo by 
wymagać. Na hulajnodze chłopak z dziewczyną, czyli dwie osoby. Muszą 
być w podobnym wieku, bo prowadzący chłopak niższy od dziewczyny, 
która z lubością czochra go po włosach i łaskocze pod pachami. Hulaj-
noga zatacza się po jezdni w jedną i w drugą, a młodzi ludzie zanoszą się 
ze śmiechu. Kierowcom do śmiechu mniej, z oczywistych powodów. No 
ale prawa jazdy na hulajnogę mieć nie trzeba, więc lepiej się nie odzy-
wać. I nie trąbić, bo jeszcze sobie krzywdę zrobią młodzi ludzie.

Plaga kuloodporności rozprzestrzenia się zastra-
szająco szybko. Rowerzysta porusza się po ścieżce 
rowerowej wydzielonej z pasa ruchu. To już bar-
dzo dobrze. Byłoby dużo lepiej, gdyby trzymał 
ręce na kierownicy. Niestety, nie może, bo właśnie 
pisze jakąś niezmiernie ważną wiadomość. Rower 
koleboce się w jedną i drugą stronę, rowerzysta 
balansuje tułowiem, żeby utrzymać równowagę, 
z oczami wbitymi w świecący ekran. Każdy mija-
jący go kierowca doznaje małego zawału serca 
i oddycha z ulgą, gdy uda mu się opuścić strefę 
zagrożenia. Po raz kolejny trąbić nie warto, bo, po 
pierwsze – nie usłyszy, ze względu na słuchawki, po 
drugie – jak usłyszy i się zdekoncentruje, to walnie 
na glebę tuż przed kołami. Tylko angielski spokój 
nas uratuje. Za używanie komórki w czasie jazdy 
kierowca samochodu dostanie mandat i punkty. 
A rowerzysta? Hulaj dusza, piekła nie ma.

O ile szanuję i podziwiam rowerzystów, o tyle uważam, że edukacja 
w zakresie poruszania się po drogach jest konieczna i to nie dla wygody 
kierowców, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa samych zainte-
resowanych. Zakładanie kasku, posiadanie elementów odblaskowych 
i przede wszystkim – znajomość zasad ruchu drogowego – często ratuje 
życie. Bo w przeciwieństwie do popularnej opinii – zagrożeniem dla 
rowerzysty często nie jest samochód, ale on sam.
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Jeśli wszyscy użytkownicy nie zaczną ze sobą współpracować w atmos-
ferze wzajemnego zrozumienia, jak śpiewali w „Zmiennikach”, to kiepsko 
widzę rewolucję ekologiczną. Bo na drodze przywileje kończą się wtedy, 
gdy zaczyna się zagrożenie bezpieczeństwa innych użytkowników. 

Bez względu na to, ile kół mają do dyspozycji.

[Korekta wyraża zdumienie, że kilka przypadków pozwala na taką gene-
ralizację, dotyczącą poruszania się rowerzystów po drogach – przyp. 
zdziwionej korekty.]
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Praca i zdalne usługi na stałe zagościły w naszej rzeczywistości. Dla 
jednych są przekleństwem, dla innych błogosławieństwem. Pewne jest 
tylko, że zaczynamy w końcu dostrzegać, że internet może zaoferować 
dużo więcej niż sieci społecznościowe i Wikipedię.

Zdalnie, czy stacjonarnie?KINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Zdalnie, czy stacjonarnie?  |  Kinga Ochendowska
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T
Trudno nie zauważyć wszechobecnego entuzjazmu związanego z pracą 
zdalną, zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Okazało 
się bowiem, że wiele zadań można wykonać tak samo skutecznie, nie 
wychodząc z domu i nie zajmując przestrzeni biurowej. Co więcej, praca 
z domu pozwala na większą elastyczność w zakresie czasu poświęca-
nego na wypełnianie obowiązków zawodowych, co sprawia, że pracow-
nicy są bardziej zrelaksowani i zadowoleni. Nic więc dziwnego, że powrót 
do „normalności”, czyli codziennych wizyt w biurze, nie wszystkim przy-
padł do gustu.

Osobiście zachwytu nad pracą zdalną nie podzielam. Przede wszystkim 
dlatego, że część mojej pracy od wielu lat wykonuję zdalnie i doskonale 
zdaję sobie sprawę z plusów i minusów tego rozwiązania. Zacznijmy od 
tego, że praca zdalna jest dla ludzi zorganizowanych i zdyscyplinowa-
nych. Wydaje mi się, że nie ma tu konieczności dodatkowych wyjaśnień. 
Każdy, kto pracuje z domu, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że bar-
dzo łatwo przestać rozgraniczać pracę i nie pracę. W rezultacie kończy 
się to pracowaniem za mało albo za dużo, w zależności od tego, jaką 
mamy naturę. Co więcej, z czasem zaczyna pojawiać się element demo-
ralizacji i braku motywacji, czego trudno uniknąć, nie mając regularnego 
kontaktu z „żywymi” ludźmi. 

Następnym problemem jest rozgraniczenie przestrzeni, chociażby ze 
względu na higienę psychiczną. Jeśli już pracujemy z domu, powinniśmy 
zapewnić sobie oddzielne stanowisko, jasno odgraniczone od prze-
strzeni prywatnej. Nawet jeśli na początku praca w kuchni czy sypialni 
wcale nam nie przeszkadza, prędzej czy później zaczniemy odczuwać 
dyskomfort, spowodowany brakiem miejsca przeznaczonego wyłącznie 
do odpoczynku i relaksu. Po kilku lub kilkunastu miesiącach zaczniemy 
tęsknie spoglądać w kierunku drzwi i z rozrzewnieniem wspominać 
biurowe czasy. Pracując w obu środowiskach, czasami zazdroszczę tym, 
którzy po pracy wracają do domu i nie czeka na nich nic poza odpo-
czynkiem. Bo nawet obowiązki domowe są bardziej relaksujące, niż cią-
głe myślenie o tym, że moglibyśmy jeszcze coś podłubać albo nadgonić, 
mając nadzieję, że potem będziemy mieli więcej wolnego czasu. Wolny 
czas nie istnieje, podobnie jak różowe jednorożce i kamień filozoficzny.
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Oczywiście jednak są przypadki, w których praca zdalna jest prawdzi-
wym błogosławieństwem. Jak już wspomniałam, świetnie odnajdują się 
w niej ludzie zorganizowani i asertywni, umiejący oddzielić grubą kre-
ską nie tylko pomieszczenia przeznaczone do pracy i odpoczynku, ale 
również czas prywatny od czasu zawodowego. Następnie – rodzice zaj-
mujący się młodszymi dziećmi. Praca w towarzystwie malucha wymaga 
wysokich zdolności organizacyjnych i odporności psychicznej, ale jeśli 

inne opcje nie wchodzą w grę, to lepsza taka niż 
żadna. Nie należy jednak zapominać, że raz na jakiś 
czas każdy potrzebuje wyjść z domu i zażyć odro-
biny relaksu, zwłaszcza rodzic zamknięty całymi 
dniami w prywatno-zawodowej przestrzeni. Kto 
jeszcze dobrze funkcjonuje w pracy zdalnej? Oczy-
wiście ludzie uprawiający wolne zawody – pisarze, 
graficy, webmasterzy, influencerzy. Ludzie młodzi, 
oczekujący elastycznego czasu pracy. Ostatnio 
również wszelkiej maści doradcy i terapeuci, cho-
ciaż co do tego nie jestem w pełni przekonana.

Ostatnie kilkanaście miesięcy zmusiło nas do kry-
tycznego zastanowienia się nad tym, ile codzien-
nych czynności musi być wykonywanych osobiście 
i twarzą w twarz. Za przykład wystarczy podać 
lekarzy. Do tej pory oczywiste wydawało się, że 
wizyta u lekarza musi odbywać się w przychodni, 
wiązać się z wcześniejszą rezerwacją terminu i oso-
bistym stawiennictwem. Okazało się jednak, że 
wiele drobnych problemów zdrowotnych i przy-
padków, w których nie trzeba wykonywać specjal-

nych badań, może zostać z powodzeniem załatwionych w czasie wizyty 
wirtualnej. O ile rozumiem, że może to wzbudzać głęboki sprzeciw, 
o tyle proste porady, wystawienie recepty czy zwolnienia przez lekarza 
pierwszego kontaktu, to proces, w którym zajmowanie czasu i bloko-
wanie terminu innym potrzebującym absolutnie nie jest konieczne. To 
właśnie określenie tego, co niezbędne i konieczne, jest podstawą rozwa-
żania zasadności pracy zdalnej.
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Z punktu widzenia pracodawców ograniczanie kosztów biurowych jest 
rzeczą pożądaną. Z drugiej jednak strony, mamy głęboko zakorzenioną 
potrzebę kontroli – pracodawca czuje się lepiej, widząc pracownika 
i mogąc ocenić, z jaką efektywnością wykonuje on swoje obowiązki 
zawodowe. Zupełnie nie wiedzieć czemu, sam fakt wypełnienia powie-
rzonych zadań nie jest wystarczającym dowodem efektywnej pracy. 
Możliwe, że powodem tego jest założenie, że jeśli pracownik wykonał 
przydział, to potencjalnie mógłby zrobić coś extra. A pracodawca o tym 
nie wie, bo nie ma możliwości naocznej kontroli pracownika. Jeśli chodzi 
o kontrolę, to lepiej tego tematu nie poruszać, bowiem wiele firm używa 
oprogramowania śledzącego pracowników, by upewnić się, że robią oni 
właściwy użytek z powierzonego im sprzętu. Znak czasów, gdy w zamian 
za każdą odrobinę wolności płacimy jej ograniczaniem w innym zakresie. 
Trochę jak z za krótką koszulką – jak tu ją się naciągnie, to gdzie indziej 
nie starczy.

Na pytanie, która opcja pracy jest lepsza: zdalna czy stacjonarna, nie ma 
oczywiście jednoznacznej odpowiedzi. Moim zdaniem, zadecydować 
powinna wspólna konieczność pracodawcy i pracownika. Jeśli praco-
dawca nie ma konieczności, by pracownik osobiście stawiał się w firmie, 
a pracownik nie odczuwa konieczności, by firmę odwiedzać, to sytuacja 
jest prosta – praca zdalna będzie optymalnym rozwiązaniem. Dobrze 
byłoby jednak, żeby firma udostępniała możliwość pracy tym, którzy 
przestrzeni biurowej potrzebują. Niektórzy pracodawcy stosują model 
mieszany, w którym pracownicy pracują wymiennie, zarówno w domu, 
jak i biurze, zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem i dla wielu jest to 
rozwiązanie optymalne. Oferuje ono bowiem nadal sporą dozę swobody 
w zarządzaniu swoim czasem, pozwalając przy tym na zachowanie kon-
taktu ze współpracownikami, szefostwem i kulturą firmy. 
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narna, nie ma oczywiście jednoznacznej odpowiedzi. Moim 

zdaniem, zadecydować powinna wspólna konieczność praco-

dawcy i pracownika. 
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W najbliższym czasie konieczność zweryfikuje wiele aspektów naszego 
życia. Wiele dziedzin i procesów nadal stosuje skomplikowane mecha-
nizmy, które nie ułatwiają funkcjonowania w przestrzeni społecznej. To 
olbrzymi skok, jako że część firm i urzędów ledwo przyjęła do wiadomo-
ści fakt istnienia poczty elektronicznej, a co dopiero wirtualnego zała-
twiania petentów. Nadeszła pora na zastosowanie technologii w zakresie 
dużo szerszym niż sieci społecznościowe i Wikipedia. Aby mogło się tak 
stać, musimy porzucić skostniałe schematy myślenia i sztywne ramy 
postępowania. Najważniejsze jednak, by odbywało się to bez przymusu 
żadnej ze  stron i ze świadomością, że człowiek to istota społeczna, 
a pozostawiony sam sobie popada w regres. W końcu to interakcja napę-
dza motywację i daje energię do osiągania coraz bardziej ambitnych 
celów. Miejsce znajdzie się dla wszystkich – zarówno tych, którzy wolą 
zostać w domu, jak i tych, którzy potrzebują biurka, boksu i żywych 
ludzi dookoła. I tak właśnie być powinno. 
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Słowa te skierowane do mnie usłyszałem po raz drugi w życiu – tym 
razem na zawody pod znakiem Mdot pojechałem do duńskiej stolicy.

You are an Ironman!TOMASZ LEŚNIAK
tomasz-lesniak

You are an Ironman!  |  Tomasz Leśniak
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O
Oryginalny plan zakładał, aby wystartować w sierpniu, ale… 2020 roku. 
Oczywiście zeszłoroczna impreza została odwołana, zatem nadszedł sier-
pień 2021 – czas moich sportowych zmagań!

Jak było?
Ostatni rok nie należał do lekkich, łatwych ani przyjemnych – wiele ele-
mentów w moim życiu uległo zmianie. Głowa nie wspierała reszty organi-
zmu w rozwoju sportowym. Czas niełatwy, co do tego właśnie upewniłem 
się 22 sierpnia w Kopenhadze.

Same zawody to przede wszystkim świetna organizacja: od chwili pojawie-
nia się w biurze zawodów w piątkowe przedpołudnie, poprzez organizację 
wszystkich elementów (stref zmian każdej z konkurencji, zabezpieczenia 
tras, a na strefie finiszera kończąc). Oczywiście wciąż mamy do czynienia 
z pandemią, zatem wiele ograniczeń spotykamy na każdym kroku (pełne 
zaszczepienie lub negatywny test obowiązkowe). Ale dobrze, że imprezy 
tego typu wreszcie mogą się odbywać!

Niedzielny poranek
Dzień wita nas pięknym wschodem słońca, temperatura powietrza ok. 
12°C, temperatura wody – według organizatora 18°C. Start zawodów 
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zaplanowano na godzinę 7:00 (zawodnicy PRO, sami mężczyźni; kobiety  
zazwyczaj startują w oddalonym o ok. 300 km szwedzkim Kalmar; jednak 
w tym roku te zawody ponownie odwołano).

„Moja fala” (czepki niebieskie z planowanym czasem pływania ok. 1 godz. 
5 min) start o godzinie 7:20. Ustawiłem się w czubie, więc już o godzinie 7:22 
wystartowałem. Etap pływacki zorganizowany był w małej zatoczce, stwo-
rzonej na potrzeby mieszkańców i turystów. Spokojna i płytka woda. Trasa 
bardzo dobrze przygotowana i oznaczona: wypływamy 250 m na wprost 
od brzegu, za pierwszą bojką skręt w prawo (w kierunku północnym) 
i dalej długa prosta do mniej więcej 1 600 m. Potem nawrót na bojce i na 
południe. Jeszcze przed wyjściem z wody, dodatkowa mała pętla i już – 3 
800 m za mną (czas: 1 godz. 9 min).

Wyjście z wody dobrze oznakowane, do tego wolontariusze pomagający 
wyjść. Dobieg do worków w strefie zmian (T1) – to jakieś 150 m. Chwytam 
mój,  szybkie przebranie się na ławce. Pianka i inne elementy z etapu pły-
wackiego do worka i biegnę dalej. Worek do boksa, który zostanie prze-
wieziony do centrum miasta, gdzie zlokalizowano drugą strefę zmian (T2).

Dobieg do roweru – w moim przypadku dość długi, z uwagi na niski numer 
startowy. Rower z wieszaka i za kolejne 100 m biegu do belki startowej 
(mój czas w T1: 4 min). Zaczynamy to, co „misie lubią najbardziej”.
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Pierwsze 10 km to dojazd do pętli, jedziemy ulicami miasta. Ruch samo-
chodowy na naszych pasach wstrzymany – policji i wolontariuszy dość 
sporo, panuje porządek.

Podczas zawodów na etapie kolarskim dwa elementy są dla mnie klu-
czowe: bezpieczeństwo oraz generowane waty. Miałem założenie, aby 
utrzymywać moc na poziomie GRC1 (w moim przypadku to ok. 200 W). 
Dojazd do pętli to układ ulic i uliczek miejskich, dużo zakrętów, trochę 
typowych, miejskich przeszkód. Pilnuję watów – mam te moje 200 na 
zegarze, jadę. Po dojechaniu do pętli stwierdzam, że moja prędkość śred-
nia jest na poziomie blisko 36 km/h – to mnie cieszy. Do przejechania 
mamy dwie pętle po ok. 70 km każda, do tego dojazd i powrót do stref 
zmian. Pierwsza część trasy za miastem to droga wzdłuż morza – ładne 
widoki, ale i boczny wiatr od wody, na szczęście niezbyt silny. Teren robi się 
pagórkowaty – kilka podjazdów i zjazdów.

Pierwsze 1,5 godz. za mną – na zegarze 200 W, dystans przejechany to już 
prawie 50 km – jest dobrze. No właśnie, może… za dobrze.

W pewnym momencie wyprzedza mnie inny zawodnik, który, łapiąc 
gumę w swoim rowerze, robi akrobatyczną wywrotkę. Ja, chcąc unik-
nąć najechania, uciekam w bok i… też zaliczam bliskie spotkanie z zie-
mią. Moje szczęście, że nie z asfaltem, a z trawnikiem. Kolega cały, ja 
i mój rower też – jadę dalej! Niestety, jak się za chwilę okazuje, moje 
kolano po spotkaniu z ramą roweru daje znać, że coś nie do końca jest 
w porządku. Odczuwam dyskomfort i ból.
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Waty lecą na łeb, na szyję. Szybka analiza sytuacji i decyzja: jadę dalej, jak 
długo się da, staram się nie obciążać kolana. Zobaczymy, co dalej. Nie pod-
dam się tak łatwo!

Po 6 godz. i 2 min dojeżdżam do strefy T2 – sam środek miasta, tłumy 
kibiców na ulicach. Belka, zeskok z roweru, wolontariusz odbiera rower. 
Biegnę do worka. Buty biegowe na nogi, daszek na głowę i po 2 min jestem 
już na trasie biegowej. Ale… moje kolano… No właśnie, to nie była dla mnie 
trasa biegowa: to była trasa spacerowo-marszowa (z elementami truchtu). 
Wszechobecny doping kibiców bardzo pomógł – słyszałem kilka polskich 
okrzyków oraz niezliczoną wersję mojego imienia wykrzykiwaną przez 
wiele narodowości w różnych językach.

Po 12 godz. 38 min i 16 s. melduję się na mecie. Słysząc symboliczne: You 
are an IRONMAAANNN!, człowiek zapomina o wszystkim, co złe, o tym, co 
nie wyszło, z czego nie jestem zadowolony.

Dla mnie jest to fenomen triathlonu jako dyscypliny – kończąc jedne 
zawody, myślę o kolejnych – kiedy i gdzie wystartuję!?!

No właśnie, to gdzie Iron Man w 2022?
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Startuję w różnych zawodach. Na poziomie amatorskim. Trenuję 
sporo, ale nie pod okiem trenera czy programów treningowych. 
Robię wszystko dla przyjemności. Gdy staję na starcie jakiegokolwiek 
wydarzenia sportowego, często słyszę od kibiców słowa wsparcia.

Wsparcie to siła ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Wsparcie to siła  |  Adalbert Freeman
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S
Sam nie mam drużyny wspierającej. Nie wysyłam zaproszeń do znajomych 
o moich startach i nie proszę, by stanęli na trasie i mnie dopingowali. Nie 
zapraszam swoich rodziców i rodziny. Jedynie Lidia mnie wspiera i jej naj-
bliższa przyjaciółka.

Na trasach większych biegów czy wyścigów rowerowych są kibice. Kibi-
cowali mi. Tak jak wszystkim, którzy startowali ze mną. Uwielbiam to. 
Szczególnie gdy na numerach startowych są imiona. Kibice wołają nas po 
imieniu, zagrzewając do wysiłku. Jednak nie znam ich, a oni nie znają mnie. 
Kibicują z czystą przyjemnością wszystkim, nawet mnie, gdy jadę lub bie-
gnę pod koniec stawki, może przez to nawet mocniej. 

Szokiem jednak było dla mnie, gdy kilka dni temu podczas Poland 
Gravel Race zjechałem z trasy do Ustrzyk Dolnych do sklepu po wodę 
i jedzenie i zadzwonił do mnie telefon. Na wyświetlaczu pojawiło się 
imię i nazwisko kolegi, z którym rozmawiam czasami na Messengerze, 
ale nie dzwonimy do siebie jakoś często. Przed kilkoma tygodniami 
wspomniałem mu tylko, że jadę 540 km w wyścigu PGR.

Odebrałem telefon: „Hej, wiesz, że zjechałeś z trasy? Powinieneś skręcić na 
most 4 km wcześniej”. Odebrało mi mowę, nie wiedziałem, co powiedzieć. 
Wydukałem tylko: „Tak wiem, zjechałem po wodę, już wracam na trasę”. 

Zdumienie moje było ogromne, ktoś śledzi moje zmagania! Wszystkie ultra-
maratony mają obecnie możliwość śledzenia zawodników online. Między 
sobą mówimy, że obserwujący „pchają kropkę”. Myślałem, że tylko jedna 
osoba moją kropkę obserwuje, raczej z obawą, by nic mi się nie stało. 

Jaki był dla mnie efekt tego odkrycia? Nagle w mojej głowie wyrosło 
poczucie, że nie ma możliwości, bym zrezygnował. Nie ma opcji, bym 

Odebrałem telefon: „Hej, wiesz, że zjechałeś z trasy? Powi-

nieneś skręcić na most 4 km wcześniej”. Odebrało mi mowę, 

nie wiedziałem, co powiedzieć. Wydukałem tylko: „Tak 

wiem, zjechałem po wodę, już wracam na trasę”. 
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powiedział, że nie dam rady. Lidia wszystko by zrozumiała, bo zna mnie 
i wie, ile mam przeszkód fizycznych, ale nikt inny. Ten telefon spowodował, 
że nagle wylądowałem na zupełnie innym poziomie zaangażowania. Nie 
jechałem tylko dla siebie, ale dla kogoś jeszcze.

Myślę teraz, po kilku dniach, że podobnie działają sportowcy na całym 
świecie. To, co mówi każdy sportowiec, teraz stało się moim osobistym 
doświadczeniem. Jechałem dla swoich kibiców. Miałem ich bardzo mało, 
jednak miałem i to już się zaczynało liczyć. 

Sport dla samego siebie jest prosty. Robisz tyle, ile uważasz, nie musisz 
przekraczać granic. Możesz odpuścić i zawsze się wytłumaczyć sam przed 
sobą. Sam siebie rozliczyć i podjąć jeszcze jedną próbę. Robienie jednak 
czegoś, gdy ktoś nam się przygląda, już jest zupełnie inne. Kibic, nasz kibic, 
nasz fan wywiera presję. Podświadomość wie, że ktoś na nas liczy i trzeba 
zrobić więcej niż normalnie. Musimy dać z siebie tyle, ile możemy i rezy-
gnacja nie wchodzi w grę. Jeśli musimy odpuścić, przeżywamy to mocniej.

Ja przez wiele kilometrów analizowałem tę bardzo krótką rozmowę 
telefoniczną. Przez wiele kilometrów byłem w wielkim szoku, że moja 
kropka na mapie jest odświeżana. To podnosiło mnie na duchu i dawało 
więcej sił niż batony energetyczne.

Presja jednak może być zgubna. Czytamy i słyszymy wiele opowieści, że 
niespełnione oczekiwania są powodem depresji, drastycznych decyzji 

o końcu kariery czy wręcz jakichś kryminalnych zda-
rzeń. W naszym życiu codziennym też możny to sobie 
odwzorować. Pamiętam, jak byłem na spotkaniu z Mar-
tyną Wojciechowską. Opowiadała o swojej książce. 
Opowiadała, jak wszystkim powiedziała, że ją wyda. 
Nie napisała jednak ani jednej strony. Chciała na sobie 
samej, poprzez fanów i swoich kibiców, wywrzeć presję 
do jej napisania. To się tak właśnie sprawdza. Czasami 
potrzebujemy takiej motywacji, by coś osiągnąć. 

Ja podobnie miałem w innych dziedzinach. Gdy 
zaczynałem opowiadać o trekkingu przez Saharę, 

To, co mówi każdy sporto-

wiec, teraz stało się moim 

osobistym doświadcze-

niem. Jechałem dla swoich 

kibiców. Miałem ich bardzo 

mało, jednak miałem i to 

już się zaczynało liczyć. 
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wszyscy się ze mnie śmiali. To dawało mi siłę. Takie właśnie kibicowanie 
negatywne. Podobnie mają piłkarze na stadionach drużyn przeciwnych. 
Gdy Cristiano Ronaldo słyszał gwizdy i buczenie, grał jeszcze lepiej. Starał 
się bardziej dla swojej drużyny, by utrzeć nosa ultrasom przeciwnika. Cza-
sami taki doping jest nawet silniejszy niż ten pozytywny. Wszystko jednak 
sprowadza się do jednej rzeczy. Ktoś patrzy na nas z boku. Jest z nami, bez 
różnicy czy nas lubi, czy nie. Nie możemy go zawieść, musimy wykonać to, 
co zadeklarowaliśmy.

Kibice, fani to siła. Nawet ten nasz jeden fan w postaci partnera, rodziców 
czy dzieci. To nasz fanklub. Myślałem do tej pory, że – jak przez całe moje 
życie – jestem sam. Jednak teraz wiem, że ludzie to pozytywna energia dla 
mnie. Każdy, kto będzie obserwował moje zmagania, doda mi „+10 watów”. 
Będę, gdy dobiegnę czy dojadę do mety, miał komu dziękować na FB, Insta 
czy Twitterze. Dla mnie to nowa sytuacja. 

P.S. Mój następny start to Szuter Master Kaszuby, trasa jeszcze nie jest 
podana. To taka formuła zawodów, że trasę poznajemy o 18:00 w przed-
dzień zawodów, jest jednak w przedziale 160–200 km. Zawody są 
25.09.2021. Zapraszam do „pchania kropki”! 
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Apple potrafi sprawiać nam niespodzianki. Nie tylko w postaci sprzętu 
czy oprogramowania, z którego korzystamy na co dzień, ale teraz 
również produkcji serialowych na swojej platformie streamingowej. 
Jednym z największych zaskoczeń tego roku jest zdecydowanie 
pozycja „Schmigadoon”“, będąca gratką dla wszystkich fanów 
klasycznych musicali.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Schmigadoon |  Jan Urbanowicz

Schmigadoon
Ocena iMagazine
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Zaczyna się prosto. Pewna para podczas wspólnego wyjazdu, mają-
cego na celu umocnienie ich związku, gubi się w lesie. Oczywiście jest 
idealna okazja do kłótni, podczas której trafiają do dziwnego i spe-
cyficznego miejsca. Jest nim tytułowe miasteczko Schmigadoon. Co 
w nim takiego niezwykłego? Jest to kraina rodem wyjęta z klasycznych 
musicali z połowy ubiegłego wieku. Musicale nie są tu przypadkowo 
wspomniane, ponieważ w Schmigadoon wszyscy właśnie śpiewają. 
Głóowni bohaterowie początkowo myślą, że trafili do jakiejś atrakcji 
turystycznej, jednak szybko okazuje się, że nie jest to prawda. Próbują 
się stamtąd wydostać, choć nie będzie to takie proste.

Jako fan klasycznych musicali bawiłem się na „Schmigadoon” dosko-
nale. Przede wszystkim dlatego, że jest to nie tylko dobrze napisana 
historia, ale również świetnie zrealizowana. Serial jest zabawny, 
mądry i ciekawy. Jednak to, co najlepiej w nim wypada, to ele-
menty czysto musicalowe, czyli piosenki i układy choreograficzne. 
Oglądając każdy kolejny odcinek, czułem się, jakbym oglądał stare, 
wcześniej nigdzie niepublikowane amerykańskie musicale sprzed 
sześćdziesięciu lat. „Schmigadoon” pełnymi garściami bierze z kla-
sycznych już tytułów to, co najlepsze.
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Reżyserem serialu jest Barry Sonnenfeld, twórca takich kinowych hitów 
jak obie części „Rodziny Addamsów”, trylogii „Faceci w czerni” czy też 
„Dorwać Małego”. Doświadczenie w realizacji komedii z dodatkiem akcji 
pozwoliło mu stworzyć serial, na którym nie sposób się nudzić – choć 
różni się on od reszty pozycji z dorobku reżysera.

W „Schmigadoon” możemy zobaczyć takie nazwiska amerykańskiej 
sceny komediowej jak Keegan-Michael Key, Cecily Strong, czy Alan Cum-
ming. Jednak największą jego perłą jest, grająca postać drugoplanową, 
Ariana DeBose. Aktorka, którą część widzów może znać z musicalu 
„Hamilton”, dała tu prawdziwy popis aktorski, taneczny i wokalny. Pod 
koniec tego roku będziemy mogli ją zobaczyć w nowej wersji klasycznej 
opowieści „West Side Story” w reżyserii Stevena Spielberga.

„Schmigadoon” jest pozycją, która może spodobać się każdemu. Nie 
trzeba być nawet fanem musicali, czy to nowoczesnych, czy klasycznych, 
by się tu dobrze bawić. Dla mnie jest to jedna z tych pozycji, którą w naj-
bliższym czasie będę polecał w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o pro-
dukcje AppleTV+.
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Rose Byrne to jedna z najciekawszych aktorek swojego pokolenia, 
z ogromnym talentem zarówno komediowym, jak i dramatycznym. Za 
sprawą produkcji AppleTV+ mogła oba te bieguny ze sobą połączyć. 

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Physical  |  Jan Urbanowicz

Physical
Ocena iMagazine

FILM 226

https://youtu.be/PQTFdslwJYo
https://twitter.com/yasiek_
https://tv.apple.com/pl/show/physical/umc.cmc.6gdc6v4vwyaab7klocftv2s10


Mowa tu o serialu „Physical”, który zade-
biutował na platformie streamingowej 
Apple kilka tygodni temu. Jego akcja dzieje 
się w latach osiemdziesiątych. Bohaterką 
serialu jest Sheila Rubin, kobieta w średnim 
wieku, która ma poczucie, że nieco mar-
nuje swoje życie. Na co dzień jest w cie-
niu swojego męża – kiedyś hipisa, później 
nauczyciela akademickiego, dziś człowieka 
próbującego wygrać wybory w okręgu. She-
ila przypadkiem trafia na zajęcia z aerobiku 
w pobliskim centrum handlowym i od tego 
momentu czuje, że odnalazła swoją nową 
życiową miłość.

Po obejrzeniu całego pierwszego sezonu „Phy-
sical” czułem lekki niedosyt. Z jednej strony 
to całkiem ciekawa historia i dobrze zaryso-
wane postaci, a zwłaszcza główna bohaterka. 
Z drugiej jednak, nie do końca wiedziałem, 
jaki przekaz i morał miał płynąć z tej opowie-
ści. Dodatkowo czułem, że miało tu pojawiać 
się wiele elementów humorystycznych, choć 
nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że twórcy 
chcieli być zabawni w momentach, kiedy 
to nie było potrzebne i na odwrót. Ogólnie, 
serial ten jest bardzo nierówny.

Poruszanych jest tu sporo kwestii dotyczą-
cych samoakceptacji, problemów i chorób 
związanych z odżywianiem, kryzysem wieku 
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średniego, itp. Co prawda największy nacisk kładzie się tu na problemy 
głównej bohaterki, która przede wszystkim nie może odnaleźć swojego 
miejsca i pozycji we własnym związku i społeczeństwie, jednak najbar-
dziej autentycznie wypadają rozterki postaci drugoplanowych. W więk-
szości odcinków to ich losy obchodzą nas najbardziej i to one są siłą 
napędową całego serialu.

„Physical” od pierwszego zwiastuna wydawał mi się pozycją bardzo cie-
kawą i wartą obejrzenia. Jednak po seansie nie jestem pewien, czy mogę 
ją z czystym sumieniem polecić. Dobrze, że lata osiemdziesiąte są tu tylko 
tłem dla historii, a nie nostalgicznym motorem, podobało mi się ciekawe 
ukazanie dramaturgii postaci, ale wciąż czegoś mi brakowało. Jasne jest, że 
powstanie kolejny sezon i mam nadzieję, że wypadnie on lepiej. 
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Premiery streamingowe 
wrzesień 2021JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe wrzesień 2021  |  Jan Urbanowicz

Sex Education – Sezon 3 
Miłość i seks nie muszą iść w parze – zwłaszcza jak 
dopiero wchodzi się w ten rozdział swojego życia. 
Bohaterowie „Sex Education”“ powracają z nowym 
sezonem i wielu z nas przypomną, że zdobywanie 
doświadczenia wcale nie było tak kolorowe, jak 
chcielibyśmy to pamiętać. Przygotujmy się na śmiech 
ze wzruszenia i bardzo ciekawe historie. Nowy sezon 
zapowiada się równie dobrze, jak dwa poprzednie.

Premiera: 17.09     

Punkty zwrotne: 11 września i wojna 
z terroryzmem
Historię współczesną można podzielić na 
dwa okresy: przed 11 września i po 11 września. 
Netflix przedstawia pięcioodcinkowy serial 
dokumentalny, który dokładnie przedstawia 
nam to, co działo się w czasie tych tragicznych 
wydarzeń. Poznamy również historię przed oraz 
po atakach. Wszystko na przypadającą właśnie 20. 
rocznicę zamachów na WTC.

Premiera: 01.09      
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Fundacja 
Jeżeli jest serial, na który czekają fani SFsci-fi, 
to na pewno jest nim „Fundacja”. Produkcja na 
podstawie serii bestsellerowych powieści Issaca 
Asimova, które bardzo długo musiały czekać na 
swoją ekranizację. Budżet sięgający wysokości 
największych tytułów od HBO gwarantuje nam 
przynajmniej ogromne wizualne widowisko. Czy 
tak samo będzie z historią? Wiele na to wskazuje.

Premiera: 24.09    

The Morning Show – Sezon 2
Jeden z czołowych tytułów AppleTV+ powraca 
z drugim sezonem. Co dalej czeka nas na antenie 
The Morning Show? Wielu uważa ten serial za 
wybitny. U mnie pierwszy sezon pozostawił spory 
niedosyt (nawet po niedawnym ponownym 
obejrzeniu) i mam nadzieję, że drugi będzie 
lepszy. Prawdziwie gwiazdorska obsada daje 
wielkie nadzieje i na szczęście, już niedługo 
będziemy mogli się przekonać o tym, co wraz 
z twórcami dla nas przygotowali.

Premiera: 17.09      
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Szczerze powiem Wam, nie spodziewałem się, że napiszę taki tekst za 
mojego życia. W końcu w muzyce wszystko już wymyślono, cóż można by 
zrobić więcej/lepiej? 

Prawdziwa rewolucja w muzyce  |  Maciej Szamowski

Prawdziwa 
rewolucja w muzyce
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Okazało się, że można i że to znowu Apple stoi za całym zamieszaniem. 
Apple, które jak dobrze pamiętamy, zrewolucjonizowało muzykę dzięki 
iPodowi oraz iTunes. Teraz firma z Cupertino robi to po raz kolejny.

Cóż takiego wydarzyło się, że próbuję Was przekonać do tego, że mamy 
do czynienia z rewolucją na miarę iPoda? Myślę, że taką samą lub nawet 
większą rewolucją jest wprowadzenie do streamingu „Spatial Audio” 
we współpracy z firmą Dolby. Powiem Wam wprost: Apple nie prze-
chwala się, mówiąc, że słuchanie w stereo jest już passé. Naprawdę 

oddano w nasze ręce i uszy zupełnie nową jakość, 
a audiofilstwo cyfrowe zostało w 100% zdemo-
kratyzowane. Jeśli w cenie 20–30 PLN miesięcz-
nie jesteśmy w stanie słuchać setek tysięcy płyt 
w jakości bezstratnej, a wiele z nich dostajemy 
dokładnie w tej samej cenie, w jeszcze wyższej 
jakości, to ja naprawdę uważam, że mamy tutaj 
sytuację iście rewolucyjną.

Czymże jednak jest w dużym uproszczeniu Spa-
tial Audio? To technologia dźwięku surround 
w muzyce, dzięki której dostajemy zdecydowanie 
ciekawszą „scenę” i wręcz do bólu selektywny 
dźwięk, w nawet bardzo złożonych kompozycjach.

Sprawia to, że w Spatial Audio mamy naprawdę wra-
żenie, że słuchamy naszych ulubionych utworów po 
raz pierwszy, że nigdy wcześniej tak wyraźnie i tak 

dobrze nie słyszeliśmy tego, co grają nasi ukochani muzycy. Dla mnie jako 
muzyka i fana dobrego dźwięku to sytuacja iście rewolucyjna. Zwłaszcza 
że jest to osiągalne na słuchawkach, których nie określiłbym mianem 
„Pro”, mimo że taki dopisek znajduje się w ich nazwie.

Do całego tego ambarasu dochodzi jeszcze fakt, że Spatial Audio usta-
wia nas niejako w przestrzeni przed „zespołem”, który wykonuje dla nas 
utwór, dlatego nierzadko możemy spotkać się z sytuacją, w której głos 
wokalisty podróżuje razem z ruchem naszej głowy – mi to rozwaliło cały 
domek z kart, który budowałem z powodzeniem od kilkunastu lat.

Czymże jednak jest w dużym 

uproszczeniu Spatial Audio? 

To technologia dźwięku sur-

round w muzyce, dzięki któ-

rej dostajemy zdecydowanie 

ciekawszą „scenę” i wręcz 

do bólu selektywny dźwięk, 

w nawet bardzo złożonych 

kompozycjach.
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I teraz final point w tej opowieści – dlaczego to taka rewolucja? Przecież 
Dolby Atmos istnieje od kilku lat. Ano powiem Wam dlaczego… Apple 
odpaliło to na dużą skalę. Płyt w Dolby Atmos na Apple Music jest już 
naprawdę sporo, znajdziecie tu muzykę klasyczną, pop, rock, metal, rap, 
electro itd. Naprawdę każdy może sprawdzić i przekonać się, że to nie 
jest ściema, a faktyczna zmiana i udoskonalenie tego, w jaki sposób na 
co dzień słuchamy naszych ulubionych utworów.

Kolejną ciekawostką jest to, że ta zmiana zaszła w milczeniu – to nie była 
huczna premiera, z osobnym keynotem. Zupełnie jakby Apple uznało, 
że nie warto się tym pochwalić szerszej publiczności, zupełnie jakby 
nie wierzyli, że przeciętny Kowalski doceni ten krok w cyfrowym audio, 
który udało im się poczynić. 

Może mają rację, a może rację mam ja, mówiąc Wam otwarcie: to praw-
dziwa rewolucja, to prawdziwa zmiana i dla tej zmiany warto przejść 
z innych platform na Apple Music. To nie jest Hi-Res audio, to nie jest 
flac, to coś zupełnie innego. Słyszalnego dla wszystkich fanów muzyki.

Jestem ciekaw, co ludzkość wymyśli jeszcze za 10–15 lat. Cóż, pożyjemy, 
zobaczymy.
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Omlet biszkoptowy 
z jabłkami i cynamonemMAŁGORZATA ŁADA

Omlet biszkoptowy z jabłkami i cynamonem  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 2 jajka
• 2 czubate łyżki mąki 

tortowej
• 2 łyżeczki cukru
• ½ łyżeczki proszku 

do pieczenia
• 1 średniej wielkości 

jabłko deserowe
• ½ łyżeczki cukru 

waniliowego
• cynamon
• masło klaro-

wane lub olej do 
smażenia

• cukier puder do 
posypania

Żółtka oddzielamy od białek i ucieramy z cukrem na pulchną 
masę. Do utartych żółtek dodajemy mąkę wymieszaną 
z proszkiem do pieczenia i delikatnie mieszamy. Jabłko 
obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w cienkie 
plasterki, a następnie w kostkę i posypujemy cynamonem, 
wymieszanym z cukrem waniliowym. Białka ubijamy na 
sztywno. Do masy mączno-jajecznej dodajemy jabłko i deli-
katnie mieszamy, a następnie dodajemy pianę z białek i mie-
szamy bardzo delikatnie.

Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i smażymy na złoty kolor 
z obu stron. Po usmażeniu posypujemy cukrem pudrem, 
można też podawać z bitą śmietaną lub syropem klonowym.
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