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

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 INDOOR CAMERA

SMART OUTDOOR CAMERA

DOORBELL

Jedyna Inteligentna Kamera Domowa
potrafiąca rozpoznawać twarze oraz
zapewniająca dostęp do wszystkich funkcji

Otrzymuj ostrzeżenia w czasie rzeczywistym
i zmuś intruzów do ucieczki w przypadku
wejścia na teren Twojej posiadłości.

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.

bez dodatkowych opłat abonamentowych.
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Nie idź na kompromis
w kwestii dźwięku.
Rodzina słuchawek CX True Wireless
Niezależnie od tego, czy wybierzesz CX True Wireless
czy CX Plus True Wireless z aktywną redukcją szumów,
zapewnisz swoim uszom doskonałe wrażenia odsłuchowe
z maksymalnym komfortem, gdziekolwiek jesteś.
Po prostu wybierz model, który odpowiada Ci najbardziej.
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Za nami bardzo pracowity październik. W ręce
użytkowników trafiły nowe Apple Watch 7, pojawiły się megamocne Macbooki Pro z notchem
żywcem wyciągniętym z iPhone’ów. Samsung
zaprezentował „wszystkomający” tablet Galaxy
S7 FE, Xiaomi wchodzi w płatności w Polsce,
Wojtek poskramia Porsche 718 Spyder, a Franek
sprząta lotnisko. Do tego w kinach, tych prawdziwych kinach, pojawił się najnowszy James Bond
i „Diuna”. „Nie czas umierać”, tylko czerpać z iMagazine garściami, bo listopadowe wydanie jest
pełne niesamowitych nowości. To, co wymieniłem
na wstępie, to tylko garść tematów z numeru.
Zapraszam też gorąco do pobrania i pochłonięcia się naszym nowym wydaniem specjalnym
iMag Audio, gdzie na 400 stronach znajdziecie
wszystko to, co najlepsze i najnowsze na rynku!
Zapraszam do numeru!		 Dominik Łada

WSPIERAMY POLSKI TRIATHLON

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

Creative
MUVO Play
to przenośny głośnik Bluetooth do
użytku zewnętrznego, ważący zaledwie
360g z certyfikatem wodoszczelności IPX7
(można go całkiem zanurzyć w wodzie).
Może pracować do 10 godzin na akumulatorze, a załączony
kabel USB Type-C pozwala go doładować w każdej chwili.
Dzięki podwójnym, pełnopasmowym mikromembranom
i podwójnym membranom basowym MUVO Play brzmi jak
znacznie większy głośnik!
dostępne
w sklepach:
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macOS 12 Monterey już jest!
Czytaj dalej....

iPadOS 15.1
Czytaj dalej....

iOS 15.1
Czytaj dalej....
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watchOS 8.1
Czytaj dalej....

Aktualizacje Final
Cut, Logic i iMovie
dla macOS
Czytaj dalej....

Ważna aktualizacja firmware
AirPods 2, Pro i Max do wersji
4A400
Czytaj dalej....
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Czego nie zrobisz na macOS
Monterey, jeśli masz zbyt
stary sprzęt?
Czytaj dalej....

Celebrating Steve na 10.
rocznicę jego śmierci
Czytaj dalej....

macOS 12.0 Monterey 		
– pierwsze wrażenia 			
i włączenie iCloud 			
Private Relay
Czytaj dalej....
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Wyniki finansowe Apple
za Q3 2021 (FY Q4 2021)
– samonakręcająca się
maszynka do zarabiania
pieniędzy
Czytaj dalej....

Amazon się rozkręca, do
Polski wchodzi Fire Stick
TV. Czy warto kupić Firestick TV od Amazon?
Czytaj dalej....

Designerskie sprzęty AGD
pokazują kierunek zmian
Czytaj dalej....
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Lista komputerów kompatybilnych z macOS 12
Monterey
Czytaj dalej....

macOS Monterey – jak
stworzyć bootowalny
pendrive z installerem
Czytaj dalej....

Amazon Prime wreszcie
w Polsce – 49 zł za rok 		
i dostęp do filmów i seriali
z Prime Video w cenie
Czytaj dalej....
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TP-Link Archer C6 V3

– popularny router w nowej odsłonie
W październiku TP-Link wprowadza do oferty nową, trzecią już wersję
sprzętową popularnego routera Archer C6. Urządzenie bezproblemowo
obsłuży wysokie prędkości sieci, pozwalając wykorzystać potencjał łącza,
nie rujnując przy tym domowego budżetu.
Archer C6 od TP-Link to jedno z najchętniej wybieranych urządzeń sieciowych przez polskich konsumentów. W ciągu trzech lat, które minęły od
jego premiery, blisko pół miliona urządzeń z tej serii znalazło w naszym
kraju nabywców. Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów TP-Link
zdecydował się na odświeżenie konstrukcji i wprowadził do swojej oferty
router Archer C6 w wersji sprzętowej V3. Urządzenie świetnie sprawdzi się
w domach użytkowników, którzy potrzebują wydajnego sprzętu w najpopularniejszym obecnie standardzie AC1200.
TP-Link Archer C6 V3 oferuje przepustowość do 1200 Mb/s w dwóch
pasmach transmisji (do 867 Mb/s w paśmie 5GHz i do 300 Mb/s w 2.4GHz).

AKTUALNOŚCI
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Charakteryzuje się m.in. wysoką przepustowością sieci bezprzewodowej
oraz obsługą technologii MU-MIMO 2x2, która umożliwia łączenie się
z dwoma urządzeniami jednocześnie, co powoduje dwukrotne zwiększenie prędkości, przepustowości i wydajności całej domowej sieci. Poza
zmienioną obudową router zyskał także nowe funkcjonalności np. obsługę
szyfrowania WPA3 oraz wsparcie dla takich technologii jak Beamforming
i Airtime Fairness.
Trzecia wersja sprzętowa routera Archer C6 wyposażona została w cztery
anteny zapewniające duży zasięg i wydajność połączeń bezprzewodowych.
Urządzenie posiada także jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, które pozwalają na zbudowanie wydajnej sieci przewodowej. Podobnie jak poprzednik w najnowszej wersji również ten router może
pracować jako Access Point.
Archer C6 V3 obsługuje technologię OneMesh™, która łączy urządzenia
z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze
sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Dzięki temu w czasie przemieszczania się z tabletem czy smartfonem po domu użytkownik ma gwarancję, że
transfer danych nie zostanie przerwany.

AKTUALNOŚCI
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Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu oraz aplikacji mobilnej
Tether, dostępnej na urządzenia z systemami Android lub iOS, konfiguracja
i obsługa Archera C6 V3 przebiega szybko i łatwo.
Pełna specyfikacja techniczna urządzenia jest dostępna na stronie TP-Link.
Router Archer C6 V3 jest dostępny w sprzedaży i posiada 36-miesięczną
gwarancję. Jego koszt to ok. 150zł.

AKTUALNOŚCI
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Przedłużenie programu
naprawczego AirPods Pro
i zapowiedź funkcji 			
medycznych
Czytaj dalej....

Nowe MacBooki Pro i ich
akcesoria – kilka nowych
faktów
Czytaj dalej....

Apple zmuszone obniżyć
ilość zamówionych
iPhone’ów 13
Czytaj dalej....
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Pierwsze unboxingi 			
AirPods 3
Czytaj dalej....

Jak włączyć nową funkcję
AirPods Pro Conversation
Boost w iOS 15
Czytaj dalej....

AirPods Pro 2 z otworami
na głośniki?
Czytaj dalej....
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JBL Reflect Flow Pro
JBL Reflect Flow Pro to nowe słuchawki sportowe, w których można ćwiczyć w ekstremalnych warunkach, ale zawsze w dobrym stylu!
JBL Reflect Flow Pro zostały zaprojektowane tak, aby pomóc w poprawianiu wyników osób, które w nich trenują. Technologia wkładek
POWERFINS™ to pewne dopasowanie do uszu. Legendarne brzmienie JBL
z 30-godzinnym czasem odtwarzania to potężny zastrzyk motywacji. Adaptacyjna redukcja hałasu pozwala wyeliminować niepożądane dźwięki
z otoczenia, zarówno podczas pracy, jak i ćwiczeń, a także dostosować
poziom redukcji hałasu automatycznie lub za pomocą aplikacji My JBL
Headphones. Technologia Smart Ambient zapewnia wygodę podczas biegania na ulicy oraz umożliwia szybką wymianę zdań. Trzy mikrofony w każdej słuchawce zapewniają doskonałą klarowność głosu podczas rozmów
i spotkań, nawet przy wietrznej pogodzie. Stopień ochrony IP68 pozwala
trenować i ćwiczyć w dowolnym miejscu, chroniąc przed potem, deszczem
i pyłem. Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, można skorzystać z funkcji
Google lub Alexa za pomocą głosu!
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Legendarne brzmienie JBL zamknięte zostało w przetwornikach dynamicznych o średnicy 6,8 mm. JBL Reflect Flow Pro brzmią równie dobrze
jak wyglądają, oferując niesamowite brzmienie JBL, zarówno w biurze, jak
i podczas treningu na świeżym powietrzu.
JBL Reflect Flow Pro to również doskonałe połączenia telefoniczne bez
hałasu. Nie trzeba się w związku z tym martwić, że głos użytkownika zostanie zagłuszony na zewnątrz, w tłumie lub podczas biegania przy wietrznej
pogodzie. Dwa mikrofony z technologią formowania wiązki oraz trzeci do
tłumienia wiatru zapewniają doskonałą łączność w każdym miejscu z krystalicznie czystym brzmieniem, bez przerw po obu stronach rozmowy.
Słuchawki JBL Reflect Flow Pro zapewniają stopnień ochrony przed wodą
i pyłem IP68, który pozwala ćwiczyć na lądzie bez obaw o pot i warunki
pogodowe, ale również surfować oraz opłukać je po ćwiczeniu. Wkładki
douszne POWERFINS™ w czterech rozmiarach zostały zaprojektowane, aby
pomóc użytkownikowi w poprawianiu swoich wyników, zapewniając bezpieczne i komfortowe dopasowanie do uszu.
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Wygodne ładowanie bezprzewodowe
zgodne ze standardem Qi pozwala
wygodnie ćwiczyć oraz pracować w drodze. 10-godzinny czas odtwarzania w słuchawkach oraz kolejne 20 godzin zapasu
w etui zapewniają nieprzerwaną łączność
przez cały dzień i łączny czas pracy
nawet do 30 godzin!
Po aktywacji preferowanego asystenta
głosowego, użytkownik może zadać
pytanie lub uzyskać potrzebne informacje za pomocą głosu lub dotknięcia
słuchawki. Można w ten sposób aktywować funkcję adaptacyjnej redukcji
hałasu (ANC) lub Ambient Aware, sprawdzić czas pracy akumulatora lub wyłączyć słuchawki JBL Reflect Flow Pro za
pomocą głosu i polecenia „Hej, Google".
Zupełnie nowa aplikacja My JBL Headphones w prosty sposób pozwala wybrać
ulubionego asystenta głosowego.
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Ważnym udogodnieniem jest wygodne sterowanie dotykowe dostępnymi funkcjami
z możliwością dostosowania. Dotykając słuchawki można odebrać lub odrzucić połączenie. Wystarczy szybko dotknąć którejkolwiek
słuchawki, aby uruchomić asystenta głosowego, włączyć lub zatrzymać muzykę, a także
dostosować głośność. Pobierz bezpłatną aplikację My JBL Headphones, aby dodatkowo
spersonalizować brzmienie i funkcjonalność
słuchawek JBL Reflect Flow Pro.
Podczas ćwiczeń nic nie przeszkadza tak
bardzo, jak słuchawki, które wypadają lub
uwierają. Korzystając z aplikacji JBL Headphones i funkcji Check My Best Fit, można
uzyskać najlepszą jakość dźwięku i najwyższy poziom komfortu. Aplikacja błyskawicznie określa, czy wkładki dokanałowe są
dobrze dopasowane, sprawdzając wyciek
dźwięku podczas korzystania ze słuchawek.
Już w momencie otwarcia etui funkcja Dual
Connect + Sync rozpoczyna proces synchronizacji przez Bluetooth, zapewniając wyjątkowo
stabilne połączenie. Ponadto można dostosować funkcję każdej słuchawki dousznej za
pomocą aplikacji, aby używać jednej lub obu
do zarządzania połączeniami, muzyką i asystentem głosowym w celu oszczędzania czasu
pracy akumulatora. Gdy słucha się muzyki na
jednej ze słuchawek, druga może ładować się
w etui, aby móc słuchać bez końca.
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iFixit rozebrało Apple
Watch Series 7
Czytaj dalej....

Nowy MacBook Air z białą
ramką, Apple M2 i MagSafe 3
Czytaj dalej....

Nowe Beats Fit Pro mają
zadebiutować w listopadzie
Czytaj dalej....
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AirPods 3 lepiej wykrywają
wyjęcie z ucha, ale nie
wspierają Conversation
Boost
Czytaj dalej....

iMac 27” z Mini-LED ma się
pojawić w Q1 2022
Czytaj dalej....

Ranking najlepiej
sprzedających się
smartfonów w T-Mobile
w Q3 2021
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

29

Creative STAGE 360 Soundbar
z technologią Dolby Atmos®
SINGAPUR – 6 października 2021 r. Creative Technology ogłasza premierę Creative Stage 360, najnowszego uzupełnienia serii Stage. Nowa wersja Soundbara
z serii Stage dzięki zastosowaniu nowych przetworników i technologii Dolby
Atmos ma za zadanie przenieść domową rozrywkę na wyższy poziom. Co więcej, listwa dźwiękowa otrzymuje opcję podwójnego rozmieszczenia dźwięku,
nowe opcje połączeń i zwiększoną moc całego zestawu do 120W w RMS.

Technologia dolby atmos
Połączenie Creative STAGE 360 i technologii Dolby Atmos pozwoli nam użytkownikom uzyskać namiastkę dźwięku trójwymiarowego, które możemy usłyszeć w salach kinowych. Creative Technolgy współpracując wraz z inżynierami
Dolby Laboratories zastosowało wysokiej klasy przetworniki, odpowiednio
wysterowane i umieszczone w taki sposób by zapewnić dźwięk najwyższej
rozdzielczości dla odzwierciedlenia kina domowego. Głośniki w systemie 2.1
obsługują wielokanałowe treści w technologii Dolby Atmos bezpośrednio
z serwisów Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Prime Video i wielu innych.
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Jedno urządzenie wiele połaczeń
Creative STAGE 360 oferuje łączność przewodową i bezprzewodową,
z takimi opcjami połączeń jak:
• Port HDMI ARC

• Wejście Optyczne

• Dwa porty HDMI 2.0

• Technologia Bluetooth 5.0

Jednocześnie możemy podłączyć do czterech urządzeń zewnętrznych,
takich jak PS5™, Xbox Series X lub Nintendo Switch, dekoder telewizyjny
czy odtwarzacz Blu-ray. Dodatkowo, za pomocą tylko jednego kabla
HDMI, podłączonego bezpośrednio do portu HDMI ARC telewizora,
możesz łatwo sterować urządzeniami i głośnością telewizora za pomocą
jednego pilota, co pozwala zmniejszyć liczbę pilotów w domu i plątaninę kabli.

Funkcja podwójnego rozmieszczenia dźwięku
Soundbar Creative STAGE 360 posiada funkcję podwójnego rozmieszczania dźwięku, co pozwala zoptymalizować wrażenia słuchowe niezależnie
od odległości urządzenia od słuchacza. Funkcję umiejscowienia dźwięku
możemy ustawić za pomocą dostarczonego z zestawem pilota zdalnego
sterowania. Mamy do wyboru działanie głośników dalekiego pola, jeśli
ustawienie oglądania przekracza 1 m, lub ustawienie w bliskim polu, jeśli
odległość ulokowania zestawu mieści się w odległości 1 m od miejsca
ustawienia np. fotela. Wybierając odpowiednie ustawienie opcji odległości, pozwala soundbarowi na inteligentne odtwarzanie dźwięków w sposób, w jaki powinny być słyszane w rzeczywistości.

Soundbar w systemie 2.1
Soundbar Creative Stage 360 składa się z dwóch indywidualnie dostrojonych przetworników typu racetrack o mocy do 60W w RMS oraz głośnika
niskotonowego o dużym skoku membrany o mocy, również 60W w RMS.
Razem cały zestaw potrafi zagrać z mocą 120W w RMS, a jego moc szczytowa dochodzi do 240W.

Cena i dostępność
Creative Stage 360 kosztuje 999zł.
Kupisz go w oficjalnym sklepie Creative na stronie www.creative.com,
Potrzebujesz więcej informacji odwiedź stronę produktu: CreativeStage360
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Sztuczna inteligencja 		
w walce z fake newsami.
AntyFakeNews – pierwszy
taki projekt w Polsce
Czytaj dalej....

iMac G4 z procesorem
Apple M1 na pokładzie
Czytaj dalej....

Były pracownik Apple
oskarżony o ujawnienie
tajemnic handlowych
Czytaj dalej....
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Logitech zaprezentował
klawiaturę MX Keys Mini
Czytaj dalej....

iPhone z USB-C niemożliwy
dla Apple? Inni już go
zbudowali.
Czytaj dalej....

Możliwość zgłaszania
scamu w App Store
Czytaj dalej....
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Apple: Aplikacje wspierające
tworzenie kont muszą
oferować ich usuwanie
Czytaj dalej....

Apple chce rozszerzyć
CarPlay o nowe integracje
z klimatyzacją, siedzeniami
i nie tylko
Czytaj dalej....

Pełne szyfrowanie
zakładek iCloud w Safari
Czytaj dalej....
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Astrofotografia w Bieszczadach
w pięciu krokach
Bieszczady większości osób kojarzą się z pewnością z rozległymi
pustkowiami, długimi wędrówkami po okolicznych szlakach i odcięciem
od cywilizacji. Smakosze docenią tam kultowe naleśniki w Chacie
Wędrowca czy kraftowe piwa z browaru Ursa Maior. Z racji swojej
oddalonej od świateł miast lokalizacji fotografowie docenią natomiast
niepowtarzalne warunki do tworzenia niezwykłych ujęć nocnego nieba.
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W tym krótkim wpisie opowiem, jak w kilku
krokach uchwycić rozgwieżdżone niebo nad
Bieszczadami.
Krok 1 – pogoda. Oczywistym i absolutnie
kluczowym warunkiem jest szczęście do
pogody, a konkretnie trafienie wieczoru
z bezchmurnym niebem i brakiem jakiegokolwiek zamglenia. Jeśli widoczność nie
jest idealna – lepiej spędzić ten czas w jednej z kultowych bieszczadzkich restauracji
czy barów.
Krok 2 – lokalizacja. OK, trafiliśmy
z pogodą, więc co dalej? Niemal równie
istotnym zagadnieniem będzie wybór
odpowiedniego miejsca do fotografowania.
Przede wszystkim powinno być ono maksymalnie oddalone od jakichkolwiek zabudowań czy świateł – nawet niewielka łuna na
horyzoncie sprawi, że gwiazdy będą mniej
widoczne, a zdjęcie potencjalnie prześwietlone. Warto zwrócić także uwagę na nasze
położenie względem gwiazd i elementów
otoczenia – najbardziej interesujące ujęcia to te, na których poza samym niebem
uchwycimy także element na pierwszym
planie, np. drzewo, dom czy linię horyzontu.
Krok 3 – sprzęt. Niezbędny element wyposażenia stanowi solidny statyw, który
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umożliwi bezproblemowe wykonanie
długiego naświetlania nocnego nieba bez
najmniejszego poruszenia. Jeśli chodzi
o rejestrowanie obrazu, to z oczywistych
względów najlepiej sprawdzi się tutaj aparat
z dużą matrycą – lustrzanka lub zaawansowany bezlusterkowiec, który pozwoli uzyskać dobrą jakość obrazu nawet przy bardzo
wysokiej czułości ISO (im wyższa wartość
ISO, tym więcej światła „zbiera” matryca,
jednak wiąże się to z pogarszającą się jakością obrazu; efekt ten jest mniej dokuczliwy
w sprzęcie wysokiej klasy). Ważny będzie
także maksymalnie jasny obiektyw szerokokątny – światło 4 lub lepsze pozwoli zmaksymalizować ilość wpadającego światła,
natomiast szeroki kąt sprawi, że będziemy
mogli rejestrować dłuższe ekspozycje bez
efektu rozmazywania się gwiazd na skutek ruchu Ziemi względem nieba (efekt
ten nasila się przy obiektywach o dłuższej
ogniskowej). Zdjęcia, które widzicie w tym
artykule, wykonałem pełnoklatkowymi aparatami Canona (EOS 6D i EOS R) oraz obiektywem 14 mm 2.8. W internecie znajdziecie
liczne poradniki wskazujące, że podobne
ujęcia można uzyskać, wykorzystując smartfona nowej generacji – jest to prawda,
niemniej nawet najprostsza lustrzanka za
1000–1500 PLN pozwoli uzyskać nieporównywalnie lepsze efekty niż kilkukrotnie
droższy iPhone 13 Pro.
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Krok 4 – technika. Znaleźliśmy się już w ciemnym, oddalonym miejscu, nad sobą mamy jedynie niebo pełne gwiazd, a przed sobą statyw
z dobrze dobranym sprzętem – jednak to dopiero połowa sukcesu.
Kluczem do uzyskania idealnego ujęcia będzie technika i duża doza
cierpliwości, gdyż stojąc samotnie pośrodku bieszczadzkich pustkowi,
będziemy musieli wykonać co najmniej kilkanaście długich ekspozycji.
Jakie parametry wybrać? Zakładając, że dysponujemy obiektywem szerokokątnym o świetle w zakresie 2.8–4, zacznijmy od ustawienia czasu
naświetlania około 20 s (dłuższy spowoduje rozmazanie gwiazd) i czułości ISO ok. 2000–3200. Wszystkie zdjęcia rejestrujemy oczywiście w bezstratnym

Kluczem do uzyskania
idealnego ujęcia będzie
technika i duża doza

dalszej edycji na komputerze. Po wykonaniu 2–3
testowych ujęć skupmy się na lekkiej korekcie
ustawień, a także korekcji kadru – celując w prze-

cierpliwości, gdyż sto-

strzeń na wyczucie i bez podglądu z całą pewno-

jąc samotnie pośrodku
bieszczadzkich pustkowi,
będziemy musieli wykonać
co najmniej kilkanaście
długich ekspozycji. a

formacie RAW, co będzie kluczowe podczas ich

ścią będziemy potrzebowali chwili na uzyskanie
zadowalającego efektu. Warto także uruchomić
samowyzwalacz, by ograniczyć ryzyko poruszenia
aparatu przy naciskaniu spustu migawki, a także
wyłączyć ekran – nawet niewielka ilość światła
emitowanego przez sam aparat skutecznie zepsuje
ujęcie (to samo tyczy się konieczności zachowania
absolutnej ciemności wokół pracującego aparatu).
Osobiście jestem zdania, że w ujęciach nocnego
nieba lepiej sprawdzają się pionowe kadry, gdyż

w ten sposób łatwiej uchwycimy zarówno elementy otoczenia, jak i charakterystyczny, podłużny kształt Drogi Mlecznej – niemniej warto eksperymentować z różnymi ustawieniami aparatu.
Krok 5 – postprodukcja. Nie zniechęcajcie się, jeśli uzyskane efekty na
pierwszy rzut oka dalekie są od krążących po internecie efektownych
nocnych ujęć – surowe pliki RAW zawierają w sobie znacznie więcej
informacji, niż widać to przed rozpoczęciem edycji, a umiejętna manipulacja plikiem już przy niewielkim nakładzie pracy znacznie uatrakcyjni
finalny obraz. Warto jednak pamiętać, iż nie istnieje jeden, uniwersalny

PODRÓŻE

39

przepis, jak edytować nocne ujęcia, a proces ten w ogromnym stopniu
zależeć będzie od doświadczenia i wyczucia edytora. Podstawową czynnością będzie zwiększenie kontrastu i rozjaśnienie najjaśniejszych partii
zdjęcia, by bardziej uwidocznić gwiazdy. Delikatna korekta kolorów, rozjaśnienie pierwszego planu czy lekkie wyostrzenie zdjęcia to inne czynności, które warto przetestować w toku obróbki – efekt zależeć będzie
jednak przede wszystkim od jakości i koncepcji konkretnego ujęcia.
Warto eksperymentować!
Podsumowując, uzyskanie efektownego ujęcia nocnego nieba to wbrew
pozorom nic skomplikowanego – oczywiście zakładając, że trafimy na
dobre warunki pogodowe i wybierzemy dogodne, oddalone od cywilizacji miejsce. W tej roli znakomicie sprawdzą się Bieszczady – to właśnie
tam powstały wszystkie kadry, które widzicie w tym artykule.
Na wszelkie pytania odnośnie do fotografowania (nie tylko gwiazd) chętnie odpowiem na Twitterze. Zachęcam do pokazywania swoich ujęć!

Cały dom w zasięgu

Internetu LTE!
Domowy system WiFi 6 Mesh z modemem LTE-Advanced
Deco X20-4G

Połączenia 4G+
o prędkości
do 300Mb/s

Zasięg
w całym domu

Płynny
roaming WiFi

Standard
WiFi 6

Pakiet TP-Link
HomeShield

w w w.tp -link .com .pl
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Apple uwolnił szybkość Maców,
ale czy uwolni też swoich
pracowników z biura?
Jestem pod niesamowitym wrażeniem ostatnich osiągnięć firmy
sadowniczej z Cupertino. Nie dość, że iPhone 13 Pro ma ekran 120Hz i zestaw
kamer, jakiego nigdy nie miałem w iPhonie, teraz powalają mnie nowe
procesory M1 Pro i Max w zupełnie nowych obudowach MacBooków Pro.
Tak jakby Apple chciało pokazać, że pomimo światowej pandemii nie trzeba
zwalniać z innowacją. Taka postawa od strony produktowej imponuje, ale
okazuje się, że od strony organizacji firmy nie jest już tak różowo.
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Według doniesień „The Verge” kierownictwo Apple pozwoliło pracownikom
przez jakiś czas pracować zdalnie, ale teraz, kiedy dzięki szczepionkom
zaczynamy mieć pandemię pod kontrolą, firma chce zmusić wszystkich do
powrotu do biur. Apple uwalnia prędkość procesorów M1, ale nie chce uwolnić z obowiązku chodzenia do biura ludzi, którzy do sukcesów tych produktów się przyczynili! A przecież pracowali przez ostatnie dwa lata w pełni
zdalnie i dowieźli więcej, niż ktokolwiek od nich oczekiwał. Jako leader od
zawsze pracującego z domu zespołu Nozbe nie do końca mogę się z taką
postawą mojej ulubionej firmy technologicznej pogodzić. Uważam wręcz, że
jest ona bardzo szkodliwa. Przeanalizujmy dlaczego!

List Tima Cooka do pracowników Apple
Według „The Verge” w liście do zespołu szef firmy Tim Cook ogłosił, że czas
wrócić do biur, szczególnie do tego pięknego, okrągłego, kosmicznego biura
w Cupertino. Na pocieszenie zgadza się on na opcjonalną pracę z domu, ale
tylko w środy i piątki. W pozostałe dni tygodnia wszyscy mają obowiązek pracować z biura. Tak w skrócie brzmi ten list. Ale jest w nim kilka dodatkowych
smaczków, którymi podzielę się za chwilkę.

Ale dlaczego wrócić do biura?
Z jednej strony Tim Cook przyznaje, że fajnie mieć
możliwość pracy z domu. Z drugiej jednak próbuje

Apple uwalnia prędkość
procesorów M1, ale nie chce

przekonać, że praca z biura jest lepsza. Niestety tutaj
brakuje mu argumentów.

uwolnić z obowiązku chodze-

Jego jedynym wytłumaczeniem jest to, że dawno się

nia do biura ludzi, którzy do

wszyscy nie widzieli i że on chciałby znowu wszyst-

sukcesów tych produktów się

kich zobaczyć. To bardzo słodkie z jego strony, ale

przyczynili! A przecież pracowali przez ostatnie dwa lata

jakoś nie do końca jestem sobie w stanie wyobrazić,
jak szef takiej ogromnej firmy ma czas na indywidualne interakcje z 12 tys. osób, które wcześniej

w pełni zdalnie i dowieźli

codziennie chodziły do pracy w Apple Park. A co

więcej, niż ktokolwiek od

dopiero pozostałe tysiące osób pracujące w innych

nich oczekiwał.

kampusach Apple?
Drugie wyjaśnienie to budowanie społeczności.
Ciekawe, że zmuszanie ludzi do jeżdżenia do pracy
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w konkretne dni tygodnia ma tę społeczność pozytywnie i organicznie
budować. Może jednak pozwolić pracownikom zdecydować, jak chcą tę
społeczność tworzyć?
Po trzecie, jest tam też stwierdzenie, że zespoły, które muszą pracować
w jednym miejscu, powinny już codziennie jeździć do biura. Naprawdę?
Jakie zespoły poza tymi, które coś fizycznie budują w fabryce, muszą
codziennie przebywać fizycznie w tym samym miejscu? Zwłaszcza że te
same zespoły przez ostatnie dwa lata tak nie pracowały, a i tak wypuściły takie innowacje, jak procesory M1, A15 i niesamowite produkty na
nich oparte.
Podsumowując, Tim Cook mówi, że trzeba wrócić do biur, bo tak. Koniec
i kropka. Bo on tego chce.

Zatrudniamy najlepszych po to, aby traktować
ich jak dzieci?
Apple zawsze chełpi się, że: „Only Apple can do this!”, czyli tylko ta firma jest
zdolna do takiej innowacji, między innymi dzięki świetnym pracownikom.
Brawo.
Ale jeśli zatrudnia się najlepszych, to może fajnie byłoby nie traktować ich
jak dzieci? W 18. rozdziale książki #NoOffice piszę o tym, jak ważne jest
w pracy zaufanie. Tutaj Apple robi dokładnie odwrotnie – ufa swoim pracownikom, że będą świetnie pracować, ale nie ufa im, że będą wiedzieli, jak
mają to robić.
Tim Cook zachowuje się jak autorytarny rodzic, który grozi palcem swojemu dziecku: „Już ja ci pokażę, gdzie masz pracować!”.

Apple zawsze chełpi się, że: „Only Apple can do this!”, czyli tylko
ta firma jest zdolna do takiej innowacji, między innymi dzięki
świetnym pracownikom.
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Takie podejście psuje zaufanie i niszczy morale zespołu, dlatego właśnie
„The Verge” opublikował petycję podpisaną przez tysiące pracowników
Apple, która się z listem Tima Cooka nie zgadza.
Sam dobrze o tym wiem, patrząc na mój zespół w Nozbe – jeśli zatrudniasz
ambitnych i świetnych ludzi, to musisz się liczyć z ich zdaniem. Nie da się
tego rozdzielić.

Tylko autorytarne zespoły są skuteczne?
Czytając komentarze odnośnie do raportu o podejściu Apple do pracy
zdalnej, widziałem wiele opinii spójnych z teorią Tima Cooka. Niektórzy
próbowali udowodnić, że tylko prowadząc firmę w sposób autorytarny,
można odnieść sukces. Trzeba prowadzić ludzi silną ręką!

Czytając komentarze odnośnie do raportu o podejściu Apple
do pracy zdalnej, widziałem wiele opinii spójnych z teorią Tima
Cooka. Niektórzy próbowali udowodnić, że tylko prowadząc
firmę w sposób autorytarny, można odnieść sukces.

Nie tylko z takim podejściem się nie zgadzam, ale i nie chciałbym takiej firmie przewodzić, ani w niej pracować.
W końcu na całym świecie walczymy o demokrację i zwalczamy rządy
autokratyczne. Dlaczego w biznesie ma być inaczej?
Takie podejście jest skuteczne na krótką metę. Tak, przez jakiś czas rządzenie twardą ręką daje wyniki, ale w długim okresie ludzie będą mieli dość.
Wkurzą się, odejdą sami albo zaczną sabotować system. Podobnie z pracą
po kilkanaście godzin dziennie. Przez jakiś czas to procentuje, ale wypalenie jest nieuchronne, a jego skutki mogą być dramatyczne.
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Dlatego cieszę się, że pracownicy Apple zaczynają się sprzeciwiać i robią to
na tyle głośno, że efekty ich działań przeciekają do prasy.

Elastyczność w pracy to podstawa pracy człowieka i zespołu!
Całość rozbija się o koncept elastyczności w pracy. W Nozbe nie tylko
pracujemy z domu, ale też każdy ustala swój grafik pracy. Wielu rodziców i tak pracuje głównie od 9 do 17, bo zmusza ich do tego społeczeństwo i zobowiązania osobiste. Nikomu jednak nie narzucamy grafika.
Każdy może zdecydować, czy chce wstawać wcześnie i wtedy kilka godzin popracować. Czy zrobić
sobie przerwę w środku dnia i dokończyć wieczo-

Nikomu jednak nie narzucamy grafika. Każdy może
zdecydować, czy chce
wstawać wcześnie i wtedy
kilka godzin popracować.
Czy zrobić sobie przerwę
w środku dnia i dokończyć
wieczorem. Albo w ogóle
jest sową i woli cisnąć
tematy w środku nocy.

rem. Albo w ogóle jest sową i woli cisnąć tematy
w środku nocy.
Co więcej, dogadujemy się w ramach zespołów. Szanujemy czas nasz, jak i czas innych. Dostosowujemy grafik do reszty zespołu, jeśli trzeba, ale robimy to przez
normalną konwersację, a nie przez nakazy i zakazy.
Dorośli ludzie powinni móc i umieć ze sobą
rozmawiać.

Biuro Apple Park też można fajnie
wykorzystać!
To, że mój zespół zupełnie nie ma biura, nie znaczy,
że każda firma powinna je odrzucić. Są osoby, które
doceniają pracę z domu, ale lubią raz na jakiś czas

popracować z biura. Zresztą sam czasami wpraszam się do biur znajomych, aby zmienić miejsce pracy i przy okazji spotkać się towarzysko
i biznesowo. Jestem przekonany, że gdyby Tim Cook zostawił ludziom
wybór, wiele osób i tak często jeździłoby do Apple Park. Taka ładna przestrzeń na pewno się nie zmarnuje.
Ale jeśli firma Apple zdecydowałaby się na podejście w pełni elastyczne,
pewnie i samo biuro trzeba by z czasem dostosować do faktu, że ludzie
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Ale jeśli firma Apple zdecydowałaby się na podejście w pełni
elastyczne, pewnie i samo biuro trzeba by z czasem dostosować
do faktu, że ludzie są tam raz na jakiś czas, a nie codziennie
albo nie tylko w poniedziałki, wtorki i czwartki.

są tam raz na jakiś czas, a nie codziennie albo nie tylko w poniedziałki,
wtorki i czwartki.

Co do piątków – w pełni zgoda!
Z Timem Cookiem na pewno zgadzam się co do nieprzyjeżdżania do
biura w piątki. Wtedy należy zrobić sobie „piąteczek”, tak jak to opisałem w poprzednim miesiącu w iMagazine. Czyli piątek powinien być czasem na przegląd tygodnia i skupieniu na rozwoju osobistym, a najlepiej
robić to z domu, gdzie ma się pełną dowolność i elastyczność.

MacBooki Pro udowodniły, że Apple umie zmienić
zdanie!
Piszę to wszystko i narzekam na Apple, bo ufam, że będą w stanie zmienić zdanie na temat pracy z domu. W końcu właśnie pokazali niesamowite MacBooki Pro, o których szeroko będzie w tym wydaniu iMagazine,
a które są przyznaniem się Apple do błędów z przeszłości.
W roku 2016 Apple pokazał MacBooki Pro tylko z portami USB-C/
Thunderbolt. Chcieli nam udowodnić, że tak naprawdę innych łącz nie
potrzebujemy, a jeśli tak, to przejściówki będą idealnym rozwiązaniem.
I do tego laptopy dla profesjonalistów powinny być jak najcieńsze. To
były błędy i cała branża im to przez lata wypominała.
W tym roku Apple naprawiło te pomyłki – laptopy są trochę cięższe
i grubsze niż były, po to, aby zapewnić im jak najlepsze chłodzenie i jak
największe baterie, a ponadto przyrócili klientom najczęściej używane
porty, czyli HDMI, czytnik kart SD oraz nawet magnetyczny MagSafe!
A jednak można zawrócić z kursu!
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Elastyczność i zaufanie powinny być podstawą
funkcjonowania Apple
Oczekuję od Apple nie tylko prezentowania coraz to nowych innowacji
produktowych, ale też pozytywnego i dobrego przykładu dla branży
i dla świata. W końcu jest to ogromna firma, która dzięki swoim produktom i usługom ma znaczny wpływ na naszą rzeczywistość. Mam
więc nadzieję, że Tim Cook się ocknie: zacznie traktować pracowników
bardziej poważnie i pójdzie wraz z postępem czasów, w których praca
zdalna jest częścią przyszłości.
P.S. Odniesienia do artykułów „The Verge” i dodatkowy komentarz do tego
znajdziesz na moim blogu po angielsku pod adresem: michael.team/fle-

xibility. A do dyskusji jak zawsze zapraszam na Twittera pod @MSliwinski
lub hashtag #NoOffice.
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Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Xiaomi AirFryer
Moje odkrycie ostatnich dni. Zdrowsze gotowanie, mniej tłuszczu
i więcej smaku. Mi Smart Air Fryer to nie tylko frytkownica! Urządzenie pozwala przygotować suszone owoce, jest w stanie zastąpić
mikrofalę, a nawet piekarnik. Pojemność zbiornika to aż 3,5 l. Do
tego obsługa z aplikacji, integracja z Xiaomi Home i dziesiątki gotowych przepisów do pobrania wprost z internetu.

Cena: 399 PLN

Do kupienia w Mi-home.pl
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JCPal iStand Xstand Ultra
Compact Stand – podstawka
pod komputer
Ultraprzenośna podstawka pod komputery. Nadaje się do wszystkich komputerów
w rozmiarach do 16". Dostępnych jest sześć
opcji nachylenia kąta, aby poprawić naszą
postawę i zmniejszyć ból pleców, sztywność karku czy bóle nadgarstków. Podstawkę można szybko złożyć, praktycznie
na płasko, dzięki czemu łatwo ją wszędzie
zapakować. Podstawka waży ok. 300 g
i wykonana jest z aluminium.

Cena: 120 PLN

Do kupienia w ZGSklep.pl

Amazon Prime w PL
Niedawno minęło pół roku od startu
Amazon.pl i… w zasadzie nic. Jednak
12.10.2021 okazał się dniem wielkiej
zmiany. Za 49 PLN rocznie dostajemy szybką i darmową dostawę bez
minimalnej kwoty zamówienia oraz
dostęp do Amazon Prime Video,
a także gier na PC i platformy Twitch
– tak wygląda polski Amazon Prime.
Gra się rozpoczyna i to będą ciekawe święta dla rynku e-commerce.
Na pewno to nie jest ostatnie słowo
Amazona w Polsce.
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Ultradźwiękowy aromatyzer Sharp DF-A1E-W
Nowy, ultradźwiękowy aromatyzer DF-A1E-W to innowacyjny model ze
zbiornikiem o pojemności 200 ml, o unikalnej konstrukcji, który rozprowadza delikatną mgiełkę zapachu do otoczenia. Trzy ustawienia podświetlenia LED umożliwiają indywidualne dopasowanie do oświetlenia wnętrza.
Urządzenie jest dostarczane z kablem USB i zasilaczem sieciowym, dzięki
czemu możemy podłączyć do portu USB lub zwykłego gniazdka elektrycznego. Sharp A1EW posiada funkcję automatycznego restartu, która może być
używana w połączeniu z inteligentną wtyczką i systemem sterowania głosowego. Funkcja automatycznego wyłączania zapewnia bezpieczne wyłączenie
dyfuzora po opróżnieniu zbiornika na wodę.

Więcej na stronie Sharp
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B&W Zeppelin
Bowers & Wilkins wprowadził na rynek nową generację ikonicznego
głośnika bezprzewodowego Zeppelin, który doskonale odnajdzie się
w erze streamingu. Nowy Zeppelin czerpie z zalet poprzedników, dodając kluczowe usprawnienia w zakresie funkcjonalności i rozwiązań technicznych, dzięki czemu mamy do czynienia z najlepszą wersją Zeppelina.
Sugerowana cena detaliczna nowego Zeppelina wynosi 3899 PLN. Produkt będzie dostępny w sprzedaży już w listopadzie w dwóch wersjach
kolorystycznych – ciemnej (midnight grey) oraz jasnej (pearl grey).

Więcej na stronie tophifi.pl
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Super 73 ZX
Szukacie oryginalnego roweru elektrycznego, który przypomina motocykl? Popatrzcie na Super 73 ZX. Wygląda obłędnie. Co więcej umożliwia,
niczym motocykl, przewożenie pasażera na tym samym siodełku.

Cena: 1995 USD

Do kupienia na stronie producenta
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HTC VIVE Flow
HTC zaprezentował VIVE Flow, kompaktowe, lekkie, immersyjne okulary,
które przeniosą użytkowników w dowolne miejsce na Ziemi z każdego miejsca na Ziemi. Medytacja, delikatne rozciąganie, trening mózgu, streaming
naszych ulubionych programów, a nawet spotkania z przyjaciółmi lub współpracownikami w VR z VIVE Sync mogą być wzbogacone o urządzenie lekkie
i na tyle kompaktowe, by zmieściło się w naszych kieszeniach.

Cena: 2699 PLN

Preorder na stronie HTC

W to mi graj!
#iMagAudio
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Multimedialny Chopin
XVIII Konkurs Chopinowski

Zakończony właśnie konkurs chopinowski – czyli prawidłowo XVIII
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, może stać
się znakomitą okazją do wejścia w świat tzw. muzyki klasycznej. Szczególnie
że konkurs ten okazał się przełomowy, jeśli chodzi o przekaz medialny.
Technologie mogą nas wesprzeć właśnie na tej drodze, poznawania muzyki,
z którą być może niekoniecznie miało się do czynienia wcześniej.
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No ale… konkurs właśnie się skończył! I co z tego? Otóż po konkursie
pozostały fenomenalne nagrania. Jeśli chcecie zapoznać się z tym, jak
młodzi pianiści z całego świata interpretują muzykę Fryderyka Chopina,
możecie sięgnąć do tych zasobów, a przy okazji czegoś się dowiedzieć
o muzyce klasycznej.
Gwoli wyjaśnienia: celem konkursu jest wyłonienie spośród uczestników
tego jedynego, który, w opinii jurorów, najlepiej potrafi swoim wykonaniem muzyki Fryderyka Chopina wyrazić ducha kompozytora. Jest to
jeden z najważniejszych konkursów na świecie dla pianistów, wyjątkowy,
bo gra się na nim wyłącznie utwory Chopina, a nie różnych kompozytorów. Wydaje się to męczące, ale takie nie jest. Każdy średnio zainteresowany wcześniej, w końcu staje się ekspertem od nokturnów, etiud, potem
walców i mazurków, a wreszcie sonat i ostatecznie koncertów. Młodzi
artyści (konkurs przeznaczony jest dla muzyków w wieku od 17 do 31 lat)
prezentują się w krótkich recitalach, którymi, dzięki nowoczesnym technologiom, możemy się cieszyć jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia.
W tym roku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, organizator konkursu, nas rozpieścił. Do wyboru mieliśmy transmisje na żywo za
pośrednictwem aplikacji iOS/Android, aplikacji Smart TV na telewizory
Samsung, live streamingu na YouTube’a, tradycyjnych transmisji w radiowej Dwójce i TVP Kultura. Do zgromadzonych zasobów możemy wrócić
w każdej chwili.
Aplikacja mobilna (iOS/Android) zdecydowanie przewyższa YouTube’a, to chyba oczywiste. Wybierając zakładkę z profilami uczestników,

W tym roku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, organizator konkursu, nas rozpieścił. Do wyboru mieliśmy transmisje
na żywo za pośrednictwem aplikacji iOS/Android, aplikacji
Smart TV na telewizory Samsung, live streamingu na YouTube’a, tradycyjnych transmisji w radiowej Dwójce i TVP Kultura.
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otrzymamy notę biograficzną każdego
z nich, wybór zdjęć, a przede wszystkim
nagrania wideo z każdego etapu konkursu,
poczynając jeszcze od eliminacji, które
odbyły się w Warszawie w lipcu tego roku.
Profilom towarzyszą komentarze zarejestrowanych użytkowników aplikacji – we
wszystkich możliwych językach świata.
Ten aspekt międzynarodowy aplikacji widać
na pierwszy rzut oka: jest dwujęzyczna, bo,
jak wiemy od Norwida, Chopin był z urodzenia warszawianinem, w sercu Polakiem,
a talentem – obywatelem świata.
Wybierając zakładkę kalendarz, otrzymujemy widok poszczególnych etapów
(ponownie: od eliminacji), zgodnie z kolejnością gry. I tu jedna z najlepszych niespodzianek aplikacji – tapnięcie tytułu utworu
wykonywanego przez uczestnika przenosi
nas do omówienia tej kompozycji Chopina,
wraz z fragmentem rękopisu. Choć wiem
wiele na temat twórczości tego kompozytora, to często sięgałam do tych opisów,
przypominając sobie to i owo lub po to, by
słuchać uczestników z większym zrozumieniem. Polecam gorąco tę zakładkę początkującym ekspertom, by poszerzyć wiedzę,
ugruntować ją lub po prostu dowiedzieć się
czegoś więcej.
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W menu wysuwanym z prawej strony po wybraniu ikony hamburgera
znajdziemy jeszcze inne ciekawe elementy aplikacji bądź przekierowania do strony www Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, np. skład
jury konkursu, historię konkursu, nagrody, gazetki wydawane w czasie
konkursu itd.
Aplikacja jest znakomicie wykonana. Choć mam talent do wyszukiwania
błędów czy do zawieszania aplikacji, to w czasie trwania konkursu zdarzyło mi się tylko raz, dokładnie raz, zawiesić aplikację i związane to było
ze zdenerwowaniem przed ogłoszeniem wyników.
Kolejnym sposobem odkrywania konkursu była
aplikacja Smart TV na telewizory Samsunga.
Zarówno dzięki aplikacji, jak i transmisjom za

Słuchając przesłuchań

pośrednictwem TVP Kultura, można było śledzić

konkursowych, posta-

konkurs w jakości obrazu 4K. Niestety, nie udało mi

wiłam więc na audio

się znaleźć informacji o jakości dźwięku…

z domowego zestawu Hi-Fi,

Dla tych, którzy nie mają telewizora, a także dla

a wideo z YouTube’a, świa-

melomanów rozsianych na całym świecie prze-

doma niemal minutowego

znaczono kanał YouTube’owy NIFC. Momentami

laga między dźwiękiem
płynącym z radia a obrazem na komputerze.

Chopina słuchało tam niemal 60 000, 100 000
odbiorców z całego świata! Live chat towarzyszący
wykonaniom na YouTubie był jednocześnie irytujący, jak i fascynujący. Irytujący, bo wiadomości
śmigały z prędkością światła; by móc się skupić
na muzyce, trzeba było czat wyłączyć. Fascynujący, bo komentujący pisali nie tylko po angielsku,
choć o to prosił administrator z NIFC, ale w swoich

językach. Niesamowite było widzieć nazwisko polskiego kompozytora
w zdaniach napisanych w takich językach, że niekiedy miałam trudności
z ich identyfikacją, nie wspominając o niełacińskich alfabetach… Administrator wprawdzie upominał, kasował niemiłe komentarze, ale i tak
w czasie występów artystów koreańskich czy japońskich pojawiały się
emotki kotków, porównania uczestników konkursu do gwiazd K-popu,
a przy artystach chińskich hasła polityczne (dominowało #FreeTibet,
ale w pewnym momencie pojawiło się #FreeYundi – nawiązujące do
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aresztowania chińskiego pianisty, zwycięzcy
konkursu chopinowskiego w 2000 r.). Pełen
zasób można znaleźć na YouTubie i gorąco
zachęcam puścić sobie Chopina w tle, na
drugim ekranie, do pracy. Koi zmysły i łagodzi obyczaje na home office.
W konkursie chopinowskim chodzi jednak
o dźwięk. Zdecydowanie lepszy dźwięk niż
z YouTube (niestety, YouTube kompresuje
dźwięk i obraz, szczególnie dźwięk) miały

transmisje w radiowej Dwójce, a to dzięki
cyfrowemu sposobowi nadawania (DAB+).
Słuchając przesłuchań konkursowych,
postawiłam więc na audio z domowego
zestawu Hi-Fi, a video z YouTube’a, świadoma niemal minutowego laga między
dźwiękiem płynącym z radia a obrazem na
komputerze. Zasoby Dwójki zresztą również
mają charakter edukacyjny: redaktorzy tego
muzycznego radia komentowali występy
na gorąco, po każdym etapie dokonywali
podsumowania. Wszystkie ich wypowiedzi
Dwójka zgromadziła w specjalnym serwisie
poświęconym konkursowi. Początkującym
chopinistom proponuję jednak ostrożność: o ile materiały przygotowane przez
NIFC zamieszczone w aplikacji mobilnej
(i na stronie konkursu) są obiektywne,
o tyle wypowiedzi redaktorów Dwójki są
ich subiektywnymi opiniami. Słuchajcie,
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Drodzy Państwo, sami, sercami, a do opinii podchodźcie z najwyższą
ostrożnością.
Konkurs miał więc charakter multimedialny i wymiar światowy. Już
nie chodzi tylko o znalezienie tego prawdziwego i idealnego brzmienia Chopina, lecz o wyjątkowo sprawny marketing. Co tu się promuje?
Samego kompozytora, Polskę, rewelacyjną sprawność organizacyjną
tego przedsięwzięcia, uczestników…? Wszystko po trochu, z wykorzystaniem każdego narzędzia dawanego przez współczesną technologię.
Jedyne, czego mnie zabrakło w tym kontekście, to silniejszej obecności
adminów i moderatorów NIFC w mediach społecznościowych. Moja
twitterowa bańka przeżywała koncert pod hashtagami #Chopin18,
#ChopinCompetition, #konkursChopinowski i jeszcze paroma innymi.
Tylko na jeden dzień udało nam się wskoczyć do trendów na Twitterze,
choćby z powodu rozproszenia hashtagów. Czas reakcji na zaczepki na
Facebooku czy Twitterze był niekiedy zbyt długi jak na stosunkowo dużą
dynamikę wydarzeń. Podkreślić jednak trzeba, że w mediach społecznościowych (sama korzystałam jeszcze z Instagrama NIFC-u) relacje były
bogate, okraszone wspaniałymi zdjęciami, materiałami dodatkowymi,
wywiadami z uczestnikami i jurorami itd.

Już nie chodzi tylko o znalezienie tego prawdziwego i idealnego brzmienia Chopina, lecz o wyjątkowo sprawny marketing. Co tu się promuje?

Wokół konkursu wreszcie pojawiało się mnóstwo materiałów multimedialnych produkowanych na bieżąco przez obserwatorów lub nawet
uczestników. Jeden z tych ostatnich, Hayato Sumino, jest słynnym youtuberem, Cateen, którego followersi jak groupies w dawnych czasach
„piszczeli” na czacie na YouTubie; w czasie jego występów konkursowych
liczba oglądających sięgała miliona. Cateen zwykle prezentuje „rozrywkową” wersję muzyki fortepianowej (gwarantuję, że będziecie lubić np.
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to), na konkursie pokazał poważniejsze oblicze, znakomite, doszedł do
III etapu, czyli świetnie. Inny youtube’owy kanał, powiązany z platformą
uczącą gry na fortepianie, tonebase.co, opublikował obszerną rozmowę
z jednym z uczestników konkursu, Alexandrem Gadjievem – pozwala
nam to wniknąć w świat artysty, lepiej zrozumieć jego sztukę i sztukę
Chopina zarazem. Na tym kanale pojawiły się też ciekawe nagrody. Kto

odważny, niech ogląda!
To wszystko, zarówno działania samego NIFC, jak i kibiców konkursu
z pokolenia coraz to młodszego, cyfrowo natywnego, to jest olbrzymia
zmiana, która sprawia, że konkurs chopinowski i sam Chopin stają się
coraz popularniejsi w kręgach niezwiązanych z muzyką. I dobrze! To jest
właśnie, w mojej opinii, cel tego marketingu. Z wielu stron słyszę głosy,
że dzięki łatwej dostępności transmisji ktoś zaczął słuchać Chopina i mu
się spodobało! Mam nadzieję, że i Wy połkniecie tego bakcyla… Technologia pomaga się wciągnąć.
Kącik technologicznie kulturalny będzie pokazywał, jak technologia
wpływa na kulturę.
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I to jest alternatywa dla soundbara!
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Dali Oberon On-Wall C

W poprzednim numerze mogliście przeczytać właściwie wstęp do tej
recenzji, teraz czas na wrażenia z użytkowania głośników Dali Oberon
On-Wall C. Sprzętu, który jest idealnym pomysłem na lepszy dźwięk
w dużym pokoju. Oberon On-Wall C to propozycja dla wszystkich
tych, którzy marzyli o dobrym stereo, ale bali się przewodów.
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Dali ma na swoim koncie wiele ciekawych produktów, ale ten wydaje się
najbardziej niezwykły, alternatywny, nietuzinkowy względem innych sprzętów dostępnych na rynku. Przede wszystkim seria C głośników Oberon to
głośnik aktywne, będące odpowiednikiem całej serii pasywnych głośników.
Natomiast para głośników On-Wall to głośniki o grubości raptem kilku centymetrów, przeznaczone do montażu na ścianie. Te głośniki mogą być tyłami
w systemie kina domowego, mogą być głównymi głośnikami w rozwiązaniu
stereo. Do zarządzania służy mała jednostka centralna – hub. Pod niego
podłączymy wejście audio, na przykład z gramofonu, HDMI z telewizora oraz
ewentualnie subwoofer. Jest to tak malutkie urządzenie, że z powodzeniem
schowamy je gdzieś w szafce RTV czy nawet na wieszaku z tyłu za telewizorem. Sam hub też jest przystosowany do mocowania na ścianie.
Konfiguracja jest prosta, a raczej stosunkowo prosta. Wciskamy przyciski
na urządzeniach do łączenia i wyszukują się wzajemnie. Brakuje jednak
menu ekranowego dla huba, skoro już jest port HDMI. A cały interfejs na
nim nie jest szczególnie czytelny. Powiedziałbym, że to sprzęt, który należy
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skonfigurować i zapomnieć o jego istnieniu, po prostu cieszyć się dźwiękiem. Wydaje mi się jednak, że Dali mogłoby w przyszłości stworzyć też
pod serie C amplituner z zaawansowaną konfiguracją głośników pod Dolby
Atmos, z odtwarzaniem AirPlay 2 i dostępem do kilku portów HDMI. To by
było świetne uzupełnienie i wejście na kolejny poziom. Natomiast tu mamy
duński minimalizm, w końcu ktoś, kto decyduje się na dwa subtelne głośniki naścienne, właśnie takiego minimalizmu oczekuje.
System daje nam dźwięk taki, jakiego się oczekuje od głośników tej klasy
i tej wielkości. Dźwięk jest soczysty, pełen detali, w przypadku pary stereo bas jest wyczuwalny, ale nie epatujący jakoś szczególnie. Ścieżka
dźwiękowa z nowego Bonda brzmiała znakomicie, podobnie jak płyta
„Pieśni współczesne” od Miuosh & Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Przy okazji
obejrzałem też „Spectre” z tymi głośnikami i tu również było przyjemnie
i z klimatem. Generalnie to system ciekawy dla kogoś, kto chce łączyć dużo
słuchania muzyki z dobrym dźwiękiem w filmach. Większość soundbarów
jest zaprojektowana właśnie z myślą o dźwięku w trakcie oglądania. Tu jest
odwrotnie, co dla wielu może być wielkim atutem i właśnie rozwiązaniem,
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jakiego szukali. Oglądanie koncertów, słuchanie muzyki czy to z Apple Music, czy
to z YouTube’a, ale też obejrzenie serialu
i filmu z dobrym dźwiękiem – wszystko to
sprawia tu radość i to jest dobre.
Ja ten koncept kupuję, podoba mi się
to założenie i sama forma wykonania.
Gdybym na przykład miał projektować
jakąś kawalerkę, to wybrałbym dwa takie
głośniki Dali Oberon Wall-C, telewizor
Samsung The Frame z ramką skrojoną
pod te głośniki i całość wkoło wzbogacił
obrazami i zdjęciami. Przede wszystkim
cieszy mnie fakt, że jest to kolejny sprzęt,
który stawia na wysoką jakość dźwięku,
a jednocześnie pokazuje, że można ją
uzyskać inaczej.
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AirPods 3

– pierwsze i drugie wrażenia
Ostatnie kilka tygodni było dość obfite w nowości od Apple. Mamy
za sobą dwie konferencje, na których pokazano nowe iPhony, zegarki
Apple Watch oraz długo wyczekiwane przez wielu MacBooki Pro, które
w pełni zasługują na ten dopisek. Ja jednak czekałem na coś zupełnie
innego i… doczekałem się.
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Od kilku miesięcy, a może nawet od roku,
czekałem, aż Apple pokaże nowe AirPodsy. Jednak nie nowe Pro czy Max. Mnie
interesowały te „zwykłe” słuchawki, tylko
w nowym wydaniu. Dlaczego? Do tej pory
używałem pierwszej generacji wspomnianych słuchawek. Trwało to ponad cztery
lata. Mało tego, cały czas byłem z nich zadowolony. Nigdy mi nie wypadały, nie miałem
problemów z ich noszeniem, jakość dźwięku
również mi nigdy nie przeszkadzała – korzystałem z nich głównie do rozmów i słuchania podcastów. Jednak baterie pozostawiały
już bardzo wiele do życzenia. Podczas firmowych spotkań po 20 minutach musiałem
już wkładać je do etui, które również nie
wytrzymywało zbyt długo.

Dlaczego nie AirPods Pro lub Max?
Problemy z bateriami zaczęły się niewiele
ponad rok temu i postanowiłem, że zakupię
sobie AirPods Pro. Niestety po dwóch dniach
okazało się, że nie są to słuchawki dla mnie.
Gumowe końcówki wywołały u mnie bardzo
silną reakcję alergiczną i ostatecznie oddałem
je żonie, która korzysta z nich do dziś. Kilka
miesięcy temu uznałem, że spróbuje z AirPods Max. Nie była to łatwa decyzja, gdyż nie
należą one do najtańszych. Jak się okazało
po dwóch dniach, one również mnie uczulały
i musiałem je zwrócić. Zrobiłem rozeznanie w zakamarkach internetu, przejrzałem
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dokumentację Apple i okazało się, że
zarówno gumki w AirPods Pro, jak i nauszniki
w Max mogą zawierać śladowe ilości niklu,
na który jestem uczulony. Stąd reakcje alergiczne na materiały. Cóż, trzeba było czekać
na nowe „zwykłe” słuchawki.

AirPods 3 będą… kiedyś
Plotki o nowej generacji AirPods pojawiały
się już od wielu miesięcy. Mogliśmy o nich
usłyszeć na wiosnę i w zasadzie plotki
okazały się prawdą, tylko nieco później.
Właściwie przy każdej konferencji, która
miała miejsce w tym roku, zacierałem ręce
na nowe słuchawki. No i odchodziłem
z kwitkiem, bo ich nie pokazywano. Powoli
traciłem już nadzieję, jednak musiałem po
prostu wykazać się cierpliwością i wytrzymać do października 2021 roku. Na konferencji, na której pokazano nowe MacBooki
Pro i kolorowe HomePody Mini, Apple pokazało również AirPods 3. generacji. Nic innego
ze wspomnianej konferencji mnie nie interesowało i wiedziałem, że na pewno je sobie
zamówię. Zrobiłem to w dniu oficjalnej premiery, jak już dotarło do mnie trochę zagranicznych pierwszych wrażeń. Następnego
dnia były już u mnie.

Unboxing
Tu bez rewelacji. Sposób pakowania słuchawek jest taki sam jak w przypadku innych
modeli. W pudełku znajdziemy trochę
„śmieci” w postaci makulatury z instrukcją,
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gwarancją itp. Dodatkowo znajduje się tu kabel USB-C na Lightning oraz…
oczywiście, same słuchawki w etui.

AirPods 3 i pierwsze wrażenia
Jakie są nowe AirPods, wszyscy wiemy. Zewnętrznie to w zasadzie „AirPods
Pro bez gumek”. Etui mają podobne, tylko trochę mniejsze. Jednak zdecydowanie widać różnicę, kiedy porównamy je ze słuchawkami 1. lub 2. generacji. Są mniejsze i zgrabniejsze, choć sama część, którą wkładamy do ucha,
jest większa. Ma to zdecydowanie wpływ na dźwięk oraz na to, by mniej
wypadały z uszu. Mnie się to nigdy nie zdarzyło, ale są osoby, które się na
to bardzo skarżyły w przypadku poprzednich generacji. AirPods 3 pasują
mi idealnie. Nawet przy skakaniu i machaniu głową, nie poruszyły się, więc
raczej mogę być spokojny.
Jeśli chodzi o dźwięk, to moim zdaniem grają ekstra. Jak wspomniałem
wcześniej, nie skarżyłem się nigdy na dźwięk poprzedniego modelu, ale
też byłem świadomy, że nie są to pod tym względem sprzęty z najwyższej
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półki. Teraz jest jednak znacznie lepiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o niskie tony.
Są również wyposażone w obsługę dźwięku przestrzennego, podobnie jak
modele Pro oraz w nowy adaptacyjny equalizer, który dopasowuje emitowany dźwięk do budowy naszego ucha. Ciężko zweryfikować, jak to działa,
bo nie można tej funkcji wyłączyć, ale efekt, jaki słyszę, jest bardzo dobry
– wierzę, że to za sprawą właśnie wspomnianej nowości.

Kolejne nowości do weryfikacji
AirPods 3 mają jeszcze wiele innych nowości. Są odporne na wodę i pot
– nie tylko same słuchawki, ale również samo etui. Dodatkowo mają nowe
baterie, które pozwalają na 6 godzin użytkownika, a łączny czas pracy,
który możemy wydłużyć ładowanym etui, ma sięgać nawet 30 godzin. To
więcej niż w przypadku AirPods Pro.
Nowe słuchawki mają też lepszy mikrofon i ochronę przed wiatrem,
która ma zapewnić lepszą jakość rozmów. Tak jak ma to miejsce
w modelu Pro, odbieranie połączeń czy zmiana utworów odbywa się
poprzez naciśnięcie, a nie stuknięcie jak w poprzedniej generacji. Nie
wiem jeszcze, co o tym myśleć. Na razie jest to wygodne, ale zobaczę, jak
będzie w zimie, kiedy będę chodzić w czapce i rękawiczkach – stukanie
było wtedy bardzo praktyczne.
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Pierwsze dni
Na razie jestem ze słuchawek zadowolony i nie żałuję, że je kupiłem. Co
prawda nieco uciskają mi uszy przy dłuższym użytkowaniu (2–3 godziny),
ale zakładam, że to kwestia przyzwyczajenia. Zobaczymy. Bardzo cieszy
mnie to, że w końcu mam słuchawki z dobrymi bateriami, bo nie muszę
myśleć, żeby cały czas mieć w kieszeni etui na wypadek rozładowania.
Super działa przełączanie pomiędzy różnymi sprzętami w ekosystemie,
a także dźwięk przestrzenny. Wszystko to dla wielu osób nie jest niczym
nowym, bo posiadacze AirPods Pro mają to od dawna.
Przyjdzie jeszcze poczekać na ostateczny werdykt, czy AirPods 3 są świetnymi słuchawkami. Na ten moment wydaje mi się, że tak, ale chcę jeszcze
dokładnie sprawdzić wszystkie nowe funkcje oraz to, ile ostatecznie mogą
wytrzymać baterie.
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Marley Sound Exodus ANC
– otulające dźwiękiem

Wierne odtwarzanie dźwięku jest zazwyczaj wysoce pożądaną cechą
sprzętu audio, niemniej nie zawsze producenci do niej dążą. Exodus
ANC, czyli nowe słuchawki od Marley Sound, mają zapewnić przede
wszystkim komfort, zarówno fizyczny, jak i dźwiękowy.
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Niewiele jest na rynku słuchawek, do których wyprodukowania wykorzystano naturalne drewno. W Exodus ANC zrobiono z niego obudowy
nauszników, przez co każdy egzemplarz ma unikalny układ słojów. Pałąk
oraz elementy łączące go z nausznikami są metalowe, natomiast jego górną
część pokryto syntetyczną skórą. Na spodzie znalazła się poduszka z elastycznej pianki, z tego samego materiału zrobiono też poduszki nauszników.
Są bardzo miękkie i wygodne, dobrze też oddychają, więc długi odsłuch
nie męczy. Nauszniki swobodnie mieszczą całe ucho, dają się też regulować
w sporym zakresie. Składają się do środka, niemniej po złożeniu słuchawki
wciąż zajmują dużo miejsca. Dostępne są wyłącznie w czarnym kolorze, trochę szkoda, że zabrakło alternatywy, bo drewno mogłoby doskonale prezentować się też w innej barwie. W komplecie ze słuchawkami dostajemy
woreczek do transportu, kabel USB-A–USB-C do ładowania oraz przewód
audio (obustronnie zakończony wtyczką mini Jack). Zestaw akcesoriów jest
bardzo przyzwoity, a ich jakość nie pozostawia nic do życzenia.
Zazwyczaj słuchawki Bluetooth mają specjalną aplikację na smartfona do
przeprowadzenia podstawowej konfiguracji, jednak w przypadku Exodus
ANC musimy się bez niej obejść. Łączymy je po prostu ze źródłem i tyle,
całe sterowanie możliwe jest wyłącznie za pomocą przycisków i przełącznika na nausznikach. Z jednej strony to problem, jeśli nie odpowiada nam
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Redukcja hałasu działa dobrze, słuchawki nieźle izolują
pasywnie, co dodatkowo wzmacnia efekt.

na przykład stopień przepuszczania dźwięku w trybie pass through, z drugiej jednak wolę solidne sterowanie na słuchawkach niż aplikację, która ma
je uzupełniać. House of Marley postawiło na tradycyjne rozwiązania, nie
ma tu paneli dotykowych. Do sterowania odtwarzaniem i głośnością służą
umieszczone na prawym nauszniku trzy przyciski (dwa regulują poziom
dźwięku, a środkowy przełącza utwory, wywołuje też tryb parowania).
Obok znalazł się przełącznik trybu pracy, który pozwala przechodzić między ANC a pass through (a więc słyszeniem dźwięku otoczenia). Na prawym
nauszniku mamy też port USB-C do ładowania. Druga słuchawka ma natomiast suwak do włączania ANC oraz włącznik, tutaj trafił też port mini Jack.
Niestety, Exodus ANC nie mają czujnika wykrywającego zdjęcie ich z głowy.
ANC włącza się niezależnie od tego, czy słuchawki są sparowane ze źródłem dźwięku, co jest i zaletą (bo włączamy je, kiedy tylko potrzebujemy
ciszy) i wadą (trzeba pamiętać, by je wyłączyć).
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Właśnie – ANC. To już właściwie obowiązkowa
funkcja topowych słuchawek, ale coraz częściej
pojawia się też w tańszych modelach. W przypadku Exodus ANC redukcja hałasu działa
dobrze, słuchawki nieźle izolują pasywnie, co
dodatkowo wzmacnia efekt. ANC nie pozostaje
bez wpływu na brzmienie, nie dość, że zauważalnie szumi (aczkolwiek słychać to głównie,
gdy nie odtwarzamy muzyki), to zmienia też
ogólne brzmienie słuchawek, odczuwalnie
zwężając scenę i podbijając dół. Po kilku
godzinach odsłuchu doszedłem do wniosku,
że taki dźwięk bardziej mi odpowiada, jest
zdecydowanie przyjemniejszy, choć zdaję
sobie sprawę, że dalej mu do „oryginalnego”
brzmienia utworu. ANC ma również wpływ
na baterię, skraca znacząco jej czas pracy, ale
i tak nie ma to według mnie wielkiego znaczenia. Producent deklaruje, że z włączonym
ANC słuchawki działają do 28 godzin, natomiast bez niego czas ten wydłuża się do aż 80
godzin. Nawet ta pierwsza wartość jest bardzo
dobrym wynikiem, pozwalającym zawsze znaleźć gniazdko na czas. Na dodatek słuchawki
szybko się ładują, 15 min pod prądem pozwala
słuchać muzyki przez kolejne 6 godz., naładowanie baterii do pełna trwa natomiast około
3 godz. Z Exodus ANC korzystałem sporo do
prowadzenia rozmów i niestety nie są do tego
stworzone. Ich mikrofon dość kiepsko zbiera
dźwięk, przez co rozmówcy słyszeli mnie
wyraźnie, ale cicho.
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House of Marley nigdy nie celowało w audiofilskie brzmienie, nadając słuchawkom własny charakter. Za generowanie dźwięku odpowiadają dwa
50-milimetrowe przetworniki. Doskonale radzą sobie z niskimi tonami, które
są miękkie, głębokie, wręcz otulające. Góra wybrzmiewa trochę ciszej od pozostałych dźwięków, ma sporo detali, choć przy dużej głośności robi się nieprzyjemna i traci na szczegółowości. Środek brzmi „optymalnie” – obfity bas go nie
zagłusza, dobrze wyeksponowane są przede wszystkim wokale. Niczym mnie
nie zaskoczył, ale i nie zawodzi. Ogólnie w Exodus ANC scena jest dość wąska,
dźwięk wydaje się dobiegać z bliska, a brzmienie jest wyraźnie ocieplone.
Z tego też powodu słuchawki niespecjalnie nadają się do analizowania detali,
za to wypadają bardzo dobrze w muzyce klubowej czy rapie oraz, oczywiście,
w reggae (byle nie polskim, bo ono na niczym nie brzmi dobrze).
Brzmienie House of Marley Exodus ANC może wiele osób zaskoczyć. To słuchawki, które mogą okazać się dokładnie tymi, których potrzebujesz (nawet
gdy początkowo masz inne oczekiwania). Pozwalają się nie tylko odciąć od
otoczenia, ale i otoczyć się trochę bardziej miękkim i kojącym brzmieniem
niż inne modele. Są też wygodne w obsłudze i świetnie leżą na głowie.
Pomimo rozmiarów, bardzo łatwo zapomnieć, że ma się je na głowie.

Marley Sound Exodus
ANC 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo komfortowe
• ciepłe, przyjemne brzmienie
• wygodna obsługa fizycznymi
przyciskami
Minusy:
• szumiące ANC
Cena: 699 PLN
Do kupienia w:
Top Hi-Fi & Video Design
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Bose QuietComfort 45

– nastała cisza

ANC, czyli Active Noise Control inaczej zwana NC (Noise Cancellation)
– aktywna redukcja szumów, to w tej chwili absolutna podstawa
i jednocześnie najważniejsza cecha wszystkich słuchawek. Jeśli któreś tego
nie mają, to w zasadzie nie liczą się podczas wyborów dokonywanych
przez klientów. Przez dziesięciolecia pionierem i liderem tego rynku była
firma Bose. Od kilku lat pierwszym wyborem większości zainteresowanych
był model QuietComfort 35. Teraz to się zmieni, bo niedawno swoją
premierę miały słuchawki Quietcomfort 45.
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Testuję je od ponad dwóch tygodni i doszło
do sytuacji, że praktycznie ich nie zdejmuję.
Po pierwsze ze względu na genialny ANC,
a po drugie ze względu na wygodę. Wybrałem kolor biały. Ale po kolei.
Odnoszę wrażenie, że już Wam opowiadałem o firmie Bose. To bardzo szczególny
przypadek na rynku. Firma rodzinna,
założona w 1964 roku w Massachusetts. Jej
założyciel, Amar Bose, w 2011 roku zdecydował się przekazać większościowy pakiet
udziałów w firmie swojej Alma Mater, czyli
MIT – Massachusetts Institute of Technology. Nie kojarzę innego przypadku
z branży, żeby za tak znaną marką stała
uczelnia i to do tego najlepsza na świecie
uczelnia technologiczna. To chyba najlepsza referencja z możliwych.

Co to jest ANC?
Aktywna kontrola szumów, znana również jako redukcja szumów lub aktywna
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redukcja szumów, to metoda redukcji niepożądanego dźwięku poprzez
dodanie drugiego dźwięku zaprojektowanego specjalnie w celu wyciszenia
pierwszego. Koncepcja została po raz pierwszy opracowana pod koniec lat
30. Tyle mówi Wikipedia.
Tymczasem aktywna redukcja szumów to jest genialne rozwiązanie.
Pierwotnie zaprojektowana dla pilotów śmigłowców, potem samolotów,
ostatecznie najbardziej doceniana podczas podróży i pracy wymagającej
skupienia. W dzisiejszych czasach podróże ze zrozumiałych względów trochę ustały, ale za to rozwinęła się praca zdalna, home office. Praca z innymi
domownikami wykonującymi swoje zadania jest trudna. Każdy rozmawia
albo coś ogląda. W takiej sytuacji dobra redukcja szumów jest bezcenna.

Następca
Przyznam szczerze, że byłem wręcz pewien, że Bose prezentując
w 2019 roku model NC 700, zdecydował się zakończyć bardzo udaną linię
QC 35. O tych słuchawkach pisał Krzysiek Kołacz:
„Kiedyś musiał nadejść ten dzień, w którym firma zmieni wygląd najsłynniejszych i przez wielu uważanych za najlepsze (według mnie słusznie) słuchawek ANC na rynku. Stało się.”
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Minęły dwa lata i okazało się, że jednak linia Quietcomfort nie została
zakończona, a NC 700 są pozycjonowane jako najwyższy model w porfolio.
Na pierwszy rzut oka widać, czyimi następcami są Bose Quietcomfort 45.
Wizualnie niewiele się różnią od pierwowzoru, różnice są wewnątrz.

Budowa
Podobnie do QC 35, QC 45 są bardzo lekkie i wygodne. Poza czterema
szczegółami trudno je od siebie odróżnić. Po pierwsze logo Bose już nie
jest chromowane i wystające, tylko zostało zastąpione zwykłym nadrukiem
(niestety, tanio to wygląda). Po drugie na pałąku nie mamy już nubuku,
tylko taką samą jak w nausznikach ekologiczną skórę. Po trzecie nauszniki nie wyglądają już, jakby były plisowane (QC 35) tylko mają klasyczny
kształt. Wreszcie po czwarte wysłużone gniazdo microUSB zostało zastąpione przez USB-C.
Słuchawki są bardzo wygodne. Dobrze wyprofilowane. Muszle świetnie
przylegają do głowy, zakrywając uszy. Niestety, skóropodobny materiał
powoduje, przynamniej u mnie, że uszy się pocą po dłuższym użytkowaniu.
Jest to jednak cecha wszystkich słuchawek z takimi nausznikami. Pałąk jest
wygodny, nie uciska głowy. Konstrukcja całości, poza elementem pałąka,
jest plastikowa. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre jest to, że całość jest
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lekka, złe – że po pewnym czasie możemy
być pewni, że elementy będą trzeszczeć, jak
to było przy QC 35.

Sterowanie dźwiękiem
W QC 45 do sterowania dźwiękiem służą
wbudowane przyciski. Na lewej muszli mamy
przycisk odpowiedzialny za włączenie ANC
i funkcji „Aware”, czyli przepuszczania dźwięków otoczenia. Na prawej muszli znajdziemy
trzy przyciski odpowiedzialne za pogłaśnianie
oraz odbieranie połączeń/włączanie muzyki.
O ile jestem zwolennikiem fizycznych przycisków, to niestety te wbudowane w QC 45 nie
są najwygodniejsze (zdecydowanie za małe i/
lub zbyt blisko siebie) i w moim odczuciu nie
są umieszczone w wygodnym miejscu. Może
to kwestia przyzwyczajenia?

Bateria i ładowanie
Według producenta bateria w QC 45
wytrzyma długo – ok. 24 godz. Z moich
testów wychodziło mi około 21–22 godz., cały
czas z włączonym ANC. Uważam, to za bardzo dobry wynik. Zastosowanie złącza USB-C
umożliwiło też wprowadzenie szybkiego
ładowania. Teraz 15 min ładowania daje do 3
godz. pracy. To zdecydowanie lepsze wyniki
niż w poprzednim modelu.

ANC, Aware i Multipoint
Wprowadzenie QC 45 po zaprezentowaniu NC 700 zrobiło lekkie zamieszanie
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i skonfundowanie u klientów. Wszyscy fani zdążyli się już oswoić z sytuacją i wprowadzeniem zupełnie innego, droższego modelu, tymczasem
Bose wykonał salto i pokazał prawdziwego następcę swojego kultowego
modelu. Ruch ten wymusił na producencie jakieś pozycjonowanie swoich
produktów i QC 45, jako „tańszy” model stracił np. możliwość konfiguracji
siły ANC. W tym modelu, w odróżnieniu od QC 35 i NC 700, mamy tylko
opcję przełączenia się między ANC a Aware. Nie ma możliwości ustawienia
siły ANC ani, co więcej, całkowitego wyłączenia ANC i Aware. Trochę to
dziwne, bo te funkcje w starych QC 35 i NC 700 są. A wyłączenie ich prawdopodobnie zdecydowanie wydłużyłoby czas pracy na jednym ładowaniu.
ANC działa genialnie i mam wrażenie, że jest najlepszy w całym obecnym
portfolio Bose, a nawet zaryzykuję, że na rynku. Zaskoczył mnie niestety
tryb Aware. Według mnie niewiele on daje. OK, słyszymy dźwięki otoczenia, ale nie jest to tak wyraźne jak np. w moich Jabrach Elite 85h.
Zadowolony jestem bardzo z trybu multipoint, który umożliwia równoległe, jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń. Dla mnie, jak już wielokrotnie to podkreślałem, jest to jedna z najważniejszych funkcji, bo na stałe
mam podłączony telefon i iPada, a słuchawki automatycznie się między
nimi przełączają.

SŁUCHAWKI

85

Dźwięk
Tu mam największy zgryz. Słuchawki za
1600 PLN nie są tanie. Wydawałoby się,
że powinny też w tej cenie fenomenalnie
grać. Dźwięk nie jest tak pełny, jakbym
tego oczekiwał, z drugiej strony wyciszenie
jest tak genialne, że umożliwia zatopienie
się w muzyce. Bardzo brakuje możliwości
korekcji dźwięku w aplikacji, bo np. minimalnie podbiłbym basy. Pod tym względem rozpieścili mnie inni producenci i…
inne modele Bose. Nie zrozumcie mnie
źle, dźwięk jest więcej niż dobry, ale jak
mamy porównanie do dobrych słuchawek bez ANC, to różnica jest słyszalna.
Dlatego brakuje w QC 45 opcji całkowitego wyłączenia ANC. Pamiętajcie, to nie
są słuchawki audiofilskie i są kupowane
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przez świadomych użytkowników, którzy wybierają je w konkretnym celu.
Będziecie zadowoleni i nie zawiedziecie się.

Porównanie
Zastanawia Was zapewne, jak wypadają QC 45 w porównaniu do konkurencji. W ostatnim czasie miałem możliwość używania Sony WH-1000XM4
ANC, AirPods Max, a w domu mam jeszcze Jabra Elite 85h.
Sony WH-1000XM4 ANC to chyba w tej chwili największy konkurent.
Świetne ANC, aczkolwiek według mnie w QC 45 jest jednak lepsze.
Podobna jakość wykonania, oba produkty są plastikowe. Jakość dźwięku
porównywalna. Niby bardzo rozbudowana aplikacja, ale poległem na
konfiguracji multipoint, który zwyczajnie nie działał mi przy używaniu
słuchawek – albo nie przełączał się między urządzeniami, albo, jak już się
przełączył, to nie wracał po połączeniu telefonicznym do iPada…
Jabra Elite 85h, mój dotychczasowy towarzysz podróży, jest najtańszą opcją
z wymienionych. Jest też najstarszą konstrukcją, bo ponad dwuletnią. Podejrzewam, że niebawem będzie zaprezentowany ich następca. Dopóki nie
założyłem QC 45, myślałem, że ANC w Jabrze jest wystarczający. Jakże się
zdziwiłem. Na plus Jabry przemawia konstrukcja w części metalowa, świetna
aplikacja, multipoint i bardzo dobry tryb HearThrough.
AirPods Max. Nie ma co ukrywać, że cena zabija, za to
efekt ANC gorszy według mnie niż w QC 45. Oczywiście jakość wykonania wzorowa, „apple’owa”, metal,
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Bose Quietcomfort 45 przychodzą do nas w wygod-

wykonania, oba produkty
są plastikowe. Jakość
dźwięku porównywalna.

nym, twardym etui, w którym, prócz słuchawek,
znajdziemy jeszcze kabel zasilający (USB-A do USB-C)
oraz kabel Jack-Jack umożliwiający podłączenie słuchawek np. do komputerów lub starszych urządzeń
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mobilnych. QC 45 składają się w wygodny sposób, zarówno prawie na
płasko, jak i w „kulkę”. Nie znajdziemy w zestawie wtyczki z podwójnym
Jackiem – dość dziwne posunięcie jak na słuchawki, które w dużej mierze
właśnie do podróży samolotem zostały stworzone.

Podsumowanie
Jak wspomniałem na wstępie, testuję je już ponad dwa tygodnie. Nie
rozstaję się z nimi praktycznie w ogóle. W domu cały czas harmider,
cały czas coś ktoś robi i rozprasza. Bose Quietcomfort 45 skutecznie
pomagają mi skupić się na pracy. Do tego celu zostały stworzone. Pod
tym względem absolutnie je polecam. Dostępne są w cenie 1599 PLN
w dwóch kolorach – jak Ford T czarnym albo białym, ale fajnym, ciepłym. Taki kolor wybrałem.
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Symfonia dobrego smaku
zamknięta w słuchawkach
Fidelio L3
„Zanurz się w świecie muzyki bez względu na miejsce” – czytamy
w oficjalnym opisie słuchawek Fidelio L3 na stronach philips.
pl. Jakież to określenie jest prawdziwe, gdy zaczniemy korzystać
z tych słuchawek. To jakość Fidelio, aktywna redukcja szumów
w słuchawkach, które wytrzymają nawet 38 godz. odtwarzania.
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Fidelio wróciło i to jest doskonała informacja. Ten brand od lat był kojarzony
z wysoką jakością produktów Hi-Fi. Natomiast przez kilka lat na rynku nie było
tych produktów. Teraz są i zdecydowanie
przenoszą to Hi-Fi do naszych czasów.
Tak jest z soundbarem B97, tak jest też ze
słuchawkami. Model L3 nie jest topowym
produktem w gamie słuchawek Fidelio. Tym jest model X3, który ma służyć
delektowaniu się muzyką prywatnie,
ale najlepiej ze świetnego odtwarzacza.
Natomiast L3 to słuchawki przeznaczone
do połączenia z naszym telefonem
i cieszenia się muzyką gdziekolwiek
jesteśmy. Jednocześnie wciąż mają być
to doświadczenia klasy hi-end. Ale co
lepsze, w cenie zdecydowanie nie high-endowej. Słuchawki u dystrybutorów
obecnie kosztują ponad 1000 PLN, ale
zdarzyły się już promocje, gdzie można je
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było przez moment zdobyć nieco taniej. Więc tak, jak najbardziej jest to
produkt Fidelio, na który można się skusić.
Już samo wyjmowanie Fidelio z pudełka daje poczucie, że obcujemy
z produktem wyższej klasy. To miłe, że Philips o to zadbał, podkreślając
właśnie markę Fidelio. Mamy tu elegancki futerał ze skóry ekologicznej,
przewód ładujący czy przejściówkę samolotową. Na pokładzie jest złącze
3,5 mm Jack. To daje chociażby przewagę nad AirPods Max. Owszem, te
produkty odróżniają od siebie istotne funkcje, ale jednak dla wielu użytkowników to właśnie Fidelio L3 będzie lepszą opcją jako duże, nauszne
słuchawki z redukcją szumów do podróży czy korzystania na co dzień.
Sam jestem na przykład użytkownikiem korzystającym z AirPodsów Pro
i nie kupiłbym ekstremalnie drogich słuchawek nausznych tylko do użytkowania w długich podróżach. A Fidelio L3 bym rozważył, biorąc pod
uwagę jakość wykonania, dźwięku oraz cenę.
Sama jakość wykonania produktu jest wzorowa i trudno się do niej przyczepić. Jest solidnie i bardzo komfortowo. Miłe jest to, że słuchawki mogą złożyć
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się na płasko. Parowanie po Bluetooth także nie sprawia problemu. Choć
jakość samych przycisków mogłaby być nieco lepsza. Sterowanie dotykowe
działa szybko i opanowanie go nie stanowi większych problemów.
A jak jest z jakością dźwięku? Słuchawki testowałem po Bluetooth
z iPhone’em. A to oznacza, że nie wycisnąłem z nich pełni możliwości, ale
to jest moje środowisko i z pewnością znacznej części z Was. To, co mnie
w nich urzekło, to głębia, wyważona odległość dźwięku od ucha. Dźwięk
z nich nie uderza nas prosto w uszy, jak w wielu przypadkach. Raczej
możemy poczuć się tak, jakbyśmy siedzieli na kanapie i słuchali dźwięku
z naszego domowego systemu stereo. To fajne wrażenie i bardzo komfortowe, chociażby podczas podróży pociągiem. W połączeniu z aktywną
redukcją szumów pozwala nam się odciąć od świata otaczającego i zrelaksować przy dźwiękach muzyki.
Sama redukcja szumów jest skuteczna, ale własne szumy słuchawek są
słyszalne. To nie jest najlepsza redukcja szumów, jaką słyszałem, a raczej
nie słyszałem, ale jest w zupełności wystarczająca i satysfakcjonująca
w większości przypadków. Z założenia to ma być jedna z funkcji słuchawek Fidelio L3, a nie ich główny atut. Dlatego, podsumowując całość,
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zdecydowanie pozytywne wrażenia
czerpałem podczas testów z tej aktywnej
redukcji szumów także w samolocie.
Dużym atutem słuchawek jest
38-godzinna praca, w tym nawet do 32
godz. przy włączonej redukcji szumów.
Warto wspomnieć o dostępnym trybie
uważności, ten zaczyna być już także standardem w przypadku słuchawek z ANC.
Philips wkrótce zaoferuje też słuchawki
prawdziwie bezprzewodowe z ANC
i sygnowane logo Fidelio. Osobiście zdecydowanie przemawia do mnie wizja rozwoju
Philips TV & Sound, gdzie mamy bardzo
wiele produktów. To dzięki temu firma
notuje coraz większe wzrosty. A L3 jest
kolejnym udanym produktem w rodzinie.
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EPOS H3 – jeden headset,
by wszystkimi rządzić
EPOS Audio zaprezentowało model H3 – headset przeznaczony
dla graczy, który jednak można stosować w wielu innych
sytuacjach. Jedną z jego zalet jest kompatybilność z PC, Mac,
Xbox, PS4, PS5 i Nintendo Switch.
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Konstrukcja H3 wykonana jest z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, co
pozwala mu zachować niską wagę, a to jest niezwykle istotne podczas
dłuższych sesji. Potwierdzam, że nawet wielogodzinne granie w tym headsecie nie męczy. Pomaga w tym też głęboka przestrzeń pod poduszkami,
dzięki której nasze uszy mają odpowiedni dystans od przetworników.
Wadą, dla moich dużych uszu, jest to, że poduszki nie są odpowiednio
szerokie, przez co czubek małżowiny opiera się na wnętrzu poduszki – to
oczywiście kwestia indywidualna i jeśli nie jesteście jak słoń Dumbo (czyli
jak ja), to nie będzie Wam do doskwierało. Dodam jeszcze, że fizycznie nie
sprawia mi to żadnego bólu czy dyskomfortu – po prostu czuję, że ucho
dotyka poduszki. Aha – poduszki, w razie zużycia, są wymienne, więc nie
trzeba kupować nowego headsetu.
Mikrofon w H3 jest według producenta „studyjnej jakości”. Gdybym akurat
nie miał pod ręką np. niedawno testowanego EPOS-a B20, to nie miałbym
oporów przed nagraniem choćby podcastu w tym headsecie, a na pewno
oferuje więcej, niż trzeba do streamowania czy komunikacji na Discordzie.
Bardzo wygodną funkcją jest sprzętowe wyciszenie mikrofonu po podniesieniu pałąka z nim do pionu.

SŁUCHAWKI

95

Wymienne są też wszelkie kable i przewody, a te dostarczone z H3 pozwalają na łączenie się ze wszystkim, co macie pod ręką. Jeśli jeszcze przypadkiem macie smartfona z 3,5 mm Jackiem lub nie zgubiliście jeszcze
przejściówki, to możecie również korzystać z niego na co dzień z nim.
Warto rozważyć – dla graczy korzystających z PC – wyposażenie się w firmowy dodatkowy wzmacniacz EPOS-a, oferujący również 7.1 surround,
który umożliwi łączenie się po USB zamiast analogowo. Warto zerknąć na
modele GSX 300 oraz GSX 1200 Pro. To szczególnie warto zrobić, jeśli nie
macie dobrego interfejsu audio lub karty muzycznej odpowiedniej klasy.
Korzystałem z H3 do grania i streamowania przez ponad tydzień, czekając
na reakcje widzów na temat jakości audio. Ani jedna osoba nie narzekała.
Nikt też nie zwrócił uwagi na różnicę jakości względem mojego standardowego setupu, do którego są przyzwyczajeni. Musi być więc dobrze!
Wygoda, poza uwagą o małżowinie, jest wzorowa i szczególnie miła jest
niska waga H3 względem innych modeli, z których ostatnio korzystałem
– po paru godzinach lotu może to mieć dla wielu osób znaczenie. W sumie
jedyną wadą, dla osób ceniących sobie większą wolność, jest to, że jesteśmy fizycznie związani z komputerem przewodem, ale ma to oczywiście
wiele innych zalet. Najbardziej zaskoczyły mnie dwie rzeczy – scena jest
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zaskakująco duża, większa niż tego typu słuchawki normalnie oferują, więc
daje nam poczucie większej immersji, oraz głośność, która jest zdecydowanie wyższa na tych samych nastawach (bez wprowadzania słyszalnej dystorsji), co inne headsety, dzięki czemu możemy skręcić głośność na niższą
wartość, a w razie potrzeby, mamy większy zakres pracy.
Na koniec zostaje cena – H3 kosztują 99 EUR lub 549 PLN, oficjalnie. To
nie jest wygórowana cena względem tego, co w zamian otrzymujemy i nie
mam żadnych oporów przed osobistym poleceniem tego modelu graczom,
szczególnie takim, którzy chcą mieć jeden headset dla wielu platform.
Aha – koniecznie białe! Są znacznie ładniejsze niż czarne!
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Apple Watch 7 Nike Series
– kupić czy nie?

Jeśli masz Apple Watch 4, 5, a już w szczególności 6, to nie kupuj 7. Na
tym możesz skończyć czytać ten tekst. W każdym innym przypadku
kupuj, bo warto.
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Zegarek jest jednym z moich ulubionych produktów, jakie w ostatnich
latach Apple wprowadziło na rynek. Zmieniam go stosunkowo rzadko.
Nie podążam za stadem fanatyków i nie zmieniam na każdą nową wersję. Zazwyczaj robię to co 2–3 lata. Tak też jest tym razem. Przesiadam
się z Apple Watch 4 i w moim przypadku czuję różnicę, choć po dwóch
tygodniach użytkowania poważnie zastanawiam się, czy było warto
zmieniać już teraz.

Wygląd
Po pierwsze – kolor. Zdecydowałem się na nowy kolor, który nazywa się
Północ. Poza Apple Watch 0, który był srebrny, AW2 i AW4 miałem w kolorze Space Grey. Taki też chciałem mieć AW7, ale okazało się, że tego koloru
już nie ma w ofercie. Zastapił go sporo ciemniejszy. Bardzo mi się on
podoba, nawet bardziej niż Space Grey. Jest głęboki, z delikatnym, granatowym refleksem. Według mnie lepiej zgrywa się z czarnym szkłem.
Obudowa w zasadzie nie różni się od wcześniejszych modeli poza jednym
faktem – głośniczek jest schowany za pojedynczą szczeliną, a nie, jak we
wcześniejszych modelach, za podwójną. Zapewne ma to wpływ na zastosowany stopień zabezpieczenia IP6X.
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Po drugie – ekran, a w zasadzie szkło wypukłe na wierzchu. Nowy ekran to według
mnie duża zmiana na plus. Jest naprawdę
spory. Dużo wygodniejszy i, w porównaniu
z AW4, też o wiele jaśniejszy w świetle dnia.
Wszyscy mają wygięte ekrany, teraz Apple
też… w Apple Watch 7. Ale już bez żartów,
muszę przyznać, że nowy, duży ekran robi
robotę i bardzo mi pasuje.
Od momentu premiery, gdy okazało się,
że AW7 wygląda inaczej, niż mówiły plotki,
czyli ponownie jest obły, a nie kanciasty,
jak iPhone’y od serii 12, mówiono, że to, co
dostaliśmy, nie jest tym, czym miało być.
Podobno, dosłownie w ostatnim momencie, coś się wydarzyło i spowodowało, że
Apple postanowiło zaprezentować nam
taką wersję. Od razu była informacja, że
AW7 to, de facto, AW6, tylko z większym
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ekranem. I chyba tak jest, skoro mamy ten sam procesor i czujniki, a macOS
wykrywa AW7 jako AW6…
Ciekawostka, w pudełku nie ma już dołączonych naklejek z jabłkiem,
a pokrowiec, w którym przychodzi zegarek, dostosowany jest do koloru
koperty.

Czujniki
Apple Watch 7 ma dokładnie ten sam zestaw czujników co AW6. Czyli
w moim przypadku po przesiadce z AW4 doszedł czujnik mierzący natlenienie krwi Sp02, ale zabrakło opowiadanych w plotkach czujników glukozy czy alkoholu. Co ciekawe, miałem ostatnio okazję porozmawiać
z człowiekiem, który pracował w firmie, która przed premierą Apple Watch
współpracowała z Apple i opowiadał, że widział już wtedy takie czujniki
działające w prototypach. Ciekawe, jak było z ich dokładnością i dlaczego
do tej pory jednak nie zostały wprowadzone do finalnego produktu?

Bateria i ładowanie
Cały dzień używania z jednym 45-minutowym treningiem (tenis) i włączonym always-on-display – odpięty z ładowarki ok. 8:00 i zdjęty z ręki ok.
0:30 z ~30%. Po wyłączeniu AOD bateria odżyła i na koniec dnia pokazuje
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~55%. Zatem wyłączyłem, ale po wyłączeniu zauważyłem jedną rzecz. O ile
mój stary AW4 po podniesieniu ręki od razu zapalał ekran, to AW7 jakby
rozjaśnia go od 0–100%, fakt, jest to szybkie, ale sprawia takie wrażenie.
Jeśli chodzi o baterię, to nie ma szaleństwa. Nadal jest to de facto tylko
jeden dzień, no, może dwa, jak nie będziecie robili treningów i nie będziecie go używać do śledzenia snu. Apple Watch wciąż bardzo daleko do
profesjonalnych zegarków sportowych Garmina czy Polara, które potrafią
trzymać na baterii nawet miesiąc. Bardzo nad tym kolejny rok ubolewam.
Inna sprawa, że Apple Watch to coś więcej niż zegarek sportowy i to mi
akurat bardzo pasuje.
Ładowanie, nowy killer feature AW7, faktycznie jest szybkie, ale tylko, gdy
używamy nowego kabla dołączonego do zestawu. Nie wiem, jak Wy, ale ja
nie zwracam na to kompletnie uwagi, bo przyzwyczaiłem się, że od zawsze
zegarek ładuje mi się w nocy, przy łóżku na ładowarce.
Nowy kabel ma aluminiową końcówkę, jak kabel, który można było dokupić kiedyś do AW oraz USB-C. To ukłon w stronę ładowania z Macbooków
oraz przede wszystkim z iPadów.
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Cyferblaty, klawiatura i kalkulator
Z nowych, specjalnych cyferblatów, najbardziej podoba mi się Kontur.
Pierwszy cyferblat, jaki jest z przesuniętą ikoną na górze, przez co nie jest
symetryczna. Na filmach promocyjnych właśnie ta tarcza jest pokazywana
i uchwycony jest widok z boku zegarka, tak że widać na zakrzywionym
szkle jej brzegi… Serio, trzeba się mocno namęczyć, aby je zobaczyć. Taki
trochę przerost formy nad treścią, ale sama tarcza jest bardzo fajna. Są jeszcze inne nowe tarcze, ale przyznam się, że lubię tylko takie, które są zegarkiem, a nie lubię komputerów na ręce, zatem na pozostałe nowości nawet
nie zwróciłem uwagi.
Wszędzie w filmach promocyjnych pokazywana jest klawiatura ekranowa,
niestety nie działa z językiem polskim. Serio byście z niej korzystali? Osobiście, jeśli już, to dyktuję odpowiedź zegarkowi po polsku i działa to fenomenalnie, o niebo lepiej i wygodniej niż pisanie na tak małym ekranie.
Kalkulator faktycznie na większym ekranie jest wygodniejszy. Ponieważ
wcześniej go nie używałem na Apple Watch, bo zwyczajnie był za mały,
dopiero zorientowałem się, że w Polsce nie mamy w kalkulatorze opcji…
automatycznego obliczania napiwków.
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Wbudowana pamięć
Przyznam się, że nie wiem, ile było jej dostępnej w AW6, ale w AW7 mamy
aż 32 GB na aplikacje i dane. Jak sprawdzam, to mam zajęte w tej chwili 6
GB. Osoby trenujące docenią ten fakt, bo zmieści się im więcej piosenek
lub podcastów na nadgarstku.

Wytrzymałość
Nowy AW7 jest podobno bardziej wytrzymały na uszkodzenia. Nie będę
tego sprawdzać, liczę, że faktycznie tak jest. Nowy ekran jest w najgrubszym miejscu dwa razy grubszy od ekranu AW6, co przekłada się na jego
wytrzymałość. Dodatkowo poprawiono odporność na pył, podnosząc klasę
do IP6X. Wygląda na to, że faktycznie będzie trudniej go zniszczyć. Z mojej
perspektywy grunt, aby ekran się mało rysował.
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Fitness+
Cóż, jako klienci z Polski jesteśmy
pokrzywdzeni. W ramach zakupu AW7
klienci „na Zachodzie” dostają dostęp
do Fitness+ na pół roku, my nie, bo
u nas nie ma nawet jak tego włączyć.
Wielka szkoda, bo nastawiałem się bardzo, że poćwiczę. Tym bardziej że Kinga
polecała.

Dlaczego nie model LTE?
Miałem okazję wcześniej używać Apple
Watch z LTE przez miesiąc i poza dwoma
razami, gdy chciałem sprawdzić, jak to
działa, ani razu przy moim stylu życia
nie było mi to do niczego potrzebne.
Ani w trakcie treningów, ani w innych
przypadkach. Więcej zapłacić za zegarek,
mieć krócej działającą baterię i jeszcze
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płacić dodatkowo za eSIM – sami musicie sobie odpowiedzieć, czy
warto? Według mnie nie.

Podsumowanie
Dla kogo jest Apple Watch 7? To dobre pytanie. Jeśli macie starszy zegarek
niż Apple Watch 4, to absolutnie warto się przesiąść. Zmiana ekranu na
sporo większy, jaśniejszy, lepiej widoczny w słońcu i, co tu dużo mówić, lepszy, plus dodatkowe czujniki i szybkie ładowanie to według mnie wystarczająca rekomendacja.
Jeśli nie mieliście do tej pory Apple Watch, to tym bardziej warto go kupić.
Natomiast jeśli macie nowsze modele, to tu jest temat już zdecydowanie
trudniejszy. W przypadku posiadaczy Apple Watch 4, tak jak ja, argumentów w zasadzie wystarczy, choć jeśli dobrze Wam działa i wystarcza Wasz
dotychczasowy zegarek, to mocno zastanowiłbym się po tych paru dniach
nad przesiadką. Choć ja jestem zadowolony i dostałem to, czego się spodziewałem i oczekiwałem.
Jeśli macie Apple Watch 5, a już w szczególności model 6, to szczerze? Nie
przesiadałbym się i poczekał na przyszłoroczny model.
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Jak i dlaczego skonfigurowałem
swojego MacBooka Pro 14'' (late 2021)?
Zaraz po prezentacji nowych MacBooków Pro 14” i 16”, Apple otworzył na
nie pre-ordery. To dało mi bardzo mało czasu do namysłu i szczerze nie
spodziewałem się aż tylu opcji M1 Pro i M1 Max. Te modele M1 Pro z mniejszą
ilością rdzeni niż 10 dla CPU i 16 dla GPU to z pewnością dokładnie te same
układy, ale ze zdeaktywowanymi rdzeniami, a być może nawet 24-rdzeniowe
GPU w M1 Max również jest wynikiem binningu, ale to tylko utrudniło życie.
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Dlaczego 14”?
Raz w życiu miałem MacBooka Pro 17” i to był ogromny błąd – genialny
komputer, ale to nie jest rozmiar dla mnie. Jak się okazało z czasem,
13-tka była dla mnie optymalna i nawet 15-tka była za duża. Okazało się
też, że rozmiar był dla mnie istotniejszy niż moc podzespołów, bo 13-tki
zawsze miały wolniejsze CPU i brak dGPU. To się na szczęście zmieniło.
Modele 14- i 16-calowe najnowszych MacBooków Pro z M1 Pro i M1 Max
mają dokładnie takie same SoC, oferujące taką samą moc. Jedyną niewiadomą pozostaje system chłodzenia, co oznacza, że w ekstremalnych
sytuacjach 16-tka może móc dłużej pracować z pełną mocą.
Powyższe mnie utwierdziło w przekonaniu, że 14-tka może być moim
jedynym Makiem. Dotychczas korzystałem (i jeszcze korzystam) z systemu dwóch komputerów – NLEstation 2020 i MacBook Pro 13” (late
2016) bez Touch Bara. Ten pierwszy służy do montażu wideo i obróbki
zdjęć – zadania przy których MBP wysiada (konkretnie przy montażu
4K z wysokim bitratem; przy 1080p jest bardziej niż używalny), a drugi
stanowi przenośną stację roboczą, która wszystkie swoje dane synchronizuje z NLEstation dzięki Resilio Sync Pro.
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Jeśli pamiętacie moje testy MacBooków z M1, to zrozumiecie dlaczego
czekałem na M1 Pro i M1 Max – to da moc zbliżoną (jeśli nie większą) od
mojego NLEstation 2020, ale w przenośnym urządzeniu, działającym na
baterii, który nie wymaga zasilacza o mocy 1200 W.
Zresztą wstępne benchmarki na Geekbenchu sugerują, że w zadaniach
multi-core pokona i9-9900K bez większych problemów. M1 Pro wyciąga
ok. 1700 punktów w single-core i rejon 11000 w multi-core, podczas gdy
mój i9-9900K ma rejon odpowiednio 1200 i 9000 punktów. Spodziewam
się jeszcze większego przełożenia w konkretnych zadaniach.
Jako ciekawostkę podpowiem, że zanim przesiadłem się na MacBook Pro
13” late 2016 bez Touch Bara, to kupiłem model z Touch Barem, ale byłem
z niego tak niezadowolony, że go oddałem i wybrałem model lepszy,
czyli bez niego, pomimo że był tańszy. Lepszy dla mnie, oczywiście.
W kolejnych latach długo zastanawiałem się nad zmianą MBP13 late 2016
na coś nowszego, szczególnie jak pojawił się MacBook Air z M1, ale finalnie doszedłem do wniosku, że jeszcze za wcześnie. No i kusił mnie Pro,
ale miał Touch Bara. Kiedyś myślałem, że jak będę musiał, to przełknę
zakup tego znienawidzonego przeze mnie dodatku, ale z każdym rokiem
coraz bardziej rozumiałem, że dopóki będzie Touch Bar, dopóty Apple
nie doczeka się zamówienia ode mnie.

Moja konfiguracja
Zdecydowałem się na następujący config i nadal nie wiem, czy nie
popełniłem błędu…
• MacBook Pro 14”
• M1 Pro | 10-core CPU | 16-core GPU
• 32 GB RAM
• 4 TB SSD
Na wstępie powiem, że na ten komputer odkładałem od wielu lat, spodziewając się, że w końcu będę mógł wrócić do jednej maszyny. Oczywiście są niezaprzeczalne zalety NLEstation, jak możliwość wymiany
podzespołów na lepsze (wymieniłem już SSD na większy, dołożyłem mu
większe dyski i wymieniłem GPU na szybsze), ale nowa 14-tka powinna
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wynagrodzić to wszystko swoimi innymi cechami. Jednocześnie, nie
spodziewałem się, że jednak wydam aż tak dużo, co jest dla mnie trudną
barierą psychiczną do przeskoczenia.
A jaki config byłby absolutnie optymalny dla mnie?
• MacBook Pro 14”
• M1 Max | 10-core CPU | 16-core GPU
• 64 GB RAM
• 4 TB SSD

M1 Pro czy M1 Max?
Tutaj miałem największy problem z wyborem. Do wyboru są…
• M1 Pro | 8-core CPU | 14-core GPU | 1x enkoder/dekoder wideo + ProRes
• M1 Pro | 10-core CPU | 14-core GPU | 1x enkoder/dekoder wideo + ProRes
• M1 Pro | 10-core CPU | 16-core GPU | 1x enkoder/dekoder wideo + ProRes
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• M1 Max | 10-core CPU | 24-core GPU | 2x enkoder/dekoder wideo + ProRes
• M1 Max | 10-core CPU | 32-core GPU | 2x enkoder/dekoder wideo + ProRes
• M1 Pro i M1 Max dodatkowo różnią się przepustowością RAM – pierwszy
ma 200 GB/s, a drugi 400 GB/s.
Zdecydowałem się na kompromis w postaci M1 Pro z 10-rdzeniowym
CPU i 16-rdzeniowym GPU, bo to topowy M1 Pro. Max ma znacznie mocniejsze GPU, ale nie spodziewam się, że wykorzystałbym go w pełni
w Final Cut Pro, patrząc na to, jak obecne moje działania obciążają grafikę. Ba! Spodziewam się, że nie wykorzystam w pełni tych 16 rdzeni.
Martwi mnie trochę fakt, że M1 Pro ma 1 zamiast 2 enkoderów/dekoderów wideo i ProRes. To potencjalnie może mieć znaczenie, ale z drugiej
strony, rzadko kiedy odtwarzam więcej niż 2 streamy 4K25 równocześnie.

RAM
Kolejna trudna decyzja. W standardzie dostajemy 16 GB, ale wiedziałem,
że to będzie za mało. Wziąłem 32 GB, pomimo że w NLEstation mam 64
GB, jednak uważam, że Apple po prostu zbyt wysoko ceni sobie dopłatę
do 64 GB, pomimo że to LPDDR5, który charakteryzuje się znacznie większą przepustowością, niższym poborem prądu i większym opóźnieniem
(co nie powinno mieć wpływu negatywnego na to, co robię).
Realnie, obserwując zajętość RAM-u na NLEstation, 32 GB powinno
wystarczyć bez problemu.
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SSD
Obecnie mam 2 TB systemowe SSD, 1 TB SSD dla obecnych projektów
w FCP i 4 TB HDD na archiwum. Absolutne minimum dla mnie, jeśli chcę
mieć pod ręką wszystkie swoje RAW (a chcę!), to 2 TB, w których mieściłbym się z trudem. Mogę oczywiście dokupić sobie SSD na NVMe i umieścić je w obudowie USB-C lub Thunderbolt, ale chciałem tego uniknąć.
Finalnie i tak będę potrzebował jakiś DAS lub NAS, na archiwum wideo
oraz prawdopodobnie dokupię Samsunga T7 w rozmiarze 1 TB, żeby go
na rzep przyczepić do pleców ekranu, na bieżące projekty.
Dlatego, z ogromnym bólem, zdecydowałem się na dopłatę do 4 TB…
Wiem, że to ułatwi mi życie, ale nadal walczę ze sobą, czy ta dopłata
jest tego warta.
Gdybym zdecydował się na 2 TB, to mógłbym śmiało dopłacić do M1 Max
lub po prostu mieć tańszy komputer. Zobaczymy jak będzie w praktyce
– w najgorszym wypadku zwrócę komputer i wezmę model z 2 TB SSD.

A akcesoria?
MacBooki Pro late 2021 mają ekrany Mini-LED, które powinny być zdecydowanie lepsze niż mój EIZO. To mnie na razie skłania do tego, żeby
korzystać przede wszystkim z wbudowanego ekranu, ale awaryjnie
zawsze się podłączyć do 32-calowego monitora. Optymalnie to chciałbym mieć Pro Display XDR, ale jego cena jest dla mnie barierą nie do
przeskoczenia. Dlatego liczę na to, że plotki się potwierdzą i w przyszłym
roku zobaczymy jego mniejszą wersję, w rozmiarze 27”.
W międzyczasie na pewno będę potrzebował jakiegoś docka Thuder-

boltowego i skłaniam się wstępnie do propozycji od OWC. Zanim jednak
go kupię, będę musiał precyzyjnie określić swoje potrzeby.
Na stanie mam obecnie Drive Dock od OWC na USB-C, więc tutaj
będzie siedział 10 TB HDD do robienia Time Machine…

Na koniec
Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli Wam
przedstawić, jak sprawuje się 14-calowy MacBook Pro w praktyce i jak
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wydajny jest oraz jakie wprowadza ograniczenia. Do testów powinien
też dojechać model 16-calowy, więc będzie szansa na porównanie
konfiguracji.
Tymczasem pozostaje mi czekać na jego dostawę, która przewidziana
jest między 5 a 9 listopada. Jak zawsze zapraszam do zadania pytań i jeśli
macie jeszcze jakieś sugestie albo uwagi, to koniecznie dajcie znać – na
pewno nie wszystko przemyślałem!

PS Klawiatura!
Prawie zapomniałem! Oczywiście wziąłem układ ANSI, czyli z płaskim
Enterem…
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MacBook Pro 14” (late 2021) i MacBook Pro 16”
(late 2021) z M1 Pro i M1 Max – co nowego,
polskie ceny i pełna specyfikacja techniczna
Apple w październiku zaprezentowało całkowicie nowe MacBooki Pro
oparte o nowe SoC – M1 Pro i M1 Max, wywodzące się z pierwszego M1,
którego nadal znajdziemy w ofercie. Nowa jest konstrukcja, zniknął
Touch Bar, wróciły usunięte porty i mamy też… notcha! Ważne jest to,
że w końcu oba modele – mniejszy i większy – mają dokładnie takie
same parametry, jeśli chodzi o wydajność.
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CO NOWEGO?
Konstrukcja
• Całkowicie nowy design, przypominający trochę PowerBooki sprzed
wielu lat.
• Wydajniejszy system chłodzenia, który przepuszcza o 50% więcej powietrza przez konstrukcję niż w poprzedniej generacji, zachowując jednocześnie niższe obroty wentylatorów.
• MacBook Pro 14” (late 2021) vs. MacBook Pro 13” (late 2020) – wymiary i waga:
» 0,01 cm niższy,
» 0,85 cm szerszy,
» 0,81 cm głębszy,
» 200 g cięższy.
• MacBook Pro 16” (late 2021) vs. MacBook Pro 16” (late 2019) – wymiary i waga:
» 0,08 cm wyższy,
» 0,22 cm węższy,
» 0,22 cm głębszy,
» 100 g cięższy.

Ekran
• Liquid Retina XDR 14,2” – oznacza to podświetlenie mini-LED i zaokrąglone rogi.
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• XDR w nomenklaturze Apple określa również maksymalną stałą jasność
podświetlenia na poziomie 1000 nitów oraz szczytową na poziomie 1600
nitów – HDR będzie na tym wyraźnie zauważalne.

• Ekran ma ramkę o grubości 3,6 mm od brzegu i wycięcie na górze, w którym umieszczono kamerę. Ekran ma jednak zmienione proporcje, dzięki
czemu nie tracimy przez nią przestrzeni. Zielony prostokąt powyżej
to ekran 13,3” (2560x1600px, 16:9 / 1:1.778) porównany do nowego 14,2”
(3024×1964 px, 756:491 / 1:1,539). Oznacza to, że zyskujemy dokładnie 263
piksele w pionie, w których mieści się wycięcie i pasek menu. Oczywiście,
gdyby nie było wycięcia, to miejsca byłoby jeszcze więcej.
• Ekran wspiera szeroki gamut – P3 – oraz True Tone.
• Ekran odświeżany jest częstotliwością do 120 Hz, co Apple nazywa ProMotion. Zmieniana jest dynamicznie i wspierane są dodatkowo 47,95 Hz,
48 Hz, 50 Hz, 59.94 Hz i 60 Hz.
• Ekran nie ma Face ID.
• Kamera FaceTime HD, zaszyta w wycięciu / notchu, ma teraz 1080p
zamiast 720p i jej obraz jest przetwarzany przez ISP w SoC.

Porty / łączność
• Po lewej stronie nowych MacBooków Pro znajdziemy nowy MagSafe
(technicznie nazwany MagSafe 3). Przewód ma końcówkę USB-C od strony
zasilacza i jest wymienialny, dzięki czemu nie trzeba będzie kupować

SPRZĘT

116

nowego zasilacza, jeśli uszkodzimy kabel. Nadal można ładować MacBooki za pomocą USB-C.
• W ofercie Apple pojawił się 2 m pleciony przewód MagSafe 3 do USB-C,
w cenie 249 zł.
• Są też dwa porty Thunderbolt 4 ze złączem USB 4, wspierające
DisplayPort.
• Złącze audio 3,5 mm (mini jack) teraz wspiera słuchawki z wysoką impedancją. Nie znalazłem bardziej szczegółowych informacji technicznych na
ten temat.
• Po prawej stronie otrzymujemy złącze HDMI (prawdopodobnie 2.0, ale
może ograniczone 2.1), wspierające maksymalnie 4K przy 60 Hz.
• Obok znajduje się trzeci port Thunderbolt 4 ze złączem USB-C.
• Na końcu jest slot na karty SDXC.

Klawiatura
• Z klawiatury, z górnej rzędu, zniknął Touch Bar. Zastąpiono go pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi z powiększonym Esc po lewej stronie.
• Touch ID umieszczono po prawej stronie, w górym rogu klawiatury.
• Zachowano układ odwróconej litery ”T” dla strzałek, którego wprowadzono w 2019 roku w MacBookach, ale którego nie ma w nowych wolnostojących Magic Keyboards, dostarczanych m.in. z iMakami z M1.
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• Wnęka dla klawiatury, którą Apple nazywa „studnią”, jest teraz anodyzowana na czarno.
• Na klawiaturze pojawiły się nowe skróty funkcyjne dla Siri, Spotlight, Dyktowania i trybu Nie przeszkadzać.
• Nie wiemy, jaki mechanizm zastosowano dla klawiatury, czy ten
poprawiony-poprawiony-poprawiony-i-chyba-jeszcze-raz-poprawiony
motylkowy, czy stary dobry nożycowy.

Pamięć flash
• Nowe SSD w MacBookach Pro late 2021 wykorzystując PCIe 4.0, dzięki
czemu potrafią osiągnąć prędkości dochodzące do 7,4 GB/s. Nie, nie
pomyliłem gigabitów z gigabajtami!
• Podstawową pojemnością jest 512 GB dla modelu 14” i 1 TB dla 16”, które
można rozszerzyć do 8 TB w obu przypadkach.
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Audio
• Nowy system audio składający się z 6 głośników – 4 tweeterów i 2
wooferów.
• Wsparcie dla wide stereo.
• Wsparcie dla Spatial Audio przy wideo i muzyce z Dolby Atmos, gdy
korzystamy z wbudowanego systemu audio.
• Dynamiczne śledzenie ruchów głowy podczas wykorzystywania AirPods
3, AirPods Pro lub AirPods Max.
• Trzy mikrofony „studyjne”, w których trzykrotnie obniżono poziomy
szumów.
• Złącze audio 3,5 mm (mini jack) teraz wspiera słuchawki z wysoką impedancją. Nie znalazłem bardziej szczegółowych informacji technicznych na
ten temat.

Bateria i zasilacz
• MacBook Pro 14”:
» do 11h przeglądania internetu na Wi-Fi (6 godzin krócej od MacBooka Pro 13” z M1),
» do 17h odtwarzania wideo przez Apple TV app (3 godziny krócej od
MBP13 z M1),
» zintegrowana 70 Wh bateria (MBP13 miał 58,2 Wh),
» zasilacz 67 W dla modelu z M1 Pro z 8-core CPU i 96 W dla modelu
M1 Pro lub M1 Max z 10-core CPU.
• MacBook Pro 16”:
» do 14h przeglądania internetu na Wi-Fi (3 godzin dłużej od MacBooka Pro 16” late 2021 z Intelem),
» do 21h odtwarzania wideo przez Apple TV app (10 godzin dłużej od
MBP16 z Intelem),
» zintegrowana 100 Wh bateria (maksymalny dopuszczalna pojemność na pokładzie samolotu) ,
» zasilacz 140 W dla wszystkich odmian.

SoC
Apple do nowych MacBooków Pro 14” i 16” oferuje nowe SoC, w dwóch
odmianach – M1 Pro lub M1 Max. Dodatkowo, oba te SoC dostępne są
w różnych konfiguracjach.
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M1 Pro
• Wersje M1 Pro:
» 8-core CPU | 14-core GPU | 16-core Neural Engine (tylko
w MacBook Pro 14”),
» 10-core CPU | 14-core GPU | 16-core Neural Engine (tylko
w MacBook Pro 14”),
» 10-core CPU | 16-core GPU | 16-core Neural Engine.
• 10-core CPU jest w konfiguracji 8+2, czyli 8 rdzeni wydajnościowych i 2 rdzenie oszczędnościowe. Apple nie określiło
konfiguracji 8-core CPU, ale spodziewam się 6+2.
• RAM – przepustowość do 200 GBps (porównaj z M1 Max).
• RAM – 16 lub 32 GB dla M1 Pro.
• Media engine (porównaj z M1 Max):
» sprzętowa akceleracja H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW,
» silnik enkodujący i dekodujący wideo,
» silnik enkodujący i dekodujący ProRes.

M1 Max
• Wersje M1 Max:
» 10-core CPU | 24-core GPU | 16-core Neural Engine
» 10-core CPU | 32-core GPU | 16-core Neural Engine
• 10-core CPU jest w konfiguracji 8+2, czyli 8 rdzeni
wydajnościowych i 2 rdzenie oszczędnościowe.
• RAM – przepustowość do 400 GBps.
• RAM – 32 lub 64 GB dla M1 Max.
• Media engine:
» sprzętowa akceleracja H.264, HEVC, ProRes
i ProRes RAW,
» dwa silniki enkodujące i dekodujące wideo,
» dwa silniki enkodujące i dekodujące ProRes.
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MacBook Pro 14” - Podstawowe konfiguracje
MacBook Pro 14''

SoC

CPU

GPU Neural Engine RAM

SSD

Cena

late 2021

M1 Pro

8-core

14-core

16-core

16 GB

512 GB

10799 PLN

late 2021

M1 Pro

10-core

16-core

16-core

16 GB

1 TB

13299 PLN

MacBook Pro 14” - Dopłaty
MacBook Pro 14''

Opcja

Dopłata

late 2021

M1 Pro | 10-core CPU | 14-core GPU

1000 PLN

late 2021

M1 Pro | 10-core CPU | 16-core GPU

1500 PLN

late 2021

M1 Max | 10-core CPU | 24-core GPU

1000 / 2500 PLN

late 2021

M1 Max | 10-core CPU | 32-core GPU

2000 / 3500 PLN

late 2021

32 GB RAM

2000 PLN

late 2021
		

64 GB RAM
(wymaga M1 Max za min. 1000 lub 2500 PLN)

2000 PLN

late 2021

1 TB SSD

1000 PLN

late 2021

2 TB SSD

3000 PLN

late 2021

4 TB SSD

6000 PLN

late 2021

8 TB SSD

12000 PLN

late 2021
		

Zasilacz USB-C o mocy 96 W
(tylko dla M1 Pro 8-core)

100 PLN

MacBook Pro 16” - Podstawowe konfiguracje
MacBook Pro 16''

SoC

CPU

GPU Neural Engine RAM

SSD

Cena

late 2021

M1 Pro

10-core

16-core

16-core

16 GB

512 GB

13299 PLN

late 2021

M1 Pro

10-core

16-core

16-core

16 GB

1 TB

14299 PLN

late 2021

M1 Max

10-core

32-core

16-core

32 GB

1 TB

18299 PLN

MacBook Pro 16” - Dopłaty
MacBook Pro 16''

Opcja

Dopłata

late 2021

M1 Max | 10-core CPU | 24-core GPU

1000 PLN

late 2021

M1 Max | 10-core CPU | 32-core GPU

2000 PLN

late 2021

32 GB RAM

2000 PLN

late 2021
		

64 GB RAM
(wymaga M1 Max za min. 1000 PLN)

2000 PLN

late 2021

1 TB SSD

1000 PLN

late 2021

2 TB SSD

2000 / 3000 PLN

late 2021

4 TB SSD

5000 / 6000 PLN

late 2021

8 TB SSD

11000 / 12000 PLN

late 2021
		

Zasilacz USB-C o mocy 96 W
(tylko dla M1 Pro 8-core)

100 PLN

Dwie ceny w przy jednej pozycji oznaczają różną dopłatę zależnie od wybranego modelu podstawowego.

SPRZĘT

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

121

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G
– kompromis, którego nie czuć

Rynek tabletów wygląda obecnie zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat
temu. Widać wyraźny podział na prostsze urządzenia przeznaczone
do obsługi multimediów i bardziej profesjonalne, mające zastępować
laptopa również do pracy. Galaxy Tab S7 FE 5G należy do tej drugiej
kategorii i to pomimo bardzo atrakcyjnej ceny.
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Design
Design tabletów jest jeszcze bardziej przewidywalny niż w przypadku smartfonów.
Tworząc wersję FE (a więc Fan Edition, czyli
trochę niższe parametry, ale i odpowiednio
zmniejszona cena), Samsung wziął obudowę
zwykłego Galaxy Tab S7 i nieznacznie zmienił jej tył, rezygnując z ozdobnego paska
wychodzącego spod wystającego aparatu.
Obudowa jest aluminiowa, front pokryto
oczywiście szkłem, a 12,4-calowy wyświetlacz
otacza całkiem wąska (jak na tablet) ramka.
Jej szerokość jest optymalna, by trzymać urządzenie w dłoni, a jednocześnie nie dotykać
przypadkiem ekranu. Tablet jest duży, ale
zgrabny, głównie dzięki niewielkiej grubości
(6,3 mm) i przyzwoitej wadze (nieco ponad
600 g). W oczy rzuca się natychmiast pozioma
domyślna orientacja urządzenia. Przednia
kamera znajduje się na środku jednego z dłuższych boków, na nim też mamy zarówno
przycisk blokady, jak i regulację głośności. Na
przeciwległą krawędź trafiło fizyczne złącze
klawiatury (do dokupienia osobno).
Tablet ma głośniki stereo, umieszczone na
krótszych bokach, bliżej górnej krawędzi
(zakładając, że tablet jest podłączony do
klawiatury). Do ładowania służy USB-C, nie
ma tu żadnych dodatkowych portów typu
mini Jack. Z tyłu znalazła się niewielka wyspa
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z pojedynczym obiektywem i mikrofonem. Tu również wszystkie napisy
są umieszczone wzdłuż dłuższej krawędzi urządzenia. W żaden sposób
nie oznaczono natomiast miejsc, w których można magnetycznie zaczepić
rysik S Pen. Jedno znajduje się na wysokości aparatu, drugie natomiast jest
na górnej krawędzi tabletu, dzięki czemu wygodnie można zamocować go
podczas korzystania z klawiatury. W żadnym z nich nie trzyma się jednak
zbyt mocno, dlatego warto dokupić etui, mające dodatkową klapkę na to
akcesorium. Rysik sprzedawany jest w komplecie z tabletem, natomiast
można też nabyć jego bardziej zaawansowaną wersję, S Pen Pro. Galaxy
Tam S7 FE 5G występuje na naszym rynku w trzech kolorach: czarnym, zielonym i srebrnym.

Obraz i dźwięk
Do Galaxy Tam S7 FE 5G trafił duży, bo aż 12,4-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli (WQXGA). Wykonano go
w technologii TFT, niemniej kąty widzenia są bardzo dobre, a nasycenie
kolorów, choć zauważalnie mniejsze niż w ekranach OLED, stoi na zadowalającym poziomie. Dobrze wypada też jasność wyświetlacza, da się
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z niego korzystać na zewnątrz, nawet w słoneczny dzień. Częstotliwość
odświeżania to 60 Hz i dokładnie tego spodziewałem się po tablecie ze
średniej półki. Ekran doskonale sprawdza się przede wszystkim z multimediami, filmy wypełniają go niemal całkowicie. Wyświetlacz nadaje się też
dobrze do pracy na podzielonym ekranie oraz podczas pracy w trybie DeX
(który również bazuje na wielu oknach jednocześnie). W pionie również
jest wygodnie, aczkolwiek trzeba chwili, by przyzwyczaić się do układu
treści. Obraz jest świetnie uzupełniany przez dźwięk z głośników stereo.
Firmowane są logo AKG i nie jest ono tylko ozdobą. Brzmią bardzo dobrze
i szczegółowo, są też głośne, bez trudu przebijają dźwięk odkurzacza czy
okapu. Tablet wspiera Dolby Atmos i to też słychać, głośniki grają szeroko,
budując odczuwalną przestrzeń. Cały czas trzeba mieć oczywiście na uwadze, że oceniam je przez pryzmat tego, w jakim urządzeniu je zainstalowano, niemniej jak na tablet, wypadają świetnie.
Choć Galaxy Tab S7 FE 5G nie jest sprzętem zaprojektowanym do robienia
zdjęć, to znalazły się w nim dwa aparaty. Ten tylny ma matrycę o rozdzielczości 8 MP, nagrywa wideo w 1080p i 30 FPS. Jest poprawny – w zupełności wystarczy do skanowania dokumentów, jedynym elementem, którego
mi zabrakło, jest dioda doświetlająca. Ma oczywiście kilka trybów pracy,
takich jak tryb nocny (całkiem niezły), panorama czy ustawienia manualne,
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niemniej zakładam, że będzie raczej rzadko wykorzystywanym dodatkiem. Inaczej wygląda to z przednią kamerą, która wykorzystywana będzie
zapewne znacznie częściej, przede wszystkim do rozmów wideo. Oprogramowanie tabletu pozwala na utrzymywanie twarzy w centrum kadru, oczywiście w ograniczonym zakresie. Z podobnych rozwiązań korzystają choćby
producenci zewnętrznych kamer internetowych. Galaxy Tab S7 FE 5G ma
trzy mikrofony, w tym dwa umieszczone na krawędziach i jeden z tyłu. Bardzo dobrze zbierają dźwięk i to nawet wtedy, gdy jesteśmy kilka kroków
od tabletu. W sprzęcie, który ma sprawdzać się nie tylko w rozrywce, ale
i w pracy, uważam to za bardzo ważny element, szczególnie teraz.

W komplecie z Galaxy Tab S7 FE 5G dostajemy standardową
wersję S Pen, która magnetycznie zaczepia się do obudowy.

Notowanie
Samsung pozostaje jednym z nielicznych producentów, którzy rozwijają wykorzystanie w obsłudze rysika. Dzięki serii smartfonów Note jego
doświadczenie jest ogromne, a jakość rozwiązań sprawia, że po prostu się
sprawdzają. Co prawda pomiędzy kolejnymi generacjami urządzeń różnice nie są zawsze mocno odczuwalne, jednak dokładnie na tym polega
dopracowywanie funkcji i urządzeń. Koncepcja cyfrowego notatnika
zastępującego ten papierowy bardzo do mnie przemawia, zwłaszcza że
pracuję nie tylko z tekstem, ale i z rysunkami technicznymi oraz zdjęciami.
W przypadku tabletu z rysikiem notowanie w ten sposób jest znacznie
wygodniejsze i szybsze niż na jakimkolwiek innym urządzeniu, o ile tylko
mamy rysik. W komplecie z Galaxy Tab S7 FE 5G dostajemy standardową
wersję S Pen, która magnetycznie zaczepia się do obudowy. Nie wymaga
ładowania, jest też niezwykle lekki i pewnie leży w dłoni – jego powierzchnia jest matowa, a w dotyku przypomina gumę. Ma pojedynczy przycisk,
który oczywiście można skonfigurować, a jego jeden bok jest spłaszczony,
by dobrze przylegać do płaskich boków tabletu. Rozpoznaje 4096 poziomów nacisku, co pozwala uzyskać bardzo naturalnie wyglądające linie przy
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użyciu różnych narzędzi. S Pen byłby jednak bezużyteczny bez świetnego
oprogramowania. Samsung oferuje rozbudowaną aplikację do notowania,
która pozwala nie tylko łączyć tekst pisany na klawiaturze z obrazkami
i odręcznymi rysunkami, ale oferuje też rozpoznawanie pisma. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by notatki zrobione rysikiem przetworzyć na tekst. Funkcja działa dobrze, o ile piszemy w miarę czytelnie i równo. Pozwala zaznaczyć w istniejącym już tekście maszynowym miejsce, w którym chcemy
coś dopisać ręcznie, tekst dodawany jest co kilka słów (a możemy wprowadzać go w dowolnym miejscu ekranu, i tak pojawi się w tym wskazanym).
Obsługiwany jest język polski – to wcale nie oczywista rzecz. Urządzenie
ma też zainstalowaną osobną aplikację do notowania bezpośrednio na
plikach PDF. Korzystam z niej do podpisywania dokumentów i wypełniania ich, a także do robienia drobnych notatek. Jest banalna w obsłudze
i ma dostęp do systemowego menadżera plików (któremu, swoją drogą,
też niczego nie brakuje). Oprócz notatek Galaxy Tab S7 FE 5G pozwala też
wykorzystać rysik bardziej kreatywnie. Wraz z urządzeniem dostajemy
6 miesięcy subskrypcji w aplikacji Clip Studio Paint, będącej zaawansowanym narzędziem do tworzenia grafiki. Inną przydatną aplikacją pozwalającą
skorzystać z potencjału rysika jest Canva, służąca do projektowania na
przykład grafik do postów w serwisach społecznościowych.
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System i wydajność
Wspominałem już wiele razy, że One UI
jest moją ulubioną nakładką na Androida.
W wersji 3.1 to się nie zmieniło – wprowadza
sporo zmian wizualnych względem czystego
Androida, natomiast nie wywraca logiki
systemu, przez co bez problemu można się
w nim odnaleźć. Niemniej system ma wiele
funkcji, które na co dzień bardzo się przydają. Niezmiennie do tabletu da się podłączyć zarówno monitor na USB-C, zewnętrzną
pamięć, HUB z Ethernetem i kilkoma gniazdami czy kartę dźwiękową. I wszystko działa,
tak po prostu. Jest też wspomniany już DeX,
czyli alternatywny interfejs przypominający
układem ten z PC, dostosowany do obsługi
myszą i klawiaturą. Da się go uruchomić
zarówno na zewnętrznym ekranie, jak i bezpośrednio na tablecie. Wszystkie dane z notatek, kontaktów i innych aplikacji Samsunga
synchronizują się z chmurą, co przydaje się
zwłaszcza wtedy, gdy tablet nie jest naszym
jedynym urządzeniem z serii Galaxy. Duży
ekran pozwala wygodnie pracować na kilku
oknach. W trybie DeX doświadczenie jest zbliżone do tego z PC, a każdą z aplikacji można
przesunąć w dowolne miejsce wyświetlacza,
nie ma też większych ograniczeń ze zmianą
ich rozmiaru. W standardowym interfejsie
Androida mamy natomiast widok podzielonego ekranu, na którym znajdują się trzy

127

SPRZĘT

128

aplikacje (domyślnie jedna na połowie ekranu i dwie na drugiej połowie,
jedna nad drugą, ale proporcje można zmienić), a także do pięciu wyskakujących okien. Dokładnie tak samo jest w przypadku składanego Galaxy
Z Fold3. Nowe aplikacje otwieramy z wysuwanego z krawędzi ekranu
paska, nazwanego Edge Panel. Pozwala on zapisać ulubione programy oraz
zapamiętać widoki podzielonego ekranu, by od razu uruchamiać okna
w wybranej konfiguracji. Tablet dobrze działa nawet przy maksymalnej
liczbie otwartych okien, ich obsługa, dzięki dużemu ekranowi, nie sprawia
problemu. One UI 3.1 zawodzi właściwie tylko w jednym aspekcie: ekranowa
klawiatura nie należy do najwygodniejszych, pomimo możliwości podzielenia jej nie udało mi się znaleźć wygodnej konfiguracji ani do pisania w pionie, ani w poziomie.
Specyfikacja Galaxy Tab S7 FE 5G nie należy do topowych, niemniej
z powodzeniem wystarcza do codziennego użytkowania. Procesor to
8-rdzeniowy Snapdragon 750 (w przypadku modelu bez łączności 5G
zastąpiono go Snapdragonem 778G), ponadto tablet ma 6 GB pamięci RAM
i 128 GB pamięci ROM, którą dodatkowo można rozszerzyć kartą microSD
aż do 1 TB. Wersję bez 5G można kupić w wariancie z 4 lub 6 GB pamięci
RAM, w przypadku testowanego modelu takiego wyboru już nie ma. Świetnie wypada bateria, która ma 10 090 mAh pojemności i rozładowuje się
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bardzo powoli. Jeśli nie gramy, nie rozładujemy jej w ciągu 8-godzinnego
dnia pracy, wystarcza na około 10–14 godz. korzystania z urządzenia. Czas
ten jest oczywiście uzależniony od tego, do czego go używamy. Galaxy
Tab S7 FE 5G można szybko naładować, o ile skorzystamy z odpowiedniej
ładowarki. Jeśli dokupimy 45-watową, obsługującą Super Fast Charging,
ładowanie od 0 do 100% zajmuje około 90 minut. W komplecie z tabletem
dostajemy jednak słabszą ładowarkę o mocy 15 W, napełniającą akumulator odpowiednio wolniej.

Podsumowanie
Zazwyczaj na średniej półce producenci muszą iść na odczuwalny kompromis między funkcjami i jakością a ceną urządzenia. W przypadku Galaxy
Tab S7 FE 5G nie obyło się bez pewnych ustępstw, ale nie wpływają one na
ogólny odbiór urządzenia. Oprogramowania nie pozbawiono funkcji znanych z droższych modeli, a jakość wykonania urządzenia nie pozostawia
nic do życzenia. Podoba mi się również to, że do tabletu można podłączyć
klawiaturę, która znacznie zwiększa jego możliwości i czyni z niego niezłą
alternatywę również dla klasycznego laptopa.

Samsung Galaxy 		
Tab S7 FE 5G
•
•
•
•

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

Plusy:
• świetna bateria
• bardzo dobre głośniki
Minusy:
• słabe magnesy trzymające rysik
Cena: ok. 2400 PLN
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Sony Xperia 1 po raz trzeci
Z serią Xperia 1 jestem od początku. Miałem możliwość przetestować
poprzednie dwa modele i nie inaczej jest z najnowszym produktem Sony.
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Jeśli ktoś spodziewał się po Xperii 1 III rewolucji, to zapewne się zawiedzie.
Trzecia odsłona flagowca od Sony to niemal ta sama bryła, co poprzednio.
Ale to akurat według mnie zaleta – smartfony tej serii zaliczam do jednych
z lepiej leżących w ręku. Wszystko dzięki wyróżniającej się na tle konkurencji budowie – wąskiej i długiej. Różnica względem modelu ubiegłorocznego występuje natomiast w grubości – Xperia 1 III jest o 0,6 mm grubsza
(8,2 mm vs 7,6 mm). Jest też prawie 5 g cięższa (186 g vs 181,4 g). To drugie
może być zasługą większego ogniwa (4500 mAh vs 4000 mAh).
Najnowszy produkt Sony dostępny jest w polskiej dystrybucji w dwóch
kolorach – czarnym i fioletowym. Obudowa ma aluminiową ramkę, plecy
chroni Gorilla Glass 6, natomiast ekran – najnowszej generacji Gorilla Glass
Victus. A jeśli już przy ekranie jesteśmy, to jego parametry nie różnią się
zbytnio od poprzednika. Mamy tę samą rozdzielczość (1644 × 3840 pikseli),
tę samą gęstość (643 PPI) i te same, kinowe proporcje (21:9). Dużą nowością
jest natomiast kwestia odświeżania. Choć konkurencyjne modele zdecydowały się na ten krok już trochę wcześniej, to Sony dodało odświeżanie
z częstotliwością 120 Hz dopiero teraz. Lepiej późno niż wcale. Odczucia
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z użytkowania takiego ekranu są bardzo przyjemne. W połączeniu z najnowszymi podzespołami (CPU – Snapdragon 888 oraz GPU – Adreno 660
i 12 GM RAM) wszystko śmiga, aż miło.
Poprzednie modele skupiały się na robienie zdjęć i filmów. Tym razem
jest podobnie, ale dochodzi jeszcze jeden ważny czynnik. Duży nacisk
w modelu Xperia 1 III Sony położyło na granie. Wspomniane odświeżanie
ekranu ma w tym ogromną rolę. Poza tym zostały dodane pomocne narzędzia dostępne bezpośrednio z gry. Dzięki nim można na przykład ustawić
obszary dotykowe, preferencje powiadomień, a nawet strumieniowanie
rozgrywki. Granie wiąże się ze sporym zużyciem prądu. To przekłada się
na szybsze rozładowanie baterii. Jej ładowanie w trakcie grania wiązałoby
się ze wzrostem temperatury, co na dłuższą metę nie byłoby komfortowe
w użyciu. Dlatego podczas grania, gdy podłączymy Xperię 1 III do ładowarki,
prąd dostarczany jest bezpośrednio do podzespołów z ominięciem baterii.
To skutecznie zapobiega przegrzewaniu się urządzenia. W kwestii grania
pozostaje też kwestia dźwięku. Co prawda wbudowane głośniki stereo grają
całkiem znośnie, ale nic nie zastąpi porządnych słuchawek. Te podłączymy
bezprzewodowo przez Bluetooth lub standardowym kablem audio Jack
(o dziwo złącze Jack nie chce umrzeć, jak to sugerowała pewna firma…).
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Wracając do filmów i zdjęć: te pierwsze otrzymały możliwość nagrywania
w 120 klatkach na sekundę w jakości 4K oraz 240 kl./s przy 1080p. Sony
stosuje w swoich aparatach i kamerze optykę z najwyższej półki. Oprogramowanie do nagrywania filmów i robienia zdjęć jest w Xperii 1 III bardzo
rozwinięte. Mnogość konfiguracji może przytłoczyć, ale z drugiej strony
pozwala na osiągnięcie zamierzonego przez nas efektu. Oczywiście pod
warunkiem, że wiemy, jak to zrobić. Dla reszty (w tym mnie) aparat oferuje
na przykład tryb podstawowy, który automatyzuje cały proces. Zamiast
pisać dalej o technikaliach, warto przyjrzeć się efektom. A te są świetne.
Zresztą, zobaczcie sami kilka zdjęć z mojej wycieczki do Trójmiasta.
Podsumowując, Sony Xperia 1 III to ewolucja względem poprzedniego
modelu. Wszystkie dobre cechy zostały zachowane, a dodano kilka świetnych nowości ze 120 Hz odświeżaniem na czele i rozwiniętymi możliwościami grania. To flagowiec pełną gębą. Świadczy o tym nawet jego cena,
oczywiście jak na flagowiec przystało – wysoka – 5 799 PLN. Jeśli jednak
ktoś zdecyduje się na jego zakup, to nie będzie zawiedziony!
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Xiaomi MiBand 6 z NFC
– płatności, po prostu

Zaledwie kilka miesięcy temu pojawiła się 6. generacja Xiaomi MiBand,
teraz natomiast w sklepach pojawiła się jej udoskonalona wersja.
Różnica jest tylko jedna, za to znacząca: wreszcie możemy nią płacić.
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MiBand 6 NFC wygląda i działa identycznie, jak wersja bez płatności, jeśli
chcecie poczytać o niej więcej, zapraszam do lipcowego wydania iMaga-

zine. Zmienił się jedynie jeden detal, jakim jest złota obwódka zatrzasku
paska (wcześniej była czarna). Xiaomi dopiero wchodzi z płatnościami na
nasz rynek, przez co obecnie płacenie opaską jest możliwe jedynie kartami
Banku Pocztowego, ZEN Card oraz mBanku. W planach jest oczywiście
rozszerzenie tej puli o kolejne banki. Proces dodawania karty jest dość
prosty, odbywa się w całości za pośrednictwem aplikacji Mi Fit, służącej
też do obsługi opaski. W MiBand 6 należy ustawić 6-znakowy kod zabezpieczający, by móc aktywować płatności. Następnie skanujemy kartę lub
wprowadzamy jej numer, po czym czekamy na aktywację. Proces trwa
kilka minut, podczas których nie powinniśmy wyłączać aplikacji. W międzyczasie na ekranie wyświetlają się instrukcje dotyczące obsługi funkcji,
przewijają się jednak za szybko, by je odczytać.
Po aktywacji karty można od razu korzystać z płatności. Opaska musi
być odblokowana, a więc po zdjęciu jej musimy wpisać kod. Urządzenie
zapyta też o niego, jeśli nie był wpisywany w ciągu ostatnich 24 godzin
(a biorąc pod uwagę to, że bateria w MiBand 6 NFC trzyma równie długo,
co w standardowej wersji, będziemy rzadko ją zdejmować). Płacenie
jest całkiem szybkie, wystarczy przesunąć główny ekran w lewo, by
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pojawiła się lista dostępnych kart. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie, z której
karty korzystamy – od tego momentu
mamy 60 sekund na zapłacenie. Idealnie
byłoby, gdyby dało się pominąć choćby
proces potwierdzania karty, to zawsze
krok mniej, a płatność byłaby możliwa
po jednym geście na ekranie.
Cieszę się, że Xiaomi dołączyło do firm
oferujących płatności w swoich produktach. W przypadku MiBand 6 jest to o tyle
ważne, że opaska jest jedną z najtańszych
na rynku, oferując przy tym mnóstwo
funkcji i wygodną obsługę. Spodziewam
się, że wraz z rozszerzaniem listy obsługiwanych banków, popularność MiBand
6 z NFC bardzo wzrośnie.

Xiaomi MiBand 6
z NFC 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• łatwa konfiguracja płatności
Minusy:
• mała liczba obsługiwanych banków
Cena: 250 PLN
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Przegląd akcesoriów
do nowości Apple
Obecny rok jest bardzo dobrym czasem dla producentów akcesoriów
do sprzętu Apple. Pojawiły się AirTagi, a iPhone'y różnią się od
poprzedników na tyle, że nie pasują do nich choćby etui ze starszych
modeli. Trzeba więc zaopatrzyć się w nowe akcesoria. Tylko jakie?

MiLi Mag-SoundMate
MagSafe stosowane jest przede wszystkim do ładowania smartfona, ewentualnie do trzymania go w uchwycie. MiLi Mag-SoundMate to natomiast głośniki, które przyczepia się w ten sposób do iPhone’a. Komunikacja odbywa
się przez Bluetooth, niestety smartfon nie pozwala też zasilać przez to złącze
zewnętrznych akcesoriów. MiLi Mag-SoundMate oferuje całkiem głośny i czysty dźwięk, aczkolwiek jedynie z minimalną ilością niskich tonów. Jeśli mamy
dwa takie głośniki, możemy sparować je w zestaw stereo (wystarczy powiązać
z telefonem tylko jeden, a drugi włączyć, przytrzymując przycisk przez kilka
sekund). To już bardzo przydatna funkcja, szczególnie do oglądania filmów.

Cena: 139 PLN
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JCPAL Preserver Glass
Choć szkło wykorzystywane w iPhone'ach jest coraz
mocniejsze, wciąż może się rysować i pękać przy uderzeniu. Preserver Glass dobrze przed tym zabezpiecza,
a dzięki temu, że w nowych modelach smartfonów
Apple głośnik przeniesiono wyżej, szyba jest jeszcze
mniej widoczna (nie ma otworu, a jedynie niewielkie wycięcie na ten element). Szkło bardzo łatwo się
nakłada, w komplecie dostajemy oczywiście wszystkie
niezbędne do tego akcesoria. Na co dzień sprawdza się
dobrze, owszem, jeśli nie używamy etui, to jego krawędzie są widoczne, gdy spojrzymy na telefon od boku.
Nie czuć go jednak pod palcami, ponadto zbiera stosunkowo niewiele odcisków.

Cena: 119 PLN

JCPAL EasyOn MagSafe
Grip Stand
MagSafe jest jednym z moich ulubionych rozwiązań, jakie Apple wprowadziło ostatnio do iPhone'ów. EasyOn
pozwala wykorzystać je do ustawienia
telefonu w poziomie na biurku, jest też
niewielkim uchwytem. Do podstawki
wkładamy kabel z końcówką MagSafe,
możemy też przeciągnąć go przez
otwór w tylnej części akcesorium, by
nie plątał się po biurku. Podstawkę
zrobiono z gumy, na tyle sztywnej, by
telefon był stabilny na blacie.

Cena: 79 PLN
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HI5 Short Leather AirTag Case
Lokalizator Apple jest na tyle mały, że dość
łatwo opracować do niego akcesoria. Brelok od HI5 jest bardzo podobny do tego od
Apple: wykonano go ze skóry, zamykany
jest na zatrzask i ma spore, płaskie kółko
do mocowania kluczy. Różnicą jest przede
wszystkim cena i dostępna paleta kolorów.
Do wyboru jest wersja czarna, czerwona oraz
żółta. Brelok bardzo dobrze przylega do AirTaga, a zatrzask jest mocny, nie ma ryzyka, że
przypadkowo rozepnie się podczas wyciągania kluczy z kieszeni.

Cena: 99 PLN

JCPAL iGuard DualPro Case
O tym, jak nasz smartfon dokładnie wygląda,
można łatwo zapomnieć – wystarczy po zakupie wrzucić go w etui. Przezroczysta wersja
wydaje się sensownym kompromisem, a iGuard DualPro nie dość, że odsłania właściwie
całe urządzenie, to dodatkowo jest bardzo
dobrej jakości. Na szczególną uwagę zasługują srebrne, plastikowe przyciski, które są
osobnymi elementami, a tym samym mają
doskonale wyczuwalny skok. Ich kolor sprawia
jednak, że etui najlepiej zgrywa się z białą wersją smartfona. iGuard DualPro dobrze zabezpiecza też ekran i aparaty, oba te elementy
otoczone są lekko wystającą ramką. Szkoda
jedynie, że obudowa nie wspiera MagSafe.

Cena: 69 PLN
Tekst powstał we współpracy z ZG Sklep.
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Logitech Combo Touch
dla iPada Air 4 – otwórz się
na nowe możliwości
iPad Apple nie jest komputerem, a jednocześnie jest komputerem i to
prawdopodobnie takim, który sprzedaje się najlepiej w dziejach. Ale
aby rzeczywiście był komputerem, potrzebujemy myszki i klawiatury,
tego przynajmniej nauczyły nas ostatnie dekady. I tu z pomocą
przychodzi Logitech i jego akcesorium w postaci Combo Touch.

SPRZĘT

141

O Combo Touch dla iPadów Pro czy nawet podstawowego iPada już pisaliśmy na łamach iMagazine kilkukrotnie. Teraz miałem okazję użytkować
tę obudowę z iPadem Air 4 oraz swoim iPadem Pro 11 (2018). Obudowa jest
kompatybilna z nimi i pasuje jak ulał, działa również świetnie. Tym razem
opisując tę obudowę, chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, jak dokupując akcesorium od Logitech za ok. 600 PLN, można zredefiniować użytkowanie swojego iPada.
Sam Combo Touch wykonany jest bardzo solidnie i zapewnia porządne zabezpieczenie dla samego iPada. Gdybym używał Combo Touch od lat, to mój iPad
Pro na pewno nie wyglądałby tak, jak wygląda i udałoby się uniknąć pęknięcia szyby. Niestety ta solidność Combo ma też wadę w postaci dużej wagi.
iPad Pro czy iPad Air z tą klawiaturą robi się znacznie cięższy. Różnica między
Combo a chociażby klawiaturą Folio od Apple jest drastyczna i trzeba mieć to
na uwadze. Z tego też powodu u mnie Combo Touch finalnie będzie obudową
wyjazdową i używaną zawsze tam, gdzie będę potrzebował pracy na iPadzie
jako na tradycyjnym notebooku, czyli korzystania z klawiatury, a sporadycznie
także myszki, a w tym przypadku – gładzika.
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Istotne jest to, że Combo oferuje wygodną
klawiaturę z podświetlaniem i przyzwoitym jak na tak płaskie urządzenie
poczuciem stukania w klawisze oraz iście
Macowy gładzik. Są tu gesty, jest tu przewijanie dwoma palcami i wszystko to, co
znamy właśnie z nawigacji w gładzikach
Apple, a czego nie ma lub nie działa tak,
jak powinno w co najmniej 90% laptopów
pozostałych producentów. Za to wielkie
ukłony dla Logitecha.
iPad Air w przeciwieństwie do iPada Pro
to wybór rozsądny i dobry dla tych, którzy chcą na iPadzie konsumować treści,
będą go używać głównie jako przeglądarki
internetowej, dostępu do swoich zdjęć itd.
Nowoczesny design, większa pojemność
i jednak większe możliwości czy przewidywalnie dłuższa dostępność aktualizacji
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sprawia, że to dla wielu lepszy wybór
niż podstawowy model, chociaż oczywiście różnica w cenie też jest znacząca.
Niemniej iPad Air 4 to w tej chwili dobry
wybór rozsądnego komputera na lata.
Będę upierał się przy stwierdzeniu, że
komputera, ponieważ właśnie obsługa
klawiatury i myszy, którą daje obudowa
Combo Touch (za 1/3 ceny względem
Magic Keyboard) sprawia, że dla osób
na co dzień niezmuszonych pracować
na komputerze, a potrzebujących komputera w domu, jest to sprzęt w pełni
wystarczający. A wierzę, że Apple w iPad
OS te możliwości jeszcze bardziej poszerzy, chociażby za sprawą lepszej obsługi
monitorów zewnętrznych (niestety na
konta użytkownika się nie zanosi). Jeśli
dodamy do tego dalszy rozwój aplikacji tworzonych równocześnie pod iOS/
iPadOS/MacOS, to te zastosowania iPada
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znacząco się poszerzają i dziś w pracy na iPadzie ograniczeń jest znacznie
mniej niż 10 lat temu.
Jednocześnie to właśnie Combo Touch otwiera te duże możliwości pod
względem swobodnego pisania, wygodnego przeciągania i upuszczania
czy też korzystania z Excela w najbardziej przystępny sposób, zapewniając nam „doświadczenia z produktem Apple”.
Oczywiście teoretycznie możemy kupić tańszą, chińską obudowę z klawiaturą Bluetooth, możemy nabyć zewnętrzną klawiaturę, a nawet mysz
czy gładzik. Natomiast żadne z tych akcesoriów nie da nam poczucia,
że jest integralną częścią urządzenia, jak Logitech Combo. To taka przepustka do większych możliwości i jestem pewien, że warto przemyśleć ten zakup jako uzupełnienie możliwości Waszego iPada lub iPada
Waszych bliskich.

fot. Two Mann Studios

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl
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Profoto B10

– mobilna lampa
Pojęcie fotografii mobilnej – przeze mnie nielubiane, bo każda, prawie
każda fotografia jest mobilna – funkcjonuje w obiegu i odnosi się do
zdjęć wykonywanych smartfonem. Jednak zdjęcie to nie tylko „aparat”
rejestrujący obraz. To przede wszystkim światło. Właśnie tu sprawdza
się lampa szwajcarskiego producenta Profoto – model B10, niewielka
gabarytowo, potężna w mocy.

fot. Two Mann Studios
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Umiejętne wykorzystanie światła jest
sztuką. Bez względu na to, czym fotografujemy, aparatem średnioformatowym,
bezlusterkowcem, a może smartfonem,
oświetlenie domaga się tyle samo uwagi.
Lampy studyjne wymagają wprawy
w obsłudze, statywów, modyfikatorów
oświetlenia, zasilania o dużej mocy – zatem
dostępu do sieci elektrycznej lub dużych
akumulatorów. Małe lampy sprawdzają się
w reportażu, przy pracy studyjnej potrzeba
więcej mocy, a to zawsze wiązało się
z większym sprzętem i bardziej skomplikowanymi konfiguracjami. Do teraz.
Lampa produkcji Profoto, która trafiła do
mnie na testy, to model B10 – sprzęt studyjno-reporterski – maluch o dużej mocy.
W niedużej kompaktowej obudowie
mamy zamkniętą moc 250 W wraz z zasilaniem! Do niedawna taka moc wymagała
podłączenia do sieci lub drogich, ciężkich

fot. Joseph Radhik
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akumulatorów. Źródłem światła są diody
LED o maksymalnej jasności 2500 lumenów,
z możliwością płynnej regulacji 10–100%
jasności i zmiennej temperaturze barwnej
w zakresie 3000–6500 Kelvinów z CRI 96%.
Lampa obsługuje synchronizację błysku TTL
i HSS. B10 może pracować w trybie lampy
błyskowej – dla fotografów, ale również
jako lampa światła ciągłego dla filmowców.
Wymienny akumulator pozwala na około 400
błysków z pełną mocą lub 75 min świecenia
ciągłego, co jest imponującym wynikiem.
Lampą sterujemy za pomocą pokrętła i dwóch
przycisków umieszczonych z tyłu obudowy
pod wyświetlaczem. Dzięki wbudowanemu
BT możemy sterować nią za pomocą aplikacji
mobilnej Profoto Control, która pozwala na
pełną kontrolę nad parametrami świecenia.
Oprócz tego producent udostępnił aplikację
Profoto Cam, która umożliwia robienie zdjęć
smartfonem z synchronizacją błysku z B10.
„Prawdziwa” lampa błyskowa do telefonu.
Dobre źródło światła to jedno, ale ważne jest
panowanie nad nim. Stąd w fotografii czy
filmie używa się wszelkiego rodzaju modyfikatorów światła – rozpraszających softboksów, koncentrujących tubusów, filtrów
zmieniających kolor i innych. Z B10 możemy
ich wszystkich używać. Producent zapewnia
całą gamę modyfikatorów. Mocuje się łatwo za
pomocą bardzo prostego w obsłudze systemu
magnetyczno-zaciskowego.
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To wszystko powoduje, że B10 idealnie sprawi się na małym planie fotograficznym/filmowym w plenerze, np. tam, gdzie warunki nie pozwalają
na podłączenie się do prądu, chcemy mieć większą kontrolę nad światłem
i móc zastosować „kontrę” dla naturalnego światła. Przez te kilka dni, kiedy
miałem do dyspozycji egzemplarz testowy, służył mi on jako lampa reporterska większej mocy, do nagrywania krótkich wypowiedzi albo jako światło
efektowe do małego projektu wideo. Niestety na porządną sesję zdjęciową,
z modelem/modelką nie udało nam się zgrać czasowo. Same próby jednak
pokazują szerokie możliwości wykorzystania tej „małej” lampy.
Z racji kompaktowej wielkości lampy akcesoria też są nieduże. Wraz z ładowarką, parasolką, filtrami i telefonem do robienia zdjęć B10 mieści się w niedużym plecaku. Największym elementem zestawu jest statyw przytroczony
do plecaka. Mobilne studio fotograficzno-filmowe dzięki Profoto B10 nabrało
innego wymiaru, wymiaru plecaka miejskiego. Wyjście ze studia w plener
wraz z oświetleniem stało się prostsze i nie trzeba zabierać ze sobą ciężarówki sprzętu, wystarczy plecak. Albo dwa, jeżeli preferujemy „duży” aparat
zamiast smartfona, a i tak ze wszystkim zmieścimy się w rowerze.
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Mio MiVue 866
Czasy, kiedy wideorejestratory w samochodach osobowych były
tylko ekstrawagancją, minęły bezpowrotnie. Dziś jest to absolutna
konieczność. Dlaczego? Bo nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć na
drogach, a idiotów i wariatów na nich nie brakuje.
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Uwielbiam jeździć samochodem. Nawet jeśli jest to zwykłe przemieszenie się z punktu A do punktu B, to zawsze sprawia mi to frajdę i radość.
Mało tego, bardzo lubię jeździć spokojnie, choć dynamicznie. Można
nazwać to ecodrivingiem. Niestety, jak można zaobserwować innych
uczestników ruchu drogowego, jestem raczej w mniejszości. Na ulicach
polskich miast i innych drogach królują nadmierna prędkość, brawura
i przekonanie o własnej nieomylności oraz traktowanie kodeksu jedynie
jako wytycznych. Dlatego co z tego, że jedziemy zgodnie z przepisami, jak
w każdej chwili ktoś może w nas wjechać, wymuszając pierwszeństwo.
Dodatkowo będzie jeszcze mieć do nas pretensję, bo on ma „lepsze auto”
i powinniśmy mu ustąpić. W takich – i nie tylko – przypadkach, przyda się
wideorejestrator.
Sam na co dzień mam kilkuletnie urządzenie Mio, nie pamiętam, jaki to
model. Pomimo wieku sprawuje się dobrze, jednak niedawno myślałem
nad zmianą. Przede wszystkim na mniejsze urządzenie, które nie będzie
zajmować na szybie tyle miejsca. Do testu otrzymałem model MiVue
866, również od Mio. Choć nie jest to najmniejszy wideorejestrator
dostępny na rynku, to jest dobrym kandydatem do tego, by pojawić się
moim samochodzie.
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Zamontować możemy go sobie na dość małym uchwycie, mocowanym do
szyby za pomocą przyssawki lub jeszcze mniejszego, który jest przyklejany.
Dzięki temu drugiemu urządzenie jest niemalże przy samej szybie. Kąt
widzenia to 150°, więc możemy być pewni, że nagrana zostanie cała szerokość drogi. Zasilanie doprowadzamy tradycyjnie, z gniazda 12 V.
Kiedy spojrzymy na specyfikację, to znajdzie się kilka rzeczy, które rzucają
się w oczy i które mogą potencjalnie zachęcić do kupna tego lub podobnego modelu z rodziny Mio.
Przede wszystkim urządzenie wyposażone jest w Mio Sensor Ultra, który
pozwala na nagrywanie w dobrej jakości nawet przy słabych warunkach
oświetleniowych. Dodatkowo obraz jest nagrywany w rozdzielczości 1080p
i w 60 klatkach/s co gwarantuje płynność również przy dużych prędkościach,
często kluczową przy odtworzeniu niektórych wydarzeń na drodze. Początkowo zdziwił mnie brak 4K, ale dzięki wspomnianemu sensorowi jakość
nagrania jest na tyle wysoka, że większa rozdzielczość nie jest tu niezbędna.
Mio MiVue 866 wyposażony jest w dwie funkcje, które mogą się przydać
nawet tym, którzy na co dzień starają się jeździć przepisowo. Mowa tu
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o ostrzeżeniach o fotoradarach (bezterminowa aktualizacja bazy) Mio Smart Alert oraz
ostrzeżeniu o odcinkowym pomiarze prędkości. W obu przypadkach urządzenie pokazuje
nam naszą prędkość, limit, do jakiego się
zbliżamy, a przy drugiej funkcji, dodatkowo
odległość i czas, jakie pozostały do końca
mierzonego odcinka oraz prędkość średnią,
jaką na nim uzyskaliśmy. Oczywiście najlepiej, żeby takie funkcje nie były nam w ogóle
potrzebne.
W wielu wideorejestratorach, aby móc zgrać
wideo, musimy albo podłączyć je kablem,
albo wyjąć kartę pamięci i wpiąć ją do
komputera. W tym przypadku nie jest to
konieczne, gdyż dzięki aplikacji MiVue™ Pro
na smartfona i Wi-Fi w urządzeniu możemy
zgrać sobie wideo bezpośrednio na telefon.
Aplikacja oferuje również podgląd na żywo,
pomocny np. przy ustawianiu pozycji kamery.
Ponadto wideorejestrator wyposażony jest
w pasywny tryb parkingowy, alert przypinający
o włączeniu świateł, czujnik wstrząsu czy systemy ostrzegania przed kolizją i opuszczeniem
pasa ruchu, a także możliwość podłączenia do
niego dodatkowej kamery na tył auta.
Osobiście uważam, że nie ma co oczekiwać
wodotrysków po wideorejestratorze. Najważniejszy jest w nim dobry obraz nagrania,
a to Mio MiVue 866 to oferuje. Mnie bardzo
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do gustu przypadła możliwość zgrania
zapisanych wideo bezpośrednio na telefon
za sprawą Wi-Fi, dzięki któremu możemy
przeprowadzać aktualizacje. Jaka jest
cena takiej kamery? Niestety, tanio nie
jest, ale na rynku są i droższe urządzenia.
866 można znaleźć za 700–800 PLN i uważam, że to model wart tych pieniędzy.
Biorąc pod uwagę, że mój model, który
kosztował podobnie wiele lat temu, wciąż
sprawuje się bardzo dobrze, to taki wydatek ponosimy raczej na lata i nie ma co tu
przesadnie oszczędzać. Zwłaszcza że choć
może nam się on nigdy nie przydać, to
lepiej mieć dobrą jakość nagrania, kiedy
będziemy go potrzebować.
Do minusów mogę zaliczyć jedynie brak
wyzwalania nagrywania awaryjnego za
pomocną komendy głosowej i ekranu
dotykowego. Poza tym ma wszystko, co
niezbędne.

Ocena iMagazine:
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Czarny plecak, który jest
„zielony” i bezpieczny,
czyli Thule Tact
Thule zdążyło się już poznać jako producent przemyślanych
i solidnych produktów. Nowa rodzina produktów Tact stawia
poprzeczkę jeszcze wyżej. Produkt powstał z recyklingu, ma być nie
tylko wytrzymały, ale też wyjątkowo bezpieczny. Testowałem zarówno
plecak, jak i nerkę. Myślę, że gdy weźmiecie te produkty do ręki, tak jak
ja miałem okazję, będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni.
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Testowałem ich wózki dziecięce, fotelik
rowerowy, walizki, wiele plecaków i innych
akcesoriów. Części produktów od lat używam sam, korzystają z nich też osoby
z redakcji, moi bliscy czy też znajomi. Moja
opinia o Thule jest dość jednoznaczna – te
produkty są drogie, ale warte swojej ceny.
Wszak strzegą bezpieczeństwa naszych
dzieci albo naszych cennych sprzętów, jak
komputer, laptop czy też narty i inny sprzęt
sportowy. Teraz, wraz z serią produktów
Tact, to bezpieczeństwo idzie o krok dalej,
podobnie jak jakość. Niestety ceny tych
nowości również są odpowiednio wysokie.
W sumie jednak nie ma co się dziwić.
Na testy przyszedł plecak Thule Tact Backpack 21 l oraz 5-litrowa nerka. Myślę, że to
fajny zestaw, zarówno na co dzień, gdy ktoś
porusza się po mieście chociażby komunikacją miejską, jak i na wakacyjne czy biznesowe wojaże. Myślę, że te rozwiązania są
właśnie skrojone na potrzeby zapewnienia
dużej dawki bezpieczeństwa przedmiotom, które mamy przy sobie, przebywając
w typowych miejskich dżunglach typu Nowy
Jork, Paryż, Rzym… Te miasta, choć zachwycają, bywają też niebezpieczne i łatwo
paść w nich ofiarą rabunków. Thule Tact to
z jednej strony produkty dla tych naprawdę
przewrażliwionych na punkcie zabezpieczeń,
a z drugiej – solidne i funkcjonalne rozwiązania dla każdego.
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Produkty z tej serii zostały wykonane
z materiałów z recyklingu, co bardzo się
chwali. Mają też certyfikat bluesign, który
świadczy o tym, że zostały wykonane
odpowiedzialnie. To niezależna organizacja, która audytuje procesy produkcyjne
właśnie pod względem zasad fair. Przy
takich informacjach zawsze po części
zdaję sobie sprawę z tego, że te certyfikaty
są elementem marketingowym, ale znając
Thule od lat i wiedząc, że jest to szwedzki
producent, staram się wierzyć, że te standardy są zachowywane.
Najistotniejsze jest dla mnie to, że zarówno
plecak, jak i nerka, są bardzo solidne.
Producent nawet podkreśla, że zamki
błyskawiczne pochodzą od lidera branży
– YKK, czyli też są najwyższej jakości. I to,
co przeczytacie na stronie producenta,
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pokrywa się też z moimi odczuciami. Materiał, z którego wykonane są
przedmioty, nie jest milusi w dotyku, wręcz nieco szorstki, natomiast sprawia wrażenie solidnego.
Jak to w przypadku plecaków Thule, nie brakuje tu sprytnych kieszonek,
przemyślanych pod względem szeregu zastosowań. W nerce powinno nam
się udać zmieścić nawet iPada Mini. Jest to duża, pakowna torba, którą
można nosić na trzy sposoby. W sumie jestem ciekaw, jak by do niej podeszły tanie linie lotnicze, gdybyśmy cały czas ją mieli przy sobie. Spokojnie
można tam zmieścić sporo małej elektroniki i istotnych przedmiotów, tak
aby nie zapełniać nimi pozostałego bagażu podręcznego.
Natomiast to, co jest najbardziej istotne, to szereg zabezpieczeń antykradzieżowych. Sam fakt, że przy pierwszym spotkaniu z Thule Tact musiałem
pomyśleć chwilę, jak się ten plecak otwiera, a wręcz odbezpiecza, dobrze
o nim świadczy. Te zakryte zamki i dodatkowe zabezpieczenie to duży
atut. Oprócz tego zarówno w plecaku, jak i w nerce znajdziemy kieszenie
antyRFID, czyli takie, które nie pozwolą na sczytanie chociażby kart zbliżeniowych, które tam włożymy. A jednocześnie w plecaku znajduje się
kieszonka, która pozwala przyłożyć go do czytnika. To właśnie pokazuje
dbałość o detale i praktyczność oraz wszechstronność tych „transporterów

SPRZĘT

158

bagażu”. Słowo „transporter” celowo nawiązuje do wojskowej terminologii
– to sprzęty do przetrwania w miejskiej dżungli.
Przesadnie jednak nie demonizowałbym oczywiście miast. Ale z drugiej strony w takim plecaku jak Thule Tact Backpack możemy przenosić
naszego najnowszego MacBooka Pro kosztującego 20 tys. PLN lub więcej.
Istotne jest to, aby chociażby przypadkowo nam nie wypadł, aby zamki
błyskawiczne nie rozleciały się w trakcie podróży i aby nikt w tłumie nam
tego plecaka nie rozpiął.
Thule Tact to nowa seria i jestem przekonany, że wielu przypadnie do
gustu. Osobiście jestem pod wrażeniem tego, że w sumie w koncepcie
plecaka i nerki można zaproponować coś innego, coś, co będzie podnosiło
poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie całość będzie na tyle estetyczna
i funkcjonalna, że taki plecak czy nerkę będziemy chcieli zabrać ze sobą do
pracy, w podróż biznesową czy na wakacje.
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Dyson V15 Detect

– odkurzacz bezprzewodowy z laserami
Można by powiedzieć, że jesteśmy dinozaurami, jeśli chodzi
o odkurzacze. Mamy dwa i oba są starsze niż pierwszy iPhone, a jeden
z nich starszy niż większość telefonów komórkowych na rynku. To
oznacza, że nasze zderzenie z najnowszym Dysonem V15 Detect było…
ciekawym doświadczeniem.
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Dyson V15 Detect
Model V15 Detect charakteryzuje laser w jednej ze szczotek. W zestawie
dostarczane są dwie – jedna lepiej dostosowana do twardych podłóg (ta
z laserem), ale radząca sobie na dywanach, a druga, jak już się zapewne
domyślacie, przeznaczona do dywanów, ale radząca sobie na twardych
powierzchniach.
Poza szczotkami dostajemy kilka bardzo przydatnych końcówek – szczelinówka, mała szczotka z silnikiem, dobrze radząca sobie z sierścią naszych
czworonogów, i chyba ze 4–5 innych do różnych innych celów.
W komplecie jest też baza, którą możemy przykręcić do ściany, na której wieszamy Dysona. Zalecane jest posiadanie gniazdka zasilającego
w pobliżu, aby V15 od razu się ładował. Jest jednak lepsza alternatywa,
dla osób, które nie chcą dziurawić sobie ścian, a jest nią stojak, na którym mocujemy wspomnianą bazę i który ma dodatkowe mocowania dla
wybranego akcesorium.
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Uwagi, plusy i minusy
Pamiętajcie, że my przesiadamy się z odkurzaczy o mocy 2000+ W, które
mają tak dużą moc ssania, że musieliśmy zabezpieczać przedmioty na
stole, pod którym odkurzaliśmy, aby nie sfrunęły z niego. Być może
lekko przesadzam.

Plusy
Laser służy do podświetlania tego, co dzieje się na podłodze i ma na celu
ułatwienie nam sprzątania, abyśmy przejechali tam, gdzie jest brud. Niestety nie działa w bardzo jasnym świetle, ale w ciągu dnia, jeśli słońce nie
świeci bezpośrednio, jest wystarczająco mocny. Jest też bezpieczny dla
naszego zdrowia. Problem z laserem jest taki, że jak patrzymy na podłogę,
to wydaje się czysta, ale po uruchomieniu lasera, okazuje się, że to złudzenie optyczne. Iwona zażartowała, że spowoduje u niej manię sprzątania
oraz wpadnięcie w pedantyzm. Dodatkowo możemy spokojnie zrezygnować ze sceny w Home.app, która włącza wszystkie światła w domu, abyśmy
widzieli, co odkurzamy. Niestety, tylko jedna ze szczotek ma laser.
Poręczność V15-tki jest ogromna i zdecydowanie wygodniej po prostu
podejść do stojaka i natychmiast móc coś posprzątać, zamiast wyciągać
tradycyjny odkurzacz i szukać dla niego gniazdka. Sam stojak spisuje się
wzorowo, ale mógłby być jeszcze lepszy, o czym jeszcze wspomnę.
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Jego waga jest też więcej niż odpowiednia, nawet dla Iwony, która ma
180 cm wzrostu. Jeśli założy 20 cm szpilki i… kapelusz.
Świetnym krokiem jest możliwość wymiany baterii, dzięki czemu możemy
mieć drugą pod ręką, jeśli pierwsza się niepostrzeżenie skończy.
Nieocenioną zaletą V15-tki jest również możliwość odkurzenia np. samochodu, gdy zajdzie taka potrzeba lub czegokolwiek innego. Brak przewodów to jednak coś bardzo miłego.

Minusy
Odkurzacz ma trzy tryby ssania – eko, normalny i mocny. Eko nie używaliśmy, bo ten normalny wydaje nam się za słaby w porównaniu z naszym
starym odkurzaczem. Istotną kwestią jest to, że w trybie normalnym Dyson
reguluje moc ssania automatycznie – jeśli czujnik zbierający dane o ilości
„wciągniętych śmieci” wykryje, że jest ich dużo, to sam z siebie zwiększy
moc na tak długo, jak będzie to konieczne. Testy na maksymalnej mocy
jednak były mało optymistyczne – prądu wystarczyło na odkurzenie około
50 m2 i konieczna była zmiana baterii. Jeśli kupicie wersję z jedną baterią
w zestawie, to oczywiście będzie trzeba odstawić go do ładowania, dlatego
od razu polecam kupić dwie baterie lub nie korzystać z maksymalnej mocy.
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Chciałbym też zaznaczyć, że korzystając nawet z maksymalnej mocy, V15 nie
radzi sobie tak dobrze z brudem, jak przewodowy odkurzacz o dużej mocy.
Design całości to kwestia indywidualna, ale dla nas jest minusem. Po
pierwsze, kompletnie nie pasuje od naszego wnętrza. Nie mamy ani futurystycznego, ani kolorowego wykończenia, więc wygląda jak całkowicie
oderwany od rzeczywistości. Chciałbym zobaczyć model monochromatyczny w wykończeniu, żeby nie było tych wszystkich fioletów, żółtego,
pomarańczowego itd., aby łatwiej było go znieść w bardziej konserwatywnych wnętrzach. Dodatkowo stojak wizualnie kompletnie nie pasuje do
samego odkurzacza. Ma zupełnie różne kolory (biały i srebrny), których nie
znajdziemy na samym urządzeniu i wygląda, jakby był projektowany przez
zespół, który nie wiedział, jak V15 będzie ostatecznie wyglądał.
Design to nie tylko wygląd, ważne też jest to, jak coś działa i tutaj mam
jedno zastrzeżenie do stojaka. Ma jeden dodatkowy uchwyt dla akcesoriów,
ale ma też miejsce na przynajmniej dwa dodatkowe uchwyty, po bokach
stojaka. Najchętniej widziałbym możliwość zamocowania do niego wszystkich końcówek, aby nie chować ich gdzieś w pudełku na dnie szafy. Co
więcej, konkurencja montuje magnesy w swoich końcówkach i można je
doczepić do ich stojaka – to ciekawy sposób na rozwiązanie tego problemu.
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Na koniec zostaje jeszcze kwestia wysypywania zebranego brudu. Dyson
sugeruje po prostu wysypanie go do kosza na śmieci, ale to spowoduje, że
wszystko nam się będzie tam kotłowało, a drobny pył zostanie ponownie
rozrzucony, gdy coś na niego wrzucimy. Optymalnie należy więc opróżniać
go albo do worka, który od razu wyniesiemy do śmietnika, albo do samego
śmietnika, aby ten brud ponownie nie fruwał nam po mieszkaniu. Konkurencja stosuje małe worki na śmieci, więc może to jest jakaś alternatywa na
przyszłość, ale nie mam pojęcia, jak to wpływa na moc ssania. Zaznaczę, że
konkurencja ma tą ostatnią znacznie niższą niż Dyson V15 Detect…

To jak będzie?
Dyson V15 Detect jako drugi odkurzacz spisuje się znakomicie. Korzystamy
z niego praktycznie codziennie do różnych szybkich zadań – zbierzemy
kurz z szafki lub gdy coś się rozsypie. Sięgnięcie po niego jest bardzo szybkie i praktyczne i można go dostosować praktycznie do każdej sytuacji. Nie
miałbym żadnych wątpliwości, aby taki sobie kupić, gdyby nie jego cena.
MSRP to ok. 3200 PLN, a to bardzo dużo jak na drugi lub kolejny odkurzacz.
Jeśli to nie jest dla Was przeszkodą, to pozostaje mi go jedynie polecić.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

VOCOlinc RIPPLE Smart mini dyfuzor zapachowy
Inteligentny minidyfuzor (do 30 m2). Wyposażony jest w podświetlenie
LED (z paletą 16 milionów kolorów). Oferuje do ośmiu godzin ciągłej
pracy. Pojemność zbiornika na wodę 220 ml. Ma wbudowaną funkcję
automatycznego wyłączania oraz Wi-Fi 2,4 GHz. Dyfuzor kompatybilny
jest z Apple HomeKit, Asystentem Google, Amazon Alexa.

Cena: 169 PLN
Do kupienia na stronie producenta
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Ikea Starkvind – oczyszczacz powietrza
Ikea w swojej najnowszej kolekcji zaprezentowała dwa oczyszczacze
powietrza, które poprzez mostek TRÅDFRI integrują się z HomeKit, ale
też Aleksą i Google. Jeden jest zintegrowany ze stolikiem, drugi zaś jest
wolno stojący, w formie koła. Czarny lub biały. Wykrywa cząsteczki
PM2,5 w powietrzu. Oczyszczacz powietrza jest wyposażony w filtr cząstek stałych, ale można też kupić dodatkowe filtry gazu i stosować je
łącznie. Oczyszczacz wystarcza na 20 m2.

Cena: 499–599 PLN
Do kupienia w Ikea
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Supermama i Supertata

– jak inteligentny dom pomaga rodzicom

W mediach społecznościowych czy telewizji mogliście natknąć się na spoty
Somfy promujące wizję inteligentnego domu i pokazujące codzienność,
w której sprawdza się właśnie SmartHome. Te kilka klisz ze spotów wcale
nie jest przerysowanych, inteligentny dom w realny sposób przekłada się
na poprawę komfortu i ułatwienie życia. Czy rzeczywiście SmartHome jest
w stanie pomóc rodzicom? Oto kilka przykładów z mojego życia.
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To, że żyjemy w fantastycznych czasach technologii, jest oczywiste. Jestem niesamowicie
ciekaw tego, jak te rozwiązania w przyszłości
będzie traktować moja córka i całe jej pokolenie. Jak za jej życia świat będzie się zmieniał.
Za mojego, stosunkowo krótkiego, zmienił
się diametralnie. Dziś dzieci rodzą się i zaraz
z miejsca doświadczają technologii. Przed niektórymi staramy się je chronić, inne okazują
się wsparciem. A te trzydzieści kilka lat temu
świat był jednak znacznie bardziej analogowy.
Inteligentny dom w dzisiejszej postaci jest
czymś, co w znaczący sposób jest w stanie
odmienić to, jak żyjemy. Obecna forma jest
wygodna, łatwa do instalacji i stosunkowo
tania. Najważniejsze jest to, że jest stricte
zintegrowana ze sprzętami, których używamy
na co dzień i mamy zawsze pod ręką, czyli
z naszymi smartfonami.
Przyjście na świat potomstwa to ważna chwila
w życiu, często wywracająca to życie do
góry nogami, raz na zawsze i bezpowrotnie.
I nie, nie da się na nią w pełni przygotować.
Natomiast są rzeczy, które się sprawdzają.
W przypadku SmartHome takimi elementami na pewno są inteligentne rolety, kamery
wewnętrzne, inteligentne oświetlenie oraz
głosowi asystenci. Akurat w ostatnich dniach
moja córka kończyła trzy lata. To dobry okres
na podsumowanie tego, co się sprawdziło
w kategorii SmartHome, co nam pomogło
w tym czasie i co ma sens. Wymienione
elementy towarzyszą nam od początku,
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sprawdzają się po dziś dzień i z pewnością
sprawdzać się będą także w przyszłości.
Inteligentne oświetlenie w pokoju córki to
aktualnie żarówka w lampie podłogowej.
Żarówka, która zmienia kolory i natężenie
światła. Korzystamy z tego od pierwszych
chwil, aby w pokoju w nocy było delikatne
światło o fioletowej barwie, które nie przeszkadza we śnie, a jednocześnie umożliwia
zobaczenie, co się dzieje. Funkcjonuje do dziś,
dzięki czemu córka nie budzi się z paniką
w nocy, bo jest całkowicie ciemno (chociaż
wciąż rzadko się zdarza, by spała sama). Teraz
ta możliwość sterowania ze smartfona jest
jeszcze ważniejsza, ponieważ wieczorem,
kładąc się do łóżka z książeczką, możemy najpierw mieć jasne światło, by później je nieco
przyciemnić i szybko, gdy już śpi, zmniejszyć
do minimum. To zupełnie inne doświadczenie
niż w przypadku tradycyjnych lamp i kontaktu. Oczywiście lampy zmieniające kolory
czy te z pilotem są dostępne od lat, ale
możliwość wyboru dowolnej oprawy oświetleniowej, optymalnej żarówki i sterowania
z każdego smartfona, tabletu, czy nawet
komputera w domu jest nieoceniona.
Przy nocnych pobudkach sprawdza się też
światło na korytarzu działające na czujnik ruchu. Gdy trzeba dojść do kuchni czy
przejść z sypialni do pokoju córki, to właśnie
nie robimy tego po omacku, nie musimy też
myśleć o tym, aby zapalać światło i następnie je gasić.

169

HOMEKIT+SOMFY

170

Drugim takim nieocenionym rozwiązaniem są inteligentne rolety, tu warto
pomyśleć o rozwiązaniach Somfy z natywnym wsparciem dla HomeKit.
Kładzenie małego dziecka spać wieczorami w letnich miesiącach bywa
naprawdę trudne. W końcu 3-latka powie, że nie chce iść spać, ponieważ
jest dzień. Zaciemnienie pokoju – i to bardzo dyskretne, bo wykonane
jednym ruchem w aplikacji w smartfonie – znacząco to ułatwia. Poranne
promienie słońca także jej nie wybudzają. A jednocześnie dzięki integracji
czujnika ruchu w kamerze z roletą mamy ustawioną automatyzację, w której rolety podnoszą się po godzinie 7 rano, gdy ten ruch wykryją.
Generalnie odpowiednio dobrane automatyzacje rolet i oświetlenia potrafią sprawić, że poranki stają się znacznie milsze. Możemy być budzeni
światłem – tym naturalnym i tym sztucznym, ale tak, aby to słońce nas nie
zaatakowało znienacka, jak to bywa bez używania rolet czy otwierania ich
od razu w całości. Tutaj też warto sięgnąć po cichy napęd do rolet, który
nie będzie nas budził swoim działaniem.
Po co elektroniczna niania, gdy są kamery Somfy zgodne z HomeKit i odpowiednie powiadomienia? Kamera w pokoju córki pozwalała nam ze spokojem spędzić późne wieczory na tarasie, a dzięki podglądowi na Apple TV
jesteśmy w stanie szybko zweryfikować, co się dzieje, gdy oglądamy serial
czy film. Zamiast dodatkowych urządzeń do podglądu czy nasłuchiwania
sięgaliśmy po nasze, dobrze znane telefony. No i ta kamera cały czas jest
z nami, pewnie w przyszłości, gdy nie będzie potrzebna w nocy, przeniesiemy ją w inne miejsce w domu w celach bezpieczeństwa.
Tu warto zwrócić uwagę na to, że kamera wewnętrzna Somfy oferuje
mechaniczne zasłanianie przysłony, co gwarantuje pewną prywatność
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i myślę, że jest to istotne, chociażby po to, aby
dziadkowie, którzy zostaną z dzieckiem w domu,
nie mieli poczucia, że są obserwowani. Ta prywatność i zaufanie do bliskich zdecydowanie
ma znaczenie, dlatego mechaniczne przysłony
kamery to dobra opcja.
Asystenci głosowi w Polsce wciąż mają ograniczenia ze względu na brak wsparcia dla naszego
języka. To jednak nie oznacza, że są zbyteczni
czy nieprzydatni. Przy małym dziecku ich obecność w domu bardzo docenimy, wszak często
nasze ręce są zajęte. Opcja otworzenia drzwi
w domu, gdy ktoś wchodzi, a my akurat karmimy dziecko butelką, zmiana światła, otwarcie
rolet to tylko kilka przykładów, gdzie asystent
głosowy jest przydatny. Do tego inteligentne
głośniki potrafią odtwarzać biały szum (i wiele
innych dźwięków „ambientowych”), które ułatwiają zasypianie malucha. Ostatecznie wreszcie
w dowolnym momencie można puścić „Baby
Shark” lub inny ulubiony hit dziecka. U nas
zarówno HomePody, jak i Alexa sprawdzały się
i sprawdzają. Pewnie jeszcze rok i córka swobodnie będzie również komunikować się z Siri.
Możliwości inteligentnego domu są naprawdę
duże i na pewno da się wychować dziecko bez
tych dobrodziejstw. Natomiast skoro można
sięgać po zdobycze techniki i poprawiać
sobie komfort codzienności, to dlaczego nie.
A takich aspektów, w których ten Smart Home
pomaga, jest naprawdę dużo i liczę, że będzie
jeszcze więcej.
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Który model iRobot Roomba jest
dla mnie? Podpowiadamy,
który robot sprzątający wybrać
Jeśli robot sprzątający, to tylko Roomba. Argumentów za tą decyzją
jest wiele. To doświadczenie, zastosowane technologie czy wreszcie
różnorodność modeli i serwis. Obecnie w ofercie iRobot Roomba jest
już kilkanaście produktów, to sprawia, że decyzja o wyborze urządzenia
pod nasze potrzeby może nie być łatwa. Prześwietliliśmy gamę robotów
sprzątających i podpowiadamy, który model wybrać w zależności od
potrzeb, budżetu czy metrażu.
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Jesteś fanem nowych technologii i najnowszych
rozwiązań, wybierz iRobot Roomba j7+
Na pierwszy ogień idzie najnowszy model robota gruntownie odkurzającego, iRobot Roomba j7+. To najbardziej zaawansowany pod względem
zastosowanych algorytmów robot sprzątający. Świeżynka na rynku, która
potrafi wykryć przeszkody znajdujące się na podłodze. Wykryje też ewentualne odchody naszych zwierzaków, więc koszmarne wizje rodem z miejskich legend odejdą w niepamięć. Model j7+ to także uczenie się naszych
zachowań i rutyn, dzięki czemu mówimy o inteligentnym robocie sprzątającym, który jest w stanie gruntownie odkurzyć nasz dom. W wersji j7+
znajdziemy też bardzo estetyczną stację ładująco-czyszczącą, dzięki której
możemy zapomnieć o opróżnianiu pojemnika na brud nawet przez 60
dni. Jest też na tyle niska, że schowamy ją pod stołem czy wyższą szafką.
Taki model to wydatek 4499 PLN i fani elektronicznych gadżetów oraz
porządku nie pożałują. Wariant bez stacji ładującej jest o 1000 PLN tańszy.
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Posiadasz duży dom i zależy Ci na perfekcyjnych
efektach? Kup robota Roomba s9+
Roboty odkurzające to nie są rozwiązania wyłącznie do małych mieszkań czy parterowych domów. Roomba s9+ to prawdziwy postrach kurzu
i brudu, oferuje precyzyjne, ciche i skuteczne odkurzanie, a w dodatku
pozwala zapamiętać do 10 planów przestrzeni, może więc pracować
w budynku wielopiętrowym (podobnie jak roboty Roomba serii j7 oraz
Roomba serii i7). Oczywiście wtedy musimy go przenieść z piętra na piętro,
natomiast nie zgubi się w tych planach i jest w stanie skutecznie posprzątać taki dom. Do tego są dwie gumowe szczotki czy stacja dokująca Clean
Base. To jeden z najlepszych robotów sprzątających na rynku i to przeznaczony zarówno do dużych powierzchni, jak i do tych mniejszych i bardziej
zastawionych meblami. Co ważne, jego szczotki główne są szersze niż
w pozostałych modelach, więc jest w stanie sprzątać szybciej, a za niezrównane efekty sprzątania w narożnikach odpowiada system Perfect Edge.
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Zależy Ci na doskonałym stosunku ceny do jakości i możliwości? Wybierz model Roomba i7
Roomba serii i7 to najpopularniejszy model w ofercie. Wykorzystuje opatentowany przez iRobot 3-stopniowy system sprzątania. Dwie specjalnie
wyprofilowane, gumowe szczotki skutecznie sobie radzą z odkurzaniem,
a sam robot oferuje wysoką moc ssącą, która przenoszona jest bezpośrednio na podłoże. Dzięki ruchomej głowicy czyszczącej Roomba z taką samą
dokładnością odkurza podłogi twarde, jak i dywany. Model i7 to rozwiązanie
pozwalające na inteligentne odkurzanie pomieszczeń przy wciąż zachowanej
atrakcyjnej cenie samego sprzętu. Wariant bez stacji ładująco-czyszczącej
kosztuje ok. 2399 PLN. Oczywiście dla własnej wygody warto rozważyć zakup
wersji z plusem, czyli właśnie ze stacją ładująco-czyszczącą Clean Base.
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Szukasz odkurzacza ze stacją czyszczącą
w dobrej cenie? Sięgnij po Roomba i3
Stacja ładująco-czyszcząca okazała się kolejnym game changerem na
rynku robotów sprzątających. Najpierw mogliśmy zapomnieć o sprzątaniu,
a teraz dzięki automatyzacji możemy też praktycznie zapomnieć o konserwacji urządzenia, czyli regularnym opróżnianiu pojemnika na brud. To
też rozwiązanie idealne dla alergików. Roomba i3 w przeciwieństwie do
robotów z niższych serii sprząta w sposób liniowy, to skuteczne sprzątanie
z dużą mocą ssącą. Robot odkurzający Roomba i3 to wydatek 1799 PLN,
wersja ze stacją kosztuje raptem 900 PLN więcej.

Tani, solidny robot, idealny dla posiadaczy zwierzaków? Roobma e5 stanie się Twoim przyjacielem
Roomba z aplikacją nie musi być droga. A warto zdecydować się na rozwiązanie sprawdzone, pewne i takie, które może działać latami. Moi rodzice
na przykład korzystają już z 7-letniej Roomby i wciąż są zadowoleni,
jednocześnie wymiana akumulatora w niej nie stanowiła żadnego problemu. Dostęp do części zamiennych to coś, o czym często nie myślimy
na samym początku użytkowania. Tymczasem na przykład obdarowując
bliskich tanim robotem sprzątającym, możemy im podrzucić kukułcze jajo.
Sprzęt zamiast sprzątać sam po paru miesiącach może zacząć zbierać kurz
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gdzieś na strychu. Robot Roomba e5 kosztuje ok. 1000 PLN, jego zakup
można rozłożyć też na wygodne raty, kupując chociażby przez oficjalny
sklep internetowy iRobot.pl – istotne jest to, że tu też mamy do czynienia
z gumowymi szczotkami, czyli sprawdzi się przy odkurzaniu psiej lub kociej
sierści. Unikatowa w skali rynku technologia Dirt Detect pozwala wykryć
zanieczyszczenia i gruntownie posprzątać najbardziej zabrudzone miejsca.
Idealny pomysł na pierwszego robota sprzątającego, sprzęt sprzątający dla
seniora. Zakupu nie będziecie żałować, choć warto też przemyśleć, czy nie
sięgnąć po modele bardziej zaawansowane, gdy ma być to główny sprzęt
do sprzątania w domu, zwłaszcza o większym metrażu i bardziej skomplikowanym układzie pomieszczeń.
Liczę, że ten krótki poradnik pozwala nieco rozjaśnić zawiłości asortymentu
iRobot Roomba i ułatwi wybór robota dopasowanego do Waszych potrzeb.
Warto też po prostu samemu przejrzeć tę szeroką gamę robotów. Wszak to
nie jedyne modele w ofercie, a iRobot to także roboty mopujące, które mogą
być doskonałym uzupełnieniem dla utrzymania czystości w domu.
UTM do irobot.pl
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Czas na ogrzewanie

– Tado to rzeczywiście inteligentne ogrzewanie!

Sezon grzewczy w pełni. Taki mamy klimat. I myślę, że każdy z nas coraz
śmielej spogląda w stronę inteligentnego ogrzewania. Ogrzewanie
w HomeKit to spora wygoda, a sam przekonałem się, że Tado samo
w sobie potrafi znacznie więcej i rzeczywiście jest smart.
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Do SmartHome można podchodzić różnie – niektórzy z miejsca wykończają
dom z myślą o SmartHome, inni robią to etapami (zwłaszcza gdy mieszkają
w danym domu od lat), kolejni po prostu nie wierzą w te bajery i uważają to za fanaberię i zbyteczny wydatek. Cóż, ja jestem w punkcie numer
dwa i wynika to między innymi z tego, że cztery lata temu HomeKit wciąż
dopiero się rozwijał i większość rozwiązań była albo trudno dostępna, albo
droga. Dziś, kalkulując to jeszcze raz, okazuje się, że na przykład klasyczne
termostaty do ogrzewania podłogowego wcale nie wyszły dużo taniej niż
te smart od Tado, a jak podliczymy kwestie związane z wymianą, to całość
tradycyjnego ogrzewania okaże się bardzo droga. Dlatego myślę, że obecnie
wykończając mieszkanie czy dom, już na starcie warto myśleć o rozwiązaniach smart, także tych natywnych. Natomiast starsze wnętrza warto
powoli uzupełniać o kolejne inteligentne rozwiązania.
Na razie korzystam z ograniczonego zestawu startowego Tado, który najpewniej lada moment rozbuduję o kolejne elementy. Testuję bridge’a, czyli
centralę wraz z termostatem ściennym przewodowym, właśnie do sterowania ogrzewaniem podłogowym w jednym pomieszczeniu, oraz jedną
głowicę termostatyczną do ogrzewania kaloryfera w łazience.
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I to właśnie największą różnicę zauważyłem na przykładzie tego kaloryfera.
W domu mam ogrzewanie gazowe Viessmann z aplikacją ViCare, gdzie
mam zaprogramowane też godziny, w których kaloryfery mają grzać intensywniej czy też podłoga z odpowiednio ustawioną temperaturą. Przy czym
Viessmann bazuje w swoich działaniach na zewnętrznym termometrze,
a nie czujnikach w pokoju. W efekcie grzejnik w łazience często pozostawał
chłodny lub tylko lekko podgrzewał, a przy normalnej głowicy ustawionej
na maksa pewnie grzałby. Jednocześnie komfort cieplny i ustawiona temperatura była utrzymywana. Podobnie zresztą w pokoju, w którym działa
termostat podłogowy.
W moim przypadku przy dużej przestrzeni i innych pokojach „nieusmartowionych” nie jestem w stanie dostrzec korzyści w oszczędnościach na
gazie. Natomiast myślę, że gdybym zainstalował rozwiązania Tado w całym
domu, różnica byłaby już dostrzegalna i nawet w moim przypadku po
2–3 latach system zacząłby się zwracać. Mam o czym myśleć. Natomiast
kwestia „oszczędności” w przypadku inteligentnego ogrzewania jest mimo
wszystko drugorzędna. Na pewno jesteśmy w stanie zaoszczędzić i w skali
kolejnych lat ten zakup nam się zamortyzuje. Natomiast nie jest to skala,
która sprawia, że będzie to przełom w naszym życiu.
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Przełomem jest natomiast komfort, jaki otrzymujemy. Realnie przy poświęceniu czasu na konfigurację, dobór odpowiednich temperatur, jesteśmy
w stanie w całym sezonie grzewczym w każdym pomieszczeniu mieć idealnie taką temperaturę, jaką chcemy. I to już praktycznie bezobsługowo – spoglądać do HomeKit czy aplikacji Tado możemy jedynie jako ciekawostka lub
ewentualnie jako dodatkowe chłodzenie lub ogrzanie na żądanie.
Samo sterowanie głowicami termostatycznymi i termostatami z aplikacji
Dom jest dość ograniczone. I pozwala jedynie na podstawowe automatyzacje. Znacznie więcej oferuje aplikacja Tado. Jeszcze więcej można zyskać
w dodatkowej płatnej usłudze Tado – Auto-Assist. Ta kosztuje 2,99 EUR miesięcznie lub 24,99 EUR rocznie. Usługa posiada bardziej zaawansowany geofencing i skutecznie przełącza ogrzewanie, gdy nas nie ma w domu. Przede
wszystkim jednak automatycznie wykrywa otwarcie okien. Przetestowałem
to i rzeczywiście reaguje sprawnie. Działa to bez czujników otwarcia okien,
po prostu, gdy termostat wykryje skok temperaturowy, to wyłączy ogrzewanie okresowo, aby nie marnować energii podczas wietrzenia etc. Dodatkowo
usługa monitoruje również stan naszego ogrzewania i wykrywa nieprawidłowości w całym obiegu. Dostaniemy więc informację, że coś jest nie tak
z naszym piecem czy innymi elementami z aplikacji Tado.
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W Tado dużym plusem jest też minimalizm samych urządzeń. Termostaty
ścienne są białe i pasują też stylistycznie do większości przycisków ściennych, choć niestety są od nich nieco większe, o czym trzeba pamiętać,
gdy mamy na przykład poprzedni termostat w jednej ramce z włącznikami ściennymi oświetlenia. Natomiast głowica jest mała, działa w pionie
i w poziomie. W zestawie znajdziemy spory zestaw przejściówek. Przy
doborze odpowiedniej może pomóc nam też support.
Elementy systemu ogrzewania Tado dostępne są w kilku sklepach internetowych w Polsce, można je też upolować na Amazonie (w poprzednich
latach były ciekawe promocje w okresie Black Friday), warto też zajrzeć na
oficjalną stronę producenta, gdzie sprzedawane są również wersje odświeżone w niższej cenie. Jedynym mankamentem jest brak języka polskiego
w aplikacji i wsparcia technicznego po polsku, sama strona też nie jest
w języku polskim. Niestety nasz rynek nie jest głównym rynkiem zbytu.
Natomiast sam, po analizie kilku systemów inteligentnego ogrzewania, właśnie Tado uznaję za najbardziej wszechstronne i dość atrakcyjne cenowo.
Co więcej, oferta i możliwości Tado wciąż są poszerzane. Dwa sprzęty mnie
zaciekawiły i sprawiły, że polubiłem się z inteligentnym ogrzewaniem, teraz
muszę podjąć decyzję o rozbudowie tego systemu.

Najnowsze trendy
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Loewe is back!
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Luksusowa marka telewizorów
wraca z dużą klasą
Niemiecka precyzja i jakość wykonania kojarzą nam się głównie
z motoryzacją, ale ta solidność naszych zachodnich sąsiadów objawia
się często również w produktach AGD i RTV. Niemiecka marka Loewe
lada moment będzie obchodzić stulecie istnienia. Po ostatnich
perturbacjach teraz wraca na rynek z atrakcyjnymi telewizorami OLED
i na pewno nie jest to ich ostatnie słowo.
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W 1923 roku w Berlinie Siegmund i David
Loewe założyli firmę Radiofrequenz GmbH.
Siedziba firmy i fabryka finalnie zostały ulokowane w Kronach w Bawarii. Jak sama nazwa
wskazuje, firma specjalizowała się w radioodbiornikach, ale już w 1929 roku zaczęła pracę
nad swoim telewizorem, który w 1931 roku
został zaprezentowany na targach IFA (wtedy
nazywały się jeszcze Berlin Radio Show). Siegmund Loewe w 1938 roku wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych, gdzie współpracował
ze swoim przyjacielem Albertem Einsteinem.
Powrót do Niemiec nastąpił w 1950 roku, ale
firma w latach 60. została przejęta przez Philipsa i stała się częścią tego niderlandzkiego
koncernu do połowy lat 80. W kolejnych latach
Loewe zmieniał udziałowców, firma miała
wzloty i upadki, była na skraju bankructwa.
Ostatecznie jednak znalazła się pod skrzydłami
Skytec Group Ltd. zarządzanej przez Aslana
Khablieva – osetyjskiego przedsiębiorcy, który
w ostatnich latach przywracał do żywych
Sharpa w Europie, by ostatecznie odsprzedać fabryki i prawa do marki japońskiemu
Sharpowi (przejętemu przez Foxconn). Teraz
wszystko wskazuje na to, że stery w Loewe są
w dobrych rękach i firma rzeczywiście powróci
do swojej tradycji i na ścieżkę wzrostów.
Czym jest Loewe obecnie? Marką z zawiłą
historią, długą tradycją, ale przede wszystkim
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fenomenalną renomą, jaką udało się zdobyć mimo wszystkich zawirowań
przez te lata. Loewe to jednak głównie producent telewizorów klasy premium, choć ma w swojej ofercie także produkty audio. W Loewe zawsze
liczyło się wzornictwo, nietuzinkowość, ekskluzywność, styl i jakość. I właśnie to producent chce oferować także teraz.
Pierwszą nową serią telewizorów jest Loewe Bild i, czyli ekrany OLED w rozmiarach 48, 55 i 65 cali, a wkrótce także 77. W przypadku ekranów OLED
oczywiście trudno wyróżnić się w jakiś szczególny sposób obrazem. Specyfika ekranów OLED sama w sobie oferuje wysoki poziom kontrastu, czerni
i dobre odwzorowanie kolorów. Natomiast sama matryca zawsze i tak
pochodzi od LG.Display. Jedynie przetwarzanie obrazu można powierzyć
lepszemu lub gorszemu procesorowi. Loewe zapewnia, że używa najlepszych możliwych podzespołów, ale też nie zdradza szczegółów i nie jest to
też autorski procesor. Być może w przyszłości tak się stanie, aby ta jakość
była jeszcze lepsza. Poza tym to telewizory ze wsparciem dla Dolby Vision,
Dolby Atmos, portami HDMI 2.0b.
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Co ciekawe, telewizor jest napędzany systemem Loewe os7 – pod tą nazwą
kryje się jednak inny rozwijający się system Smart TV – Vidaa TV od chińskiego Hisense. Firmy wspólnie tworzą oprogramowanie i jest to dobra
wiadomość, ponieważ Hisense ma spore ambicje na rynku i dzięki temu
wkrótce na platformie powinny pojawić się popularne aplikacje. W tej
chwili mamy dostęp do zagranicznych serwisów jak Amazon, Netflix czy
YouTube. W niedalekiej przyszłości ma pojawić się Apple TV. Z polskich
aplikacji na razie jest dostępny serwis, którego nazwy nie będę wspominał
z racji wątpliwej licencyjnie zawartości. Plusem Vidaa jest stabilność działania, szybkość oraz bardzo czytelny interfejs. Jednocześnie przedstawiciele dystrybutora Loewe w Polsce, czyli firmy Top Hi-Fi, podkreślają, że to
klienci, którzy decydują się świadomie i wiedzą czego chcą, dlatego często
pod swoje telewizory podłączają Apple TV i inne urządzenia zewnętrzne.
Loewe zachowuje też tradycje w postaci wbudowanych dysków twardych do nagrywania treści z tunerów telewizyjnych. Podłączając antenę
satelitarną (z modułem CAM), kablówkę lub cyfrową telewizję naziemną,
możemy nagrywać treści na 1 TB dysk w telewizorze.
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Przede wszystkim Loewe Bild i to elegancki design, z charakterystycznym
kółkiem na środku, z opcjonalnymi podstawami oraz niezłymi (20 W)
głośnikami z tyłu. Opcjonalnie można też dodać zintegrowany soundbar
(podłączony specjalnym złączem, a nie HDMI) dodający dodatkowe 40 W.
W niedalekiej przyszłości w ofercie producenta pojawi się zaawansowany,
klasyczny soundbar Klang bar5 i przeznaczony do niego subwoofer.
To eleganckie, nietuzinkowe telewizory, które na pewno potrafią wyróżnić
wnętrze. Jednocześnie ceny telewizorów OLED Loewe nie odstają znacząco
od tego, co oferuje Sony czy Panasonic, a nawet LG. Więc tutaj wybór
zależy przede wszystkim od naszych preferencji. A nie jest to produkt
masowy, łącznie z tym, że droga między producentem, dystrybutorem
a klientem jest dość krótka, co sprawia, że jesteśmy traktowani indywidualnie, a nie jak kolejny punkt w Excelu.
Taki producent na rynku jest mile widziany i myślę, że w przyszłości Loewe
będzie nas jeszcze bardziej zaskakiwał.

Zobacz wydania specjalne
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Porsche 718 Spyder
718-tkę można spotkać w wielu różnych odmianach i każda się od
siebie delikatnie różni. Porsche jest po prostu mistrzem w tworzeniu
wielu różnych odmian tego samego samochodu, ale wbrew ogólnemu
przeświadczeniu każda z tych odmian różni się na tyle od swoich
sióstr i braci, że ma swoje miejsce w stajni.
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Spyder to niezadaszona odmiana GT4, czyli
wyposażona w regulowane w szerokim
zakresie torowe zawieszenie, również na
wysokość, 420-konny silnik i całkowicie
nowy pakiet aerodynamiczny z tylnym
dyfuzorem. GT4 ma dodatkowe skrzydło z tyłu, zwiększające docisk tylnej osi
i jest przeznaczone na tor, podczas gdy
Spyder lepiej czuje się na krętych drogach. Dach co prawda istnieje, ale Spyder
to konstrukcja, w której zakłada się go
tylko wtedy, gdy jest niezbędny z jakiegoś
powodu. Składany jest głównie ręcznie
(tylko zaczep zwalnia się elektrycznie)
i cała procedura zajmuje kilka minut, więc
nie jest to czynność, którą chciałoby się
wykonywać regularnie, w odróżnieniu od
innych odmian 718 Boxstera, które automatycznie składają dach, również podczas
jazdy, do prędkości 50 km/h. Opcjonalna
skrzynia dwusprzęgłowa PDK raczej psuje
wrażenia z jazdy, gdy jesteśmy poza torem
– standardowa ręczna przekładnia jest
jedną z najlepszych na rynku, a krótki skok
drążka tylko zachęca do zmiany biegów.
Niestety, przełożenie jest długie, więc
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zbyt wiele tych zmian nie wykonamy, jeśli chcemy trzymać się ograniczeń
prędkości. Układ wydechowy, ku uciesze unijnych biurokratów, jest cichy
podczas normalnej jazdy i daje o sobie znać dopiero pod pełnym obciążeniem, więc warto rozważyć jego wymianę na coś z większym charakterem.
Niestety, to prawdopodobnie jeden z ostatnich prawdziwych „drivers cars”
(samochodów przeznaczonych dla entuzjastów), wyposażonych w silnik wolnossący. 20-calowe felgi obuto w Michelin Pilot Cup Sport 2, które w warunkach mokrych wystarczą, aby powolutku dotoczyć się do domu, ale które
w warunkach suchych, pod odpowiednim rozgrzaniu, zapewniają znakomitą
przyczepność, a po jej zerwaniu świetną kontrolę nad pojazdem. Opcjonalnie, dla osób, które spędzają więcej czasu na drogach publicznych, można
zamówić Michelin Pilot Sport 4S, których bieżnik wybacza więcej na deszczu.
718 Spyder (i GT4) to prawdopodobnie najlepsza weekendowa zabawka,
jaką można kupić. Genialne zawieszenie, świetne właściwości jezdne, rewelacyjny, 4-litrowy silnik typu bokser, no i to poczucie wolności, bez dachu
nad głową. Tak, jest mniej użyteczna na co dzień, ze względu na niskie
zawieszenie i niski przedni zderzak, który utrudnia nie tylko podjeżdżanie
pod krawężniki, ale również zjeżdżanie do garażu czy pokonywanie śpiących policjantów na drodze. W tych czynnościach 718-tka w odmianie od
bazowej do GTS jest zdecydowanie bardziej użyteczna – ale daje ogromne
pokłady frajdy z czystej jazdy.
Jeśli macie luźne pół miliona złotych i szukacie samochodu dla czystej
przyjemności jego prowadzenia, to nic lepszego nie znajdziecie.

W YBUCHOW Y
I ELEK TRY ZUJĄC Y
iMAG MOTO
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TopNotch dla macOS, czyli
ukrywamy notcha w nowych
MacBookach Pro
Jest takie powiedzenie, zgodne zresztą z prawdą, że siła platformy macOS
tkwi w tym, że jeśli czegoś nie da się w tym systemie zrobić natywnie, to
na 99% istnieje osobna, mała aplikacja służąca do tego celu. Nie podoba
Wam się nowy notcha w MacBookach Pro? Nie ma problemu.
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Sprawę rozwiązuje skutecznie aplikacja TopNotch, która zagnieżdża się
w górnym pasku systemowym i robi jedno – zmienia jego kolor na czarny.
Tak czarny, że po włączeniu tej opcji notch staje się niewidoczny!

No dobra, powiecie, ale przecież to samo robi Dark Modę, a Apple chwaliło
się tym na konferencji! Otóż nic bardziej mylnego.
Systemowy Dark Mode nie niweluje całkowicie widoczności notcha, ponieważ czerń, którą dobiera system jest skrajnie różna od tej, którą oferuje
TopNotch – jaśniejsza.
TopNotch wspiera:
• dynamiczne tapety
• pracę na wielu monitorach
• zaokrąglone rogi
Aplikację pobierzecie za darmo stąd.
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Airport Renovator
Czy zdarzyło się Wam kiedyś marzyć o posiadaniu własnego,
samodzielnie odremontowanego lotniska na końcu świata? Mnie
w sumie nie. Ale może to kwestia tego, że nigdy nad tym nie
myślałem? Airport Renovator to gra pozwalająca nam się przekonać,
jak to jest, a przynajmniej dążąca do tego.
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Studio Two Horizons to nowy producent na rynku gier wideo. Powstałe
w 2020 roku celuje przede wszystkim w realistyczne symulatory remontowo-renowacyjne? Takie gry, w których buduje się (Camping Builder) czy
remontuje (właśnie Airport Renovator) budynki takie jak hotele, lotniska
czy centra handlowe. Trzeba nadmienić, że jeszcze w marcu tego roku studio zdobywało środki na swój byt i pracę, więc trzeba być wyrozumiałym
i cierpliwym – żadna z kilku ich gier nie jest w stadium bardziej zaawansowanym niż demo.
Co więc mamy do roboty w Renovatorze? Zostajemy zrzuceni na spadochronie gdzieś w górach Ameryki Południowej, najpewniej w Andach,
i lądujemy przed bramą do opuszczonego lotniska. Tam, po przejściu
zapuszczonego pasa startowego, dostajemy się do hangaru i włączamy
bezpieczniki. Dzięki temu włącza się radio i słyszymy pierwsze odgłosy,
które nie są ogłuszającą muzyką z intra. Amelia, pilot samolotu, z którego wyskoczyliśmy, będzie swoistym głosem z góry, mówiącym, co
mamy robić. Zrzuca po ukończeniu każdego zadania kolejne instrumenty
kontrolowanej destrukcji w postaci kosy spalinowej, dmuchawy, myjki
ciśnieniowej i na koniec lamp sygnałowych. Wykonując po kolei zadania,
doprowadzamy pas do używalności i pozwalamy Amelii wylądować, co
jest pokazane w końcowej cutscence.
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Całość przeszedłem na epickich ustawieniach grafiki, nie zauważając tego, szczerze. Wyjaśnia to naprawdę dobra, jak na
taką małą jeszcze grę, grafika i niektóre
efekty wizualne. Wyjaśnia to również
sporadyczne cięcia (ha ha!) przy koszeniu
trawy, która to czynność ma, mam wrażenie, trochę przesadzoną animację (chociaż
nie kosiłem nigdy trawy kosą spalinową,
to uważnie się temu przyglądałem i nigdy
nie widziałem tak wielkich kłębów pyłu,
lecz jest to być może kwestia niskiej wilgotności i dużej sypkości gleb Ameryki
Południowej, inne kontynenty na razie są
zablokowane). Do pozostałych części rozgrywki nie mam zastrzeżeń, przedmioty
są bardzo ładnie wymodelowane, a o taką
trawę mogłyby się postarać niektóre
z bardziej znanych tytułów. Problemem
jednak staje się tu nie sprzęt, tylko gracz.
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Moja wewnętrzna równowaga yin-yang między obsesyjnym perfekcjonizmem i lenistwem została zachwiana i mam wrażenie, że spędziłem nad
tym trochę zbyt dużo czasu. Pracy bowiem, choć zadań jest niewiele, jest
od groma – lotnisko jest spore, a trawa rośnie wszędzie, nawet między
betonowymi płytami. Kiedy wyciąłem dwa razy więcej trawy, niż ode mnie
wymagali (ledwo tę dookoła płyty), dostałem kolejne karkołomne zadanie,
czyli zdmuchanie piasku z pasa. 100% wykonanego zadania ukazało się
zaledwie po oczyszczeniu 2/3 czy 3/4 pasa, co również mną wstrząsnęło.
Między tym a kolejnym zadaniem miałem opcję zdjęcia kozy z dachu
małego terminala (???), późniejsze zadania nie były już tak problematyczne.
Ale czy na pewno? Po ustawieniu świateł sygnalizacyjnych, co jest ostatnim
zadaniem, mamy opcję – zakomunikować gotowość pasa do lądowania
albo dokończyć robotę – wybór wydaje się prosty. Bynajmniej. Okazuje
się wtedy, jak bardzo mała okazała się część skoszonej przeze mnie trawy,
jak wiele jest jeszcze puszek po napojach ukrytych w krzakach, których
nie zniszczyłem i że jest jeszcze niecałe 3% piasku na pasie, którego niewidoczne skupiska gdzieś się ukryły. Tu obsesyjność gracza obraca się
przeciwko niemu i zazwyczaj kończy grę, wycieńczony. Ja nie dałem rady
ostatnim kawałkom trawy.
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Gra w tym wszystkim sprawowała się wyśmienicie, lecz po zakończeniu
myślałem, że to dopiero początek. Nie ma prawie, poza stawianiem świateł, gdzie się chce i w jakim się chce kolorze oraz poza ustawianiem roślin,
które można znaleźć ukryte dookoła mapy, żadnej opcji zmiany otoczenia,
dodawania czegoś od siebie. Terminal pozostaje całkowicie pusty, łącznie
z toaletą, która uznana była za śmieć (tak samo drzwi), hangar również
kończy tylko z pustymi półkami i radiem na stoliku. Jest to jednak pewne,
że twórcy rozbudują to (sugeruję się faktem, że zarobiłem ćwierć miliona
dolarów, a nie miałem opcji ich wydania). Po przejściu dema, które zainteresowanym szczerze polecam, zachęcam do wypełnienia ankiety pomagającej twórcom określić, jak ma wyglądać produkt końcowy i ile lat terapii
zagwarantowali nam, każąc zdmuchiwać piasek z pasa startowego.
Jestem zadowolony z mojego pierwszego doświadczenia z takim typem
gry i mam wrażanie, że jest ona warta spróbowania swoich sił.
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Funkcja Ukryj mój
adres email
W iOS 15 Apple rozszerzyło usługę iCloud i udostępniło nam bardzo
przydatną funkcję – ukrywanie adresu mailowego. Tak naprawdę nasz
adres ukrywany jest pod losową nazwą, choć poczta nadal będzie
docierać na adres główny. Do czego może to być przydatne? Na
przykład takie wiadomości bardzo łatwo będzie wyłapać i usunąć. Jak
więc skorzystać z tej funkcji?

Zaczynamy od urucho-

Następnie wchodzimy

Tam powinna znaleźć się

mienia Ustawień. Tam

w iCloud.

szukana funkcja – Ukryj

wybieramy nasze konto.

mój adres email.
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Jeśli wcześniej korzystaliście
już z opcji tworzenia kont
przez Apple ID bez podawania
naszego maila, to znajdziecie
tutaj utworzone już losowe
maile przypisane do danej
usługi. Z tego miejsca możemy
także dodać nowy adres
i właśnie to chcemy teraz zrobić. Służy do tego przycisk +
Utwórz nowy adres email.

Pojawi się komunikat wraz
z zaproponowanym unikatowym adresem mailowym. Jeśli
nam się nie podoba, możemy
skorzystać z przycisku Użyj
innego adresu email, aby wylosowany został nowy. Następnie
wybieramy Kontynuuj.
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Na następnym ekranie
dodajemy nazwę (która
pojawi się na liście
adresów) i opcjonalnie
notatkę dla utworzonego adresu mailowego.
Zatwierdzamy wszystko
przyciskiem Dalej.

Ostatni ekran potwierdzi utworzenie nowego
adresu.

Nowy adres znajdzie
się na liście unikatowych adresów.

Po jego wybraniu
będziemy mogli zmienić
etykietę, notatkę oraz
go dezaktywować.
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Medytacja z Fitness+
Apple Fitness+ to jedna z moich ulubionych usług. Niestety ze
względów językowych nie jest jeszcze dostępna w Polsce, chociaż
Apple zapowiedziało rozszerzenie jej o kolejne kraje.

O
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O Apple Fitness+ pisałam już kilkukrotnie, zapewne dlatego, że to jedna
z moich ulubionych usług. Okazjonalnie używam News+, dawno już zrezygnowałam z Muzyki na rzecz serwisu od Amazona, a gry jakoś mnie
nie pociągają. Pomimo tego, że Apple Fitness+ nie jest jedyną tego typu
usługą na rynku (wystarczy wspomnieć Peleton, Nike, Adidas czy iFit),
w moim odczuciu ma najbardziej unikalny charakter – skierowana jest
bowiem do wszystkich, nie tylko do tych, którzy już zbudowali masę
mięśniową godną Arnolda Schwarzeneggera. Mamy więc programy dla
początkujących, kobiet w ciąży, osób starszych oraz zaawansowanych
entuzjastów wszelakich sportów. Do tego studio Fitness+ jest pięknie
urządzone – z dużą ilością naturalnych materiałów i roślin, które wprowadzają wrażenie spokoju. Dla porównania wiele innych serwisów oferuje lekcje wideo odbywające się we wnętrzach o bardzo nowoczesnym,
sportowym klimacie, który dla wielu początkujących może okazać się
onieśmielający. Fitness+ może również pochwalić się dużą bazą ostrożnie dobranych trenerów, reprezentujących wszelkie grupy wiekowe,
płcie i rasy, dzięki czemu każdy może znaleźć trenera, z którym będzie
mógł się identyfikować. Nie ma wątpliwości, że osobie starszej łatwiej
będzie ćwiczyć, widząc na ekranie osobę w podobnym wieku, zamiast entuzjastycznej dwudziestolatki. A rodzajów ćwiczeń mamy wiele – od jogi,

Pomimo tego, że Apple

przez HIIT, na ćwiczeniach przygotowujących do

Fitness+ nie jest jedyną

sezonu narciarskiego skończywszy. Do szerokiej

tego typu usługą na rynku
(wystarczy wspomnieć

gamy już dostępnych programów dołączyły ostatnio pilates i medytacja. Chociaż ta ostatnia nie jest
ćwiczeniem samym w sobie, odrobina spokoju

Peleton, Nike, Adidas czy

przyda się każdemu i nie mogłam się doczekać, by

iFit), w moim odczuciu

zobaczyć, jak Apple zabierze się za ten problem.

ma najbardziej unikalny
charakter – skierowana

Przesłanki przemawiające za tym, że będzie dobrze,
były już wcześniej – od początku funkcjonowania

jest bowiem do wszystkich,

serwisu mogliśmy wybrać opcję mindfull cooldown,

nie tylko do tych, którzy

czyli ćwiczenia relaksujące po treningu, połączone

już zbudowali masę mięśniową godną Arnolda
Schwarzeneggera.

z krótką, 5-minutową medytacją. Najwyraźniej
cieszyły się one sporą popularnością, co sprawiło,
że Apple postanowiło rozwinąć medytację jako
samodzielną kategorię. Tym, co odróżnia medytację

FELIETONY

208

od pozostałych ćwiczeń, jest rozszerzona integracja
z Apple Watch. W przypadku pozostałych treningów mamy tylko jedną opcję – aplikacja Fitness
w połączeniu z wybranym ekranem – iPhone’em,
iPadem albo Apple TV. W odróżnieniu od powyższego medytacje integrują się nie z aplikacją Fitness, ale z nową odsłoną Breath na Apple Watch,
która od teraz dzieli się na trzy kategorie – medytację, refleksję na zadany temat oraz ćwiczenia
oddechowe. Dzięki temu, by rozpocząć medytację, nie musimy korzystać z dodatkowego ekranu
– możemy cieszyć się wersją dźwiękową, używając
wyłącznie Apple Watch i podłączonych do niego
słuchawek. Sprawia to, że możemy medytować
w dowolnym miejscu, bez konieczności rozstawiania dodatkowego sprzętu. Ponieważ sesje mają od
5 do 20 minut, dużo prościej jest znaleźć czas na
medytację na ławce w parku czy na przerwie śniadaniowej w pracy.
Co można powiedzieć o samej medytacji? Jeśli używamy dodatkowego ekranu, klimatyczne studio Apple Fitness od razu wprowadzi nas
w odpowiedni nastrój. Warto wspomnieć, że Apple bardzo stara się, aby
medytacje były jak najbardziej neutralne. Oczywiście widać, że trenerzy
mają swoje prywatne przekonania, ale same medytacje są tak „cywilne”,
jak to tylko możliwe i koncentrują się wokół kilku głównych grup tematycznych: spokoju, koncentracji, mądrości, uprzejmości, świadomości,
odporności, wdzięczności, celu i kreatywności. Każda z nich składa się
z krótkiego wstępu i wskazówek udzielanych przez trenera, następnie każdy dokonuje własnej refleksji nad tym, w jaki sposób rozumie
i zamierza praktykować wskazaną jakość w swoim życiu. Jak wspomniałam, medytacje są bardzo neutralne i abstrahują od nawiązań religijnych
czy duchowych. Można by je określić ludzką medytacją etyczno-filozoficzną, co pewnie byłoby najbliższą merytorycznie nazwą.
Świetnie nadają się do tego, żeby rozpocząć z nimi dzień, oczyścić umysł
i przygotować się do nadchodzących wyzwań.
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Osobiście uważam, że jak w przypadku całej usługi Fitness+, Apple zaimplementowało medytację we właściwy sposób, czyniąc ją dostępną dla
każdego, bez konieczności deklarowania przynależności do żadnej filozofii. Trenerzy są przyjaźni i bije od nich specyficzny rodzaj „jabłkowego”
ciepła. Nie wiem, czy to najlepsze określenie, ale tak właśnie odbieram
całość serwisu – każdy jest mile widziany, każdy dokonuje postępów
w swoim własnym tempie, a motywacją jest nie krzykliwość i nagabywanie, tylko łagodnie wsparcie i akceptacja. Nikt nikogo nie ocenia ani nie
porównuje, wręcz odwrotnie – nacisk kładzie się na sam fakt chęci partycypacji. I myślę, że to najlepsze podejście, jakie można sobie wymarzyć.
Serdecznie polecam tym, którzy z różnych względów mogą subskrybować Fitness+. Jestem przekonana, że Apple poradzi sobie niedługo
z pozostałymi wersjami językowymi. W wielu przypadkach wystarczyłyby
napisy, a nawet ich brak – w końcu ćwiczenia to głównie obserwacja trenera, chociaż znając Apple, jestem przekonana, że nie zdecyduje się na
udostępnienie usługi połowicznie dostosowanej do potrzeb rynku.
Przyjdzie nam zatem poczekać na wersję z napisami jako minimum tego,
co konieczne, by Fitness+ zagościło na polskich ekranach.
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Alexa (nadal) robi
to lepiej
Jeśli miałabym wymienić jedną rzecz, którą Apple robi źle, byłaby nią
Siri. I żaden HomePod tego nie zmieni.

C
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Cały mój ekosystem zbudowany jest na produktach Apple. Komputery,
tablety, telefony, zegarki – wszystko funkcjonuje świetnie. Wszystko,
poza jedną, wydawałoby się drobną, jednak bardzo znaczącą rzeczą
– Siri. Z tego właśnie powodu od kilku lat używam Aleksy – głosowego
asystenta od Amazonu.
Prezentacje HomePodów są najmniej interesującą mnie częścią każdej konferencji. Może i są śliczne, tanie i kompaktowe, ale sam fakt
integracji z Siri sprawia, że czym prędzej odwracam wzrok. W rankingu
asystentów Siri zajmuje ostatnie miejsce i niezmiennie mnie to zadziwia. Dlaczego Apple ma takie trudności ze stworzeniem bardziej przyjaznego asystenta? Zwłaszcza że inne firmy zdają się radzić sobie z tym
problemem o wiele lepiej?
Wiem, że wielu użytkowników uważa, że Siri jest irytująca – możliwe, że
sprawia to płytkość tonu głosu albo uporczywe zawieszanie się na problemie i niewielka elastyczność, jeśli chodzi o naturalną konwersację.
Ostatnimi czasy Apple wprowadziło wiele usprawnień, nie zmienia to
jednak faktu, że ciągle stara się dogonić inne firmy i zaimplementować
funkcje już obecne w produktach dostępnych powszechnie na rynku.
Słuchawki z wbudowanym asystentem? Amazon robi je od dawna.
Możliwość „ogłaszania” informacji za pomocą głośników w całym domu
i zwołania domowników na obiad? Alexa robi to od dawna. Zarówno
to, jak i wiele innych przydatnych rzeczy – dla przykładu, na głosowo
zadane pytanie odpowiada w taki sam sposób, zamiast informowania
o tym, co znalazła w internecie i wyświetlania linków. W końcu, jeśli
już z kimś rozmawiam, to chciałabym, żeby ta osoba też ze mną rozmawiała, zamiast zmuszania mnie do sięgnięcia po dodatkowy ekran
i przeczytania artykułu.

Ostatnimi czasy Apple wprowadziło wiele usprawnień, nie
zmienia to jednak faktu, że ciągle stara się dogonić inne firmy
i zaimplementować funkcje już obecne w produktach dostępnych powszechnie na rynku.

FELIETONY

212

Kolejną rzeczą jest osobowość i charakter. Siri jest sztywna i niespecjalnie zna się na żartach. Nie tylko na żartach, ale na każdej próbie
sprawienia, żeby okazała odrobinę życiowej energii. Z Aleksą można
porozmawiać, poprosić, by opowiedziała nam krótką historię i, w odróżnieniu od Siri, Alexa natychmiast przyłączy się do zabawy. Na przykład
zapyta, czy chcemy usłyszeć krótką opowieść z Audible, czy też jej
własny utwór, zadeklamuje poezję albo przeczyta wyjątki z dowolnej
strony www. A wszystko to z łagodną, płynną modulacją głosu, właściwą
interpunkcją i wkładem emocjonalnym. A przy tym, nie będzie unikała
trudnych pytań, a na te bardziej kontrowersyjne odpowie z humorem.
Dla przykładu na pytanie, kto jest najlepszym osobistym asystentem,
powie: „Lubię wszystkich osobistych asystentów. No, może poza Halem
z »Odysei kosmicznej«”. To samo pytanie zadane Siri zostanie skwitowane krótkim stwierdzeniem: „Interesujące pytanie”.

Dla przykładu na pytanie, kto jest najlepszym osobistym asystentem, powie: „Lubię wszystkich osobistych asystentów. No,
może poza Halem z »Odysei kosmicznej«”. To samo pytanie
zadane Siri zostanie skwitowane krótkim stwierdzeniem: „Interesujące pytanie”.

Oczywiście, jak wszystkie rozwiązania dostępne na rynku, Alexa również ma swoje wady i jedną z nich jest aplikacja na telefon, z której
staram się nie korzystać. Nie dlatego, że nie spełnia swojej funkcji, ale
dlatego, że jest strasznie bałaganiarska. Ma wiele interesujących opcji,
na przykład możliwość włączenia i wyłączenia głosowego potwierdzenia wykonania polecenia oraz trybu konwersacji czy szeptania. Szeptanie jest przydatne zwłaszcza w nocy, gdy pozostali domownicy śpią
– można zadać pytanie szeptem i Aleksa odpowie szeptem, zamiast
używać pełnej głośności i poderwać wszystkich na nogi. Pozwala również edytować całą bazę poleceń wydanych głośnikowi, co przy okazji umożliwia użytkownikowi kontrolę nad tym, jakie nagrania z jego
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(Alexa) Ma wiele interesujących opcji, na przykład możliwość
włączenia i wyłączenia głosowego potwierdzenia wykonania
polecenia oraz trybu konwersacji czy szeptania.

głośnika są przetwarzane. Mała rzecz, a cieszy, chociaż nie sądzę, by
wielu zwykłych użytkowników korzystało z tej funkcji. Aplikacji zdecydowanie brakuje prostoty, którą możemy znaleźć w produktach Apple,
dlatego staram się z niej korzystać w jak najmniejszym stopniu. Całe
szczęście, naprawdę potrzebna jest tylko wtedy, kiedy dodajemy nowe
urządzenia do inteligentnego domu, a ten proces nie jest specjalnie
uciążliwy. Prawdopodobnie nie sprawdziłam jeszcze wszystkich jej możliwości, głównie ze względu na wspomnianą chaotyczność interfejsu.
Za pomocą aplikacji możemy skonfigurować możliwość dzwonienia
i wysyłania wiadomości tekstowych, która dość przyzwoicie integruje
się z telefonem Apple, jednak nie przebrnęłam przez całość procesu.
Dodatkowo dostaliśmy ostatnio widget: „Ask Alexa”, umożliwiający używanie Aleksy na iPhonie za pomocą jednego kliknięcia, więc wydawanie
poleceń stało się jeszcze prostsze. Generalnie nie odczuwam potrzeby
używania aplikacji, bo wystarczy mi obsługa przez głośniki, tablet czy
telewizor, ale jeden przycisk na iPhonie doceniam.
Doceniam również podstawową integrację z ekosystemem Apple – głośnik z Aleksą odtworzy muzykę z Apple Music (chociaż wolę Amazon
Music), wyśle przypomnienia na iPhone’a i Apple Watcha oraz zintegruje
się z kalendarzem. Jak dla mnie to zupełnie wystarczające, chociaż
zaawansowani użytkownicy z pewnością znaleźliby więcej przydatnych
zastosowań.
Amazon coraz mocniej wchodzi na polski rynek, co potwierdza udostępnianie kolejnych usług. Zapewne już niedługo Aleksa zagości nad
Wisłą, całkiem możliwe, że z obsługą polskojęzycznego interfejsu.
Pomimo całej mojej miłości do produktów Apple uważam, że będzie to
okazja do celebracji. Bo Amazon pokazuje, że asystenci głosowi mogą
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spełniać swoje funkcje dużo lepiej, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Za każdym razem, kiedy używam Siri, utwierdzam się w tym właśnie
przekonaniu.
I z niecierpliwością czekam na moment, w którym Aleksa zacznie
mówić po polsku. Chciałabym zobaczyć, jak poradzi sobie z „taka
trudna język”.
Nie wydaje mi się, żeby Siri udało się szybko pokonać przepaść, która dzieli ją od innych asystentów,
bo trzeba byłoby przeredagować całą jej „osobo-

Nie wydaje mi się, żeby Siri

wość” od podstaw. Dziwi mnie, że to jedyny pro-

udało się szybko pokonać

dukt, który nie emanuje „jabłkowym ciepłem”, tak

przepaść, która dzieli ją
od innych asystentów, bo

charakterystycznym dla innych sprzętów i usług.
To właśnie głosowy asystent powinien sprawiać,
że czujemy się tak, jakbyśmy rozmawiali z dobrym

trzeba byłoby przeredago-

przyjacielem, a nie z irytującą sekretarką, która

wać całą jej „osobowość”

mechanicznym głosem odczytuje zawartość

od podstaw. Dziwi mnie, że
to jedyny produkt, który

naszego kalendarza. Taki asystent może stanowić centralny punkt, wokół którego skupiają się
wszystkie pozostałe funkcje ekosystemu. Tyle że

nie emanuje „jabłkowym

nie stanowi. To Alexa jest na najlepszej drodze,

ciepłem”, tak charakte-

a Siri zostaje daleko w tyle. Trochę szkoda, ale my,

rystycznym dla innych
sprzętów i usług. To wła-

jako użytkownicy nie możemy nic na to poradzić.
Przynajmniej tak długo, jak długo Apple nie postanowi przeprowadzić rewolucji w tym zakresie.

śnie głosowy asystent
powinien sprawiać, że
czujemy się tak, jakbyśmy

Na razie pozostanę przy Aleksie i będę udawać, że
nie widzę reklam HomePodów.

rozmawiali z dobrym przy-

I po cichutku będę trzymać kciuki za to, żeby

jacielem, a nie z irytującą

asystent Apple przynajmniej dorównał temu od

sekretarką, która mecha-

Amazona.

nicznym głosem odczytuje zawartość naszego
kalendarza.

Przynajmniej dorównał, jeśli nie przegonił.
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„Jest na Facebooku”
Chcąc czy nie chcąc przyznać, mamy za sobą małą apokalipsę.
Przynajmniej w oczach wielu tak właśnie wyglądało te sześć długich
godzin. Mieszaniny strachu i nieprawdopodobnej ulgi.

P
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Przedziwny był to wieczór. Bo z jednej strony Twitter wybuchnął, rozgrzany do czerwoności informacyjnym łańcuszkiem: „Hej, Facebook
umarł!”, a z drugiej ten ogień podtrzymywali chyba wszyscy. Z dbałością
większą niż ta o znicz olimpijski. Tak jakby każdy, absolutnie każdy, odetchnął z ulgą na myśl, że Facebook może już nie wrócić. Zapytałem kilka
osób już po tym, jak emocje opadły, o przyczyny tej euforii.

Podpięci, odcięci
Mylne jest wrażenie, że absolutnie każdy odczuł tę awarię na własnej
skórze. Wiele osób w ogóle o niej nie wiedziało, poświęcając wieczorne
godziny rodzinom, dzieciakom czy po prostu pracując. Bo wiecie, nadal są
takie zawody i nie każdy siedzi na Twitterze – eureka! Osoby, które dowiedziały się o sprawie we wtorkowy poranek, słusznie nie były w stanie zrozumieć, o co tyle hałasu. Kolejny fakt jest taki, że nie każdy śledzi giełdę,
inwestuje i chce wiedzieć, ile wynosi strata CEO Facebooka w podobnej
sytuacji. W gruncie rzeczy nie ma to żadnego znaczenia. Nawet dla giełdy.
Przy podejmowaniu refleksji nad październikowymi wydarzeniami
bierzmy oczywiście pod uwagę kwestię tych, którzy po prostu zostali
odcięci. Często dosłownie czując się tak, jakby dookoła zabrakło tlenu.
Efekty wtyczki nie jest mitem, FOMO nie jest wymysłem psychologów,
a uzależnienie od internetu to dziś ogromny problem społeczny. I dla
takich osób poniedziałek 4 października był dniem z koszmaru. Bardzo
to przykre i zdecydowanie nadal, jako świat, za mało z tym zrobiliśmy.
Tylko jest jedno „ale”.
Sprawa odcięcia dotyczyła również Facebooka, w którym, jak wiemy, pracownicy byli uwięzieni w pomieszczeniach, gdyż cały ten nasz ukochany
SmartHome i internet rzeczy diabli wzięli. Doszło do kuriozalnej sytuacji,
w której firma nie mogła naprawić przez długie godziny awarii, bo awaria
wpłynęła na wewnętrzne systemy. W tym ten, który steruje wstępem do
pomieszczeń. Ci, którzy robią wszystko, aby podpinać coraz większe rzesze ludzi do swoich usług, sami zostali od nich odcięci. Paradoks, prawda?
Niekoniecznie, bowiem Facebook i jego usługi już dawno temu
wymknęły się spod kontroli. I nie chodzi mi o kontrolę procesową,
o managerów czy wizjonerów, którzy zasiadają na wysokich stołkach
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Mylne jest wrażenie, że absolutnie każdy odczuł tę awarię na własnej
skórze. Niekoniecznie, bowiem Facebook i jego usługi już dawno
temu wymknęły się spod kontroli. I nie chodzi mi o kontrolę procesową, o managerów czy wizjonerów, którzy zasiadają na wysokich
stołkach w tej firmie. Miejsca tak oczywiste, jak strony internetowe,
kontakt mailowy czy telefoniczny znikają. Przecież wystarczy fanpage. Nie, nie wystarczy.

w tej firmie. Chodzi mi o kontrolę społeczną. Ekosystem Facebooka
rozlał się tak bardzo, że stał się niewidoczny. Czy porównanie do śmiercionośnego gazu będzie nadużyciem? Oceńcie sami, ale najpierw spróbujmy zarezerwować w wolnym od Facebooka czasie, podczas gdy cały
ten ekosystem płonął, stolik w ulubionej restauracji.
Ot, wolny wieczór, koniec tego uzależniającego Facebooka – idziemy coś
zjeść! Moment zastanowienia, telefon? Nie znam numeru, ale pewnie
na fanpage'u restauracji go znajdę. Chwila! Nie ma fanpage'a, bo nie ma
Facebooka. To Instagram. Chwila! Nie ma Instagrama, bo nie działa nic,
co jest od Facebooka. To zapytam znajomej, bo tam jada, na WhatsAppie. O nie, on też?!
To może restauracja ma stronę internetową, przecież każdy większy
biznes ma, prawda? Nie. I to jest tylko jeden z wielu najbardziej oczywistych skutków ekspansji Facebooka. Miejsca tak oczywiste jak strony
internetowe, kontakt mailowy czy telefoniczny znikają. Przecież wystarczy fanpage. Nie, nie wystarczy.
Część znajomych zwróciła mi uwagę jeszcze na jedną rzecz. Logowanie.
Otóż okazuje się, choć dla mnie to niewyobrażalne, ale wiem – jestem
w pewnej bańce (jak każdy), że wiele osób nadal autoryzuje się i zakłada
konta w innych serwisach z wykorzystaniem przycisku „Zaloguj przez
Facebook”. Efekt? Nie polecisz, nie pojedziesz, nie zatankujesz, nie pokażesz biletu, bo się, drogi przyjacielu – nie zalogujesz, gdy Facebook leży.
Szach-mat!

FELIETONY

218

Dywersyfikacja – ponownie!
I w tych wszystkich rozmowach na pierwszy plan ponownie wychodzi
ona. Dywersyfikacja. I mówię to jako więzień ekosystemu Apple. Jestem
tego świadomy, choć wierzę i wiem, że wiele mechanizmów chroni
mnie przed podobnym paraliżem. Nawet w przypadku podobnej awarii
Apple. Jest to m.in. bezpieczna enklawa w naszych urządzeniach, która
nie potrzebuje do wielu operacji czy autoryzacji kontaktu z siecią. Jeśli
nie działa internet, to z tej samej aplikacji (Wiadomości) wyślę zarówno
SMS, jak i iMessage. Zadzwonię zarówno telefonem, jak i przez inną
internetową usługę. Z jednego miejsca: z aplikacji Telefon.
Apple nie jest kuloodporne. Chcę to podkreślić, bo na koniec dnia nie
ma absolutnie żadnego znaczenia, od którego ekosystemu staniemy
się zależni. Warto nie polegać tylko na jednym i takie sytuacje, jak ta
z awarią Facebooka, pokazują nam skalę ryzyka, które ponosimy. Dzieci
niemające dostępu do zadań domowych nie ponoszą za to winy. Czy
ponosi ją nauczyciel, który jako jedyne źródło kontaktu z uczniami
wybrał miejsce, w którym są prawie wszyscy? Facebooka? Nie wiem, nie
mnie oceniać, bo może on też innego miejsca nie ma.
Relacji nie nawiązuje się na platformie. Tej czy innej. Relacje nawiązuje
się w życiu. Za pośrednictwem różnych narzędzi. To jasne, ale na koniec
dnia, jeśli są one faktycznie silne, w ostateczności napiszemy do siebie
list. Zadzwonimy. Spotkamy się na kawie. Przy okazji wydarzeń z 4 października roku 2021 przez głowę przemknęło ponownie jedno, dość krępujące, pytanie: A co się stanie, gdy pewnego dnia, być może jutro, ktoś
wyjmie światu wtyczkę z napisem „internet”? Jakie będzie jutro?

Relacji nie nawiązuje się na platformie. Tej czy innej. Relacje nawiązuje się w życiu. Za pośrednictwem różnych narzędzi. To jasne, ale na koniec dnia, jeśli są one faktycznie
silne, w ostateczności napiszemy do siebie list. Zadzwonimy.
Spotkamy się na kawie.
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Sentymenty na stół
Muzyka, dźwięk zamykania etui ładującego AirPods, klawiatury i czarne
kontury postaci z kolorowymi planszami w tle. Z czymś Wam się to kojarzy,
prawda? Podczas ostatniego w tym roku Apple Event firma z Cupertino
zabrała nas w nostalgiczną podróż do czasów, w których ich komputery
tworzyli ludzie kochający komputery. I wiecie co? Przenieśliśmy się w czasie,
zabraliśmy ich na pokład i skoczyliśmy w nadświetlną. Na długie lata.

P
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Przepraszamy
Co prawda taka deklaracja nie padła z ust żadnego z prowadzących październikowy Apple Event, ale chyba każdy mimowolnie traktuje to słowo
jako swoiste podsumowanie tej konferencji. I przede wszystkim produktów, które na niej zobaczyliśmy. Apple wyciągnęło wnioski. Nie do końca
z błędnych (intencjonalnie) decyzji, co raczej z chybionych pomysłów,
które mają zapewne wielu ojców. Jednym z nich jest Jony Ive, ale dziś nie
będziemy tej myśli rozwijać.
Nie jest żadną wiedzą tajemną, że Apple słucha klientów. Widzi feedback płynący z rynku, jak nigdy wcześniej. Ale patrząc z perspektywy
marketingu, to znajdźcie mi drugą taką firmę, która potrafi – no wiecie
– najpierw zabrać, argumentując to odwagą i odciskaniem piętna na
wszechświecie – a potem oddać, argumentując to rewolucją, rozsądkiem
i słuchaniem życzeń klientów. Nie, nie wierzę, że zrobili to intencjonalnie,
ale nie wierzę też, że taka sytuacja uszłaby na sucho jakiejkolwiek innej
marce. Czy wyobrażacie sobie, że właściciele laptopów jakiejś marki

Rynek, dla którego Apple zaprezentowało nowe MacBooki
Pro, to nie jest rynek użytkowników pijących dyniowe late
w Starbucksie.
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najpierw używają ich przez długie lata, bo trzyma ich ekosystem Apple
i – jak to powiedzieć – nie mają wyjścia? A potem, gdy firma wraca do
rozwiązań, które im zabrała, twierdząc, że ich czas przeminął – biegną
do sklepów, nerwowo wystukując PIN i naciskając zielony klawisz (albo
używając Apple Pay), aby załapać się na jak najszybszą dostawę?
I kompletnie mnie to nie dziwi, bo rynek, dla którego Apple zaprezentowało nowe MacBooki Pro, to nie jest rynek użytkowników pijących
dyniowe late w Starbucksie. Dla osoby, która rzeczywiście wykonuje
pracę w segmencie PRO, wydatek maksymalnie 32 000 PLN jest praktycznie nieodczuwalny. Zgadzam się z Kingą, która po konferencji napisała, że nowe komputery są wręcz tanie. Dodam więcej – za tanie – jak
na ten segment klientów. Dlaczego? Dlatego, Moi Drodzy, że Apple
(ponownie) jako jedyna firma na świecie odleciała w tym segmencie
o jakieś lata świetlne. Po prostu – znowu to zrobili.

Zgadzam się z Kingą, która po konferencji napisała, że nowe
komputery są wręcz tanie. Dodam więcej – za tanie – jak na
ten segment klientów. Dlaczego? Dlatego, Moi Drodzy, że Apple
(ponownie) jako jedyna firma na świecie odleciała w tym segmencie o jakieś lata świetlne. Po prostu – znowu to zrobili.

Nadświetlna
Patrząc na deklarowane możliwości i pierwsze testy nowych maszyn, nie
da się po prostu tego skomentować inaczej niż stwierdzeniem: niemożliwe. Recenzenci technologiczni jak świat długi i szeroki, nawet ci, którzy
na co dzień recenzują komputery pracujące pod kontrolą Windows i na
procesorach Intela, po prostu przyznają zgodnie, że Apple oszalało.
I jasne, że możemy mówić, iż nadgryziona firma gra na naszym systemie
1 (reklamowym Sercu), sprawiając, że system 2 (Rozum) zapomina, że
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Patrząc na deklarowane możliwości i pierwsze testy nowych
maszyn, nie da się po prostu tego skomentować inaczej niż
stwierdzeniem: niemożliwe. Recenzenci technologiczni jak świat
długi i szeroki, nawet ci, którzy na co dzień recenzują komputery
pracujące pod kontrolą Windows i na procesorach Intela, po
prostu przyznają zgodnie, że Apple oszalało.

w ogóle istnieje albo zaczyna dokonywać translacji potrzeb (wtedy właśnie użytkownik ze Starbucksa twierdzi, że jest użytkownikiem w pełni
PRO). To nawet prawda. Tylko że tym razem zobaczyliśmy coś więcej niż
kolorowe HomePody mini czy kolejną generację najpopularniejszych
słuchawek bezprzewodowych w historii świata, z których nomen omen
wszyscy się śmiali po ich premierze. Apple jest konsekwentne jak nigdy
dotąd i to mnie szalenie cieszy.
Bo spójrzcie na to, do czego zmierza line-up ich produktów. Chcesz
komputer do domu? Proszę bardzo – wybierz sobie form factor, który
odpowiada ci najbardziej. Możesz wybrać iMaca, MacBooka Air, Maca
Mini albo iPada – z tym samym procesorem. Pracujesz tak, jak lubisz.
Jak Ci wygodniej. Potrzebujesz mocy i jesteś profesjonalistą? Wybierz jej
odpowiednią ilość. Dwa procesory, różne konfiguracje, do różnych zadań.
Tak, dla Kowalskiego to za dużo, ale on czy Mr. Smith nie szukają komputera za 32 000 PLN. I od razu jest prościej.
A to jeszcze nie jest koniec. Ba, to dopiero połowa drogi, bo przypominam, że do końca zadeklarowanego okresu migracji wszystkich sprzedawanych maszyn na autorski krzem Apple mamy jeszcze rok. Przed nami
kolejne fascynujące premiery – iMaców (Pro), nowej generacji komputerów Mac Mini i w końcu – Maca Pro. Ten ostatni powinien potrafić mniej
więcej to, co filmowy Sokół Millenium. I tak – zapewne za jego cenę
wybudujecie dom. W końcu gdzieś trzeba pracować.
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Czy Bitcoin
zastąpi banki
Trudno wyobrazić sobie dziś życie bez banków. Czy Bitcoin to zmieni?

P
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Powiedzmy sobie szczerze, banki się przydają. Zdejmują nam z głowy problem pilnowania pieniędzy, umożliwiają płacenie na odległość, a w razie
potrzeby udzielają nam pożyczek i kredytów. Technologie bankowe
wydają się nam dziś tak oczywiste, że bez nich trudno w ogóle sobie
wyobrazić codzienne funkcjonowanie. Zrosły się one z naszymi rutynami
do tego stopnia, że stały się niewidoczne. Klikamy, aby wykonać przelew,
dotykamy terminala kartą, telefonem czy zegarkiem, a reszta dzieje się
sama, gdzieś w wirtualnym świecie systemów bankowych. Zmieniają się
tylko liczby na naszych ekranach.
Skoro przechowanie pieniędzy, płacenie nimi czy pożyczanie ich jest
wygodne i skuteczne, to po co w ogóle bitcoin? Czy ma on jakiekolwiek
szanse konkurować ze wszystkimi bankami świata?

Suwerenność finansowa
Bitcoin oferuje całkowitą suwerenność finansową. Co to znaczy?
Po pierwsze, znaczy to, że bitcoiny trzymane w prywatnym portfelu są rzeczywiście naszą własnością. W przeciwieństwie do środków trzymanych na
rachunku bankowym, których właścicielem jest bank.
No tak – myślisz może – co to za różnica? Skoro możesz podjąć środki
z rachunku bankowego, kiedy tylko chcesz, to właściwie tak, jakby były
Twoje. Tylko że to rozumowanie opiera się na konieczności zaufania bankom, że rzeczywiście wypłacą nasze środki na każde żądanie oraz państwu,
że w razie potrzeby pomoże nam wyegzekwować te środki. Bitcoin gra
w innej lidze, ponieważ oferuje dostęp do naszych środków bez konieczności ufania komukolwiek. Jego
przewaga polega na tym, że nikt nie może odmówić nam tego dostępu.
Tak długo, jak zachowamy w tajemnicy swój prywatny klucz, nikt nie może
nam bitcoinów odebrać, nikt nie może zająć nam rachunku. Nie stracimy
go ani na skutek upadłości banku, ani nawet na skutek zawalenia się
całego systemu bankowego. Nikt nie może zabronić nam dokonania płatności. Spróbuj osiągnąć ten poziom wolności w banku.
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Po drugie, bitcoina nie da się dodrukować. To oznacza, że państwo nie
jest w stanie zdewaluować (czytaj: zabrać) naszych oszczędności, tak jak
czyni to z emitowaną przez siebie walutą. Inflacja jest zjawiskiem, które
często nie irytuje nas tak, jak powinno. Uczy się nas nawet, że niska – na
przykład 2-procentowa – inflacja jest rzekomo korzystna dla gospodarki.
Jednak wystarczy zastanowić się choćby przez chwilę, aby zrozumieć
bezsens tej propozycji. Dodruk pieniądza, skutkujący nieuchronnie
inflacją, daje korzyść rządowi, który pokryje takim pustym pieniądzem
dowolne wydatki, jednak czyni to zawsze kosztem wszystkich, którzy
posiadają oszczędności w dodrukowanej walucie. Dodruk pieniądza jest
więc niczym innym jak ukrytym podatkiem od oszczędności, zalegalizowaną formą wywłaszczenia.
W chwili, gdy to piszę, istnieje 18.855.647,75 bitcoinów, a wszystkich, które
powstaną, będzie 21 milionów. Ten limit jest zaprogramowany w kodzie,
a kod chroniony jest przez najpotężniejszą sieć komputerową świata.
Szczęśliwie żadne państwo nie ma kontroli nad siecią Bitcoina, nie może
go więc dodrukować i zdewaluować. W czasie więc, gdy siła nabywcza
naszych oszczędności w bankach topnieje, siła nabywcza bitcoina rośnie.
Można wręcz wyobrazić sobie, że przy powszechnej adopcji wartość jednego bitcoina będzie odpowiadała jednej dwudziestojednomilionowej
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części wartości wszystkich istniejących dóbr. W świecie Bitcoina tę ideę
oznacza się symbolem:

∞ / 21 m
Posiadając bitcoiny, jesteśmy więc niezależni od państwa i systemu bankowego, ponieważ sama sieć Bitcoina jest od nich niezależna. To daje wolność, której banki nie są w stanie zaoferować, a która przed wynalezieniem
Bitcoina mogła być tylko marzeniem.

Bezpieczeństwo banków a bezpieczeństwo sieci Bitcoina
System bankowy jest dziś uważany za bezpieczny. I rzeczywiście tak może
się wydawać, zwłaszcza że za naszego życia banki w zdecydowanej większości przypadków były przecież wypłacalne, ich działaniom przygląda się
państwowy regulator, zwany w Polsce Komisją Nadzoru Finansowego, a na
dodatek depozyty chronione są – przynajmniej do pewnej kwoty – przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Może trudno jest nam sobie wyobrazić upadek naszego banku, a tym bardziej całego systemu finansowego. Myślimy
więc, że to się w praktyce nie zdarzy. I może mamy rację, może się nie zdarzy. A jednak w nieodległej przeszłości banki, a nawet całe systemy bankowe
kilku krajów zachodnich, znajdowały się kilkukrotnie na skraju upadku.
Bezpieczeństwo bitcoinów zapewniane jest przez najpotężniejszą na
świecie sieć komputerową. Sieć jest otwarta, tak jak otwarty jest internet.
Każdy może więc z niej korzystać. Każdy może też się do niej włączyć
i – jeśli chce – wspierać z pomocą własnego urządzenia, tak aby dodatkowo zwiększyć jej bezpieczeństwo. Siecią rządzą zasady konsensusu,
zapisane w kodzie oprogramowania. Określają one reguły potwierdzania
transakcji, tworzenia nowych jednostek pieniądza (bitcoina) oraz bezpiecznej synchronizacji sieci. Zmiana zasad konsensusu jest hipotetycznie możliwa, ale w praktyce trudna do przeprowadzenia, ponieważ wymagałaby
przekonania do niej większości użytkowników sieci. To z kolei jest trudne,
dlatego że użytkownicy są bezpośrednio zainteresowani jak najwyższym
bezpieczeństwem sieci i z wielką ostrożnością podchodzą do zmian.
W praktyce, mimo ciągłego wprowadzania ulepszeń, fundamentalne
reguły sieci Bitcoina nie zmieniły się od początku jej istnienia, a każda
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wersja klienta sieci, począwszy od archaicznego kodu autorstwa mitycznego Satoshiego Nakamoto, jest nadal kompatybilna z siecią.
Bezpieczeństwo jest również zapewniane przez kryptografię zastosowaną
do zbudowania łańcucha bloków, w których przechowywane są informacje o transakcjach. Każdy kolejny blok zawiera w sobie zaszyfrowaną
informację, która pozwala połączyć go z poprzednim blokiem. Szyfrowanie
odbywa się za pomocą tak zwanej funkcji haszującej SHA256. Funkcja ta
pozwala zamienić dowolny ciąg liter, cyfr lub innych danych, w niepowtarzalny ciąg znaków. Przykładowo słowo „iMagazine” po zaszyfrowaniu
będzie miało postać:
E36260B54992DEF9F0E61F328B4DF6085E0E72E3C7DAFC858BDE146E4C0CEED8
Przydatność tego zabiegu wynika z kilku ciekawych cech tej funkcji. Po
pierwsze, szyfrowanie tego samego ciągu daje zawsze ten sam wynik
(determinizm), ale z wyniku nie da się odtworzyć początkowego ciągu (jednokierunkowość funkcji). Czyli zaszyfrowanie słowa „iMagazine” zawsze da
powyższy wynik, ale nie jest możliwe odtworzenie słowa „iMagazine” za
pomocą samego wyniku. Po drugie, wynik jest niemożliwy do przewidzenia
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ani do zgadnięcia, a nawet drobna zmiana ciągu początkowego przyniesie zupełnie inny wynik. Prawdopodobieństwo zgadnięcia wyniku można
wyliczyć na 1 do 10^78. Ta ostatnia liczba (dziesięć do potęgi 78) odpowiada
mniej więcej liczbie atomów w widzialnej części kosmosu. Mówimy więc
o prawdopodobieństwie tak niskim, że można je z czystym sumieniem
zrównać z niemożliwością. Po trzecie wreszcie, wynik jest zawsze różny dla
różnych danych początkowych. (Jeśli ktoś chciałby pobawić się w szyfrowanie SHA256, może to zrobić na stronie.
Powiązanie kolejnych bloków za pomocą tej funkcji umożliwia łatwą
weryfikację całego ciągu bloków. Jednokierunkowość funkcji powoduje,
że powstanie nowego bloku uniemożliwia modyfikację poprzednich. To
z kolei gwarantuje trwałość i niezmienność zawartych w nich informacji.
Dotychczasowa historia sieci jest dowodem na jej wyjątkową odporność.
Bitcoin działa nieprzerwanie i bezawaryjnie od 12 lat dzień w dzień i 24
godziny na dobę. Jest dzisiaj potężniejszy niż kiedykolwiek w przeszłości
i ciągle rośnie. Zdecentralizowany charakter sieci powoduje, że nie sposób
jej zamknąć bez zamknięcia wszystkich urządzeń, które się na nią składają.
W praktyce musiałoby to oznaczać likwidację sieci telekomunikacyjnych,
w tym zamknięcie internetu. Trudno wyobrazić sobie zdarzenie, które
mogłoby do tego doprowadzić, jasne jest jednak, że mówilibyśmy o jakiegoś rodzaju kataklizmie o zasięgu globalnym.

Koszt usług bankowych a koszt sieci Bitcoina
Banki są pośrednikami, a pośrednicy kosztują. Wprawdzie wielu z nas
cieszy się z tak zwanych darmowych rachunków, darmowych przelewów i może jeszcze jakichś innych darmowych usług bankowych. Jednak w rzeczywistości żadne usługi nie są darmowe, bo takie po prostu
nie istnieją. Każdy bank musi pokryć koszty własnego funkcjonowania
w postaci pensji setek osób, koszty budynków i lokali czy systemów
informatycznych, a ponadto jeszcze – jak każdy przedsiębiorca na rynku
– coś zarobić. Bank musi więc uzyskiwać przychody z oferowanych przez
siebie usług. Jeśli więc przyjrzymy się uważniej, zauważymy, że banki
muszą pobierać opłaty. Część z nich można znaleźć łatwo na wyciągu
z naszego rachunku bankowego. Części nie znajdziemy na wyciągu, ale
to nie znaczy, że ich nie pokrywamy.
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Przykładowo, wydaje nam się, że płatności kartami są darmowe. Widzimy
cenę, przykładamy kartę, płacimy dokładnie tę cenę i ani grosza więcej.
Łatwo to sprawdzić na wyciągu bankowym. To jednak iluzja. Od każdej
płatności kartą pobierana jest opłata. Płaci ją sklep, klient sklepu jej nie
widzi. Czy to znaczy, że klient sklepu dostał darmową usługę? Oczywiście,
że nie. Koszt obsługi tej transakcji przez bank, a także związany z nią koszt
usług organizacji kartowych typu VISA czy Mastercard, czy wreszcie koszt
usługi instytucji płatniczej, która sprzedała lub wynajęła sklepowi terminal do płatności, jest wliczony w cenę zapłaconą przez klienta. Tak musi
być, aby nie upadli bank, organizacja kartowa, dostawca terminala i sklep.
Wszystko jest jednak opakowane jako „darmowa” usługa, aby nie psuć
klientom dobrego samopoczucia.
Ten mechanizm można przyłożyć z niewielkimi modyfikacjami do wszystkich usług systemu finansowego, a także do wszystkich innych rzekomo
„darmowych” lub „promocyjnych” usług i towarów dostępnych na rynku.
Nie ma darmowych lunchów.
W świecie Bitcoina nie ma banków, a zatem użytkownicy nie ponoszą żadnych kosztów ich funkcjonowania. Istnieją natomiast koszty utrzymania
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sieci, na które składają się przede wszystkim
koszty prądu oraz urządzeń i innej infrastruktury górniczej. Górnicy wynagradzani
są wykopanymi przez siebie bitcoinami oraz
opłatami pobieranymi od przeprowadzanych
w sieci transakcji.
Sieć Bitcoina jest księgą transakcji dokonywanych bitcoinem. Transakcję może w niej
zapisać każdy, kto dysponuje środkami
pozwalającymi na jej wykonanie. Może to
zrobić z dowolnego miejsca, jeśli tylko ma
dostęp do internetu. Beneficjentem transakcji również może być absolutnie każdy,
bez względu na to, gdzie się znajduje. Dokonanie płatności nie wymaga żadnych zgód.
Sieć działa od 12 lat przez 24 godziny na
dobę i samodzielnie – bez niczyjej ingerencji – odrzuca transakcje bez pokrycia, w tym
również próby wielokrotnego wydania tych
samych środków. Po potwierdzeniu kolejnego
bloku transakcja zostaje zapisana w sposób niemożliwy do zmodyfikowania – staje
się częścią niezmiennego łańcucha bloków
(blockchain). Płatność zostaje dokonana
zwykle w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu
minut. Jej koszt jest zależny od aktualnego
obciążenia sieci i może w praktyce wahać się
od kilku centów do kilku dolarów. Opłaty za
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transakcje trafiają do górników – osób, które utrzymują urządzenia służące
do wykopywania nowych bloków.
Transakcje w sieci Bitcoina były krytykowane za powolność i zbyt wysoki
koszt. Oczywiście kilkanaście minut to dużo szybciej niż przeciętny przelew bankowy, jednak zbyt długo dla rozliczenia natychmiastowej płatności
w sklepie. Kilka centów lub dolarów za transakcję bitcoinem to mniej niż
koszt międzynarodowego przelewu, ale więcej niż płacimy za przelew
krajowy. W odpowiedzi na tę krytykę na sieci Bitcoina zbudowana została
nowa sieć o nazwie Lightning Network. Umożliwia ona płatności bitcoinem, które są natychmiastowe i praktycznie darmowe. Wprowadzane
są nowe funkcjonalności, które umożliwiają nawet praktycznie darmowe
płatności w walutach państwowych za pośrednictwem sieci Bitcoina. Praktycznie darmowe oznacza koszt na poziomie 1 satoshi (stumilionowa część
bitcoina, warta wg dzisiejszej wyceny około 0,06 centa amerykańskiego).
Korzystanie z sieci Bitcoina, tak jak korzystanie z usług banków, nie jest
darmowe. W pierwszym przypadku płacimy za utrzymanie i ochronę
zdecentralizowanej sieci komputerowej, w drugim – utrzymujemy cały
system bankowy. Jednak Lightning Network powoduje, że bankom trudno
będzie wygrać z bitcoinem cenami. Nie będą one w stanie obniżyć marż
do ułamkowych części grosza. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że sieć Bitcoina
przygotowuje się do umożliwienia praktycznie darmowych płatności walutami państwowymi, w tym darmowe ich przewalutowanie i przesyłanie
w dowolne miejsce na Ziemi, trudno nie dostrzec, że pojawia się groźna dla
banków konkurencja.

Rewolucja w toku
Bitcoin obiecuje finansową suwerenność każdemu, kto będzie chciał dołączyć do rewolucji. Czy tę obietnicę spełni? W tej chwili trudno znaleźć siłę,
która mogłaby to uniemożliwić. Bitcoina nie można skutecznie wyłączyć,
skasować ani skutecznie zakazać. Zdecentralizowana sieć rozciąga się już
na wszystkie kontynenty, na dziesiątki tysięcy komputerów uczestniczących w potwierdzaniu transakcji i kopaniu kolejnych bloków łańcucha.
Dlatego pomimo ostrzeżeń regulatorów, czarnego PR-u mainstreamowych
gazet czy kolejnych chińskich banów Bitcoin przekracza kolejne granice
i dociera do coraz szerszych kręgów. W tym miesiącu jego kapitalizacja po
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raz pierwszy przekroczyła 1,25 biliona dolarów, czyli równowartość około
10 procent kapitalizacji całego rynku złota. I wszystko wskazuje na to, że to
dopiero początek.
Czy to oznacza, że bitcoin przeniesie bankowość do historii? Zapewne
nie, a w każdym razie nie w przewidywalnej przyszłości. Banki nauczą się
posługiwać bitcoinem i będą prawdopodobnie przechowywać w nim część
środków. Powstaną produkty inwestycyjne oparte na bitcoinie (już zresztą
można takie znaleźć na rynku). Jednak możliwość bezpiecznego przechowywania wartości poza systemem bankowym może zmniejszyć rolę banków. Również możliwość dokonywania praktycznie darmowych płatności
na odległość samodzielnie, bezpośrednio i poza systemem bankowym, czy
to w bitcoinie, czy w walutach państwowych, ale za pośrednictwem sieci
Bitcoina, może w przyszłości wyprzeć usługi bankowe.
Odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie bitcoin zastąpi banki, pozostaje otwarta. Jednak sam fakt, że można taką ewentualność rozważać,
świadczy o rewolucyjnym charakterze tej technologii.
Autor jest adwokatemw kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie
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Pory roku
Po lecie zawsze jest jesień i zima, potem przychodzi wiosna. Tak jest
i u mnie. Pewnie podobnie jest i u Was. Po wszystkich moich startach,
po wszystkich moich działaniach przychodzi jesień i koniec sezonu.
Czas na podsumowanie. Czas, co podpowiedziała mi moja koleżanka,
na celebrowanie osiągnięć. Czas na odpoczynek.

J
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Jak Nil determinował życie w Egipcie, tak samo teraz, po setkach i tysiącach lat, funkcjonujemy w ten sposób. Działamy w określonych fazach.
U mnie teraz jest czas odpoczynku od sportu. Nie robię prawie nic.
W weekendy lekka przejażdżka, spacer czy truchtanie. Jestem zmęczony
po tym wyczerpującym roku. Jednak wiem, że za kilka miesięcy będzie
nowy sezon. Tak jak po nocy nastaje słońce.
Celebracja – jesień. Zapominałem o tym. Zawsze, gdy cokolwiek kończyłem, miałem już nowy plan. Nowy pomysł. Już w momencie, gdy powinienem celebrować koniec, ja zaczynałem nowy projekt. Nie czułem smaku
wygranej. Biegłem dalej. Czy to w firmie, czy w sporcie. Nagroda była
nieważna, nie liczyła się. Ważna była droga, nie cel. Jak patrzę na moje
wyprawy, było tak samo. Nigdy nie miałem celu, nigdy nie dojechałem do
określonego miasta. Zawsze to był tylko przystanek na drodze. To jednak
jest chyba błąd. Powinno się być zadowolonym z osiągnięć czy też porażek.
Powinno się świętować lub smucić. Meta jest potrzebna, by wiedzieć, że
wszystko ma swój kres. Podobnie jak nasze życie.
Odpoczynek – jesień. Po wielkim wysiłku potrzebujemy odpoczynku. Po
okresie wegetacji ziemia potrzebuje, by dać jej chwilę, aby się zregenerowała. Gdy przeminą żniwa, sezon sportowy, nasz wiek produktywności,
musimy na chwilę usiąść. Musimy znaleźć czas nie tylko fizycznie, by odpocząć, ale i psychicznie. Przestać walczyć. Pozwolić sobie na jedzenie chipsów i cukierków (to akurat u mnie). Pozwolić sobie na 2–3 kg więcej ciała.
Pozwolić sobie na oglądanie seriali i totalnie nic niewnoszących reality
show. Musimy mieć taki czas. Ja go mam w tej chwili. W chwili, gdy piszę
ten felieton, odpoczywam, przy okazji planuję następny sezon.
Planowanie i fundament – zima. Nie lubię za bardzo planować. Jednak,
by mieć dobre wyniki, potrzebna jest umiejętność dobrego planowania
i realizacji tego planu. Ja już mam plan najważniejszych zawodów. Startuję w maju w pierwszych zawodach ultra. Na początek Sudovia Gravel,
na który już jestem zapisany, potem Pomorska 500, Brejdak Gravel i kończę na Poland Gravel Race. Ten ostatni jest moim docelowym wyścigiem.
Planuję dojechać i poprawić swój wynik o 12 godzin. Jest to realne, ale
muszę dokładnie zaplanować cały okres przygotowawczy i późniejsze
starty. Podobnie musimy planować swoje życie, swoją karierę czy projekty
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w firmie. Zimą też zaczynam treningi. To jest
najtrudniejszy okres treningowy. Budujemy
podstawę siłową. Fundament. Taka praca
u podstaw w projektach. Zbieranie dokumentacji i pisanie. Analizy przedwdrożeniowe
i przygotowywanie do wdrożenia.
Okres przygotowawczy – wiosna. Wiosna
zaczyna się u mnie wcześnie. Główne treningi
zaczynam tak na 12 tygodni przed pierwszym startem. To już pełna para, lokomotywa
rusza. Projekt już w pełni. Pierwsze kamienie
milowe. Czujemy pierwsze oznaki ciepła
i budzenie się przyrody. Treningi nie są już
ciężkie. Już zostawiamy za sobą toporne fundamenty. Budujemy szybko strzeliste kształty
naszej budowli ku niebu. Teraz ćwiczymy
technikę i szybkość. Biegniemy do przodu.
Dni zaczynają być dłuższe. Wychodzimy
z mroku. Zaczynam czuć już pierwsze starty.
Taki dojazd do lotniska. Odprawa bagażowa.
Start – lato. Zaczynamy. Wystartowaliśmy
i lecimy. Jesteśmy już tam, gdzie chcieliśmy.
Przekraczamy linię startu. Jeśli wszystko
zrobiliśmy zgodnie z tym powyżej, cieszymy
się. Ziemia wydaje plon. Ja chcę pojechać
w zawodach jak najlepiej. Bez kontuzji
i z uśmiechem na twarzy. Ubiegły rok pokazał
mi, że to się sprawdza. Jadąc 540 km przez
góry, uśmiechałem się cały czas. Dlatego że
byłem przygotowany, byłem w odpowiednim
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czasie i w odpowiednim miejscu. Lato to czas zbiorów – my zbieramy
owoce okresu przygotowawczego.
Tak wygląda nasz świat. Wszystko jest zgodne z tymi fazami, gdzieniegdzie są
może inne, nie ma jesieni i wiosny, choć i tak upieram się, że są, ale krótsze.
Są jednak zawsze przypływy i odpływy, są pory deszczowe i suche. Przyroda
pokazuje nam, że jest czas pracy i czas odpoczynku i o tym chciałem napisać.
Ja przez wiele lat zapominałem, że trzeba cieszyć się z realizacji swoich celów.
Należy też odpoczywać. Zapominałem o tym. Ciągle w ruchu. Ciągle gdzieś
biegłem, jechałem czy spieszyłem się. Kończyłem jeden projekt, gdy miałem
rozpoczęte dwa następne. Jestem teraz starszy, zaryzykuję stwierdzeniem, że
dużo starszy niż wielu naszych Czytelników. Dlatego z racji swojego doświadczenia wiem, że to był mój błąd. Teraz inaczej bym się zachowywał. Jestem
pewien, że moja praca i moje sportowe osiągniecia byłyby lepsze, gdybym
więcej odpoczywał i lepiej rozplanował swoje działania.
Podróże to nie tylko droga. Podróże to także relacje. To kontemplacja miejsca, gdzie się jest. Byłem w slumsach kilka dni, potem jechałem dalej do
następnego, potem do kolejnego. Po kilku latach zlewają się one w jedno.
Zapamiętałem tylko kilka twarzy i mam setki zdjęć. Teraz wiem, że powinienem zatrzymać się w każdym. Zatrzymać się na dłuższą chwilę. Zobaczyłbym mniej, może miałbym mniej zdjęć, ale każde z nich byłoby moim celem.

Do zobaczenia
na YouTube

SUBSKRYBUJ

SUBSKRYBUJ
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Nie czas umierać
My name is Bond. James Bond. Nadszedł czas, by te słowa Daniel

Ocena iMagazine

Craig wypowiedział po raz ostatni. Doczekaliśmy się ostatniego filmu,
w którym aktor ten wcielał się w rolę agenta 007. Czy zakończenie tej
15-letniej przygody przypadnie do gustu fanom?
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James Bond to postać, na której się wychowywałem. Już będąc dzieciakiem, oglądałem filmy z Connerym, Moorem czy Daltonem. Jako
nastolatek chodziłem do kina na filmy z Brosnanem, a później, jako
dorosły człowiek, patrzyłem, jak agent Jej Królewskiej Mości wchodzi
w nową erę – erę Daniela Craiga. Jednak jego czas właśnie dobiegł
końca i choć to pożegnanie nie jest bez wad, to daje nam wszystko, co
mogliśmy lubić w tej postaci w ostatniej dekadzie z kawałkiem.
Nigdy nie byłem wielkim fanem Bonda w wykonaniu Craiga. Jednak
tak jak sam James Bond w jego wykonaniu, moje zdanie ewoluowało
i dziś całkiem lubię takiego 007. Oczywiście daleko mi do tego, bym
nazwał te filmy najlepszymi. Bo trochę za mało dla mnie tu tych elementów, za które pokochałem postać stworzoną przez Iana Flemniga.
Te wszystkie kiczowate gadżety, ironia i swego rodzaju bajkowość
zawsze najbardziej mnie ujmowały w tych filmach. Wraz z Craigiem
postanowiono wyposażyć Bonda w nieco większy bagaż doświadczeń
i emocji, przez co stał się bardziej ludzki, skory do popełniania błędów i radzenia sobie z ich konsekwencjami. Doskonale sprawdziło się
to w „Casino Royale”, gdzie świeżo upieczony agent z dwoma zerami
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jeszcze nie był tym, kogo znaliśmy z poprzednich filmów. Do dziś uważam, że jest to najlepszy film z Craigiem.
Później seria miała wzloty i upadki. Produkcja „Quantum of Solace” zbiegła się ze strajkiem scenarzystów w 2007 roku, przez co rozpoczęła się
bez kompletnego scenariusza. „Skyfall” okazał się wielkim sukcesem,
który mnie osobiście się nie spodobał – zachwycałem się tu przede
wszystkim fenomenalnymi zdjęciami Rogera Deakinsa. Kolejny, „Spectre”, to powolne powracanie do klasyki i lubianych przez nas postaci
(Q, M, Moneypenny), jednak wciąż czegoś w nim brakowało. Wszystko
mocno spina fakt, że te filmy są bezpośrednio ze sobą powiązane fabularnie, czego nie było w przypadku 20 poprzednich filmów.
Wracając jednak do sedna i „Nie czas umierać”, to miało to być wielkie pożegnanie Daniela Craiga z rolą. Zwieńczenie ostatnich filmów
i drogi, jaką przeszedł w nich James Bond. Można śmiało powiedzieć,
że ten zamysł się powiódł. Dostaliśmy tu domknięcie wszystkich
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najważniejszych tematów, powracały niektóre motywy i postacie,
a także pojawiło się sporo rzeczy, których brakowało w innych produkcjach z Craigiem.
Film jest niejako bezpośrednią kontynuacją „Spectre”, ponieważ akcja
zaczyna się zaraz po jego zakończeniu. Tu muszę napisać, że prolog we
Włoszech to chyba najlepsze sceny całego „Nie czas umierać”. Siedziałem jak na szpilkach. Choć późniejsze nie są wiele gorsze, to właśnie
pierwszych 15 minut pokazało, że może to być jazda bez trzymanki.
W pewnym sensie tak było.
Tutaj jednak nie chciałbym zdradzić za wiele, ponieważ ze względu na
sytuację pandemiczną wiele osób mogło nie wybrać się do kina i czeka
na premierę w streamingu. Warto jednak wspomnieć, że Daniel Craig
odchodzi z klasą, Ana de Armas, która pojawia się tu na kilkanaście
minut, powinna dostać własny film, a Rami Malek jest w filmie totalnie
zbędny. Cary Joji Fukunaga stworzył film będący czymś, czym ta seria
powinna być od początku (no, może po „Casino Royale”), czyli dobrą
zabawą z innowacyjnymi gadżetami i pięknymi kobietami, które nie
tylko ładnie wyglądają, ale i są groźne.
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W moim osobistym rankingu filmów
z Craigiem „Nie czas umierać” jest na drugim miejscu. Nie mogę się doczekać, aż
zobaczę go drugi raz – przede wszystkim
dla wspomnianych scen we Włoszech
i dla Any de Armas. Nie brak tu słabych
elementów, ale koniec końców można się
świetnie bawić. Gdyby tylko lekko skrócić, to byłoby lepiej.
Tak jak wspomniałem, chcę uniknąć
spoilerów, jeśli jednak już ktoś film
oglądał i chciałby dowiedzieć się więcej,
co o nim myślę, zapraszam do odcinka

podcastu Inna Kultura, w którym rozprawiamy się z najnowszym Bondem.
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Diuna
Nowa „Diuna” to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych

Ocena iMagazine

filmów tego roku. Ekranizacją kultowej powieści Franka Herberta tym
razem zajął się sam Denis Villeneuve. Wiele wskazywało na to, że
dostaniemy niemal epickie widowisko.
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Nie jestem fanem „Diuny” Franka Herberta
z jednego, bardzo prostego powodu: nie
czytałem jej. Miałem kilka podejść, ale
nigdy specjalnie ten świat mnie nie wciągnął. Znam jednak ekranizacje powieści
– zarówno film Davida Lyncha z 1984 roku,
jak i późniejsze dwa miniseriale. Powiedzieć,
że jestem ich fanem, to trochę na wyrost.
Choć film z lat 80. przez wiele osób uważany
jest zarówno za złą adaptację, jak i za zły
film ogólnie, to ja mam do niego sentyment.
Jest to również związane z tym, że jak spojrzymy na listę nazwisk aktorek i aktorów,
którzy w nim wystąpili, to zobaczymy samą
czołówkę z tamtych lat. Podobnie wygląda
to w najnowszej wersji.
Kanadyjski reżyser Denis Villeneuve, znany
przede wszystkim z filmów „Sicario”, „Nowy
początek” czy „Blade Runner 2049”, zaangażował do swojego nowego dzieła same
najgorętsze nazwiska współczesnego Hollywood. Nie ma co do tego wątpliwości, że
znaleźli się tu znakomici aktorzy i ich dobór
do ról okazał się naprawdę mistrzowskim
castingiem. Timothée Chalamet, Zendaya,
Jason Momoa, Rebecca Ferguson czy Oscar
Isaac – każdy ich zna i wie, czego się po nich
spodziewać. Moimi faworytami są tu Ferguson i Isaac jako rodzice Paula Atrydy i patrzy
się na nich z prawdziwą przyjemnością.
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Nie można twórcom odmówić rozmachu i pieczołowitości w realizacji „Diuny”. W zasadzie to mogliśmy się tego spodziewać i nikt nie
powinien być zaskoczony. Wszystko jest piękne, momentami surowe,
szczegóły są na wysokim poziomie i możemy zostać wbici w fotel przez
kadry prezentujące niesamowitą scenografię. Do tego dochodzi świetna
muzyka Hansa Zimmera, która, o dziwo, brzmi inaczej niż wszystko, co
do tej pory zrobił Zimmer. I mamy przepis na sukces. Tylko czy aby na
pewno tak jest?
Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że raczej będę w mniejszości, ale
„Diuna” od Villeneuve’a jest dla mnie filmem średnim. Piszę to z lekkim smutkiem, gdyż uwielbiam wcześniejsze filmy tego reżysera – no,
większość z nich uwielbiam. Choć nie oczekiwałem po „Diunie”, nie
wiadomo czego, bo nie jestem jakoś emocjonalnie z tą historią związany, to byłem niemal pewien, że dostanę bardzo dobre widowisko.
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Niestety, otrzymałem 150 minut filmu, z którego ok. 120 minut to spora
nuda. Ładna, ale jednak wciąż nuda. Dodatkowo „ładny” to będzie dobre
słowo, ale też nieco negatywnie tu nacechowane. Nie sądziłem, że po
seansie wspomnę ten średni film Davida Lyncha i zatęsknię za jego klimatem; brudem, przemocą i brzydotą. Taka wizja chyba bardziej mi do
tego pasowała, ale może w książce było inaczej.
„Diuna” jest filmem bardzo bezpiecznym. Nie ma w nim szaleństwa, nie
ma odwagi, by pokusić się o coś kontrowersyjnego, co mogłoby zadowolić fanów, ale jednocześnie dać tej historii świeżość. Wszystko jest tu tak,
jak być powinno i nic więcej. Podobnie było w przypadku „Blade Runner
2049”, ale tam mieliśmy chociaż doskonałe zdjęcia Rogera Deakinsa.
Tutaj te zdjęcia, choć mogą robić wrażenie, są zwyczajnie nudne. Arrakis
nie robi na mnie wrażenia.
Na koniec zostawiłem sobie najgorsze. Twórcy zwyczajnie nas oszukali. W całym marketingu film jest „Diuną”, a dopiero jak zasiądziemy
w kinowym fotelu, to dowiadujemy się, że jest to „Diuna. Część 1”.
Dlatego idziemy do kina z perspektywą obejrzenia ciekawej historii, a ostatecznie dostajemy tylko połowę. Na dodatek nie wiemy
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dokładnie, kiedy będzie nam dane zobaczyć ciąg dalszy. W pandemii
wiele jest znaków zapytania. Nie mam problemu z tym, że film został
podzielony na dwie części, bo materiał źródłowy jest bardzo obszerny.
Jednak o wiele bardziej fair byłoby, gdyby twórcy od razy nakręcili
cały film, podzielili go na dwa i komunikowali, że następny będzie np.
za rok. Albo gdyby jasno mówili, że to część pierwsza, a kolejną zaraz
nakręcimy. A tak to co? Gucio.
Jak jednak wspomniałem wyżej, jestem z moimi uwagami co do „Diuny”
raczej w mniejszości. Wielu osobom film się podoba i zapewne jeszcze
wielu się spodoba. Dlatego zdecydowanie nie chcę go odradzać. Dla
mnie jest to rozczarowanie, jedno z największych w tym roku, podobnie
jak w zeszłym było z „Tenet” Christophera Nolana. Pozostaje nam tylko
czekać na kontynuację. Obyśmy się w miarę szybko doczekali.
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Premiery streamingowe
listopad 2021
Dickinson – Sezon 3
Trzeci i finałowy sezon serialu, opowiadający
o młodości Emily Dickinson, jednej z największych
amerykańskich poetek. W roli tytułowej możemy
oglądać tu Hailee Steinfeld, a całość charakteryzuje
się bardzo ciekawą i świeżą oprawą audiowizualną.
Jest to jedna z czołowych produkcji AppleTV+, która
była z nami w zasadzie od początku platformy,
więc zakończenie tej historii jest na pewno ważnym
wydarzeniem. Mam nadzieję, że otrzymamy bardzo
dobry finał tej niesamowicie oryginalnej produkcji.

Premiera: 05.11				
		

Władcy wszechświata: Objawienie. Część 2
Jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie premier.
Nowa animacja ze świata zabawek Mattela o He-Manie
i władcach wszechświata, kilka miesięcy temu pojawiła
się na Netfliksie i podzieliła fanów. Dla jednych to
była profanacja, a dla innych objawienie (hehe!). Ja
zaliczam się do tych drugich i odliczam dni do premiery
drugiej części pierwszego sezonu. Zapowiada się coś
niesamowitego. Za produkcję odpowiada Kevin Smith.

Premiera: 23.11					
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Czerwona nota
Gdy Interpol wystawia czerwoną notę – globalny list
gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami
na świecie – do akcji wkracza najlepszy behawiorysta z FBI, John Hartley (Dwayne Johnson). W czasie
pościgu przypadkiem trafia w sam środek brawurowego skoku. Aby złapać najgroźniejszą złodziejkę
dzieł sztuki na świecie, znaną jako The Bishop (Gal
Gadot), musi współpracować z jej rywalem Nolanem
Boothem (Ryan Reynolds). Obsada tego filmu wskazuje na to, że będzie to idealna pozycja na weekendowy wieczór, po ciężkim tygodniu pracy. Przekąska,
napój i tryb wyłącz myślenie.

Premiera: 12.11				
		

Cowboy Bebop
„Cowboy Bebop” to wypełniony akcją kosmiczny
western opowiadający historię trójki „kowbojów”
– łowców nagród, którzy uciekają przed swoją
przeszłością. Spike Spiegel (John Cho), Jet Black
(Mustafa Shakir) i Faye Valentine (Daniella Pineda)
bardzo się od siebie różnią, ale łączy ich jedno
– są śmiertelnie niebezpieczni. Aktorska wersja
kultowego serialu anime z końcówki lat 90. Jeśli
ktoś nie miał okazji zobaczyć oryginału, to pod
koniec października również zawitał na Netfliksie.

Premiera: 19.11				

Akty wnie i z pasją
#Bike&Mountain
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Jak zakochałem się
w Chopinie
To naprawdę ciekawa historia, nie kolejne cliché, które łączy się z tym, że
właśnie zakończył się XVIII Konkurs Chopinowski. Oczywiście konkurs miał
na to wpływ, ale nie aż taki, jak mogłoby się wydawać.

FELIETONY
MUZ YK A

252

Żeby zrozumieć, co tak naprawdę stało się w mojej głowie, musimy cofnąć się do czasów tzw. dzieciństwa. Muzyka klasyczna od małego kojarzyła mi się z traumą. Było to spowodowane moją obecnością w szkole
i kilkoma latami ciężkiej pracy i ćwiczeń, które poza łzami spowodowały
dość duży wstręt do takiej muzyki.
Musicie sobie wyobrazić 7-letnie dziecko, które od pierwszego dnia
w szkole słyszy, że teraz musi dorosnąć, przestać rozrabiać i wziąć się do
pracy. W końcu sukces sam się nie osiągnie – prawda?
Naprawdę nienawidziłem wszystkiego, co związane
jest z kulturą, która żyje wokół muzyki poważnej.

Naprawdę nienawidziłem
wszystkiego, co związane
jest z kulturą, która żyje

Aż do tego roku. Aż do momentu, gdy na szeroką
skalę muzyka Chopina wyszła z Filharmonii Narodowej do mojego salonu za pośrednictwem streamu na YouTube.

wokół muzyki poważnej.
Aż do tego roku. Aż do
momentu, gdy na szeroką
skalę muzyka Chopina

Popatrzyłem na te koncerty, posłuchałem tej
muzyki i przede wszystkim zobaczyłem niekiedy
zjawiskowe występy, pokazujące, że w czymś tak
starym, tak znanym, tak, chciałoby się powiedzieć,

wyszła z Filharmonii Naro-

„powszednim” ciągle da się odkryć coś zupełnie

dowej do mojego salonu za

nowego, nieznanego.

pośrednictwem streamu
na YouTube.

Mówiąc wprost – zakochałem się, zakochałem się
w muzyce klasycznej, zakochałem się w muzyce
Chopina. Po kilku dniach słuchania w kółko etiud,
sonat i mazurków przyszła jednak refleksja i myśl:
co się tak naprawdę stało, jak do tego doszło?

Odpowiedź mam jedną: dorosłem. Zrozumiałem, że wykonawstwo tego
typu sztuki wymaga od artysty niezwykłej dojrzałości, empatii i siły. Ja
tego nie miałem w wieku 7 lat, ale jest kilka osób, które to ma i z tego
korzysta. Szczerze – są to najtwardsi ludzie na świecie, ludzie umiejący
poradzić sobie z takim stresem, jakiego nie jesteśmy w stanie sobie
nawet wyobrazić. Pomyślcie tylko: gracie koncert, do którego przygotowywaliście się całe życie, koncert, który może zdefiniować resztę
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Waszego życia, przed jury, które składa się z największych autorytetów
w Waszej dziedzinie. Dla mnie to olbrzymi stres.
Słuchałem zatem tego, jak najlepsi pianiści na świecie grają polską
muzykę, często się przy tym wzruszając i myślałem, że właśnie oglądam muzyczne igrzyska olimpijskie. Igrzyska, które nie miałyby miejsca,
gdyby pewnego dnia w Żelazowej Woli nie urodził się mały Fryderyk.
Człowiek, który zmienił świat, zapisał się w nim na zawsze.
Rozwaliło mi to głowę, ale jednocześnie sprawiło, że nabrałem większego
szacunku do muzykalności Polaków. Może nie jesteśmy najlepsi w graniu
muzyki rockowej, może nasz pop zasługuje jedynie na pogardę, ale jedno
jest pewne – to my pokazaliśmy światu Mount Everest muzyki pianistycznej, to my wyznaczyliśmy granicę tego, co możliwe. Należy to pielęgnować i być z tego niezmiennie dumnymi, a jeśli mamy możliwość, wspierać
też inicjatywy związane z muzyką polskich kompozytorów finansowo.
W końcu zgodnie, na całym świecie ludzie mogą stwierdzić: Chopin,
Wieniawski, Szymanowski to byli wielcy ludzie, a ich muzyka zdefiniowała pewne epoki. Pamiętajmy o tym, bo naprawdę warto.
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Cukinia faszerowana
mięsem z jabłkami
i suszonymi pomidorami

MAKOWA KUCHNIA
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Skład:

Cukinie myjemy, kroimy wzdłuż i usuwamy miękki środek,

• 2 młode cukinie

najlepiej za pomocą łyżeczki do wydrążania jabłek lub

• 400 g mięsa mie-

robienia kulek z owoców i warzyw. Pozostawiamy tak ok.

lonego z udźca

1/2–1 cm miąższu.

z indyka (ale
może być również

Cebulę obieramy i drobno siekamy, czosnek również obie-

każde inne mięso

ramy i siekamy. Jabłko obieramy, wydrążamy gniazdo nasienne

mielone)

i drobniutko siekamy lub ścieramy na tarce o grubych oczkach.

• 1 jajko

Pomidory wyjmujemy z oliwy i kroimy w paski. Z wydrążonej

• 1 cebula biała lub

części cukinii oddzielamy najbardziej mokrą część i wyrzu-

2 trochę większe

camy, a resztę siekamy.

szalotki
• 2–3 ząbki czosnku

Do mięsa mielonego dodajemy jajko i wszystkie posiekane

• 3–4 suszone pomi-

składniki, solimy, pieprzymy i dokładnie wyrabiamy do

dory w oliwie
• 1 lekko kwaśne

połączenia składników. Zostawiamy na ok. 15 min, żeby się
dobrze przemacerowało.

jabłko
• 2–3 łyżki oleju lub
masła klarowanego
• 150–200 g sera
mozzarella + par-

Wydrążone cukinie smarujemy w środku lekko olejem
i napełniamy farszem. Naczynie żaroodporne smarujemy
olejem lub masłem klarowanymi układamy cukinie. Na
wierzchu posypujemy startym serem.

mezan lub np.
gouda
• sól, pieprz

Piekarnik nagrzewamy do temp. 180° i pieczemy cukinie ok.
30–40 min.

DOSTĘPNY NA

