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tapnij by przejść do menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora

przeciągnij w prawo

Made in Germany

Loewe bild i
Nowa linia telewizorów Loewe bild i zachwyca fantastycznymi ekranami OLED 4K najnowszej generacji.
W połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami, wydajnym procesorem i nowym oprogramowaniem,
modele z serii bild i zapewniają doskonałe wrażenia podczas oglądania filmów, seriali, wydarzeń sportowych
i rozgrywek komputerowych. Wszystko dzięki zgodności z najnowszymi standardami audio i wideo, takimi
jak Dolby Vistion czy Dolby Atmos. Jak można oczekiwać od Loewe, jeszcze przed wysyłką z fabryki każde
urządzenie jest indywidualnie kalibrowane i optymalizowane pod kątem doskonałej przyjemności oglądania.
Niemiecka inżynieria z pasją i dbałością o szczegóły – dla fascynujących chwil z telewizją.

Loewe klang bar i
Aby wrażenia dźwiękowe szły w parze z tymi wizualnymi, dla telewizorów z serii bild i został zaprojektowany specjalny soundbar klang
bar i. Ta wyposażona w 8 przetworników konstrukcja z łatwością
odwzorowuje niesamowitą dynamikę brzmienia muzyki i filmowych
ścieżek audio. Urządzenie znakomicie integruje się z obudową telewizora, podkreślając jednocześnie jego stylowy design.

Salony firmowe LOEWE:

www.tophifi.pl

Autoryzowani dealerzy LOEWE:
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aktywna redukcja szumu
i monitoring otoczenia
to podstawa

Creative Outlier Air V3, to 40 godzin całkowitego czasu odtwarzania, do 10 godzin na jednym ładowaniu. Najnowsze funkcje
Kontroli Szumów, konfigurowalne dotykowe przyciski sterowania i poczwórne mikrofony zapewniające wyrazistość
połączeń. Słuchawki Creative Outlier Air V3, napędzane przez 6 mm przetworniki z biocelulozy i ulepszone za pomocą
technologii Bluetooth® 5.2, są wyposażone w certyfikat wodoodporności i stopień ochrony IPX5, dzięki czemu możesz
cieszyć się idealnym dźwiękiem w każdych okolicznościach.

MONITOROWANIE
OTOCZENIA

AKTYWNA REDUKCJA
SZUMÓW

POCZWÓRNE
MIKROFONY

POŁĄCZENIA
DUAL-VOICE

dostępne w sklepach:

STEROWANIE
DOTYKOWE

5.2

PRZETWORNIKI
BIO-CELLULOZOWE

WODOODPORNOŚĆ
IPX5

CAŁKOWITY
CZAS ODTWARZANIA

NA JEDNYM
ŁADOWANIU
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Kolejny rok mija. Drugi z pandemią. Wszyscy
liczyliśmy, że będzie już normalnie, a jest jak jest.
W tym świątecznym okresie chcielibyśmy Was
odciągnąć od tego całego zamieszania i zaprezentować numer-inspirację. Jak co roku wybieramy
dla Was najlepsze, najciekawsze naszym zdaniem
produkty, które znajdziemy na rynku, idealnie
nadające się na prezenty. Od Apple i audio, przez
fitness, inteligentny dom, lifestyle, telewizory,
akcesoria i książki. Jestem pewien, że znajdziecie
coś świetnego dla siebie albo dla swoich bliskich.
Korzystając z okazji, chcielibyśmy Wam życzyć
przede wszystkim zdrowia, spokoju i powrotu
do normalności. Trzymajmy się, nie objadajmy
za bardzo na Święta, a w chwilach wolnych czytajcie iMaga!
Wszystkiego najlepszego!		

Dominik Łada

POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
PEŁNIĄ DŹWIĘKU

DENON HOME SOUND BAR 550
Wciągający dźwięk 3D w domowym kinie, stworzony przez
lidera w dziedzinie audio. Wyrafinowane przetwarzanie Dolby
Atmos i DTS:X sprawia, że każdy film i program TV odbierasz
jak największe wydarzenie na żywo.

NA JAKI ZASŁUGUJE
TWÓJ TELEWIZOR

DHT-S716H

DHT-S716H

Zaawansowany soundbar kina domowego klasy Premium
z technologią Heos Built-in. Zanurz się w dźwięku wysokiej
jakości dostarczanym przez ekspertów branży audio.

Doda głębi dźwięku bez względu na to, co oglądasz lub słuchasz,
a dekodowanie Dolby Digital, Dolby Digital Plus i DTS zapewnia
wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego.

DHT-S416

DHT-S316

Będzie Twoim faworytem, jeśli szukasz soundbara do
strumieniowania Google Chromecast, który zapewnia
również krystalicznie czysty dźwięk przestrzenny.

Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, HDMI ARC,
Bluetooth oraz Dolby Digital i DTS. Dzięki Denon Dialogue
Enhancer nie umknie Ci żadne słowo dialogu z ulubionego
programu TV lub filmu.

DOSKONAŁY DŹWIĘK KINA DOMOWEGO DENON
OPARTY NA 110 LATACH INNOWACJI

www.denon.pl
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iOS 15.1.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja tvOS 15.1.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja iCloud dla
Windows z obsługą ProRes,
ProRAW i generowaniem
silnych haseł
Czytaj dalej....
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Apple wprowadza do
sprzedaży Beats Fit Pro i
wycofuje z niej Powerbeats,
Beats Solo Pro i Beats EP
Czytaj dalej....

Aktualizacja Firmware’u
dla AirPods Pro i AirPods 3
Czytaj dalej....

Apple sprzedało 6,5 miliona
MacBooków w trzecim
kwartale 2021 roku
Czytaj dalej....
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Apple idzie do sądu 		
z izraelskim NSO Group,
twórcami Pegasus
Czytaj dalej....

Zebraliśmy ponad 12 tys.
zł dla fundacji Na Ratunek
Dzieciom z Chorobą
Nowotworową!
Czytaj dalej....

Świąteczna reklama Apple
2021: „Ratowanie Simona”
Czytaj dalej....
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Apple uruchamia program
samodzielnej naprawy
iPhone 12 i 13. Niedługo też
MacBooków z procesorem M1
Czytaj dalej....

Sztuczna inteligencja za
kółkiem – nawigacja Sygic
wykrywa i rozpoznaje
znaki drogowe
Czytaj dalej....

Android obsłuży reakcje
iMessage
Czytaj dalej....
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Windows (natywnie) dla
komputerów Mac M1?
Czytaj dalej....

Disney+ ma 118,1 miliona
subskrybentów dwa lata
po premierze
Czytaj dalej....

Adele wymusiła na Spotify
usunięcie przycisku 		
Shuffle/Pomieszaj
Czytaj dalej....
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Photopea – darmowy
„Photoshop” przez www
Czytaj dalej....

Aplikacja Prime Video
na komputery Mac
Czytaj dalej....

Apple Car bez kierownicy,
pedałów i standardowego
układu siedzeń?
Czytaj dalej....
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TP-Link Tapo C320WS

- kamera do monitoringu zewnętrznego
z kolorowym trybem nocnym
TP-Link poszerza portfolio kamer z serii Tapo o najnowszy model
C320WS przeznaczony do monitoringu zewnętrznego. Tapo C320WS
łączy nowoczesne rozwiązania technologiczne, trwałość wykonania oraz
prostotę obsługi, gwarantując bezpieczeństwo każdego domu.
Nowa kamera od TP-Link to doskonały wybór dla osób, które martwią
się o bezpieczeństwo domu, podczas swojej nieobecności - gdy są
w pracy lub na urlopie. Tapo C320WS daje im pewność, że ich mienie
jest dobrze chronione. Zaletą kamery jest jej intuicyjna konfiguracja
i obsługa. Specjalna aplikacja pozwala na samodzielną i szybką instalację
oraz bezproblemowe zarządzanie urządzeniem nawet najmniej zaawansowanym technicznie użytkownikom.
Tapo C320WS gwarantuje wysoką jakość monitoringu przez całą
dobę – niezależnie od pory dnia czy pogody. Urządzenie pozwala na
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rejestrowanie doskonałego obrazu w rozdzielczości 2K QHD (2560x1440).
Dzięki po raz pierwszy wykorzystanemu w kamerach z serii Tapo przetwornikowi o wysokiej czułości Starlight, C320WS zarejestruje obraz
w wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkową
zaletą jest również tryb nocny w kolorze zapewniający barwny obraz
także w nocy. Nagrania z kamery można zapisywać na karcie microSD
o pojemności do 256 GB.
Najnowszą kamerę zewnętrzną TP-link wyposażono w zaawansowany
czujnik ruchu, który bezzwłocznie wysyła powiadomienie push na urządzenie mobilne właściciela za każdym razem, gdy pod jego nieobecność
w domu wykryje niepożądany ruch lub aktywność. Powiadomienie
automatycznie przesyłane jest m.in. po wykryciu wtargnięcia na posesję,
przekroczeniu wyznaczonej przez użytkownika granicy oraz w przypadku sabotażu kamery. W tej sytuacji uruchomione zostają także głośna syrena i alarm świetlny, które skutecznie odstraszają nieproszonych
gości. Tapo C320WS oferuje także dwukierunkową transmisję audio, czyli
możliwość rozmowy przez urządzenie, np. z kurierem, którego można
poprosić o zostawienie przesyłki przed drzwiami.

Dzięki po raz pierwszy wykorzystanemu w kamerach z serii
Tapo przetwornikowi o wysokiej czułości Starlight, C320WS
zarejestruje obraz w wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkową zaletą jest również tryb nocny
w kolorze zapewniający barwny obraz także w nocy.

Kamerą zewnętrzną Tapo C320WS można zarządzać za pomocą aplikacji
na urządzenia mobilne (z systemem iOS lub Android). Aplikacja Tapo
obsługuje do 32 kamer i pozwala na podgląd z czterech różnych urządzeń na jednym ekranie. Kamerę można także zintegrować z systemami
Asystent Google lub Amazon Alexa i sterować za pomocą głosu.
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Tapo może łączyć się z siecią zarówno za pomocą kabla Ethernet jak
i przez WiFi. Oznacza to, że użytkownik nie jest ograniczony jednym
typem połączenia. Dzięki temu ma także większy wybór miejsc do instalacji kamery, do której producent dołączył kompletny zestaw montażowy. Pyłoszczelność i odporność urządzenia na ekstremalne warunki
atmosferyczne gwarantuje certyfikat IP66.
Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 260zł i został
objęty 24-miesięczną gwarancją.
Więcej informacji na temat Tapo C320WS dostępnych jest na stronie

internetowej.

AKTUALNOŚCI

22

Zaprojektowany przez
Apple modem 5G ma
zadebiutować w 2023
Czytaj dalej....

AirPods Pro 2 zadebiutują
dopiero w trzecim kwartale
2022 r.?
Czytaj dalej....

Złodziej zniczy namierzony
dzięki AirTag
Czytaj dalej....
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Google nie będzie musiało
zapłacić użytkownikom
odszkodowania
Czytaj dalej....

Tim Cook o programie
samodzielnej naprawy
Apple
Czytaj dalej....

Apple będzie akceptować
zgłoszenia do App Store
przez cały sezon świąteczny
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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JBL L52 Classic
Na polskim rynku pojawiają się właśnie nowe monitory JBL L52 Classic.
Jako najmniejszy członek kultowej serii JBL Classic, L52 Classic zapewniają potężny dźwięk, który trzeba usłyszeć, aby w niego uwierzyć! Z JBL
jednak wszystko jest możliwe!
JBL Classic to wyjątkowa rodzina produktów luxury audio o najwyższej klasy właściwościach akustycznych i ponadczasowym designie
retro. Nowe monitory L52 Classic, podążając za większymi modelami
L100 Classic i L82 Classic, doskonale odnajdują się w tym zestawie.
Wygląd L52 Classic nawiązuje do większego rodzeństwa obudową z forniru z drewna orzechowego i piankową maskownicą Quadrex, dostępną
w kolorze czarnym, niebieskim lub pomarańczowym.
JBL L52 Classic zostały zaprojektowane i skonstruowane w znanym na
całym świecie zakładzie inżynierii akustycznej JBL w Northridge w Kalifornii. To 2-drożne kolumny podstawkowe wykorzystujące zaawansowane
technologie akustyczne JBL w połączeniu z wielokrotnie nagradzanym stylem retro, inspirowanym przez wcześniejsze, kultowe modele.
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Na ten wyjątkowy design vintage składa się obudowa z prawdziwego
forniru z drewna orzechowego i wybór maskownic z pianki Quadrex
w trzech kolorach. Pod tak skonstruowaną, kultową obudową znajduje
się kolumna skomponowana z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań akustycznych, zapewniająca legendarny dźwięk JBL, który zadowoli
każdego miłośnika muzyki. Główną cechą tego monitora jest 0,75-calowy
(20 mm) tytanowy tweeter z falowodem z soczewką akustyczną oraz
5,25-calowy (133 mm) woofer z czystej celulozy z odlewanym koszem.
Całość pracuje w obudowie typu bass-reflex z dostrojonym z przodu
portem. To legenda czerpiąca z najnowocześniejszych technologii!
JBL L100 Classic i JBL L82 Classic otrzymały wiele nagród i wyróżnień
od czasu ich wprowadzenia do sprzedaży. Kiedy zespół programistów
tworzył koncepcję wersji kompaktowej, wydajność musiała być pierwszorzędna i przekraczać wszelkie oczekiwania dotyczące produktu tej
wielkości. Wykorzystując 75 lat doświadczenia JBL, inżynierowie z Harman Center of Acoustics Excellence w Northridge w Kalifornii stworzyli
model L52 Classic osiągając sukces pod każdym względem. Bas jest
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potężny, dźwięk dynamiczny, a scena
dźwiękowa wyjątkowo duża. Dla tych,
którzy nie mają miejsca na większe
modele z serii Classic, L52 Classic to idealne rozwiązanie bez szkody dla dźwięku.
„L52 Classic jest tak atrakcyjną propozycją dzięki dużemu dźwiękowi, niewielkim
rozmiarom i atrakcyjnej cenie”, mówi
Jim Garrett, starszy dyrektor ds. strategii i planowania produktów w Harman
Luxury Audio. „Miłośnik muzyki otrzymuje fenomenalnie brzmiący głośnik
o doskonałej konstrukcji i 75-letniej
tradycji JBL, będącej gwarancją wysokiej
wydajności i jakości na lata przyjemności
słuchania”.

AKTUALNOŚCI

28

Dostępność iPhone’ów
13 ma wzrosnąć na
święta
Czytaj dalej....

A16 Bionic oparty na
procesie 4nm
Czytaj dalej....

Bloomberg: Gry
Netflixa będą
dostępne w App Store
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

29

Ranking modeli
smartfonów 2021
Czytaj dalej....

Kuo: Zestaw VR/AR od
Apple w 2022 roku
Czytaj dalej....

Apple wycofało ze
sprzedaży 21,5-calowego
iMaca z procesorem Intel
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

30

Apple szukało inżyniera
ds. homeOS
Czytaj dalej....

Ranking słuchawek 			
i headsetów. Wśród Polaków
najpopularniejsze są
słuchawki Apple i headsety
Sony
Czytaj dalej....

LuON – startuje polski
projekt, który ma
zrewolucjonizować HomeKit
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

31

Brakująca dynamiczna
tapeta z macOS Monterey
Czytaj dalej....

Netatmo prezentuje nowy
Inteligentny Czujnik Czadu
zgodny z HomeKit
Czytaj dalej....

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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Prezentownik Apple
KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Partnerem prezentownika Apple jest

MacBook Air z Apple M1
Legendarna lekkość i bryła, która wyznaczyła standard w branży na wiele
lat. MacBook Air z procesorem Apple M1 jest dziś najchętniej kupowanym
komputerem Apple. Nie dziwi mnie to, ponieważ maszyna łączy właściwie
wszystko to, co dziś Apple ma do zaoferowania. Lekkość, ponadczasowy
design, szybkość procesora Apple M1, która wystarczy na przynajmniej
3-4 lata większości nabywców. Bezpieczeństwo również nie ma tutaj kompromisów, ponieważ dba o nie sam procesor oraz czytnik Touch ID. Do
tego ekran wspierający Display P3 i genialna klawiatura. Mało? Mamy jeszcze wsparcie dla zewnętrznych ekranów 6K (dzięki Thunderbolt/USB 4),
8-rdzeniowy układ graficzny, do 18 godzin pracy na jednym ładowaniu. Aha
– i nie mamy za to wentylatora, co zapewnia ciszę. MacBookowi Air nie jest
on już potrzebny. Polecam dopłacić do 16 GB RAM.

od 5199 PLN
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iMac 24” z Apple M1
A może coś do domu? Coś więcej niż potężny komputer. Co doda wdzięku każdej przestrzeni. W tym roku możemy już nabyć taki sprzęt, a mowa o nowym,
24-calowym iMacu. Dostępny w 7 kolorach, również napędzany mocą procesora
Apple M1, posiadający genialny ekran Retina 4,5K, głośniki oraz przeprojektowane akcesoria (w tym kolorową klawiaturę Magic Keyboard z Touch ID!). Samą
bryłę iMaka także zaprojektowano od zera. To komputer idealny dla rodziny,
zwłaszcza w dobie pracy i edukacji zdalnej. Kamera Face Time HD 1080p, trzy
nowe mikrofony, sześć głośników i w końcu lekkość całej bryły, pozwolą korzystać z niego w każdym zakątku domu. Nowe iMaki powinny Wam służyć bez
żadnych problemów przez długie lata. Tutaj również polecam wybierać wersje
z maksymalną wielkością RAM-u, czyli 16 GB. To komputer, który można śmiało
nazwać – radością!

od 6799 PLN
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Mac mini z Apple M1
Coś mniejszego? Magia mini jest w tym
roku bardzo silna u Apple, a Mac mini
z procesorem Apple M1 spokojnie zmieści się na każdym biurku. To maleństwo potrafi tak wiele, że nadal trudno
mi w to uwierzyć. Do podstawowych
zastosowań (praca biurowa) spokojnie
wystarczy Wam podstawowa konfiguracja. Bardziej wymagający z Was
powinni obowiązkowo dopłacić do 16
GB pamięci RAM. A dysk? Zawsze warto
mieć zapas, więc jeśli potrzebujecie np.
512 GB, polecam zainwestować w 1 TB.
Na pewno się przyda.

od 3699 PLN

MacBook Pro 14” z Apple M1 Pro
(lub Max)
Tych maszyn nie trzeba chyba nikomu przedstawiać,
bowiem pisały o nich chyba wszystkie (branżowe
i ogólne) media na świecie. Apple w 2021 roku pozamiatało konkurencję, wprowadzając do oferty nowe, przeprojektowane modele MacBooków Pro z procesorami
Apple M1 Pro i M1 Max. To bez dwóch zdań najpotężniejszy MacBook Pro w historii. Posiada wszystko to, czego
nie mogliśmy odżałować przez ostatnie lata. Mamy
czytnik kart SDXC, złącze HDMI, nową, genialną klawiaturę, Touch ID, kamerę Face Time HD 1080p, więcej
portów Thunderbolt / USB 4, 18 godzin pracy na baterii,
MagSafe oraz ekran Liquid Retina XDR. Aha, byłbym
zapomniał – nie mamy Touch Bara! Maszynę recenzował na łamach iMagazine Wojtek. Możecie dopłacić do
niemal wszystkiego, w tym do procesora Apple M1 Max.

od 10799 PLN
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MacBook Pro 16'' z Apple
M1 Max
Apple nie zdecydowało się w tym roku
na żadne kompromisy. 16-calowa wersja
nowego MacBooka Pro dostała wszystko
to co mniejszy model, a w przypadku
maksymalnej konfiguracji z procesorem Apple M1 Max, 8 TB SSD, 64 GB RAM
– możemy śmiało mówić o najmocniejszym komputerze przenośnym w historii
elektroniki użytkowej.

od 13299 PLN

iPad Air (4. generacji)
To cały czas kapitalny wybór dla osób,
które chcą zacząć przygodę z tabletem.
Jest kolorowy, mocny, posiada Touch ID,
genialny ekran Liquid Retina o wielkości
10,9 cala, a wszystko napędza w zupełności
(aż nadto) wydajny procesor A14 Bionic.
Z doświadczenia rekomenduję zainteresowanie się wersją z modemem LTE Advanced, aby uniezależnić się od hotelowych
sieci Wi-Fi. iPad z LTE to po prostu najlepszy wybór, jeśli szukacie niewielkiego komputera osobistego do podróży.

od 2899 PLN
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iPad mini 2021
To prawdziwa gwiazda 2021 roku. 6 generacja iPada mini ucieszyła chyba każdego,
a biorąc pod uwagę jego możliwości, to
w swojej kategorii (małych tabletów) nie
ma sobie równych. Pod kontrolą czipa A15
Bionic, z modemem 5G na pokładzie i całkowicie nowym ekranem, wsparciem dla
Apple Pencil 2 generacji i złączem USB-C
aż po wąskie krawędzie. Ekran o jasności
500 nitów, wsparciem dla True Tone i gamy
kolorów P3 oraz Touch ID dopełniają całość,
która zapewni niejednemu z Was ultrafrajdę.
Szukacie przenośnego zeszyt, notatnika lub
czytnika? Mini powinien być dla Was pierwszym wyborem!

od 2599 PLN

iPad Pro 11” i 12,9” z Apple M1
Najpotężniejszy – to słowo w 2021 roku dotyczy prawie każdego urządzenia od Apple
– w historii tablet. Wszystko za sprawą
tego, że również w nim Apple zdecydowało
się umieścić procesor Apple M1. Do tego
modem 5G, poprawione aparaty, a w przypadku modelu 12,9” ekran ProMotion,
który zwala z nóg – Liquid Retina XDR, ze
wsparciem dla True Tone i P3. W przypadku
profesjonalistów, a zwłaszcza osób, które
zawodowo zajmują się grafiką, to oczywisty
wybór. I to na lata!

od 5499 PLN
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iPhone 12 i 12 mini
iPhone 12 to w tym roku nadal genialny
pomysł na świąteczny prezent. Po pierwsze
ze względu na obniżone ceny. Po drugie,
ze względu na nowy design, który Apple
kontynuuje również w przypadku tegorocznych flagowców. I w końcu – z uwagi na jego
mniejszego brata. iPhone 12 mini, to chyba
obecnie najlepsza propozycja na prezent
gwiazdkowy dla najmłodszych, zwłaszcza
biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny
i dostępność na rynku. Oba modele, poza
rozmiarem ekranu i pojemnością baterii, są
identyczne – mają takie same dwa obiektywy aparatu i identyczną funkcjonalność.

od 3149 PLN

iPhone 13 i 13 mini
Najnowsze, podstawowe modele w tym
roku to przede wszystkim całkowicie przebudowane wyspy aparatów, nowe możliwości foto-wideo oraz procesor A15 Bionic,
pozwalający na dłuższą pracę na baterii
(zwłaszcza modelu mini). Mamy również
nowy ekran OLED Super Retina XDR, o 28%
jaśniejszy od poprzednika. I jest dostępny
w ślicznych kolorach – różowym i księżycowej poświaty. Oba modele, poza rozmiarem ekranu i pojemnością baterii, są
identyczne – mają takie same dwa obiektywy aparatu i identyczną funkcjonalność.

od 3599 PLN
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iPhone 13 Pro i 13 Pro Max
Najnowsze i – nie może być inaczej – najlepsze smartfony z Cupertino.
Tegoroczne flagowce Apple to jeszcze więcej możliwości dla fotografów
i filmowców. Gigantyczne wręcz wyspy kamer w modelach Pro, style fotograficzne, tryb filmowy oraz opcja wyboru aż 1TB pamięci! Zdecydowanie
przyda się Wam ona, jeśli na poważnie zamierzacie korzystać z bezstratnego formatu nagrywania wideo ProRes. Najważniejszy w modelach Pro
jest jednak – ekran. Super Retina XDR z technologią ProMotion, który
odświeża się adaptacyjne nawet z częstotliwością 120 Hz. W końcu! I na
dodatek dzięki temu optymalizuje zużycie baterii. Tutaj również modele
13 Pro i 13 Pro Max, poza rozmiarem ekranu i pojemnością baterii, są
w tym roku identyczne – mają takie same dwa obiektywy aparatu.

od 5199 PLN

PREZENTOWNIKI

40

Apple Watch Series 7
Najnowszy i najlepszy, wyposażony w większe ekrany (41 i 45 mm), których konstrukcja jest teraz wytrzymalsza. Ramka została
zmniejszona aż o 40%, co powoduje, że
powierzchnia ekranu w porównaniu do
Apple Watch 6 jest o 20% większa i to
widać. Podobnie, jak różnicę w działaniu ekranu Always On Display, który jest
teraz o 70% jaśniejszy na opuszczonym
nadgarstku. Mamy również odporność na
pył (IP6X) i wodoodporność (WR50). Tak
– paski z poprzednich modeli są z nowymi
rozmiarami kopert w pełni kompatybilne.
W drugą stronę też.

od 1999 PLN

Apple Watch SE
Konstrukcyjnie jest to model bardzo zbliżony do Series 4, bez większości „bajerów”
Series 6 i 7. Zaletą jest zdecydowanie niższa
cena oraz wciąż najnowszy procesor Apple
S6 na pokładzie. Szczerze, to uważam
model SE za najlepszy wybór na prezent
gwiazdkowy dla osób, które zaczynają
przygodę ze smart zegarkami. Jeśli będą
z czasem potrzebowały czegoś więcej, to
same po to sięgną.

od 1349 PLN

PREZENTOWNIKI

41

AirPods 2 – w super cenie!
Pomimo tegorocznego debiutu modelu 3,
AirPods 2 wielu osobom nadal bardziej
odpowiadają. Wszystko przez ich konstrukcję i właśnie dlatego Apple pozostawiło ten model w ofercie. Na iDream.pl
kupicie go w jeszcze niższe super cenie!

649 PLN

AirPods 3
Najnowsze dziecko w gammie słuchawek AirPods. Kształt modelu 3 bazuje na
konstrukcji AirPods Pro. Co prawda nie
posiadają one aktywnej redukcji szumów
(ANC), ale za to nie są słuchawkami dokanałowymi, co dla wielu stanowi złoty kompromis pomiędzy modelem 2 a modelem
Pro. Cenowo wypadają równie przystępnie,
zatem jeśli szukacie słuchawek, które oferują wsparcie dla najnowszych systemów
dźwięku przestrzennego Spatial Audio czy
Dolby Atmos, a przy tym są poręczne i od
Apple, to wybór powinien paść właśnie na
ten model.

949 PLN
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AirPods Pro z etui MagSafe
AirPods Pro to moje podstawowe słuchawki od ponad 2 lat. Lubię mawiać, że
jeśli nie śpię, to mam je w uszach. Genialny
produkt, posiadający kapitalnie działające
ANC oraz oferujący łatwe dopasowania do
każdego ucha (dzięki wymiennym wkładkom). W 2021 roku Apple uaktualniło etui
ładujące dla tego modelu, dodając mu
wsparcie dla ładowarek MagSafe.

1249 PLN

AirPods Max
Swoje kosztują, ale osobiście nie miałem w życiu lepszych
słuchawek ani doznań, w trakcie słuchania muzyki czy oglądania filmów ze wsparciem dla Spatial Audio, czy Dolby
Atmos. Model Max to produkt kompletny, wykwintny
w każdym calu (no może poza dołączanym etui) i oferujące frajdę podczas każdej chwili korzystania z niego. Nie
znam osoby, którą uwierałyby w czubek głowy i wszystko
wskazuje na to, że Apple udało się wyeliminować ten często problem słuchawek wokółusznych, dzięki zastosowaniu
siateczki. Jeśli chcecie zainwestować w słuchawki na długie
lata a przy tym odkryć brzmienie ulubionych piosenek na
nowo – to dobry wybór. No i jeszcze ich ANC – prześciga
nawet protoplastę, czyli produkty od Bose.

2799 PLN
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Słuchawki Beats Studio Buds
Aktywna redukcja hałasu (ANC), 8 godzin słuchania i dwa dodatkowe ładowania z kieszonkowego etui ładującego, zgodność nie tylko
z iOS, a również z Androidem, odporność na
działanie potu i wody z klasą ochrony IPX4
oraz złącze USB-C. Podobnie, jak w przypadku
AirPods Pro, wkładki douszne w trzech rozmiarach — S/M/L. Legendarna marka Beats
walczy z gammą produktów AirPods przede
wszystkim ceną i bardziej agresywnym designem. Doskonały wybór na prezent dla młodszych osób.

729 PLN

Słuchawki Beats Flex
Charakterystyczny wygląd, który rozwiązuje trzy problemy. Po pierwsze,
nie ma możliwości zgubienia Beats
Flex podczas nawet intensywnego
wysiłku fizycznego. Po drugie, możecie je kupić już za 349 zł. Po trzecie
zapewniają nawet 12 godzin słuchania, a gdy bateria będzie prawie
wyczerpana, 10-minutowe ładowanie
w trybie Fast Fuel zapewni 1,5 godziny
odtwarzania. No i mają chip Apple
W1, więc parują się auto magicznie.
Ładowanie, oczywiście, przez USB-C.

249 PLN w iDream.pl!
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Apple TV 4K HDR 32GB (2021)
Procesor A12 Bionic, obsługa wideo 4K HDR z wysokim klatkażem i standardu
dźwiękowego Dolby Atmos, a także sprawna kontrola urządzeń HomeKit to
cechy centrum multimedialnego od Apple. Apple TV 4K (2. generacji) to bardzo dobry wybór na prezent dla rodziny, która chce zacząć przygodę z inteligentnym domem (urządzenie pełni rolę mostka sterującego urządzeniami
w standardzie HomeKit) oraz dla tych, którzy w święta szukają chwili dla siebie
i ulubionych seriali. Np. tych z platformy Apple TV+ (polecam!), którą możecie
mieć w cenie jednego z pakietów usługi Apple One. Mówi się tak: Apple TV
zawsze dobrze mieć. Aha – jest też nowy pilot!

899 PLN

PREZENTOWNIKI

45

Apple Pencil 2
Jeśli zależy Wam na rysowaniu, kolorowaniu, bazgraniu lub pisaniu po
ekranie, to jest to bezapelacyjnie najlepsze piórko, jakie znajdziecie na
rynku. No i obowiązkowy dodatek do niemal każdego iPada – zwłaszcza
nowego mini!

619 PLN

Biała jak śnieg Magic Keyboard dla
iPada Pro
Odświeżony model Magi Keyboard z 2020 roku, który idealnie nadaje się pod choinkę. To taki produkt, który większość
użytkowników kompatybilnych iPadów (modele iPad Pro 11,
1., 2. lub 3. generacji) lub iPad Air 4. generacji) chciałaby mieć,
no ale wiadomo – lepiej go dostać. W skrócie: zamienia iPada
w prawdziwy komputer przenośny, bez żadnych kompromisów. Mamy nawet podświetlane klawisze i TrackPad.

1499 PLN
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AirTag
Z pewnością Kevin i tego roku zostanie
sam w domu, ale zdecydowanie Wasze
bagaże nie muszą się z Wami rozstawać.
Zwłaszcza podczas podróży świąteczno-noworocznej. AirTag to taki produkt, którego nie doceniasz, dopóki nie okaże się, że
byłby przydatny. Niewidzialna, wspierająca
codzienność technologia, która biorąc pod
uwagę niską cenę – naprawdę jest warta
każdej wydanej złotówki. Nikt nie chce
przecież, by magia świąt prysła przez zgubioną rzecz. Na iDream.pl znajdziecie wiele
promocji, m.in. zestawy z etui do AirTagów
w super cenach!

159 PLN

Paski dla zegarków Apple Watch
Prywatnie jestem ich ogromnym fanem, co podkreślałem na łamach iMagazine
już wielokrotnie. Tak, wiem – nie każdy potrzebuje je kolekcjonować, ale jeśli
macie w rodzinie posiadaczy Apple Watchy, to na pewno ucieszą się z dodatkowego paska. To taki produkt. Po prostu.

od 99 PLN
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Etui dla iPhone’a
Ochrona swojego ulubionego sprzętu jest ważna i sam, na własnym przykładzie
sprzed lat, mogę Wam ręczyć, że potłuczony w grudniu iPhone boli dwa razy bardziej. Zwłaszcza nasz portfel. Są tacy, którzy nie założą na niego etui, choćby nie
wiem co. Rozumiem. Całą resztę zapraszam do wyboru spośród naprawdę sporej
gamy etui na iPhone’y.

od 49 PLN

Etui do iPada
Gabaryty wszystkich iPadów dostępnych w portfolio Apple są obecnie tak niewielkie, że zdecydowanie warto dodatkowo zabezpieczyć swój egzemplarz.
Po pierwsze dlatego, że mówimy o znacznie większym ekranie niż w smartfonie.
Po drugie, ponieważ większość dostępnych etui oferuje również wygodne podpórki, dzięki czemu nasz iPad szybko zmienimy w mobilne centrum rozrywki.
Idealne na długie, po i przed świąteczne podróże.

od 75 PLN
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Samsung pod choinką
PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Tegoroczne premiery Samsunga przebiegały pod znakiem ewolucji. Składane
smartfony zyskały wiele ulepszeń, dzięki czemu stały się wytrzymalsze
i odporne na wodę, Galaxy Watch4 otrzymał po raz pierwszy Wear OS,
a portfolio słuchawek poszerzyło się o kolejny model z bardzo solidnym ANC.

Galaxy Z Fold3 5G & Galaxy Z Flip3 5G
Składane modele Samsunga to niewątpliwie najgłośniejsze premiery tego roku.
Zarówno Galaxy Z Fold3, jak i Z Flip3 nie są rewolucyjne, tym razem postawiono na udoskonalenie poprzedniej generacji tych urządzeń. Nie zabrakło
nowości, takich jak kamera do rozmów wideo ukryta za wewnętrznym ekranem Z Fold3 czy wodoszczelność we wspomnianych modelach. Oba wykonane są doskonale i wytrzymałe, a ich wewnętrzne ekrany robią niesamowite
wrażenie. System smartfonów pozwala wykorzystać mechanizm rozkładania,
by wygodnie wyświetlać różną zawartość na dwóch połowach ekranu czy też
wykorzystać zewnętrzny ekran jako wizjer podczas robienia zdjęć.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 8299 PLN
Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 4799 PLN
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Galaxy S21 5G & Galaxy S21 Ultra 5G
W tym roku Samsung ograniczył nieco liczbę premier i postawił na rozbudowę rodziny S21 zamiast osobnego wydawania modelu Note. Mniejszy
model, czyli S21, ma teraz wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz, nagrywa też
wideo w 8K. Otrzymał nowy design, w którym wyspa aparatów jest zdecydowanie lepiej wkomponowana w obudowę. Jest też całkiem kompaktowy
– podłużna i cienka obudowa pomimo przekątnej wyświetlacza równej
6,2 cala sprawia, że pewnie leży w dłoni. Największa wersja S21, czyli Ultra,
otrzymała natomiast zakrzywiony na krawędziach ekran o przekątnej aż
6,8 cala, najmocniejsze podzespoły oraz aparat z aż 100-krotnym zoomem
hybrydowym (a więc wykorzystującym zarówno obiektyw tele, jak i algorytmy cyfrowe). Smartfon jest kompatybilny z rysikiem S Pen, który ułatwia
precyzyjne czynności, takie jak edycję zdjęć i wideo czy też robienie notatek.

Samsung Galaxy S21 5G – od 3599 PLN
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – od 5749 PLN
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Galaxy S20 FE
Wydawanie topowych produktów w wersji Fan Edition to bardzo dobra
praktyka – urządzenie jest zbliżone wzornictwem i funkcjami do wyższego
modelu, producent optymalizuje natomiast wykorzystane komponenty
tak, by obniżyć cenę. W przypadku Galaxy S20 FE dostajemy potrójny aparat, z obiektywem szerokokątnym, ultraszerokokątnym oraz tele, a także
32-megapikselową przednią kamerę. Ponadto urządzenie występuje w aż
sześciu wersjach kolorystycznych, od bardzo stonowanej bieli czy granatu po
intensywną czerwień i pomarańczowy. Jednym z najmocniejszych elementów urządzenia jest wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i odświeżaniu 120 Hz.

Samsung Galaxy S20 FE – od 2799 PLN
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Galaxy M52 5G
Nie każdy potrzebuje najwyższej specyfikacji i aparatu, który zastąpi
lustrzankę. Dla tych osób opracowano Galaxy M52 5G – smartfona na
tyle wydajnego, że do codziennych zastosowań powinien każdemu
wystarczyć, a przy tym zaprojektowanego tak, by zachować przystępną
cenę. Urządzenie ma mocną baterię o pojemności 5000 mAh, 6,7-calowy
wyświetlacz sAMOLED, trzy obiektywy z tyłu (w tym główny sprzężony
z matrycą o rozdzielczości 64 MP) i ośmiordzeniowy procesor współpracujący z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci ROM. Jego wzornictwo
rzuca się w oczy, o ile front jest podobny do innych modeli Samsunga,
to już tylny panel ma wyraźną strukturę, mieniącą się w świetle. Ma też
5G, co nie jest standardem w tej cenie.

Samsung Galaxy M52 5G – około 1700 PLN
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Galaxy A52s 5G
Średnia półka smartfonów stała się w ostatnich latach bardzo zróżnicowana. Galaxy A52s 5G jest podobny do swojego tańszego odpowiednika,
czyli Galaxy M52 5G, ale dodatkowo oferuje czwarty obiektyw do rejestrowania głębi, optyczną stabilizację obrazu w głównym obiektywie oraz
nieco bardziej kompaktowe wymiary (ekran jest mniejszy, ma przekątną
6,5 cala, a całe urządzenie jest przez to minimalnie mniejsze, choć grubsze). Tył tego modelu również zasługuje na uwagę: matowe wykończenie,
spłaszczenie wyspy z obiektywami i wykorzystanie wyrazistych kolorów
czyni Galaxy A52s 5G jednym z najładniejszych smartfonów Samsunga.

Samsung Galaxy A52s 5G – 1999 PLN
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Galaxy Watch4 & Galaxy Watch4 Classic
Tizen w smartwatchach Samsunga powoli ewoluował, ale zmiany były
stosunkowo niewielkie. Wraz z najnowszą wersją swojego zegarka firma
postawiła na Wear OS, co dało użytkownikom dostęp do ogromnej bazy
aplikacji i usług Google. Tym samym za pomocą Galaxy Watch4 można już
płacić dzięki Google Pay, da się więc skorzystać z tej usługi również w Polsce. Wygląd systemu nie zmienił się jednak diametralnie, wciąż do nawigacji wykorzystywany jest ruchomy bezel, a sam wygląd widżetów i aplikacji
producenta zbliżony jest do tego z poprzednich generacji zegarków. Oba
modele występują w dwóch rozmiarach, w wariantach z LTE lub z samym
Bluetooth, a także w szerokiej gamie kolorów.

Samsung Galaxy Watch4 – od 1169 PLN
Samsung Galaxy Watch4 Classic – od 1649 PLN
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Galaxy Buds2 & Buds Pro
Słuchawki true wireless są zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem na co dzień. Brak kabli, kompaktowe rozmiary i stosunkowo długa
praca pozwalają na używanie ich do wielu zastosowań. Galaxy Buds2 to
bardzo dobra propozycja dla każdego posiadacza smartfona, mają nie
tylko świetny wygląd (w tym piękne, dwukolorowe etui), ale też bardzo
dobrze działające ANC i przyzwoitą jakość brzmienia. Droższy model,
czyli Galaxy Buds Pro, oferuje jeszcze lepszy dźwięk, a przy tym mają
wyższą odporność na wodę (IPX7, w Galaxy Buds2 ma ono wartość IPX2).
Oba modele mają szerokie możliwości konfiguracji dzięki aplikacji. Są
kompatybilne ze wszystkimi smartfonami, a dodatkowo z urządzeniami
Samsung parują się automatycznie, po zbliżeniu ich etui do obudowy.

Samsung Galaxy Buds2 – 649 PLN
Samsung Galaxy Buds Pro – 999 PLN
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Galaxy Tab S7 FE & Galaxy Tab S7+
Duże tablety mają sens, zwłaszcza gdy doposażymy je w klawiaturę.
Zarówno Tab S7 FE, jak i Tab S7+ mają taką możliwość, mają też tryb DeX,
upodabniający interfejs do tego, jaki znany jest z PC. Tablety są też niemal
nie do rozróżnienia z wyglądu. Pierwszy z nich jest modelem ze średniej
półki, ale o specyfikacji pozwalającej na wygodną pracę, drugi natomiast
to topowy model z ekranem sAMOLED i mocniejszymi podzespołami.
W komplecie z każdym z nich dostajemy rysik, co również nie jest bez
znaczenia – Samsung świetnie dostosował swoją nakładkę i aplikacje do
obsługi tego akcesorium, dzięki czemu pisanie, rysowanie i tworzenie
notatek na tablecie jest niezwykle wygodne.

Samsung Galaxy Tab S7 FE – od 2799 PLN
Samsung Galaxy Tab S7+ – od 4099 PLN
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Withings
Withings jest jedną z tych firm, której cele i cechy sobie cenię,
i jednocześnie korzystam z ich produktów na co dzień. To oznacza, że
mogę śmiało je osobiście polecić każdemu, kto szuka wysokiej jakości
akcesoriów do zaspokojenia swoich potrzeb.
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ScanWatch Horizon
Najnowszy, najbardziej pancerny z wyglądu, przypominający mi trochę
designem Rolexa Submarinera, ScanWatch Horizon to najbardziej
wytrzymały zegarek hybrydowy Withings, wodoszczelny do 10 ATM.
Oferuje wykonywanie pomiarów EKG na żądanie, śledzi nasze aktywności
oraz sen i może korzystać z GPS-u w smartfonie. No i bransoleta lub paski,
zależnie od upodobań, są oczywiście wymienne. ScanWatch Horizon
wykrywa też zaburzenia w oddechu, mierzy tlen we krwi (Sp02), sprawdza
tętno co 10 minut, śledzi nasze aktywności 24/7, a powiadomienia
wyświetla na ekranie PMOLED. Bateria ma wystarczać na 30 dni na jednym
ładowaniu i dodatkowo 20 dni w trybie oszczędzania energii.

Zobacz więcej...
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ScanWatch
To był pierwszy hybrydowy smartwatch
z EKG i funkcją wykrywania bezdechu
sennego. Bateria trzyma, podobnie jak
w przypadku modelu Horizon, do 30 dni na
jednym ładowaniu, ale w odróżnieniu od
niego, wodoszczelność wynosi 5 ATM.

Zobacz więcej...

Steel HR
Ten model nie ma tylu funkcji
monitorowania naszego organizmu
oraz wykonywanych czynności, ale
jest wodoszczelny do 5 ATM, monitoruje nasz sen, ma inteligentny
budzik i śledzi naszą aktywność
fizyczną. Bateria wytrzymuje do
25 dni bez ładowania. Steel HR
dostępny jest w kilku odmianach – klasycznych i sportowych,
w dwóch rozmiarach stalowej
koperty (36 i 40 mm).

Zobacz więcej...
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Move ECG
Ten model ma funkcję wykonywania
pomiaru EKG i różni się designem od
swoich droższych braci. Nie trzeba go
też ładować przez rok. Słownie? Dwanaście miesięcy. Ponadto mierzy sen,
aktywności fizyczne (spacer, bieg i 30
innych) i jest wodoszczelny do 50 m.

Zobacz więcej...

BMP Core
Oferuje pomiar ciśnienia krwi,
który spełnia europejskie normy
medyczne, robi pomiary EKG
(wykrywa również migotanie przedsionków, podobnie jak ScanWatched
z funkcją EKG) oraz dodatkowo
nasłuchuje, dzięki czułemu mikrofonowi, jak pracuje nasze serce, potrafiąc wykryć wadę zastawkową serca
(VHD; valvular heart disease).

Zobacz więcej...
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BMP Connect
BMP Connect skupia się tylko na wykonywaniu pomiarów krwi, oczywiście bezprzewodowo (bateria wystarcza na pół roku
bez ładowania) i przekazuje wyniki poprzez
Wi-Fi, dzięki czemu nie potrzebujemy mieć
smartfona pod ręką.

Zobacz więcej...

Body Cardio
Ta inteligentna waga mierzy nie tylko naszą
wagę, ale również masę mięśni, tłuszczu,
wody, kości i przy okazji robi pomiar tętna
oraz prędkości przepływu krwi w naszym
ciele. Rozpoznaje automatycznie do ośmiu
użytkowników i pracuje od 12 miesięcy
na jednym ładowaniu. Ma też funkcję śledzenia ciąży, pomiaru wagi dziecka (trzymanego na rękach) oraz tryb dla atletów,
który używa algorytmów skupiających się
na pomiarach tłuszczu.

Zobacz więcej...
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Body+
Ta tańsza odmiana inteligentnej wagi
Withings nie zawiera funkcji pomiary
tętna i oceny stanu serca poprzez
pomiar prędkości przepływu krwi, ale
wyposażono ją we wszystkie pozostałe
funkcje Body Cardio, dzięki czemu
posiada świetny stosunek jakości do
funkcjonalności.

Zobacz więcej...

Thermo
Wystarczy przyłożyć do głowy (kontakt ze skórą nie jest wymagany) i kilka sekund
później zostanie wyświetlony pomiar naszej temperatury, który również trafi do naszej
historii medycznej w aplikacji Withings. To obowiązkowa pozycja w każdej rodzinie.

Zobacz więcej...
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Sleep Analyzer
To urządzenie umieszczamy pod materacem, na którym śpimy, a ono
będzie w nocy dokonywało pomiarów naszego tętna, oddechu i ruchu.
Dzięki tym pomiarom potrafi wykrywać bezdech senny, a dzięki integracjom z IFTTT, można go wykorzystywać do automatyzacji w domu,
bo wie dokładnie, kiedy kładziemy się i kiedy wstajemy z łóżka. W przypadku łóżka podwójnego należy używać dwóch Sleep Analyzerów po
obu jego stronach.

Zobacz więcej...
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Philips Hue
PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

– światło, ale lepsze

Inteligentne oświetlenie to coś, bez czego można żyć, póki nie zacznie
się z niego korzystać. Zapewnia komfort, gdy go potrzebujemy
i wzmaga emocje podczas konsumpcji mediów. System Philips Hue
potrafi obie te rzeczy.
Dowiedz się więcej na stronie Philips Hue.

Czym jest Hue?
Przez wiele lat system Hue miał bardzo klasyczną topologię. Jego centrum
stanowił mostek, wpinany bezpośrednio do sieci i łączący się ze źródłami
światła bezprzewodowo za pośrednictwem protokołu Zigbee. Niedługo
później pojawiła się nowa wersja mostka, różniąca się kształtem (z okrągłego stał się kwadratowy) i obsługująca między innymi HomeKit. Kolejno
pojawiały się też nowe produkty, oprócz źródeł światła Philips wprowadził
też całe lampy ze zintegrowanymi LED-ami (oczywiście w pełni kompatybilne z Hue), później dodano też sterowalne gniazdka i czujniki. System
ewoluował zgodnie z potrzebami użytkowników, nie każdy potrzebował
od razu wszystkich zaawansowanych funkcji. Obecnie jego możliwości są
bardzo szerokie, nie wymaga już nawet mostka, by skonfigurować podstawowe sceny, bo każde nowe źródło światła Hue ma dodatkowo Bluetooth.
Już dawno ekosystem produktów Hue przestał ograniczać się do „żarówek” (a tak właściwie do lamp LED, wkręcanych w miejsce tradycyjnych
źródeł światła). Te są wciąż podstawą systemu, niemniej obok nich jest
wiele urządzeń, które nie są już tak oczywiste.

Pierwsze kroki do komfortu
Jak powszechnie wiadomo, smart home zaczyna się od światła. Na
początku, gdy nie mamy jeszcze lamp Hue, warto zainwestować
w zestaw startowy, który oprócz mostka ma też podstawowe źródła
światła. W przypadku zestawu startowego Philips Hue White Ambiance
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z dwoma lampami z gwintem E27 o strumieniu świetlnym 1100 lm,
dostajemy komplet potrzebny nie tylko do wysterowania światła, ale
też wygodnego sterowania z bezprzewodowego pilota. Lampy w tym
zestawie mają możliwość zmiany temperatury barwowej światła, dzięki
czemu w zależności od pory dnia może ona być automatycznie zmieniana tak, by dopasować się do temperatury światła dziennego. Ma ono
ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu: chłodne światło
mobilizuje do działania i ułatwia skupienie, ciepłe pozwala natomiast się
zrelaksować i wyciszyć.

Philips Hue White ambiance – Zestaw startowy 				
2 × E27 1100lm – 690 PLN
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Lampa Hue Go
System Hue można rozbudować zależnie
od potrzeb, i to nie tylko o źródła światła.
Jednym z moich ulubionych produktów
jest lampa Hue Go, wyposażona w akumulator, ale komunikująca się z systemem.
Może więc być częścią scen, ale nic nie stoi
na przeszkodzie, by na przykład wieczorem
zabrać ją na taras czy postawić w pokoju
dziecka, jeśli ma problemy z zaśnięciem.
Hue Go reaguje na dotyk, co dodatkowo
czyni ją świetnym produktem dla dzieci.

Philips Hue White and color
ambiance – Lampa Hue Go – 365 PLN

Lampa Hue Iris
Iris to pozornie prosta lampa stołowa,
która może świecić w dowolnym kolorze.
Jej wyjątkowość tkwi w ponadczasowym
designie, który pasuje do wielu aranżacji.
Dzięki świecącej szeroko optyce jest ona
w stanie dosłownie zalać dużą powierzchnię światłem. W ten sposób można bardzo
łatwo stworzyć odpowiednią atmosferę,
wyróżnić jakąś przestrzeń czy zwyczajnie
bawić się kolorami. Najlepiej sprawdzi
się w jasnym otoczeniu, w którym na
powierzchni ścian i mebli barwa światła
będzie najlepiej widoczna.

Philips Hue White and color
ambiance Lampa Iris – 600 PLN
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Taśma Hue LED Gradient
Łącząc ze sobą światło z kilku źródeł, można
uzyskać efekt płynnego przejścia kolorów.
To samo da się też osiągnąć oprawami
gradientowymi, różnica polega na tym, że
wystarczy do tego jeden produkt, a efekt
może być znacznie lepszy. Taśma LED Gradient sprawdzi się na przykład w doświetlaniu mebli czy sufitów podwieszanych, ze
względu na swoje kompaktowe wymiary
i możliwość docinania można łatwo dopasować ją do każdego miejsca. Da się ją też
przedłużyć, i to aż do długości 10 m.

Philips Hue White and color
ambiance Taśma LED gradient
(baza, 2 m) – 690 PLN

Żarówka Hue Filament
Tradycyjne żarówki z żarnikiem węglowym nie
należały do wydajnych, niemniej wyglądały
znacznie lepiej niż późniejsze i dotąd często
spotykane wersje z żarnikiem wolframowym.
W przypadku żarówki Filament ST64 z gwintem
E27 mamy do czynienia z technologią LED, doskonale imitującą wyrazisty, pomarańczowo-żółty
żarnik węglowy. Nie przeszkadzało to w zaimplementowaniu funkcji ściemniania. Wydłużony
kształt bańki przypomina lampy stosowane kiedyś w przemyśle, będzie dobrze komponował się
zwłaszcza z nowocześniejszymi, industrialnymi
modelami oraz w pełni szklanymi kloszami.

Philips Hue White ambiance Żarówka 		
Filament ST64 E27 – 185 PLN
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Więcej rozrywki w rozrywce
Sterowanie światłem do zapewnienia poczucia komfortu i ułatwienia
sobie życia dzięki automatyzacjom to zaledwie początek możliwości
systemu Hue. Dzięki zróżnicowaniu lamp i źródeł światła może też uzupełniać doświadczenia rozrywkowe, takie jak granie, oglądanie filmów
czy słuchanie muzyki, czyniąc je jeszcze bardziej angażującymi. Od niedawna każda kolorowa lampa i żarówka Hue może współpracować ze
Spotify, synchronizując swoją pracę z dźwiękiem. Funkcja ta wymaga
utworzenia najpierw przestrzeni rozrywki, a więc określenia, które
pokoje bądź strefy domu będą reagować na muzykę. Wymagany jest też
mostek. Wystarczy, że z poziomu aplikacji Hue na smartfonie dodamy
konto Spotify, by pojawiły się w niej opcje synchronizacji. Najprostszym przykładem wykorzystania światła podczas oglądania filmów jest
Ambilight, używany w telewizorach Philips i mający na celu doświetlenie przestrzeni za nim tak, by obraz „wylewał się” poza ekran. Stosując
Philips Hue Play HDMI Sync Box, można uzyskać nawet lepszy efekt, i to
z dowolnym telewizorem lub innym ekranem, o ile tylko do przesyłania
obrazu ze źródła do wyświetlacza wykorzystywane jest HDMI. Różnica
polega na tym, że Sync Box pozwala zsynchronizować z telewizorem
wiele lamp, i to nie tylko tych, które stoją bezpośrednio przy nim. Do
uzyskania takiego efektu wymagane są nie tylko lampy Hue, ale i mostek
(dokładnie taki, jaki jest umieszczany w każdym zestawie startowym).

Philips Hue Play HDMI Sync Box – 1150 PLN
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Lampa Hue Play
Jeśli nie mamy zbyt wiele miejsca, a chcemy
uzyskać efekt obrazu wykraczającego
poza ramy telewizora, warto zaopatrzyć
się w lampy Hue Play. Ich podłużna konstrukcja i niewielkie wymiary sprawiają, że
łatwo schować je za ekranem lub położyć
wzdłuż krawędzi biurka. W zestawie z nimi
dostajemy elementy mocujące zarówno do
postawienia ich, jak i do przykręcenia lub
przyklejenia, co daje dużą swobodę aranżacji. Ponadto z pojedynczego zasilacza da się
zasilić nawet trzy takie lampy, co znacznie
ogranicza liczbę zajmowanych gniazdek.

Philips Hue White and color
ambiance Lampa Play (2 szt,
czarna) – 595 PLN

Taśma LED Play
Posiadacze większych telewizorów mogą doświetlić ich
otoczenie w bardzo prosty sposób. W systemie Hue
dostępne są trzy taśmy LED Play w rozmiarach 55”, 65”
lub 75”, a więc dopasowane długością do przekątnej
ekranu. Odpada więc ewentualne docinanie czy przedłużanie jej, wystarczy zamontować ją z tyłu telewizora
i podłączyć do zasilania, by po synchronizacji z HuePlay
HDMI Sync Box uzyskać efekt Ambilight wokół ekranu.

Philips Hue White and color ambiance
Taśma LED Play (dostępna w rozmiarach
55”, 65”, 75”) – od 825 PLN
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Lampa Signe Gradient
Łącząc ze sobą światło z kilku źródeł, można uzyskać efekt płynnego
przejścia kolorów. To samo da się też osiągnąć oprawami gradientowymi,
różnica polega na tym, że wystarczy do tego jeden produkt, a efekt
może być znacznie lepszy. Hue Gradient Signe to lampa stojąca, mogąca
zalać ścianę światłem, właśnie z takim efektem. Dzięki smukłej konstrukcji sama lampa mało rzuca się w oczy, a tym samym nie odwraca uwagi
od oświetlanego otoczenia.

Philips Hue White and color ambiance Lampa Signe gradient (czarna) – 920 PLN

Lampa Hue Go
Hue Go może być doskonałym uzupełnieniem doświetlanej przestrzeni, to najbardziej mobilna lampa w systemie,
więc jeśli zależy nam na uzyskaniu efektu w ściśle określonym miejscu, z nią osiągniemy go najłatwiej. Sprawdzi się
też w sytuacji, gdy impreza nieoczekiwanie przeniesie się
tam, gdzie akurat nie mamy lamp Hue, ale wciąż słychać
tam muzykę ze zsynchronizowanego z systemem Spotify.

Philips Hue White and color ambiance – Lampa
Hue Go – 365 PLN

Podsumowanie
Philips Hue to system kompletny – oferuje zarówno produkty na start, jak
i bardziej zaawansowane, technicznie rozwiązania, łączące światło z różnymi sferami naszego życia. Teoretycznie prosta rzecz, jaką jest lampa,
może zmienić naprawdę wiele: pomóc się skoncentrować i wyciszyć,
ułatwić codzienne czynności czy w końcu zwiększyć frajdę z oglądania
filmów lub słuchania muzyki. Gdybym nie miał w domu rozwiązań smart,
zacząłbym właśnie od oświetlenia. Dokładnie tak, jak już to raz zrobiłem.
Tekst powstał we współpracy z firmą Signify.
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Eksperci
dobrego brzmienia
polecają

zimowe inspiracje 2021

KLIKNIJ ABY PRZE JŚĆ
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Sprzęt audio 2021
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Fauna - okulary audio z etui ładującym
Okulary wyposażone w moduły audio przy obu skroniach oraz soczewki
z filtrem światła niebieskiego lub przeciwsłoneczne. Wymianę soczewek na optyczne można zlecić u optyka. Każdy zintegrowany moduł
audio zawiera mikrogłośnik MEMS, głośnik elektrodynamiczny, sterujący
panel dotykowy, moduł elektroniczny oraz akumulator. Dodatkowo,
w prawym zauszniku wbudowane są dwa mikrofony. Zauszniki zostały
zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy komfort dźwiękowy, minimalizując jednocześnie przenikanie dźwięków do otoczenia.

Cena: 899 PLN
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DragonFly Red
Coś dla wielbicieli naprawdę dobrego
dźwięku. DragonFly Red, to niezwykle wszechstronne urządzenie, które
w niewielkiej obudowie łączy moduł
przetwornika C/A USB, wzmacniacza
słuchawkowego i przedwzmacniacza. Ta
wyjątkowa konstrukcja, pozwala uzyskać
prawdziwy dźwięk hi-fi nie tylko z komputera lub laptopa (macOS, Windows),
lecz także z urządzeń przenośnych, telefonu i tabletu, zarówno systemem iOS jak
i Android.

Cena: 599 PLN

Jabra 710
W czasach pracy zdalnej bardzo przydać
się może, wiem to ze swojego doświadczenia, porządny sprzęt do telekonferencji. Nie
wszystko chcemy albo możemy załatwić
przez Zooma albo Teamsy, dlatego polecam zestaw głośnomówiący właśnie do
telekonferencji Jabra 710. Dookólny mikrofon i dźwięk HD. W pakiecie niejako otrzymujemy bardzo przyzwoity głośnik również
do odtwarzania muzyki.

Cena: 1482 PLN
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Denon CEOL N11 DAB
A może miniwieża? Tak, nadal ta kategoria sprzętu jest produkowana i cieszy się
popularnością. Bardzo dobrym wyborem
w tej klasie będzie Denon CEOL N11 DAB.
Bazuje on na sukcesie poprzednich modeli
CEOL, nowy CEOL N11 DAB dodaje tuner
radiowy DAB+/DAB do imponującej gamy
możliwości, w której zawierają się sterowanie głosowe Amazon Alexa i Google Assistant, a także platforma HEOS Built-in do
streamingu muzyki multiroom.

Cena: 2999 PLN

Loeve Klang S1
Kultowa marka wraca na rynek. Loewe powraca
zarówno w kategorii telewizorów, jak i eleganckiego i świetnego audio. Loewe klang S1
to głośnik, który świetnie sprawdzi się też jako
odtwarzacz strumieniowy z serwisów Spotify,
Amazon Music lub Deezer. Albo możemy podłączyć zewnętrzną pamięć z plikami MP3 do wbudowanego portu USB. Do tego mamy dostęp do
radia internetowego i tunera DAB/DAB+. Użytkownik może zaprogramować dowolną z aż 25
tys. stacji radiowych, które oferują ogromny
wybór zróżnicowanych programów radiowych.
Rozmieszczenie przetworników w połączeniu
z układem bas-refleks pozwala uzyskać perfekcyjnie zbalansowany dźwięk o mocy 40
W – z mocnym basem i krystalicznie czystymi
wysokimi tonami.

Cena: 2199 PLN
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Marantz SR7015
Współcześnie kino domowe może wyglądać bardzo różnorodnie. Soundbary zdominowały rynek, pojawiają się nowe niekonwencjonalne pomysły na stworzenie systemu audio
w salonie. Klasyczne kino domowe ma się jednak dobrze, czego przykładem jest amplitunerem MARANTZ SR7015. Wyposażony w wysokoprądowe wzmacniacze mocy na wszystkich
kanałach, SR7015 zapewnia 200 W mocy na kanał. Nowy Marantz SR7015 wyposażony został
w osiem wejść i trzy wyjścia HDMI dla podłączenia wszystkich ulubionych źródeł. Jedno specjalne wejście 8K obsługuje rozdzielczość 8K/60Hz i 4K/120Hz, 4:4:4 Pure Color sub-sampling,
Dolby Vision, HLG, HDR10, 21:9 wideo, 3D oraz BT.2020. Ponadto, najnowszy standard ochrony
przed kopiowaniem HDCP 2.3 jest obsługiwany na wszystkich portach HDMI.

Cena: 8999 PLN

Sonoro Prestige
Słuchanie radia traci na popularności, choć to wciąż
jeden z najlepszych sposobów na poznawanie nowej
muzyki. Sonoro Prestige idealnie sprawdza się właśnie
w odsłuchu stacji radiowych i podcastów, choć równie
dobrze radzi sobie też z innymi źródłami. To bogato
wyposażony dwudrożny system audio 2.1, który
łączy w sobie wysokiej jakości dźwięk z eleganckim
wzornictwem. Opracowany
z myślą o zapewnieniu
wysokiej jakości doznań słuchowych w domowym salonie, przykuwa uwagę swoją
oryginalną stylistyką.

Cena: 3199 PLN
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Creative SBS E2900
System głośników 2.1 o mocy 60 W pozwoli nagłośnić zarówno pokój gracza, jak i przestronny salon. Za sprawą efektywnych przetworników dalekiego pola wyraziste, czyste brzmienie dotrze do Ciebie nawet wtedy,
gdy siedzisz na skraju pomieszczenia. Wszystko dla większego realizmu
zabawy w trakcie e-sportowej walki, oglądania filmów lub koncertowych odsłuchów. Częścią zestawu Creative SBS E2900 2.1 jest subwoofer
zamknięty w futurystycznej, podświetlanej obudowie z płyty MDF. Jego
zadaniem jest emisja przyjemnego, głębokiego basu. Creative SBS E2900
2.1 z modułem Bluetooth to idealny wybór, jeśli chcemy łączyć się z laptopem czy telefonem oraz streamować ulubione playlisty bezprzewodowo. W tym modelu do dyspozycji mamy również złącze AUX, radio FM
oraz port USB z obsługą plików MP3.

Cena: 303 PLN
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Słuchawki od Mikołaja 2021
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Prezentem, z którego sam byłbym bardzo zadowolony, są
słuchawki. To jest rzecz bardzo osobista, dlatego sprawienie komuś
takiego prezentu ma dodatkową wartość. Grunt tylko, aby dobrze
wybrać, to gwarantuję, że obdarowany będzie zachwycony.

Bose QuietComfot 45
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. Niedawno swoją premierę miały Quietcomfort 45 - najnowszy
model producenta, to słuchawki bezprzewodowe o doskonale wyważonym połączeniu ciszy, wygody i dźwięku, którymi będziemy rozkoszować
się przez cały dzień.

Cena: 1599 PLN
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MOMENTUM 3 Wireless
Nowa generacja ekskluzywnych bezprzewodowych słuchawek MOMENTUM. Nowe,
bezprzewodowe MOMENTUM łączą intuicyjną
konstrukcję z doskonałym dźwiękiem, najnowocześniejszą technologią i nowoczesnym,
eleganckim wyglądem. Na nowo definiują
jakość słuchawek premium, odtwarzając
zrównoważoną głębię i precyzję dźwięku
studyjnej jakości. Zaawansowana aktywna
redukcja hałasu oferuje trzy tryby, które są
dostosowane do różnych warunków odsłuchowych. Dzięki funkcji Transparent Hearing
możemy cieszyć się muzyką, będąc jednocześnie w pełni obecnymi we wszystkim, co
robimy.

Cena: 1819 PLN

Bower & Wilkins PX7
Do posłuchania w ciszy muzyki w wysokiej
jakości potrzeba dobrego stereo, odpowiednio ustawionego w salonie. Można też
założyć słuchawki, włączyć ANC i dać się
pochłonąć brzmieniu w dowolnym miejscu.
Bowers & Wilkins od zawsze tworzył sprzęt
wyróżniający się jakością brzmienia, a PX7
to najwyższy i zdecydowanie najlepszy
model słuchawek tego producenta. .

Cena: 1499 PLN
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Dali iO-6
Słuchawki DALI IO zostały zaprojektowane
przez ten sam zespół i na tych samych
podstawowych zasadach, co kolumny DALI.
Celem było stworzenie możliwie najbardziej naturalnego i autentycznego dźwięku
oraz reprodukcja muzyki dokładnie zgodnie
z zamierzeniami artysty. Słuchawki DALI
IO wykorzystują wysokiej jakości specjalnie zaprojektowany przetwornik z dużą
membraną 50 mm i zoptymalizowanym
systemem magnesów neodymowych, aby
osiągnąć niskie zniekształcenia, minimalne
zabarwienie i dokładną dynamikę w całym
zakresie częstotliwości. Do tego świetny ANC.

Cena: 1799 PLN

Devialet Gemini
Wiedza, pomysłowość i bogate
doświadczenie zespołu inżynierów
Devialet po raz pierwszy zostało wykorzystane do opracowania konstrukcji
mobilnej. Efektem tych prac badawczo-rozwojowych są douszne słuchawki True Wireless Devialet Gemini,
które zapewniają najlepszy możliwy
dźwięk w każdym wymiarze. W końcu,
jak zaznacza francuski producent,
„dźwięk jest muzyką, którą kochamy,
hałas elementem, który staramy się
wyeliminować, a głosy tym, czego nie
chcemy utracić”.

Cena: 1299 PLN
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Creative Outlier Air V3
Creative zawsze oferowało sporo możliwości w niezłej cenie i nie inaczej jest tym
razem. Nowa wersja słuchawek Outlier
Air, oznaczona V3, znacznie różni się od
poprzednika pod względem dostępnych
funkcji, natomiast mocno go przypomina
wyglądem. Słuchawki mają bardzo prosty
i ładny design, nie wystają mocno z ucha.
Jedynym ozdobnym elementem są świecące pierścienie, które jednak podczas
odtwarzania wygaszają się. W nowym
modelu nie zabrakło ANC oraz oczywiście
dostępnej tylko w słuchawkach Creative
funkcji SXFi, czyli dostosowywania brzmienia do kształtu naszego ucha.

Cena: 349 PLN

Jabra Elite 3
Jabra Elite 3 to doskonały wybór dla osób poszukujących bogatego dźwięku, mocnych basów
i czystego dźwięku rozmów na niższym poziomie
cenowym. Ponieważ na rynku brakowało słuchawek dousznych w niższej cenie, które zapewniałyby wyjątkową jakość, Jabra wykorzystała swoje
wieloletnie doświadczenie i opracowała świetnie
brzmiące słuchawki dla wszystkich. Słuchawki te
ożywiają brzmienie muzyki dzięki 6-milimetrowym przetwornikom i oferują krystalicznie czysty dźwięk rozmów dzięki użyciu 4 mikrofonów,
przodującego w tej klasie korektora dźwięku,
technologii Qualcomm aptXTM HD oraz baterii wystarczającej na siedem godzin działania
(a w sumie 28 godzin z etui ładującym).

Cena: 369,99 PLN
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Beoplay H95
Aby uczcić 95 lat innowacji w dziedzinie dźwięku, wzornictwa i wspaniałego rzemiosła, Bang & Olufsen stworzył najlepsze bezprzewodowe
słuchawki, jakie kiedykolwiek zbudowali duńscy specjaliści marki
w dziedzinie audio. Beoplay H95 to wyjątkowa konstrukcja wokółuszna
z miękkimi wyściółkami poduszek z jagnięcej skóry. Dzięki badaniom
i eksperymentom, inżynierowie Bang & Olufsen stworzyli projekt
nauszników, które świetnie przylegają do uszu i nie są większe niż jest
to konieczne. Intuicyjne sterowanie zapewniają panel dotykowy oraz
mechaniczne pokrętła. Dzieło sztuki. .

Cena: 3799 PLN
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Słuchawkowy zawrót głowy – słuchawki
dla aktywnych i nie tylko od Philipsa
Dźwiękowe rozwiązania Philips TV & Sound to moc słuchawek na
każdą kieszeń i każdą potrzebę. Warto przyjrzeć się tej ofercie, aby
znaleźć produkt dla siebie. Być może to właśnie te słuchawki staną
się dobrym pomysłem na świąteczny prezent dla bliskich.

Wejdź w świat bogatego dźwięku dzięki
słuchawkom Philips Fidelio L3
Chociaż produkty Philips Fidelio reprezentują wyższą półkę
cenową, to nie sposób przejść obok nich obojętnie. Tworzą one luksusową linię w ofercie Philips TV & Sound, którą
wyróżnia najwyższa jakość dźwięku pełnego detali, najznamienitszy design oraz dopracowane wykończenie, często
z wykorzystaniem ekskluzywnych materiałów, takich jak
naturalna skóra. Co ważne, w przypadku modelu Fidelio
L3 cena zdecydowanie nie odstrasza. Jest to produkt, który
od początku daje się poznać wysoką jakością wykonania,
czystym i przestrzennym brzmieniem stereo oraz właśnie
skuteczną redukcją szumów. Wiem, bo sam je przetestowałem. Model wyposażono w czteromikrofonowy system
Hybrid ANC, który nie wpływa na barwę odtwarzanej
muzyki. Całość uzupełnia doskonała izolacja pasywna dzięki
zastosowaniu wysokiej jakości pianki z pamięcią kształtu
i miękkiej skóry powlekającej nauszniki. Moimi wrażeniami
po testach podzielę się w kolejnym numerze iMagazine,
gdzie znajdziecie pełną recenzję. A teraz dodam tylko, że
słuchawki oferują doskonały czas pracy na baterii – 38 godz.
odsłuchu lub 32 godz. odtwarzania z włączoną aktywną
redukcją hałasu (ANC) – a także bardzo szybkie ładowanie
poprzez dołączony przewód USB-C. Już 15 min ładowana
wystarcza na dodatkowe 6 godz. pracy.
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Doskonałe słuchawki z zaawansowaną redukcją szumów – Philips TAH9505
Seria 9 to najwyższa półka słuchawek w standardowej ofercie Philips
TV & Sound. Wysokie możliwości, duże neodymowe przetworniki akustyczne o średnicy 40 mm, zapewniające szczegółowy i szerokopasmowy
dźwięk, dotykowa obsługa oraz lekka i składana konstrukcja, a przy tym
cena modelu Philips TAH9505 nie przekracza 1000 PLN. W efekcie otrzymujemy dobrze wykonane słuchawki, z mięciutkimi nausznikami z pianki
zapamiętującej kształt, wygodnym pałąkiem, czasem pracy na baterii
na poziomie 27 godz. (także przy włączonym ANC), a przede wszystkim
z zaawansowaną aktywną redukcją szumów, która w przypadku Philipsa
nosi przydomek Pro. To słuchawki dla wymagających, a jednocześnie
ceniących sobie korzystny stosunek ceny do jakości.
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Cała doba z muzyką bez szumów w wyśmienitej
cenie – Philips TAPH805
Recenzje tego modelu możecie znaleźć w archiwalnym numerze iMagazine z lutego 2020 roku. To słuchawki, które zaskakują przede wszystkim
tym, że są wykonane i zapakowane (w futerał) jak produkt klasy premium, a tymczasem kosztują mniej niż 500 PLN. Mają nie tylko skuteczną
redukcję szumów, choć nie absolutną, jak w przypadku sprzętów wyższej
klasy oraz dobrą jakością dźwięku. W dodatku oprócz łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0 mamy opcję podpięcia słuchawek pod tradycyjny
przewód 3,5 mm. Do tego sterowanie dotykowe i obsługa głosem, możliwość składania na kilka sposobów oraz 30 godz. pracy na baterii przy
wyłączonej i 25 godz. przy włączonej funkcji redukcji szumów. Model
oferuje dwa poziomy przyspieszonego ładowania: błyskawiczne (5 min),
które wystarcza na 2 godz. odtwarzania oraz szybkie (15 min) pozwalające
na 6 godz. słuchania muzyki. I jeszcze jedna ważna zaleta – słuchawki
ważą zaledwie 235 g.
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Philips TAA4216 dla tych, co chcą mieć temperaturę pod kontrolą
Duże nauszne słuchawki stworzone z myślą o aktywnym trybie życia.
Nadają się idealnie do biegania na bieżni, ale sprawdzą się też do słuchania muzyki i podcastów podczas długich spacerów. A wszystko za sprawą
specjalnego żelu chłodzącego w poduszkach, który jest w stanie obniżyć
temperaturę przy skórze o kilka stopni Celsjusza, dzięki czemu słuchawki
zapewniają komfort użytkowania nawet podczas wzmożonego wysiłku.
Dodatkowo przepuszczające powietrze poduszki są zdejmowane w łatwy
sposób i nadają się do mycia, więc łatwo je wyczyścić po treningu. Ten
bezprzewodowy model zapewnia aż 35 godz. ciągłego odtwarzania
muzyki. Dzięki IP55 można go śmiało używać nawet podczas ulewnego
deszczu. Oprócz Bluetooth znajdziemy tu gniazdo 3,5 mm.
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Philips TAA6606 dla biegających
w dynamicznym otoczeniu
Philips TV & Sound dołącza do grona nielicznych
producentów słuchawek wykorzystujących innowacyjny i niezwykły system akustyczny przewodzenia kostnego. Taka konstrukcja zapewnia
niesamowite wrażenia muzyczne, a jednocześnie
sprawia, że można swobodnie słyszeć dźwięki
w tle, szczególnie w dynamicznym otoczeniu.
Dzięki temu nadjeżdżający z tyłu rower czy
samochód nas nie zaskoczy. Dodatkowo bezpieczeństwo podczas treningu zwiększają światełka
LED zamontowane w słuchawkach, dzięki czemu
jesteśmy bardziej widoczni, biegając przed świtem
lub po zmroku. Model Philips TAA6606 zapewnia
klasę wodoodporności na poziomie IP67, a jedno
ładowanie wystarcza aż na 9 godz. odtwarzania.
Unikalna konstrukcja przekłada się też na atrakcyjny design oraz komfort noszenia za sprawą lekkiego pałąka na kark.

Philips TAT2206 kolorowo i nie drogo
Biel, czerń, a może zieleń lub róż?
Philips TAT2206 to prawdziwe bezprzewodowe słuchawki w bardzo
przystępnej cenie oferujące nawet
do 18 godz. słuchania. Miej je zawsze
w kieszeni spodni, nie martw się
o pot czy zachlapania, po prostu
ciesz się muzyką i wolnością bez
kabli. Idealne rozwiązanie dla osób,
które chcą doświadczyć wygody jaką
niosą tego typu słuchawki.
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Głośniki 2021
HomePod mini
Niedostępny w Polsce, ale całe szczęście jego zakup nie jest w dzisiejszych czasach specjalnie trudny – HomePod mini, wyjątkowy głośnik
Apple w wyjątkowej cenie. Nie dość, że gra bardzo, bardzo dobrze, to
możemy go sparować z drugim i zrobić stereo, albo z kolejnymi, robiąc
multiroom oparty o AirPlay2. Do tego jest najlepszą obecnie bramką
HomeKit. Nie zapominajmy wspomnieć o tym, że jest to też głośnik Siri.
Obowiązkowy głośnik dla każdego macusera.

Cena: 99 EUR
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Devialet Phantom I 108dB
Prawdopodobnie najlepszy głośnik bezprzewodowy na świecie może
być Twój na Święta. Odtworzy muzykę za pośrednictwem Wi-Fi, AirPlay2
i Bluetooth. Oczaruje Cię niezwykle emocjonującym dźwiękiem,
który dzięki hipnotyzującej pracy wyeksponowanych membran
niskotonowych można zobaczyć i poczuć. Devialet Phantom I 108 dB
zapewnia moc, czystość i precyzję, których wcześniej nie można było
usłyszeć. Nowe możliwości wraz z rozwijającym się światem audio są
sukcesywnie udostępniane wszystkim, dzięki bezpłatnym aktualizacjom
oprogramowania. Tylko ta cena... no ale za jakość niestety trzeba zapłacić.

Cena: 12 999 PLN
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Zeppelin
Zeppelin to nie jest zwykły głośnik typu „single-box”, to doskonale rozpoznawalna ikona światowego designu. Przez ponad 15 lat każda nowa
generacja tego urządzenia była piękną i unikalną konstrukcją w swojej
klasie. Zeppelin ma charakterystyczną obudowę, która sprawia, że nie
sposób pomylić go z innym urządzeniem. Podobnie jak wszystkie konstrukcje firmy Bowers & Wilkins kształt nowego Zeppelina oparty jest
na solidnych podstawach akustycznych. Nowa generacja tego głośnika
doskonale sprawdzi się w erze streamingu. Wszystkie kluczowe funkcje,
które obsługiwał wcześniejszy model – Zeppelin Wireless – są nadal
dostępne w nowym Zeppelinie, a tam, gdzie to możliwe, zostały unowocześnione. Głośnik oferuje m.in. funkcje Apple AirPlay2 i Spotify Connect
oraz obsługę Bluetooth i kodeka aptX Adaptive.

Cena: 3899 PLN
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Sonos Roam
Roam zapewnia niesamowity
dźwięk w każdym miejscu. Ciesz
się muzyką, sterowaniem głosowym i słuchaniem w trybie
wielopokojowym w domu przez
sieć Wi-Fi, a także strumieniowym
przesyłaniem przez Bluetooth,
całym dniem pracy na akumulatorze oraz wodoszczelnością
w podróży. Tak, to chyba najmniejszy głośnik na rynku, który
działa w systemie multiroom oraz
wspiera AirPlay2.

Cena: 899 PLN

Wilson One xD
Wilson ONE xD to głośnik Bluetooth. Niezależnie od tego, czy jest używany w miejscu
pracy, do słuchania ulubionej muzyki w drodze, czy jako narzędzie motywacyjne do treningu w terenie, zapewni mocny i dynamiczny
dźwięk towarzysząc swojemu właścicielowi
dokądkolwiek się udaje, nawet jeśli jest to tylko
sąsiedni pokój jego mieszkania. Wilson ONE
xD jest wyposażony w technologię wspierającą
dynamikę basów i wysokiej jakości przetwornik z mocnym magnesem zwiększającym moc
z miniaturowego głośnika. Będziesz zdumiony
tym, jak wiele wspaniałego dźwięku wydobywa
się z tak przenośnego głośnika.

Cena: 149 PLN

PREZENTOWNIKI

90

Dali Katch G2
DALI KATCH G2 to głośnik Bluetooth z wbudowanym akumulatorem
o znacznie wydłużonej żywotności – nawet do 30 godz. ciągłego odtwarzania. Elegancka i solidna obudowa o mocnych zaokrągleniach skrywa
specjalnie opracowane przetworniki, które dostarczają sygnał audio
z wbudowanego wzmacniacza cyfrowego. Bluetooth został zaktualizowany do wersji 5.0, a połączenie źródła muzyki z głośnikiem jest łatwe
i szybkie, dzięki czemu możecie cieszyć się lepszą jakością dźwięku w formatach apt-X, apt-X HD i AAC. DALI KATCH G2 oferuje dodatkowo wejście
analogowe przez gniazdo mini-jack.

Cena: 1999 PLN
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JBL Clip 4
Bardzo sobie cenię te głośniki za ich ultra-przenośność, wodoodporność
i pyłoszczelność (IP67). JBL Clip 4 jest wystarczająco wytrzymały, by zabrać
go w dowolne miejsce – na basen, na grilla, do parku, wszędzie. Bez stresu,
że się zniszczy. Absolutnym killer feature jest wbudowany klips – stąd
nazwa. Używam go notorycznie, bo lepsze brzmienie uzyskamy, umieszczając głośnik wyżej, gdzieś go przypinając czy przyczepiając.

Cena: 299 PLN
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Poczuj magię Dolby Atmos – z tymi
soundbarami nie tylko na Święta
Nasz świąteczny poradnik soundbarowy będzie krótki i skupiony
na jednym kluczowym aspekcie – Dolby Atmos. Technologia
dźwięku obiektowego stała się na tyle powszechna, że jest wręcz
obowiązkowa przy wyborze soundbara. Jednocześnie chcemy
zaproponować soundbary na każdą kieszeń, ale takie, gdzie ten
dobry dźwięk słychać.

Samsung HW-Q600A
Jeden z najtańszych na rynku soundbarów z Dolby Atmos, co więcej,
dekodujący też DTS:X, Dolby True HD, a nawet DTS-HD MA, czyli sprawdzi
się przy odtwarzaniu filmów nie tylko ze streamingu, ale też z płyt, co
jest istotnie. Oferuje dźwięk 3.1.2 z opcją dodania tylnych głośników. Jak
na sprzęt podstawowy, to zarówno pod względem możliwości, jak i efektów, jest tu ponadprzeciętnie.

LINK
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TCL Ray-Danz
Zwycięskiego składu się nie zmienia, dlatego nie powinno dziwić, że Ray-Danz od TCL pomimo ponad dwóch lat na karku
wciąż jest sprzętem atrakcyjnym. Obecnie także atrakcyjnym
cenowo. Wrażenie robi fakt, że rzeczywiście spełnia swoje obietnice i w zamkniętym pomieszczeniu jest w stanie zagwarantować przynajmniej namiastkę przestrzenności, a to już bardzo
dużo, zwłaszcza w soundbarze za nieco ponad 1000 PLN.

LINK

Sonos Beam 2
Druga generacja Beama to
sprzęt, w którym wręcz się
zakochałem. Minimalistyczny
design, niezły bas jak na urządzenie bez zewnętrznego
subwoofera i efekty Dolby
Atmos. Po skalibrowaniu
pomieszczenia wrażenia nawet
w otwartym salonie są bardzo
dobre. Sprzęt dla wymagających, a jednocześnie chcących
ograniczyć liczbę urządzeń do
minimum.

LINK
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Denon Home 550
Jak nie Sonos, to co? To
Denon Home 550, będący
czymś pomiędzy Beam 2
a Sonos ARC. Podobnie jak
rozwiązania konkurencji tu
też system można rozbudowywać o dodatkowe głośniki,
Home 550 może stanowić
element naszego systemu
multiroom Heos. Niezły
dźwięk, japoński, minimalistyczny design.

LINK

Philips Fidelio B97
Fidelio B97 to sprytny koncept, który
Philips oferował już przed laty. Opcja rozłączenia elementów głównego głośnika
i przełożenia na tył to rozwiązanie, które
pozwala na cieszenie się prawdziwie przestrzennym dźwiękiem wtedy, gdy tego
potrzebujemy, a jednocześnie urządzenie
nie zabiera miejsca, gdy jest użytkowane
na co dzień. To dobra opcja dla tych
z brakiem możliwości ulokowania tylnych
głośników na stałe, a jednak głodnych
kinowych wrażeń.
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Samsung HW-Q950A
Kontynuacja topowej serii soundbarów
Samsunga, dopracowana i przede wszystkim sprawdzona. HW-Q950A to w rzeczywistości kompaktowe kino domowe, a nie
belka grająca. Belka jest tylko jego częścią.
Tylne głośniki, duży subwoofer sprawiają,
że to idealne rozwiązane dla tych, którzy
obawiają się, czy chcą inwestycji w typowy
system kina domowego, a jednocześnie
zależy im na pełni doświadczeń z dźwięku
w filmach czy grach.

LINK

Sennheiser Ambeo
Jedna belka, która wgniata w fotel. Absolutny top dźwiękowy i kunszt techniczny.
Uzyskanie wyrazistego dźwięku z belki
grającej, który cieszy zarówno przy filmach,
jak i przy muzyce to wyzwanie. Mocny bas
i efekty dźwięku obiektowego zamknięte
w jednym urządzeniu. To naprawdę piękny
sprzęt, który daje niespotykane możliwości, jeśli chodzi o wirtualizację dźwięku 3D.
Jeśli chcecie zanurzyć się w dźwięk, to właśnie ten sprzęt daje taką możliwość.

LINK
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Najlepsze telewizory.
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Zróbcie sobie prezent i kupcie dobry telewizor
Na podsumowania 2021 roku przyjdzie jeszcze czas, natomiast
teraz jest okres zakupowy, aby te świąteczne chwile spędzić we
wspaniałej atmosferze z rodziną. Jeśli jesteście kanapowcami,
telewizor może w tym pomóc. Natomiast to bliscy są najważniejsi
i nasz czas – a telewizor niech cieszy oko i będzie sprzętem na lata,
nie na chwilę. Oto propozycje.

W takim prezentowym zestawieniu powinienem podzielić telewizory
według różnych przedziałów cenowych czy rozmiarów, aby każdy znalazł
sprzęt dla siebie. Testując jednak liczne telewizory w tym roku i w latach
ubiegłych i widząc to co dzieje się na rynku treści telewizyjnych moje
podejście do propozycji ekranów będzie dość radykalne. Nie zadowolę
wszystkich, część może się obrazi widząc ceny czy to co za chwile napiszę, natomiast liczy się efekt końcowy, czyli satysfakcja z zakupu.
Jeśli macie kupować telewizor, to kupcie dobry telewizor. Duży, z dobrą
jakością obrazu lub rewelacyjną jakością obrazu. W innym przypadku
odpuście temat. Telewizory z średniej-wyższej półki oraz modele topowe
od tych pozostałych dzieli obecnie przepaść. Ten podział jest widoczny
i to zarówno na słabych jakościowo materiałach, jak i tych dobrych. Szeroka paleta barw, zaawansowany upscaling, ostrość obrazu, płynność
ruchu, odwzorowanie czerni i jej głębia czy wreszcie efekt HDR.
Jeszcze 2-3 lata temu, może można było na to machnąć ręką z racji na
brak treści lub podobne argumenty. Natomiast u schyłku 2021 roku
streaming, oferta gier na konsole nowe generacje, ceny i dostępność
płyt UHD Blu-ray, a nawet kilka pozycji na kanałach telewizyjnych, czy
przejście klasycznej telewizji linearnej na nadawanie w HD w 2022 roku.
To argumenty za tym, aby cieszyć się obrazem. Wszak treści są realizowane w taki sposób by te smaczki pokazać. I tą jakość widać nawet
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w tak statecznych pozycjach jak The Morning Show, kolory widać
w Acapulco i innych serialach. Finch to majstersztyk pod względem
jakości dźwięku i obrazu.
Wybierając więc jeden z tych telewizorów na prezent dla siebie, czy
najbliższych nie będziecie żałować. Oczywiście jest grono osób typu
seniorzy, które tego nie doświadczą i dla nich dobrym pomysłem będzie
prostszym ekran z wygodnym pilotem. Natomiast w innych przypadkach
podana lista w pełni ma zastosowanie.

Samsung The Frame
Telewizor jak obraz, dla tych, którzy cenią design. To nie jest najlepszy
ekran pod względem jakości obrazu, ale ma w sobie to coś. I wciąż oferuje 120 Hz matrycę, szeroką paletę kolorów. To dobry średniak, z dobrym
Smart TV (wsparcie dla AirPlay 2, AppleTV App, Apple Music i rozlicznych
aplikacji VOD) w ubraniu które zdobi wnętrze – do sypialni, do salonu.
Teraz w wersji nawet 85-calowej.
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LG OLED C1
Ekran wyznacznik – można uznać, że telewizory dzielą się na te gorsze
od LG OLED C1 oraz te zbliżone jakościowo i przewyższające ten model.
Jednak, jeśli szukamy telewizora bardzo dobrego to nasze poszukiwania
powinny się rozpocząć od właśnie tego ekranu. WebOS w nowej odsłonie
jest lepszy od poprzedniej generacji, ale też nowy hub nie jest rozwiązaniem idealnym, natomiast obok Tizena to wciąż najbardziej dynamiczny
i funkcjonalny system Smart TV na rynku. Obok aplikacji Apple i AirPlay 2
jest też wsparcie dla HomeKit.

PHILIPS OLED 806
Telewizor OLED Philipsa wspiera HDMI 2.1, to nowa nieco jaśniejsza
matryca. A to co najważniejsze to Ambilight i delikatny design – to największe atuty tego telewizora względem OLEDowej konkurencji. Jest
jeszcze Android TV, który ma swoje plusy i minusy.

Samsung QN91A
Ekran MiniLED 4K od Samsunga, czyli NeoQLED. Fantastyczny efekt
HDR, świetna jak na LCD czerń, niezłe odwzorowanie kolorów. Ekran
uniwersalny, telewizor do dowolnego rodzaju treści o dowolnej porze
dnia i nocy. W dodatku większość treści uruchomimy bez podłączania
zewnętrznych urządzeń za sprawą właśnie dobrze skrojonego Smart TV.
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Sony A90J
Rok 2021 w telewizorach należy do Samsunga i Sony, co
widzicie po tym zestawieniu, poza dwoma wyjątkami
reszta najlepszych modeli w moim subiektywnym odczuciu należy właśnie do obu firm na S. A90J to najlepszy telewizor OLED jaki w życiu użytkowałem. Lepsza jasność dla
treści SDR i HDR jest odczuwalna, procesor XR robi swoje
przy upscalingu treści. Google TV to najlepsze wcielenie
systemu Android TV, choć niestety nie w pełni dostosowane do naszego rynku.

Sony Z9J & Samsung QN900A
O tych telewizorach piszę łącznie z racji tego, że są to ekrany 8K. Na treści
8K nie liczcie, ale jeśli szukacie najbardziej wyżyłowanych telewizorów na
rynku to właśnie te dwa pozostają wam do wyboru. Rewelacyjna jakość
obrazu, zjawiskowy HDR. Samsung korzysta z podświetlania MiniLED co ma
swoje plusy, oba telewizory cechuje też bardzo wysoka jakość dźwięku jak
na telewizory. Odmiennie działa nieco upscaling gdzie w Z9J obraz stara
się być „wyostrzony, technicznie poprawiony”, a ten z Samsunga ma sprawiać wrażenie lepszego, ładniejszego. O ostatecznej decyzji może zaważyć
też system Tizen OS vs Google TV. Ten wybór pozostawiam wam, sam nie
wiem na który model bym się zdecydował. Cena w obu przypadkach jest
kosmiczna, ale też jakość jest absolutnie fenomenalna.
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Sony Bravia FW-100BZ40J
Ten monitor profesjonalny, musiał znaleźć się na liście telewizorów.
Obecnie to jedyny 100-calowy “telewizor” dostępny w stosunkowo szerokiej dystrybucji. To odpowiednik modelu X94J z mniejszych calarzy, z 120
Hz matrycą, wielostrefowym podświetlaniem. Jeśli wasz salon i budżet
mogą sobie na to pozwolić to warto się nad tym ekranem zastanowić.
Pamiętajcie, że nie posiada wbudowanego tunera telewizyjnego.

Samsung The Premiere
Dla odmiany The Premiere to telewizor biorąc pod uwagę technikalia
– ma tuner telewizyjny, porty HDMI, głośniki, pełnowartościowy system
Smart TV znany z telewizorów Samsunga. A jednocześnie jest to projektor krótkiego rzut. Stawiamy go pod gładką ścianą, na szafce jakieś 30 cm
od niej i zyskujemy gigantyczny ekran. Propozycja ciekawa i choć na
rynku było kilka takich projektów, to ten jest najbardziej dopracowany.
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Sony VPL-VW290ES
Jeśli jednak pragniemy prawdziwie kinowej jakości w domu to do wyboru
zostają nam projektory 4K od Sony Pro. Kino w domu, wysokiej jakości,
lepsze od 90% sal w multipleksach. Natomiast realnie musimy stworzyć
te warunki kinowe w domu, aby cieszyć się tym sprzętem.
Wesołych świąt. I przepraszam, że narażam was na wydatki ;-) Wierzcie
jednak, że jak postawicie na tą jakość i jej doświadczycie to podczas
seansów pojawi się u was uśmiech, a i o mnie ciepło pomyślicie ;-)
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Prezenty dla
aktywnych A.D. 2021
Sport, zdrowy tryb życia, to są dziedziny życia, w których zawsze
znajdzie się ciekawy pomysł na prezent.

Fitbit Charge 5
Fitbit Charge 5 to najnowsza, najbardziej zaawansowana opaska producenta. To pierwsza opaska, którą Fitbit wyposażył w czujnik EDA,
pomagający zarządzać stresem, oraz EKG. Charge 5 ma też kolorowy
wyświetlacz oraz wbudowany moduł GPS. Opaska pozwala kontrolować
nie tylko stres, ale również wspiera zdrowie serca, sen oraz ogólną kondycję organizmu. 6-miesięczny darmowy dostęp do subskrypcji Fitbit
Premium umożliwia szczegółową analizę parametrów związanych ze
zdrowiem i samopoczuciem – a wszystko to w jeszcze cieńszej i eleganckiej obudowie.

Cena: 869 PLN
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Fitbit Luxe
Zaprezentowany w kwietniu tego roku
Fitbit Luxe był pierwszą opaską Fitbita
w pełni zaprojektowaną już pod skrzydłami Google. Był też pierwszą opaską
w ofercie z kolorowym wyświetlaczem.
To zdecydowanie najbardziej stylowa
opaska w gamie. Żywotność baterii sięga
pięciu dni, co pozwala na skupienie
się na swoich celach fitness. Ponadto,
Luxe jako pierwszy tracker umożliwia
zarządzanie stresem poprzez dostęp do
wskaźnika Oceny Stresu.

Cena: 749 PLN

Smart Opaska Xiaomi Mi
Smart Band 6 - NFC
Niesamowity stosunek jakości i możliwości do ceny. Mi Smart Band 6
NFC wyposażona jest w pełnoekranowy, dotykowy AMOLED, 30 trybów
ćwiczeń, kontrolę saturacji SpO2,
śledzenie snu, ma 14-dniową żywotność baterii, umożliwia sterowanie
muzyką. Ale największym zaskoczeniem, które przynosi, jest wbudowany NFC, dzięki któremu mamy
płatności zbliżeniowe jak w smartwatchach. I to wszystko za 249 PLN.

Cena: 249 PLN
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Hi5 Mount Series
Dużo jeżdżę na rowerze i dokładnie śledzę ten temat, dlatego ucieszyłem się, gdy
zobaczyłem nowy produkt w polskiej dystrybucji – Hi5 Mount Series. Co ważne, to
jest cały, kompletny ekosystem mocowań,
które sprawdzą się nie tylko na rowerze
czy motocyklu, ale też w samochodzie,
w domu czy podczas uprawiania sportu.
Najfajniejsze w Hi5 Mount Series jest to,
że nie jesteśmy ograniczeni tylko do kilku
modeli telefonów. W każdym opakowaniu
każdego mocowania dostajemy dwa adaptery, które możemy przykleić do dowolnego urządzenia.

Ceny: 79–119 PLN

QuadLock dla iPhone 13
QuadLock, znany i ceniony producent specjalnych obudów i mocowań,
wprowadził całą, nową linię, przeznaczoną dla rodziny iPhone 13. Wiem, że
wielu z Was na to czekało. Zatem po
przesiadce na nowy model telefonu
możecie dokupić nową obudowę,
która będzie pasować do zaczepów,
które już posiadacie. QuadLock oferuje też swoje szkła na ekran, które
idealnie pasują do obudów.

Ceny: 14,95–29,95 EUR
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Ergometr Zipro Dash
W sezonie zimowym warto trzymać formę. Dobrym rozwiązaniem
jest zakup ergometru, czyli wioślarza. W odróżnieniu do innych przyrządów, ćwicząc na ergometrze, uruchamiamy 93% wszystkich swoich
mięśni. Treningi na ergometrze świetnie wpływają na wydolność oddechową. Wioślarz Zipro Dash korzysta z magnetyczno-powietrznego
systemu oporu, który pracuje płynnie, niezawodnie i nie jest awaryjny.
Konstrukcja wioślarza umożliwia złożenie do pozycji pionowej. Pozwala
to znacznie zaoszczędzić miejsce po zakończeniu ćwiczeń. Zipro Dash
integruje się z aplikacją iConsole+, dzięki której nasze treningi zapisywane są w HealthKit.

Cena: 2099 PLN
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Smart Home
na święta 2021
Odkąd wyprowadziłem się z mieszkania do domu to jest chyba
moja ulubiona kategoria prezentowa – wszelkie gadżety do
inteligentnego domu.

Eve Cam – domowa kamera monitorująca
Jednym z elementów decydujących o tym, że czujesz się bezpiecznie
w swoim domu, jest ochrona Twojej prywatności. Dlatego wybór kamery
domowej nie może być przypadkowy. Eve Cam to pierwsza kamera
zaprojektowana wyłącznie dla Apple HomeKit. Została skonstruowana
od podstaw z myślą o ochronie naszej prywatności. Eve nie zbiera
naszych danych osobowych, nie zmusza nas do założenia konta lub rejestracji akcesoriów. Dotyczy to nie tylko Eve Cam, ale wszystkich produktów tej marki.

Cena: 679 PLN
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Eve Thermo – inteligentny
termostat
Eve Thermo umożliwia kontrolowanie
temperatury w pomieszczeniu za pomocą
aplikacji, Siri, stworzonych przez Ciebie
harmonogramów lub na podstawie obecność domowników. Zmniejsz lub wyłącz
ogrzewanie, kiedy jesteś poza domem, lub
włącz kiedy jesteś w drodze powrotnej. Eve
Thermo działa oczywiście w HomeKit.

Cena: 319 PLN

Eve Energy – inteligentne gniazdo elektryczne z funkcją
pomiaru zużycia energii
Włączaj i wyłączaj urządzenia z dowolnego miejsca. Dowiedz się, ile energii
zużywają i miej kontrolę nad kosztami.
To małe urządzenie idealnie nadaje
się na początek zabawy w inteligentny dom oparty o HomeKit. To
był też pierwszy element w moim
SmartHome. Zastosowań jest multum,
wszystko zależy od naszej wyobraźni.
Ja go używam np do wyzwalania
wentylatora.

Cena: 229 PLN

PREZENTOWNIKI

108

Nanoleaf Essentials Smart
Bulbs – żarówka
Żarówki Nanoleaf to doskonały sposób
na rozpoczęcie przygody z inteligentnym
oświetleniem - ponad 16 mln kolorów,
szeroki zakres temperatury bieli, harmonogramy dostosowane do planu dnia
domowników oraz obsługa technologii
Thread. Co więcej, jest to sprzęt, który
wspiera również Google Home.

Cena: 99 PLN

Netatmo Inteligentny
Czujnik Czadu
Inteligentny Czujnik Czadu od
Netatmo to najnowszy produkt
w ofercie francuskiego producenta urządzeń inteligentnego
domu działający w ramach
HomeKit. Informuje on domowników o podwyższonym poziomie
CO na dwa sposoby: za pomocą
alarmu sygnalizującego zagrożenie oraz powiadomień w aplikacji
mobilnej.

Cena: 469 PLN
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Xiaomi Mi Home Security
Outdoor
Zewnętrzna kamera, która może nagrywać na kartę, do chmury lub streamować
na żywo to, co się dzieje wokół Twojego
domu. Zestaw startowy, z bramką, może
obsłużyć do czterech kamer. Kamery są
wodoodporne, odporne na wysokie i niskie
temperatury, widzą w ciemności i informują o wszelkich nieproszonych gościach.
Co ważne – kamery nie wymagają podłączenia do zasilania, bo mają wbudowane
akumulatory, które działają przez 90 dni
po naładowaniu. Świetna opcja tam, gdzie
nie mamy możliwości podciągnięcia kabli.

Cena: 449 PLN

Netatmo Presence – inteligentna kamera zewnętrzna
z alarmem
Kamera zewnętrzna jako elegancki kinkiet,
z mocną lampą i wbudowanym alarmem.
Świetny pomysł na prezent dla każdego
właściciela domu. Gdy osoba lub pojazd
wjedzie do Twojej nieruchomości, natychmiast otrzymasz powiadomienie i film
na smartfonie. Jeśli to ktoś niepożądany,
odstrasz go, uruchamiając syrenę i jej ogłuszający alarm o wartości 105 dB bezpośrednio z aplikacji.

Cena: 1649 PLN
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Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit
– panele świetlne
Jak zmienić swoją ścianę nie do poznania? Może instalując panele
świetlne, łącząc je w praktycznie dowolne wzory i zmieniając w zależności
od nastroju ich kolory? Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit, który działa
na zmysł wzroku, słuchu i dotyku, zapewniając dużo więcej niż tylko
oświetlenie – pomaga nam się zrelaksować. Zestaw startowy Smarter Kit
zawiera wszystko, czego potrzebujesz do rozpoczęcia swojej przygody
z panelami świetlnymi Nanoleaf. Wybierz odpowiednie miejsce w domu
i zaprojektuj swój własny układ paneli, który wyraża Ciebie i pasuje do
Twojego wnętrza. System oświetlenia jest gotowy do użycia od razu po
podłączeniu. Ustawić możemy jeden z 16,4 mln kolorów i wszystkie odcienie bieli oraz setki wstępnie zapisanych scen. Zestawy możemy ze sobą
łączyć. Hexagons to pierwszy model paneli z nowej serii Shapes.

Cena: 898,99 PLN
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Akcesoria pod choinkę 2021
Lokalizator notiOne GPS
notiOne GPS pozwoli Ci namierzyć skradziony lub zgubiony obiekt. Darmowa aplikacja notiOne dokładnie wskaże, gdzie jest to, do czego przymocowałeś urządzenie. Niewielki rozmiar i waga notiOne GPS pozwolą
na dyskretny montaż np. w samochodzie lub motocyklu, przypięcie do
obroży pupila czy zabezpieczenie bagażu. A to wszystko bez abonamentu, z darmową aplikacją, pojemną baterią (nawet do kilku tygodni
bez ładowania).

Cena: 299 PLN
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Logitech Combo Touch
Etui Combo Touch do iPada stanowi połączenie precyzyjnego touchpada
i pełnowymiarowej klawiatury. Touchpad wyposażony został w funkcję
obsługi gestów Multi-Touch, co przekształca iPada w super wydajną
maszynę obsługującą arkusze kalkulacyjne i dokumenty, czyniąc go
niezawodnym narzędziem do pracy i nauki zdalnej. Klawiatura ma duże,
podświetlane klawisze, dzięki którym możemy cieszyć się wielogodzinnym,
wygodnym pisaniem. Mechanizm klawiatur Logitech ma konstrukcji
nożycowej, zapewniający odpowiednie odbicie klawisza. Dodatkowo nie
musimy już szukać funkcji pozwalających wykonać proste działania na
ekranie lub w menu – etui Combo Touch otrzymało pełny rząd klawiszyskrótów. Elastyczna podstawka umożliwia pochylanie w zakresie 40°, dzięki
czemu zawsze znajdziemy odpowiedni kąt do danego zadania. Dzięki
solidnemu mechanicznemu zawiasowi podstawka pozostaje na miejscu
i nie składa się nawet przy silnym stukaniu w ekran. Etui Combo Touch
zaprojektowano w taki sposób, aby wyglądało i działało jak naturalne
rozszerzenie iPada.

Cena: od 649 PLN
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Kamera Logitech BRIO
Kamerka Brio to najlepsza i najbardziej zaawansowana kamera internetowa od marki Logitech. Zapewnia obraz o rozdzielczości 4K Ultra HD, HD
1080p i HD 720p, dając wyjątkową wyrazistość, płynność i szczegółowość.
Dodatkowo ma dwa zintegrowane wielokierunkowe mikrofony z technologią redukcji szumów. Mikrofony wyraźnie rejestrują dźwięk z odległości
do jednego metra bez wzmacniania szumu otoczenia, dzięki czemu rozmowy zawsze brzmią naturalnie i wyraźnie. RightLight™ 3 i technologia
HDR (High Dynamic Range) automatycznie dostosowują się, aby pomóc
Ci wyglądać jak najlepiej w każdym oświetleniu, w tym przy słabym świetle, bezpośrednim świetle słonecznym lub warunkach dużego kontrastu
oświetlenia. Nie zawsze mamy okazję odbywać telekonferencje w niemal
studyjnych warunkach, dlatego dobrze mieć wsparcie, które sprawi, że
zawsze będziesz wyglądać dobrze. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do
domowego biura, żeby każdy nas zawsze słyszał głośno i widział wyraźnie.

Cena: 929 PLN
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ZUGU - Etui dla iPad Pro
Pancerne etui dla iPada Mini oraz
Pro, zarówno 11", jak i 12,9". Ma
regulowany, magnetyczny stojak
z 10 kątami ustawienia. Obudowa wykonana jest z materiału
solidnie zabezpieczającego nasz
tablet przed upadkiem. Sprytnie
rozwiązane jest mocowanie dla
Apple Pencil, a w zasadzie dwa
mocowania. Do tego w pakiecie…
magnetyczne mocowanie iPada do
dowolnej powierzchni metalowej.

Cena: 299–449 PLN

Decoded Silicone Magnet
Strap Lite
Bardzo lubię paski do Apple Watch. Mam ich
kilka i często zmieniam. Ostatnio w oko wpadły
mi paski firmy Decoded. Silikonowe z magnetycznym zapięciem. Bardzo wygodne. Świetnie
wykonane. Magnesy bardzo mocno trzymają.
Fajne kolory i ten detal – przeszycie nitką
w jednym miejscu. Wygląda to genialnie.

Cena: 27,99 EUR
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Mysz Logitech MX Anywhere 3 dla Mac
MX Anywhere 3 dla Mac to mysz, która została zaprojektowana do płynnej
współpracy z komputerami Mac i jest kompatybilna również z iPadami.
Charakteryzuje się elektromagnetycznym kółkiem przewijania z technologią MagSpeed, które jest tak precyzyjne, że możesz zatrzymać przewijanie
na wybranym przez siebie pikselu oraz tak szybkie, że w sekundę możesz
przewinąć 1000 wierszy. Do tego jest niemal bezszelestne. Mysz została
zaprojektowana tak, aby działać na każdej powierzchni, jest odporna na
wstrząsy i ma cztery klawisze, które można dowolnie konfigurować. Dlatego niezależnie od tego, czy pracujemy z domu, biura, kawiarni lub plaży
MX Anywhere 3 sprawdzi się w każdych warunkach. Można ją wrzucić do
torby i zabrać gdziekolwiek. Jej kompaktowa, niewysoka sylwetka dopasowana jest do kształtu dłoni, a boczne wstawki z silikonu sprawiają, że
jest miękka w dotyku. Będzie to idealny prezent dla tych, którzy cenią
sobie wydajność, komfort i możliwość pracy w każdym miejscu na świecie.
Dodatkowo łączy się z trzema urządzeniami jednocześnie oraz działa na
jednym ładowaniu przez 70 dni, a po jednominutowym, szybkim ładowaniu można korzystać z niej przez trzy godziny.

Cena: 399 PLN
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JCPal Onyx 2-in-1 Wireless
Charger
Wygodna, nieduża ładowarka indukcyjna,
którą jednocześnie naładujemy nasz
telefon (zarówno w pozycji stojącej, jak
i horyzontalnej) oraz słuchawki. Ale dzięki
wbudowanemu, dodatkowemu portowi
możemy jeszcze ładować np. nasz zegarek.
Antypoślizgowa podkładka gumowa na
ładowarce utrzymuje urządzenie w miejscu zapewniającym nieprzerwane i szybkie ładowanie. Ładowarkę wyposażono
w wiele zabezpieczeń, w tym ochronę
przed przepięciami i wysoką temperaturą.
Działa z dowolnymi urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Qi.

Cena: 229 PLN

UAG Standard Issue Silicone.
Case_001 dla AirPods Pro
Gdy kupowałem ostatnio AirPods Pro, obsługujący mnie sprzedawca zaproponował ubezpieczenie, mówiąc, że lepiej kupić, bo gdy upadną,
to się zniszczą. Miał z jednej strony rację, ale
z drugiej można w podobnej cenie kupić fajne
bezpieczne, silikonowe etui dla naszych słuchawek, np. od legendarnej już w swojej pancerności marki UAG. Podobnie jak obudowy do
telefonów, obudowy UAG dla słuchawek spełniają wojskowy standard MIL STD 8105G, określający stopień odporności na wstrząsy w razie
upadku. Do tego ciekawe kolory i w zestawie
wygodny karabińczyk do przypięcia np. do
spodni lub plecaka.

Cena: 129 PLN
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JCPal PaperTech PaperLike Screen Protector
Ależ to jest sztos! iPad i Apple Pencil to dwa urządzenia, które ułatwiają
użytkownikom pisanie i rysowanie na ekranie. Ale doświadczenie pisania
na szkle nigdy nie było tak prawdziwe i wiarygodne, jak pisanie na papierze.
I właśnie dlatego narodziła się ochrona ekranu JCPal PaperTech PaperTech.
Ta osłona ekranu pomoże odtworzyć prawdziwe wrażenie pisania lub rysowania na iPadzie. Szorstkość i tarcie podobne do papieru sprawią, że pociągnięcia piórem staną się bardziej kontrolowane. Do tego ekran staje się
mniej podatny na refleksy świetlne, nie mówiąc o odciskach palców. Różne
rozmiary dostosowane do wymiarów iPada.

Cena: 99 PLN
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Lifestylowa gwiazdka A.D. 2021
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Jeśli szukacie gwiazdkowych prezentów nieoczywistych, polecam
moją subiektywną listę niespodzianek, które sam bym chciał dostać.

World of Tanks – planszówka
Dział kreacji firmy TM Toys podjął się ambitnego zadania: stworzył planszową wersję popularnej taktycznej gry internetowej. Gracze wcielają
się w niej w dowódców oddziału pancernego, którzy, prowadząc swój
oddział ku zwycięstwu, po drodze zdobywają cenne umiejętności. Nie
musimy chyba dodawać, że oprócz mocnej strony licencyjnej jest to
genialny sposób na odciągnięcie dzieci i młodzieży od komputerów?
Zwłaszcza że „World of Tanks. Battlegrounds” pod względem atrakcyjności ani trochę nie ustępuje digitalowemu pierwowzorowi.

Cena: 98 PLN
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Columbia CSC Basic Logo
II Hoodie
CSC Basic Logo II Hoodie to klasyczna
bluza z kapturem, wykonana z bawełny
z domieszką poliestru. Jest miękka i komfortowa w noszeniu. Jest wyposażona
w wygodną kieszeń typu kangur, regulowany kaptur i logo Columbia na piersi.
Bluza z kapturem Columbia CSC Basic Logo
Hoodie ma na tyle uniwersalny wygląd, że
możesz założyć ją wszędzie!

Cena: 259,99 PLN

SOREL Mac Hill Mid
SOREL Mac Hill Mid to doskonała
alternatywa dla tenisówek i propozycja dla osób, które poszukują
wygodnych butów na miejskie
wędrówki. Wykonany z naturalnej skóry licowej model jest lekki,
wodoodporny i zapewnia wysoką
oddychalność. Podeszwa z wysokogatunkowego tworzywa i wyraźnie
zarysowany bieżnik oferują doskonałą przyczepność. Dzięki estetycznemu i solidnemu sznurowaniu ten
model będzie pewnie przylegać do
Twoich stóp.

Cena: 779,99 pln
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Obrazki Pawła Jońcy
Pawła Jońcę znacie bardzo dobrze
z naszych łamów od samego
początku istnienia iMagazine. To
genialny ilustrator, który z przymrużeniem oka w swoim niepowtarzalnym stylu komentuje otaczający nas
świat. Jeśli szukacie niebanalnego
pomysłu na prezent, to koniecznie
zastanówcie się nad pracami Pawła.
Można je kupić w różnych rozmiarach. Paweł oferuje też kalendarze
ze swoimi pracami – akurat trwa
sprzedaż wydania na 2022 rok.

LEGO Ideas Kevin sam
w domu
Skoro idą święta, wszyscy będą oglądać
Kevina! W trakcie oglądania można oddać
się świetnej zabawie. LEGO Ideas Kevin
sam w domu – odtworzony z ogromnym
pietyzmem słynny filmowy dom rodziny
McCallisterów, w którym zapanował chaos,
gdy Kevin pozostał w nim sam, a do akcji
wkroczyli nieudolni włamywacze Harry
i Marv. Zestaw składa się z imponującej
liczby 3 957 klocków.

Cena: 1099,99 PLN

PREZENTOWNIKI

121

Frytownica Beztłuszczowa Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 l
Mój ulubiony w ostatnim czasie sprzęt
kuchenny. Gdyby nie to, że już go wcześniej
kupiłem, zamówiłbyś go sobie od Mikołaja.
Zdrowsze gotowanie z praktycznie zerową
ilością oleju i niską zawartością tłuszczu.
Smażenie na gorącym powietrzu, pieczenie, wytwarzanie jogurtu, suszenie owoców, rozmrażanie. Zdrowo i szybko. Ekran
dotykowy OLED, podłączenie do telefonu
i ponad 100 „inteligentnych” przepisów.
Mnie to kupiło. Polecam frytki i kurczaka
– wychodzą obłędnie.

Cena: 399 PLN

HTC VIVE Flow
HTC zaprezentował VIVE Flow,
kompaktowe, lekkie, immersyjne
okulary, które przeniosą użytkowników w dowolne miejsce na
Ziemi, z każdego miejsca na Ziemi.
Zaprojektowane z myślą o komforcie i mobilności, VIVE Flow są
najlepszym towarzyszem podróży,
prywatnym kinem, osobistym asystentem dobrego samopoczucia,
ostoją spokoju i miejscem spotkań
z przyjaciółmi. Zaskakujący produkt.
Wygodny i praktyczny.

Cena: 2699 PLN
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Kalendarz adwentowy
L’Occitane
Kalendarze adwentowe to wydawałoby
się domena dzieci, jednak polecam sprawić taki swojej drugiej, lepszej połówce.
Świetny zestaw 24 kosmetyków-niespodzianek, które umilą odliczanie do Świąt.
W zestawie znajdują różne klemy, balsamy,
odżywki, żele i masa innych przydatnych,
nie tylko dla Pań, kosmetyków.

Cena: 259 PLN

Greys Summit Slipper
Kapcie są zawsze dobrym pomysłem
na prezent. Problem w tym, aby znaleźć
fajne, oryginalne, wygodne i stylowe, a nie
klasyczne… laczki. Takimi oryginałami niewątpliwie są Greys Summit Slipper. Model
wyższy lub niższy, choć niższy jest moim
zdecydowanym faworytem. Wykonane
z nylonu, z gumową podeszwą nie przestraszą się wyjścia na chwilę do samochodu nawet przy śniegu.

Cena: 98 USD
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Książki
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Leniwy zimowy wieczór z książką i czymś ciepłym, czy to do
jedzenia, czy picia, to bardzo miły sposób na spędzanie czasu,
a już szczególnie, gdy historia nie tylko nas wciąga, ale również
fascynuje. To pomysł również odpowiedni podczas popijania
drinka z parasolką pod palmą na karaibskiej plaży. Niezależnie od
preferencji geograficznych i czytelniczych, każdy powinien znaleźć
coś dla siebie z poniższej listy.

Outpost 2 – Dmitry Glukhovsky
Brutalne rozliczenie mistrza apokalipsy z autorytaryzmami. Zaskakujące,
pełne zwrotów zakończenie historii, która zaczęła się w Jarosławiu, w Placówce na najdalszych rubieżach kadłubowej Rosji-Moskowii.
Tysiącletnia Moskwa trwa niezawodnie chroniona ze wszystkich stron
przez umocnione posterunki i doborowe oddziały kozackie. Wewnątrz
trzech pierścieni moskiewskiej obrony, za murem
Kremla, w pałacu, imperator nagradza najlepszych
z najlepszych, najdzielniejszych z dzielnych, kwiat korpusu oficerskiego, podporę i nadzieję tronu.
W Dniu Świętego Michała Archanioła żołnierze mają
opuścić odświętnie udekorowaną stolicę i udać się do
mrocznych krain, które niegdyś były częścią wielkiej Rosji
– zanim ogarnęła je rebelia i zostały obłożone anatemą.
Nim jednak oddziały kozackie udadzą się za mętną
Wołgę, za nieprzenikniony całun mgły, muszą zrozumieć, gdzie podziali się wszyscy zwiadowcy i dlaczego
zamilkły posterunki graniczne…
O tym, co tam zaszło, wie chłopiec, który nie chciał się
uczyć historii, i dziewczyna, która jest w ciąży z zamordowanym kozakiem. Tylko czy wystarczy im czasu, by
opowiedzieć swoją historię?

Link
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Filozofia dla zabieganych – Jonny Thomson
Kiedy kaczka nie jest kaczką?
Dlaczego lubimy oglądać horrory?
Czy warto postawić na istnienie Boga?
Co sprawia, że przyjemność jest lepsza niż ból?
Filozofia dla zabieganych to fascynująca podróż po świecie idei największych myślicieli od starożytności po współczesność. Przekonaj się, co
mają do powiedzenia na temat najważniejszych życiowych kwestii i dlaczego warto dziś znać ich koncepcje.
Rzuć się w wir zilustrowanych piktogramami minirozdziałów, które poszerzą twoje horyzonty, dadzą ci do myślenia, zainspirują cię i rozbawią.
Ich rozpiętość tematyczna zapiera dech: od strategii wygrywania gier
planszowych Sun Zi po przemyślenia Freuda na temat naszego popędu
śmierci; od poglądów de Beauvoir, która wierzyła, że instynkt macierzyński jest mitem, po kosmitów Fermiego i zasady robotyki Asimova! A może
chcesz wiedzieć, dlaczego Schopenhauer nie byłby najlepszym towarzystwem do imprezowania?
Wszystko to – i wiele więcej – znajdziesz w tej wyjątkowej książce.

Link
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Świat według Clarksona. Czy da się to przyspieszyć? – Jeremy Clarkson
Z czym kojarzy się wam Jeremy Clarkson?
Z szybkimi samochodami i zwariowanymi pomysłami? A może z rolnictwem? Dziś pewnie wielu z was częściej postrzega go jako dżentelmena
farmera, który zza kierownicy traktora dogląda swoich hektarów, ale
Jeremy nie od razu stał się synem ziemi o czerstwej twarzy i dłoniach
zrogowaciałych od pracy na roli…
Dawniej widziało się go właściwie tylko w rozpędzonym samochodzie
spowitym dymem palonych opon i oparami benzyny. To szalone życie
przemierzającego świat motoryzacyjnego guru zmuszało go do mierzenia się z nieludzką liczbą okoliczności, w których stawiał czoła głupocie,
niedorzecznościom i nonsensom. I choć Jeremy nie należy do osób
o anielskiej cierpliwości, zawsze podejmował wysiłek, by swoim ciętym
komentarzem i dobrą radą postawić do pionu wciąż zaskakujący go
absurdami świat. Tak jest i tym razem – przed wami ósmy już
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Świat według Clarksona!
Dowiecie się z niego między innymi:
• czy istnieją słuchawki z redukcją hałasu zdolne wyciszyć Jamesa Maya,
• czym grozi kąpiel w wannie z ropą naftową,
• jaki typ obuwia jest odpowiednikiem SUV-a wśród butów,
• co najbardziej pomaga na kaca,
• gdzie można obejrzeć obraz Moneta, szorując nosem po płótnie,
• jaki gatunek zwierząt potrafi przesyłać zdjęcia z Instagrama,
• co oznacza skrót BYY.
Tak jak wcześniej, również i tym razem można liczyć na Jeremy’ego, który
swoim wyjątkowym poczuciem humoru i niepodrabialnym podejściem do rzeczywistości próbuje naprawiać świat. I to
na pełnych obrotach. Tylko nie oczekujcie, że
wszystko pójdzie jak po maśle…

Link
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Siedem wieków śmierci – Richard Shepherd
„Choć to książka o śmierci, zabieram w niej czytelników w podróż przez życie…”
Richard Shepherd – wybitny brytyjski patolog – całe życie spędził blisko
zmarłych.
Każda przeprowadzona przez niego autopsja to unikalne śledztwo, które
nie tylko pozwala odkryć tajemnicę śmierci badanej osoby, ale również
poznać, z czym się zmagała i czego doświadczała na różnych etapach życia.
Ofiary morderstw i nieszczęśliwych wypadków, zmarli w wyniku choroby
– każde z ciał, czy to starca, czy nastolatka, ma coś do przekazania: o rozwoju człowieka, o zagrożeniach, na jakie narażeni jesteśmy od niemowlęctwa po starość, o naszych nawykach, niechęciach i upodobaniach.
Przedstawiając dwadzieścia cztery najbardziej intrygujące, pouczające
i nigdy wcześniej nieopowiedziane przypadki, które obejmują siedem
wieków ludzkiej egzystencji, doktor Shepherd dzieli się autopsjami, które
nauczyły go tyle samo o nieuchronności śmierci, co o cudzie życia.
Nowa książka autora bestsellerowych Niewyjaśnionych okoliczności to przepiękna, poruszająca, a przede wszystkim kojąca opowieść o życiu i śmierci.

Link
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Jak zmieniać – Katy Milkman
Zapominalstwo. Prokrastynacja. Impulsywność. Lenistwo. Jak to się
dzieje, że rujnują one starannie przygotowane plany, uniemożliwiając
zmianę nawyków i realizację zamiarów?
Katy Milkman całą swoją karierę poświęciła badaniu zmian behawioralnych. Odkryła, że ponieważ nie można w pełni pozbyć się niepożądanych
uwarunkowań i przyzwyczajeń – są one częścią ludzkiej natury! – to
zamiast bezskutecznie z nimi walczyć, powinniśmy je przechytrzyć i sprawić, by zaczęły działać na naszą korzyść. Żeby to osiągnąć, potrzebujemy
jednak skutecznej strategii. O tym właśnie pasjonująco pisze Milkman
w tej przełomowej książce, pełnej intrygujących przykładów i naukowo
ugruntowanych sposobów, które poprowadzą cię prosto do celu – do
zmiany, jakiej pragniesz dokonać w swoim życiu.
Jak pokazuje Milkman, zmiana przychodzi najłatwiej i najskuteczniej się
utrwala, gdy zaczynasz rozumieć, co stoi na twojej drodze do sukcesu
– dopiero wówczas możesz dopasować do tej przeszkody strategię działania.
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Bazując na własnych badaniach oraz pracach swoich cenionych współpracowników, Milkman w Jak zmieniać w przystępny i barwny sposób
prezentuje przydatne strategie identyfikowania i przezwyciężania najczęstszych przeszkód na drodze do pożądanej zmiany.
Dzięki wciągającym historiom dowiesz się między innymi:
• jak uleganie zachciankom może stać się atutem, czyli czym jest pakietowanie pokus,
• że udzielając komuś rad nawet w kwestiach, z którymi sobie nie radzisz,
sam również możesz osiągnąć więcej,
• jak dobrze wykorzystać wpływ otoczenia,
• czy warto czasem być leniwym.
Bez względu na to, czym się zajmujesz i czy chcesz dokonać zmiany
w życiu osobistym, zawodowym czy w swoim środowisku, Jak zmieniać
podsunie ci bezcenne strategie oparte na badaniach naukowych, które
pomogą ci zacząć, zmienić i wytrwać.

Link
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Aston Martin. Made in Britain – Ben Collins
Sto lat pionierskiego designu, dzikiej prędkości, plam oleju, katapultowych foteli, bomb i pocisków, porażek i triumfów: Aston Martin jest jak
pałeczka w sztafecie, która w pełnym biegu przechodzi z jednych troskliwych rąk do kolejnych. To bardzo brytyjska historia – z niesamowitymi
polskimi akcentami! – o ludziach obdarzonych niezłomnym charakterem
i nieustająco dążących do tego, by być najlepszymi.
Aston Martin to opowieść o szpiegach, zawrotnej prędkości i geniuszach
agresywnej jazdy. To list miłosny kierowcy do jednej z najbardziej uwielbianych na świecie maszyn.
Pierwsze, diabelnie szybkie modele Astona Martina powstawały już
wówczas, kiedy późniejsza siedziba Ferrari w Maranello była jeszcze…
zaoranym polem. Ben Collins w swojej książce opiewa poczynania
innowatorów, którzy przez ponad sto lat podtrzymywali firmową pasję:
od Martina i Bamforda – wizjonerskich pionierów, po Adriana Neweya
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– dzisiejszego guru designu; od siatki przed- i powojennych szpiegów
i kierowców wyścigowych, po Davida Browna i przejmująco piękne
modele serii DB, kojarzące się nieodmiennie z Jamesem Bondem.
Ben Collins odkrywa tajemnice samochodu agenta 007 z unikatowej
perspektywy: śmigając po wiejskich drogach w Vantage’u swojego ojca,
prowadząc Astony Martiny w czterech filmach o Jamesie Bondzie i zmagając się z zespołem Astona w legendarnym dwudziestoczterogodzinnym
wyścigu Le Mans.
To historia sukcesu: triumfu inżynierii, która stworzyła ikonę motoryzacji,
przyprawiającą entuzjastów czterech kółek o szybsze bicie serca i jaśniejącą na samochodowym firmamencie nieprzerwanie od szalonych lat
dwudziestych ubiegłego wieku aż po dzień dzisiejszy.

Link
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Twoja anatomia – Adam Kay
Pierwsza książka dla młodych czytelników napisana przez autora głośnych bestsellerów Będzie bolało i Świąteczny dyżur
Czy zastanawiasz się czasem, jak działa twoje ciało?
Ludzkie ciało bywa niesamowite, fascynujące i… bardzo dziwne. Twoje
ciało jest dziwne. Moje ciało jest dziwne. A ciało twojego nauczyciela
matematyki jest jeszcze dziwniejsze.
Ta książka odpowiada na ważne pytania, takie jak:
• Czy jedzenie kóz z nosa jest bezpieczne?
• Ile czasu tracisz, siedząc w toalecie?
• Dlaczego w twoich rzęsach mieszkają obleśne żyjątka? (Bardzo mi przykro, ale to prawda).
Usiądź wygodnie, załóż gumowe rękawiczki i pozwól się zabrać w smrodliwą i lepką podróż po twoich wnętrznościach.
Oto „Twoja anatomia*”!
(*To takie mądre słowo, które oznacza budowę ciała. Widzisz, już wiesz
coś nowego!)

Link
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Skin care – Caroline Hirons
Skóra to podstawa!
Caroline Hirons na skórze zna się jak mało kto.
To zaufana konsultantka wielu marek, ekspertka w branży beauty
i doświadczona kosmetyczka. Wie doskonale, co działa, a co nie; jakich
produktów potrzebujesz i przede wszystkim jakich NIE potrzebujesz.
Dzięki tej książce dowiesz się, jak dobrać odpowiednią pielęgnację do
swojej cery – uwzględniając twój wiek i budżet oraz problemy, z którymi
zmaga się twoja skóra.
Niezależnie od tego, czy w dbaniu o cerę jesteś prawdziwą wyjadaczką,
czy dopiero raczkujesz w natłoku informacji, ta książka jest dla ciebie.
Jak skonstruować plan pielęgnacji? Czego unikać? Od czego zacząć? Znajdziesz tu odpowiedzi na wszystkie te pytania czarno na białym. Caroline
Hirons słynie z bzduroodporności – szczególnie jeśli chodzi o obietnice
bez pokrycia w branży beauty.
Skin Rocks™

Link
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Razem – Jamie Oliver
Pełen inspiracji, a przy tym praktyczny zbiór ponad 120 łatwych, lecz
zachwycających przepisów opowiada o dodawaniu otuchy, świętowaniu,
tworzeniu nowych wspomnień i przede wszystkim o dzieleniu się pysznymi potrawami przy jednym stole. Spotkania z bliskimi nigdy nie wydawały się tak ważne jak dzisiaj.
Impreza taco, wyżerka na luzie, a może rodzinny piknik lub kolacja we
dwoje? W każdym rozdziale „Razem” znajdziecie specjalnie przygotowany
zestaw niesamowitych potraw, które w dużej mierze można przygotować
wcześniej, a nie na ostatnią chwilę. Jamie Oliver postawił sobie za cel,
byście nie tkwili samotnie w kuchni, lecz cieszyli się jedzeniem wraz ze
swoimi gośćmi.

Link
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Zrób, zjedz, powtórz – Nigella Lawson
Jedzenie jest dla mnie źródłem nieustających przyjemności: lubię myśleć
o nim łakomie, głęboko się nad nim zastanawiać i czerpać z niego
mądrość. Jedzenie daje mi otuchę, inspirację, sens i piękno; odżywia moje
ciało i wyznacza porządek dnia. Zrób, zjedz, powtórz – dla mnie to nie
tylko mantra. To historia mojego życia.
Zrób, zjedz, powtórz to wyborny zbiór przepisów poprzeplatanych opowieściami o jedzeniu, napisanych typowym dla Nigelli absorbującym
i przenikliwym stylem. Autorka zastanawia się, czym jest przepis, wypowiada wojnę idei grzesznej przyjemności, dzieli się z czytelnikami wiedzą
i przepisami, do których nieustannie chce się wracać.
Moje przepisy rodzą się blisko życia, w moim domu.
W tej książce dzięki ponad setce nowych potraw z wykorzystaniem jej
ulubionych składników poznajemy kuchenny rytm i rytuały autorki.
Rozdziały A jak anchois (hołd na cześć „morskiego bekonu”), Rabarbar,
Czuła apologia brązowego jedzenia, obszerna część poświęcona rodzinnym obiadom oraz inspirujące pomysły na wegańskie uczty, kolacje solo
i świąteczne rarytasy – to zapowiedź tylko niektórych z serwowanych tu
przez Nigellę pyszności.

Link
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Will – Will Smith, Mark Mansonon
Odważna i inspirująca książka, w której Will Smith, jedna z najbardziej
wyrazistych i rozpoznawalnych postaci współczesnego przemysłu rozrywkowego, opowiada szczerze o swoim życiu i dzieli się tym wszystkim,
co pozwoliło mu zrozumieć, że pielęgnowanie więzi międzyludzkich
jest równie ważne, co poczucie szczęścia płynącego z własnego wnętrza
i satysfakcja z sukcesów zawodowych. To także książka, która pozwala
poznać ze szczegółami przebieg jednej z najbardziej niesamowitych
karier w świecie muzyki i filmu.
To nie tylko pasjonująca opowieść o metamorfozie Willa Smitha
z dziecka dorastającego w zachodniej Filadelfii w czołową gwiazdę rapu
swoich czasów, a następnie w jednego z najpopularniejszych aktorów
w historii Hollywood. To o wiele więcej.
Will Smith miał wszelkie powody, by uważać, że osiągnął w życiu sukces:
nie tylko zrobił oszałamiającą karierę, wspinając się na sam szczyt świata
rozrywki – wprowadził tam także całą swoją rodzinę. Tyle tylko że jego
bliscy wcale nie byli tym zachwyceni: czuli się jak gwiazdy w cyrku Willa,
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odgrywając przez siedem dni w tygodniu role, o które wcale nie prosili.
To pokazało, że Will musi się jeszcze wiele nauczyć.
Autobiografia Willa Smitha, napisana z pomocą Marka Mansona, autora
sprzedanego w milionach egzemplarzy bestsellera Subtelnie mówię
F*ck!”, to owoc procesu poznawania samego siebie i odkrywania możliwości własnej woli; to opowieść o tym, co można dzięki niej osiągnąć i od
czego można się dzięki niej uwolnić. To historia człowieka, któremu udało
się zapanować nad swoimi emocjami, napisana w taki sposób, by pomóc
czytelnikowi okiełznać jego własne. Niewielu z nas będzie miało okazję
doświadczyć ogromnej presji towarzyszącej publicznym występom na
największych scenach świata. Wszyscy jednak możemy sobie wyobrazić,
jak to, co napędza nas na pewnym etapie naszej życiowej drogi, może
okazać się balastem, przeszkodą na późniejszych etapach życia. Połączenie uniwersalnej mądrości oraz fascynującego życiorysu Willa Smitha
sprawia, że Will to książka wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju – zupełnie jak jej autor i główny bohater.

Link
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Kosmiczne rozterki
– Neil deGrasse Tyson
Jak będzie wyglądał kosmiczny
koniec świata? Czy obce formy
życia są takie, jak wyobraża je sobie
Hollywood? I czy w ogóle istnieją?
Co wspólnego z astrofizyką ma
Złotowłosa z bajki o trzech niedźwiadkach? Woda w kosmosie, chaos
w Układzie Słonecznym, niesamowite silniki galaktyk, spektakularna
śmierć w czarnej dziurze… Oto
próbka Kosmicznych rozterek, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć
w nowej, przystępnej i napisanej
barwnym językiem książce Tysona.
Kosmiczne rozterki to także inspirująca lektura o znaczeniu życia
i o wpływie nauki na naszą kulturę
(oraz vice versa).
Pełne pasji, porównań, obrazowych
zestawień i intrygujących anegdot
opowieści o wszechświecie, a także
o historii jego odkrywania, rozpalają
wyobraźnię. Dzięki nim za każdym
razem, gdy spojrzymy w migoczące
milionami gwiazd nocne niebo,
poczujemy dreszcz emocji oraz
zachwyt pięknem i bezmiarem
kosmosu.

Link
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Kosmiczne zachwyty
– Neil deGrasse Tyson
Czy można badać kosmos zwykłym
kijem? Jaki kolor ma wszechświat?
Czy stojąc na szczycie Mount Everestu, jesteśmy najdalej od środka
Ziemi? Dlaczego wydostanie się
z wnętrza Słońca zajmuje światłu
aż milion lat? Czy w pasie asteroid
faktycznie tak łatwo zaliczyć pozaziemską stłuczkę?
Na te i wiele innych rozpalających
wyobraźnię kosmicznych pytań
odpowiada w swojej książce słynny
amerykański astrofizyk i znakomity
popularyzator nauki Neil deGrasse
Tyson.
Entuzjazm i pasja, z jaką Tyson opisuje wszechświat – ten bliski i ten
odległy – udziela się milionom jego
widzów i czytelników. Nawet najbardziej skomplikowane kosmiczne
zjawiska stają się w jego ujęciu
zrozumiałe i, co najważniejsze,
fascynujące! Lektura Kosmicznych
zachwytów – napisanej lekkim piórem książki pełnej zdumiewających
faktów i wciągających opowieści
– sprawi, że nocne wpatrywanie się
w rozgwieżdżone niebo już nigdy
nie będzie takie samo.

Link
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Prezenty gwiazdkowe, które
ulepszą Twoje biuro domowe
W zeszłym roku w grudniu pisałem o przydatnych gadżetach pod choinkę. W tym
roku będzie podobnie, ale w kontekście biura domowego. Pracuję z domu od zawsze,
czyli od co najmniej 15 lat (od kiedy istnieje Nozbe). Praktycznie co roku zmieniam
coś w domowym biurze, poprawiam, przestawiam. W tym roku nie było inaczej
i zabrałem się za gruntowną rewizję wyposażenia skutkującą wieloma zmianami. Mam
nadzieję, że remonty mojego biura domowego zainspirują także Ciebie do przejrzenia
sprzętów i napisania bardzo konkretnego listu do Świętego Mikołaja.
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Zacznijmy od tego, co stare, ale jeszcze daje radę
Sprzętem, który na moim biurku niepodzielnie rządzi od ponad sześciu lat,
jest iMac 5K. Skoro nie ma jeszcze tak dużego iMaca opartego o procesor
M1, to ten komputer musi mi wystarczyć i sprawdza się wyśmienicie. Ma 16
GB RAM i 512 GB SSD, który z czasem okazał się dla moich potrzeb za mały.
Dlatego dokupiłem do niego zewnętrzny dysk SSD 2 TB na USB. Mam podłączoną do niego klawiaturę Logitech K760 zasilaną energią słoneczną i też
działa świetnie. Lewą ręką używam myszy Logitech MX Anywhere, a prawą
czarnego Apple Trackpada. Teoretycznie jestem praworęczny, ale jeśli chodzi o urządzenia wskazujące, od zawsze jestem oburęczny.
Jeśli jesteś stałym czytelnikiem iMagazine, to wiesz, że tak naprawdę
jestem #iPadOnly. Aktualnie moim głównym narzędziem do pracy jest
13-calowy iPad Pro M1 z białą klawiaturą Magic Keyboard. Właśnie dlatego
iMac nie musi być superszybki i od tylu lat się sprawdza. Jego atutem jest
ogromny ekran, stanowiący dla mnie takie pionowe wirtualne biurko, na
którym mogę sobie otwierać strony internetowe i inne dokumenty, podczas gdy właściwą pracę wykonuję na iPadzie.
Poza tym iMac stanowi moje studio nagraniowe, do którego podłączam
serię sprzętów (poświęcę temu dalszą część tego artykułu).

Urządzenia do rozmów 			
i spotkań online
Jeśli jesteś stałym czytelni-

W obecnych czasach, pracując z domu, musimy brać
udział w spotkaniach online. Jeśli odbywasz ich dużo

kiem iMagazine, to wiesz, że

i jeśli odgrywają ważną rolę w Twojej pracy, warto prze-

tak naprawdę jestem 		

myśleć ten temat i nie używać wbudowanej kamerki

#iPadOnly. Aktualnie moim
głównym narzędziem do

komputera i słabego mikrofonu. Ludzie po drugiej
stronie ekranu powinni Cię dobrze widzieć i słyszeć.

pracy jest 13-calowy iPad Pro

Kamerka, którą polecam, to Logitech Brio 4K. Bardzo

M1 z białą klawiaturą Magic

dobra rozdzielczość, jasność i kilka poziomów zbliże-

Keyboard. Właśnie dlatego

nia. Warto.

iMac nie musi być superszybki

Mikrofony są różne… W zeszłym roku polecałem Sam-

i od tylu lat się sprawdza.

son Q2U, ze względu na korzystny stosunek jakości
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i ceny, ale jeśli jesteś w stanie wydać trochę więcej, to najlepsze efekty spotkań i nagrywania podcastów daje mi Shure MV7.
Czasami spotkania online prowadzę prosto z mojego iPada Pro 13” M1,
który ma wbudowaną świetną kamerkę ze wsparciem Center Stage, czyli
kamera śledzi mnie, jak się poruszam. Działa to po prostu rewelacyjnie.
Rozmawiając przez iPada, najczęściej korzystam ze słuchawek AirPods Pro
i wbudowanego w nie mikrofonu.

Profesjonalne studio nagraniowe
Prawie co tydzień nagrywam podcast „Nie Ma Biura” lub angielski „No Office
FM”, raz w miesiącu nagrywamy Nozbe Product Vlog, w którym pokazujemy najnowsze funkcje Nozbe Teams i kilka razy w tygodniu rozmawiam
z naszymi klientami. Czasami ktoś zaprasza mnie na wywiady lub do uczestnictwa w podcaście bądź programie wideo. Regularnie też nagrywam wideo
dla Nozbe, w których powinienem mówić składnie i bez zająknięć.
Z tego tytułu postanowiłem skompletować porządny zestaw sprzętów
i czytając porady Matta Mullenwega (założyciela Wordpress), poszedłem
na całość:
• Teleprompter – kupiłem teleprompter Pad iLight Pro 10” na Amazonie. Jest na stałe zaczepiony z tyłu biurka. Bardzo solidna, aluminiowa
konstrukcja.
• Monitor 10” – monitor mało znanej marki Wholev nabyty na Amazonie
– ważne, że wymiarami pasuje idealnie pod teleprompter i ma całkiem
dobrą rozdzielczość 1280 × 800 pikseli. Podłączyłem go kablem HDMI
i przejściówką Thunderbolt–HDMI do iMaca. Na ten monitor wrzucam
rozmowę Zoom lub okno StreamYard, kiedy nagrywam audycję.
• Kamera Sony ZV-E10 – najnowsza kamerka Sony, która jest bardzo kompaktowa, ale można wymieniać w niej obiektywy. Dokupiłem do niej

Czasami spotkania online prowadzę prosto z mojego iPada Pro
13” M1, który ma wbudowaną świetną kamerkę ze wsparciem
Center Stage, czyli kamera śledzi mnie, jak się poruszam.
Działa to po prostu rewelacyjnie.
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obiektyw Neewer 25 mm na Amazonie, aby uzyskać jak najlepszy efekt
bokeh podczas nagrywania w moim relatywnie ciemnym biurze.
• Elgato CamLink 4K USB – przejściówka, która konwertuje sygnał HDMI
z kamery Sony do mojego iMaca poprzez zwykły port USB. Wprawdzie
teoretycznie można podłączyć kamerkę za pomocą kabla USB-C, ale
jakość wideo jest wówczas znacznie gorsza.
• Elgato Key Light – dwie takie lampki sprawiają, że wnętrze i moja postać
– nawet podczas rozmów popołudniami lub wieczorami – są dużo lepiej
wyeksponowane. Cały trik polega na tym, aby jedno światło świeciło prosto w twarz, a drugie pod kątem 45 stopni z boku.
Dzięki takiemu zestawowi podczas spotkań lub nagrań nie dość, że moje
wideo świetnie wygląda, to jeszcze osiągam efekt patrzenia widzom
prosto w oczy. Mój wzrok skupiony jest na ekranie odbijanym przez
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Dzięki takiemu zestawowi podczas spotkań lub nagrań nie
dość, że moje wideo świetnie wygląda, to jeszcze osiągam efekt
patrzenia widzom prosto w oczy.

teleprompter, a ludzie widzą mnie poprzez obiektyw kamerki Sony
umieszczonej z tyłu obrazu.
Zaraz za mną do sufitu podwieszony jest jeszcze zielony ekran Elgato
Green Screen, aby tło do rozmów było zawsze idealne. Najnowsze aplikacje
do rozmów i tak już całkiem nieźle robią wirtualne tło, więc taki ekran częściej przydaje się, jeśli używamy OBS i chcemy streamować coś z komputera. Ja będę to wykorzystywał w przyszłości do prezentacji i webinarów.

A może wreszcie czas na biurko do pracy na stojąco?
Od wielu lat pracuję w dużej mierze na stojąco, do czego już kilkukrotnie
zachęcałem na łamach iMagazine. Sześć lat temu kupiłem sobie biurko
z Ikei, które sprawdzało się świetnie i do tej pory dobrze działa, ale miało
jedną wadę – brak ustawień pamięci.
Dlatego w tym roku zdecydowałem się w końcu na zakup nowego biurka
(na Amazonie znalazłem model firmy Maidesite), w którym mogę na stałe
skonfigurować idealną dla mnie wysokość do pracy na siedząco i stojąco.
Teraz wystarczy tylko, że wcisnę odpowiedni przycisk z numerkiem pozycji
i biurko samo się podnosi lub opada do wcześniej zdefiniowanej wysokości. Rewelacja!
Jeśli od jakiegoś czasu zastanawiasz się nad takim biurkiem, to może czas
wreszcie sprawić sobie taki sprzęt pod choinkę?

Dodatkowe gadżety do biura domowego
Na koniec jako pomysły na prezenty polecam mniejsze gadżety, które
w każdym biurze domowym się przydadzą – ładowarki i kabelki!
• Belkin 3-in-1 MagSafe – jest świetną ładowarką dla posiadaczy iPhone’a 12. lub 13. generacji, Apple Watcha i AirPodsów. Wszystko ładowane
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w jednym, eleganckim miejscu. Na moim biurku tych sprzętów dodatkowo pilnuje Baby Yoda.
• Ładowarka Anker lub Aukey 30 W lub 36 W oraz kable USB-C czy nawet
kabel 3-w-1 USB do USB-C, micro USB i Lightning. Kabli i ładowarek przy
biurku nigdy za dużo.
• Bose NC-700 jako alternatywne słuchawki – szczególnie podłączone do
iPada przez Bluetooth znacznie polepszają jakość rozmów – mają dużo
lepszy mikrofon niż AirPodsy Pro. Używam ich także po kablu, podłączając bezpośrednio do mikrofonu Shure, gdy nagrywam podcasty.

Na koniec krótki raport z użytkowania iPada Pro 13” przez ostatnie pół
roku…
Sporo osób na Twitterze pytało mnie o moje doświad-

Sześć lat temu kupiłem
sobie biurko z Ikei, które
sprawdzało się świetnie i do
tej pory dobrze działa, ale
miało jedną wadę – brak
ustawień pamięci.

czenie z przesiadki z iPada Pro 11” na 13”. Jak odczuwam
różnicę w rozmiarze i jak sprawuje się śliczna, biała klawiatura Magic Keyboard?
Sukces na każdym polu! Okazuje się, że taki iPad idealnie wpisuje się w mój styl pracy #iPadOnly:
• Większy ekran daje mi po prostu więcej przestrzeni
do pracy.
• Sam iPad wcale nie jest dużo cięższy niż 11”, co powoduje,
że właściwie używam go tak samo, jak poprzednika.

• Piszę teksty, korzystając z Magic Keyboard, która jest trochę większa, więc
i wygodniejsza do pisania.
• Biała klawiatura była strzałem w dziesiątkę! Wbrew obawom wcale się nie
brudzi i ciągle wygląda pięknie. Aż miło na niej pisać.
• Kiedy potrzebuję, „odklejam” iPada od klawiatury i używam go w ręku
– do czytania, oglądania czegoś lub notowania za pomocą Apple Pencil.
• Mam więcej ekranu do dyspozycji i znacznie częściej korzystam ze Split
View. Moim odkryciem ostatnio jest rozmowa przez Zoom, gdzie wideo
jest po prawej stronie, a dokument, który omawiamy lub aplikacja Nozbe
Teams – po lewej.
• Łącze 5G daje radę. Już zupełnie nie podłączam się do innych sieci Wi-Fi
poza domową, bo zazwyczaj moje łącze komórkowe jest po prostu
superszybkie.
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• Ekran Micro LED jest świetny. Ostatnio częściej wyjeżdżaliśmy z rodziną
na weekendowe wypady i kiedy dzieci już spały, fajnie było obejrzeć
z żoną coś na tym ekranie przed snem. Jakość obrazu – fantastyczna!
Podsumowując, nowy, większy iPad Pro jest dla mnie idealnym rozwiązaniem. Jedyny mankament to czas pracy na baterii. Podczas kiedy MacBooki
M1 mają teraz kilkanaście godzin, mój iPad nie dociąga do dziesięciu. Ale
coś za coś. Dzięki temu, że nie jest taki ciężki i tak wygodnie mi się z niego
korzysta.

Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia!
Przede wszystkim życzę zdrowia. W drugiej kolejności – aby gadżety, które
sobie wymarzysz, wylądowały pod choinką i Twoje biuro domowe było
jeszcze lepsze w 2022 r. A jeśli chcesz zobaczyć ewolucję mojego biura
domowego przez te ostatnie lata i więcej zdjęć, zapraszam na: michael.

team/office.

Wygodnie,
inteligentnie,
prosto.

Steruj oświetleniem bez podnoszenia się z kanapy.
Dzięki inteligentnemu gniazdku TP-Link, lampki

włączysz za pomocą jednego kliknięcia w telefonie
lub głosowo korzystając z Google Assistant.
Możesz też ustawić harmonogramy pracy,

dzięki którym oświetlenie włączy i wyłączy się

automatycznie o wybranej przez Ciebie porze.

Tapo P100
Smart gniazdko WiFi
w w w.tp -lin k .com .p l
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Jak zostać
serwisantem Apple?
Takie pytanie zadał mi ostatnio pewien znajomy, który nadgryzionymi
sprzętami interesuje się od lat, a z uwagi na hobbystyczne zamiłowanie
do elektroniki – chciałby przyjrzeć się im bliżej. Pomyślałem, że załoga
MacLife najlepiej odpowie, na tak postawione pytanie.
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Krzysztof Kołacz: Powiedzmy, że chcę zostać serwisantem sprzętów Apple. Od
czego zacząć? Jak wygląda takie abecadło, od A do Z, w powiedzmy w 10 krokach?
Jakub Jankowiak: Gdybym miał opisać to kilku krokach, co jest trudne, bo
każdy serwisant ma za sobą inną historię, to ująłbym to tak:
• często zaczyna się od fascynacji produktami Apple i wiedzy technicznej zdobytej do tej pory w szkole (niekoniecznie na studiach) – którą na
pewno warto nieustannie zgłębiać „po godzinach”
• nic jednak nie zastąpi doświadczenia i nauki pod okiem osób, które już
są serwisantami – zatem warto zatrudnić się w dobrym serwisie elektroniki (niekoniecznie od razu serwisującym Apple)
• dzięki temu będziem mogli wykonać samodzielnie pierwsze naprawy, np.
własnych urządzeń
• mając jakiekolwiek doświadczenie w pracy, łatwiej będzie nam postawić
kolejny krok, czyli znaleźć serwis, który specjalizuje się w Apple
• dalej musimy zrobić wszystko, aby się tam zatrudnić – najlepiej, aby był
to autoryzowany serwis lub sprzedawca
• ogólna rada brzmi: lepiej zacząć powoli i z czasem nabierać dobrych
nawyków, niż z miejsca zacząć pracę w pierwszym lepszym serwisie
i czerpać ze złych wzorców.
K.K.: Czy potrzebne jest wykształcenie technicznie? Czy pomaga?
J.K.: Wykształcenie techniczne zdecydowanie pomaga, ponieważ skraca
proces nauki zawodu, choć nie jest wymagane. Pozwala to na skupienie się
na procesach wykorzystywanych tylko w przypadku specyficznej marki,
jaką jest Apple, i szkoleniach skupionych głównie na szczegółach.
K.K.: Jacy ludzie, na bazie Waszych doświadczeń, zostają serwisantami?
J.K.: Trzeba to po prostu czuć i trzeba lubić sprzęty Apple. Oczywiście,
dobrzy elektronicy to skarb i są podstawą naszej firmy. Jednak sam montaż
urządzeń wymaga niesamowitej wręcz precyzji i dbałości o każdy szczegół.

Jeśli jesteś estetą, przykładasz się do wykonywanej pracy, masz
dużo cierpliwości i pewne podstawowe zdolności manualne, to
jest duża szansa na to, że doskonale poradzisz sobie jako serwisant Apple i ta praca będzie sprawiała Ci ogromną radość.
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Przydaje się też – zdecydowanie – łatwość nawiązywania relacji z innymi.
Warto lubić ludzi!
K.K.: Poznałeś w swoim życiu panie serwisantki? Ja tak, dlatego ciekawi
mnie jak to wygląda u Was.
J.K.: Zdecydowanie! Na pewno nie są większością, ale jest ich całe mnóstwo. Panie potrafią żywić do sprzętu Apple ogromną pasję. A wrodzona
dokładność i precyzja, którą kobiety po prostu mają, to ogromny plus,
pozwalający im być często genialnymi serwisantkami.
K.K.: Czy osoba, która pracuje w pogwarancyjnym serwisiem, przechodzi
(albo czy w ogóle może się zapisać i przejść) oficjalne szkolenia Apple?
Firma wiele zrobiła w tym kierunku, ale w przypadku nieautoryzowanych
punktów. Nie wiem, jak ma się to do pogwarancyjnych.
J.K.: Każdy może przejść szkolenia Apple, które odbywają się od wielu lat
w formie interaktywnych kursów online. Aby jednak kształcić się w tym
zakresie, najpierw trzeba zdać egzamin i zostać ACMT (Apple Certified
Mac Technician). Warto dodać, że na własną rękę nie można zapisać się na
oficjalnie szkolenie, jakie przechodzą serwisanci w AASP. Dlatego warto
przejść przez ten etap kariery i popracować w autoryzowanym serwisie
Apple. To miejsce otwiera bezpośredni dostęp do najlepszych szkoleń.

To wymaga od groma chęci i inwestycji w siebie!

W MacLife, bazując na latach doświadczeń, stworzyliśmy własną,
wewnętrzną platformę do szkoleń nowych serwisantów.
K.K.: Lepiej iść pracować do autoryzowanego czy po prostu znajomego
miejsca, na start przygody z pracą w serwisie?
J.K.: Przypadkowe miejsca to nie koniecznie dobry pomysł. Serwisanci
samoucy często popełniają podstawowe błędy, ponieważ zabierają się za
rozbieranie i naprawę urządzenia, nie zapoznawszy się wcześniej z technologią jego wykonania i sposobem na montaż (i demontaż!) oraz dokumentacją serwisową dostarczaną przez producenta.

W Y WIAD

151

Takie osoby nie są w stanie wyszkolić dobrej klasy specjalistów, ponieważ
będą oni powielać błędy kolegów starszych stażem. Często takie osoby nie są
też w stanie odróżnić części oryginalnych od zamienników lub wskazać zalet
części oryginalnych.
Ważne, aby serwisantowi w krew weszły następujące nawyki:
• praca u źródła, o której wspominałem wcześniej
• wyrobienie dobrych nawyków
• oraz dbałość o każdą część procesu naprawy
Jeśli powyższe kwestie będą naszą codziennością, a my nadal będziemy chcieli
robić więcej, to dobry moment na rozwinięcie się w serwisie pogwarancyjnym.
K.K.: Apple nie produkuje tanich urządzeń, zatem jak wygląda kwestia
ewentualnego ponoszenia odpowiedzialności za błędnie wykonane
naprawy/ zniszczenie urządzenia?
J.K.: Błędy się zdarzają nawet najlepszym, a szczególnie tym, którzy właśnie
się uczą, żeby do miana najlepszych aspirować. Oczywiście, jesteśmy świadomi, że pracujemy z drogimi urządzeniami, dlatego tej samej świadomości i szacunku do urządzeń klienta, wymagamy od serwisantów.
Jeśli zdarzy się jakiś błąd po naszej stronie, to staramy się go naprawić.
Czasami wiąże się to, rzecz jasna, z pokryciem kosztów „szkolenia” i pierwszych błędów nowych serwisantów z własnej kieszeni. W przypadku większego problemu posiadamy ubezpieczenie, które gwarantuje nam spokój
i tym samym zabezpiecza naszych klientów.
K.K.: Co w pracy na serwisie jest najbardziej motywujące/ciekawe?
J.K.: To, że ciągle pojawiają się nowe wyzwania! Nie ma dwóch takich samych
napraw, w serwisie pogwarancyjnym nie wymieniamy całych komponentów.

Diagnoza nie polega na wymianie często jedynego komponentu,
jakim jest np. płyta główna i zainkasowaniu kilku tysięcy złotych za
to. Tak wygląda często rzeczywistość w przypadku serwisów autoryzowanych, które mają pod tym względem związane przez Apple ręce.
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U nas wszystkie chwyty są dozwolone. Naprawiamy płyty główne i elementy znajdujące się na nich, co czyni naszą pracę jeszcze ciekawszą
– pełną wyzwań, a czasami bardziej czasochłonną. Na koniec dnia jednak
dającą niesamowitą satysfakcję!

Pomagasz ludziom, a przy tym poznajesz tajniki budowy urządzeń, które są twoją pasją. Możesz uratować sprzęt klienta za
dużo mniejszą kwotę niż inni – to cieszy najbardziej.

K.K.: Gdybyście mieli, z Waszej perspektywy, wskazać na największe problemy polskich serwisów pogwarancyjnych (nie tylko tych Apple, ogólnie
rynku GSM), to co by to było?
J.K.: Najprawdopodobniej wskazalibyśmy na używanie najtańszych narzędzi, co utrudnia pracę i naukę fachu, oraz brak podstawowej wiedzy na
temat urządzeń które chcemy naprawiać.

Tę wiedzę można znaleźć, ale trzeba się w tym zagłębić i chcieć.
Youtube może być wskazówką co do rozwikłania jakiejś zagadkowej usterki, a iFixit może pokazać budowę urządzenia, której
nawet Apple nam w ten sposób nie zaprezentuje.

Jednak nie są to dobre miejsca na zdobywanie wiedzy. Podstawy są
u samego producenta, który urządzenie zaprojektował i wie, jak je serwisować, tam należy szukać podstawowych informacji.
K.K.: Dzięki za rozmowę!

W to mi graj!
#iMagAudio
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Soundbar – legendy i fakty
Belki grające to urządzenia, które są na fali wznoszącej. Rynek tych
urządzeń rośnie cały czas i to jest doskonała wiadomość. Wszak
to oznacza, że w naszych domach pojawia się coraz lepszy dźwięk.
Jednak to, jaki soundbar wybrać, nie jest takie oczywiste. Spróbujmy
zatem odczarować parę mitów związanych z zakupem soundbara.
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Dlaczego zakup soundbara to dobry pomysł?
Dźwięk z telewizora jest słaby. Dźwięk z większości telewizorów jest
słaby. A obsługa kina domowego skomplikowana – wymaga dużej liczby
komponentów, sporych nakładów finansowych, a i tak potencjału często
nie wykorzystamy ze względu na śpiące w drugim pokoju dziecko, słabo
wygłuszone ściany w mieszkaniu i przeszkadzanie sąsiadom etc. Na te
i wiele innych dylematów odpowiedzią jest soundbar. Który oczywiście
zawsze będzie swego rodzaju kompromisem pomiędzy słabym dźwiękiem
z telewizora a doskonałym dźwiękiem przestrzennym z systemu kina
domowego. Jednak to najczęściej zwycięstwo rozsądku i mierzenia siły na
zamiary. Cudownie jest się cieszyć dobrym dźwiękiem, smakować dźwięk
Dolby Atmos, móc poczuć bas, móc lepiej doświadczać gry, filmy, transmisje sportowe. I właśnie to dostarczają nam dobre soundbary.

Czy każdy soundbar gra tak samo?
Właśnie – soundbar soundbarowi nierówny. Zazwyczaj nie mamy się jak
o tym przekonać, ponieważ w elektromarketach nawet nie da się ich
porównać. Natomiast to, co widać gołym okiem, to wymiary urządzeń,
liczba komponentów oraz cena, która może nie zawsze jest wyrocznią,
ale pozwala stosować pewne widełki, co do stosunku ceny do możliwości
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danego sprzętu. Więc mamy soundbary za 300 PLN oraz soundbary za 3
tys. PLN. Wachlarz urządzeń jest bardzo szeroki. To na czym powinniśmy się
skupić podczas wyboru belki grającej to funkcje i efekty, jakie uzyskujemy.
Mamy rok 2021, a za chwilę 2022. Jeśli spojrzymy na najgłośniejsze premiery
filmowe i serialowe w popularnych serwisach streamingowych – Netflix,
Apple TV oraz zmierzające do Polski – Disney+ i HBO Max – to zauważymy,
że te topowe filmy wyposażone są też w topowej klasy dźwięk w Dolby
Atmos. Obecnie zakup soundbara bez Dolby Atmos to bardzo słaby pomysł.
Dobrze, aby jeszcze to nie była wyłącznie obsługa dźwięku obiektowego, ale
też realna próba przeniesienia tego doświadczenia audio do naszego pokoju.
Reszta decyzji o zakupie soundbara powinna już pozostawać w kwestiach
preferencji co do designu, wyposażeniu w złącza i obsługę konkretnych
standardów czy funkcji jak AirPlay 2, ceny, wielkości etc.

Gdzie kierować się po zakup soundbara?
Soundbary często sprzedawane są w pakiecie z telewizorem. Sprzedawcy
kuszą klientów niską ceną soundbara w ramach transakcji wiązanej. Te
promocje rzeczywiście są bardzo atrakcyjne. Natomiast same sprzęty już
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niekoniecznie. Owszem na rynku mamy kilka naprawdę niezłych soundbarów
od czołowych producentów telewizorów, ale kupując sprzęt grający, warto
czasem pójść w stronę tych firm, które na tworzeniu głośników i urządzeń
audio „zjadły zęby”. W dodatku warto podążać do sklepów, które specjalizują się w produktach audio. Na przykład salonów Denon, gdzie rzeczywiście
odsłuchamy dane soundbary, uzyskamy fachową poradę i będziemy mogli na
spokojnie podjąć decyzję o zakupie. Te doświadczenia związane z zakupem
od eksperta, a nie jedynie osoby wydającej towar są istotne.

Ciekawe soundbary, na które warto zwrócić uwagę
Co istotne, idąc do sklepu audio i kierując się w stronę renomowanych
marek, wcale nie musimy liczyć się z większymi wydatkami. Na przykład
Denon DHT-S316 to soundbar za 849 PLN. To świetna alternatywa właśnie dla
wielu innych podstawowych soundbarów. A otrzymujemy głębię dźwięku
i solidne wykonanie połączone z japońskim minimalizmem. Przede wszystkim jednak warto zwrócić uwagę na Denon Home Sound Bar 550 z Dolby
Atmos, który współpracuje z innymi głośnikami z rodziny Denon Home
i pozwala na stworzenie systemu kina domowego w wersji bezprzewodowej.
Ciekawe propozycje ma też Dali, a dla tych spragnionych skandynawskiego
sznytu w wersji premium jest BeoSound Stage od Bang & Olufsen.
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Audio Technica AT-LPW50PB
– swoboda ulepszania
Gramofony świętują wielki powrót do domów osób, które
niekoniecznie nazywają się audiofilami. Cieplejsze brzmienie i cały
proces odsłuchu czynią te urządzenia zwyczajnie interesującymi. Audio
Technica AT-LPW50PB jest sprzętem, który nada się dla osób o nieco
większych wymaganiach, które w przyszłości chciałyby zainwestować
w ten sprzęt dalej. Jego ulepszenie jest bowiem całkiem proste.
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Wzornictwo AT-LPW50PB jest klasycznie eleganckie: korpus wykonano
z lakierowanej na fortepianową czerń płyty MDF, matowe są natomiast
pokrętła i elementy ramienia. Jedynymi metalowymi akcentami są
obwódki nóżek poziomujących. Producent nie zapomniał też o pokrywie, którą zrobiono z przezroczystego plastiku i wyposażono w gumowe
podstawki, na których opiera się na korpusie. Mata na płytę jest solidna,
choć mało finezyjna – ogólnie urządzenie nie ma żadnego elementu, który
można by było określić nie tyle mianem designerskiego, ile choćby przyciągającego wzrok. W przypadku produktów Audio Technica to jednak
standard. Zestaw złącz i przełączników gramofonu jest ograniczony do
rozsądnego minimum: osobne wyjścia RCA na prawy i lewy kanał, gniazdo
do uziemienia, przełącznik między wyjściem liniowym i phono (a więc
sygnałem pomijającym wbudowany w sprzęt wzmacniacz), a także gniazdo
zasilania i fizyczny wyłącznik. Jakość wykonania i spasowania jest bardzo
dobra, czas pokaże, czy błyszczący korpus będzie się rysował. W komplecie z gramofonem dostajemy krążek do centrowania płyt 7-calowych oraz
okablowanie sygnałowe.
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Podłączenie i wypoziomowanie gramofonu jest proste i szybkie, nóżki
poziomujące są bardzo wygodne w obsłudze, ponadto dobrze tłumią
wszelkie drgania. Stuknięcia w mebel, na którym stoi gramofon, nie przenoszą się na igłę, a tym samym nie są słyszalne w głośnikach. Codzienna
obsługa również jest prosta, igła poziomowana jest pokrętłem, drugie służy
do regulacji antiskatingu. Dostępne są dwie prędkości obrotów: 33 i 45 RPM.
Napęd paskowy, w jaki wyposażono AT-LPW50PB, przenosi na płytę mniej
drgań, niż bezpośredni. Ramię natomiast zrobiono z włókna węglowego,
podwyższając jego precyzję. Niewątpliwą zaletą jest możliwość wymiany
nie tylko całej wkładki, ale i samej igły. Standardowo zainstalowana jest
wkładka AT-VM95E. Gramofon jest w pełni manualny, co oznacza, że ramię
podnoszone jest za pomocą dźwigni, samemu trzeba też umieścić igłę
w odpowiednim miejscu i zdjąć ją później na miejsce.
Do przetestowania gramofonu wykorzystałem zestaw odsłuchowy ze
wzmacniaczem NAD C338 oraz kolumnami głośnikowymi Usher S520 II
i głośnikiem niskotonowym Yamaha YST-SW305. Ponadto zamiast dodanego do zestawu kabla użyłem Interconnect Melodica. Ogólne wrażenia
z odsłuchu są bardzo dobre, na co dzień przyzwyczajony jestem do źródeł cyfrowych, więc sam przeskok na niedoskonałe, ocieplone brzmienie
winylowej płyty było już bardzo odczuwalne. Nie było jednak przesadne,
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prawdopodobnie za sprawą wysokiej jakości wkładki (oczywiście w tej
kategorii cenowej). Słychać wiele detali, nie czuć też, by którekolwiek
pasma były eksponowane mocniej. Nie bez znaczenia są kolumny, których
używałem do odsłuchu: Usher S520 II mają bardzo neutralny, wręcz monitorowy dźwięk. Zestaw ten okazał się bezwzględny dla kiepsko wydanych
płyt, do których niewątpliwie należy Highway to Hell zespołu AC/DC.
Po drugiej stronie mamy natomiast fenomenalny Astigmatic Krzysztofa
Komedy, który brzmi na testowym zestawie bardzo dobrze: stosunkowo
szeroko, z wyraźnymi detalami w każdym paśmie.
Dodanie do posiadanego zestawu audio gramofonu diametralnie zmienia to, w jaki sposób słuchamy muzyki, pozwala odkrywać znaną muzykę
na nowo. Audio Technica AT-LPW50PB to bardzo dobry wybór na pierwsze tego typu urządzenie, standardowo dla tego producenta nie można
spodziewać się rewolucji, natomiast można być pewnym, że dostaniemy
solidny sprzęt. Tak, mógłby mieć więcej funkcji. Ale nie, nie w tej cenie.

Audio Technica 			
AT-LPW50PB
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo dobry stosunek ceny do
jakości
• wygodne nóżki poziomujące
• lekkie ramię z włókna węglowego
Minusy:
• analityczne brzmienie może nie
odpowiadać każdemu
Cena: 1999 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Towarzysz nie tylko podróży
– przenośny głośnik Sharp GX-BT60
W cenie litrowego Jacka Danielsa można rozkręcić niejedną imprezę
na działce, mieć swoją ulubioną muzykę w pokoju hotelowym
czy puszczać audiobooki wieczorem do snu sobie lub dzieciom.
Zastosowań przenośnych głośników Bluetooth jest wiele, zwłaszcza
gdy cena oscyluje wokół 100 PLN, a ich jakość jest całkiem przyjemna.
Sprawdziliśmy Sharpa GX-BT60.
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Popularyzacja i spadek cen głośników Bluetooth ma dobre i złe strony. Złe,
ponieważ niestety nie brakuje osób, które korzystają z nich w miejscach,
gdzie jest to niewskazane. Publiczne plaże, parki, a zwłaszcza środki komunikacji miejskiej. Zakłócanie spokoju za sprawą głośników, także tych wbudowanych w telefon, niestety jest nagminne, ale cóż, to nie technologia
jest zła, a jej użytkownicy. Więc w ramach tej recenzji zaapeluję (chociaż
wierzę w naszych Czytelników) – myślmy o innych, korzystając z głośników. Fajnie jest czasem gdzieś biwakować z muzyką, ale róbmy to z głową
i z troską o otaczające nas osoby, ale też przyrodę.
Koniec moralizowania, czas na sprzęt. Zwłaszcza że zacząłem od porównywania jego ceny do cen alkoholi. GX-BT60 to jednak właśnie taki sprzęt,
który może stać się wybitnym prezentem dla wujka, dziadka, kuzynki,
nastolatka, 5-latka itd. Mały gadżet, fajnie wykonany i w dobrej cenie.
Sharp GX-BT60 przede wszystkim na tle wielu produktów w tej kategorii
wyróżnia się stonowaną stylistyką. Jest dostępny w kolorze szarym, czarnym lub niebieskim. Pod tym względem nieco mi przypomina znacznie
droższą konkurencję z Danii. I nie ukrywajmy, to wciąż jest konkurencja
i myślę, że dla części, zwłaszcza słuchających muzyki z YouTube’a czy Spotify, ta różnica nie będzie tak znacząca. Zresztą w wielu miejscach, gdzie
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użytkowany może być Sharp GX-BT60, bardziej istotne jest stworzenie klimatu, atmosfery, a nie skupianie się na detalach. To nie
sprzęt dla jury konkursu chopinowskiego,
a miły dodatek, który możemy mieć zawsze
w plecaku, torbie laptopowej czy nawet damskiej torebce.
Niemniej jakość dźwięku, jaką oferuje
GX-BT60, jest nad wyraz dobra i to niezależnie od poziomu głośności. A to zwykle
w tego typu konstrukcjach bywa problematyczne. Może brakuje tu pełnej głębi w utworach chociażby Pink Floyd, ale do czystości
nie można się przyczepić. Jest niezły bas
i wyraźne wysokie tony. Naprawdę zaskakuje
to w urządzeniu tej wielkości i klasy. Głośnik
o mocy 6 W jest wystarczający, mam wrażenie, że dźwięk przyćmiewa na przykład Echo
Dot, o mniejszych głośnikach Bluetooth nie
wspominając. Choć tak na przykład tej głębi,
co w głośnikach z iPhone’a 12 Pro nie ma, ale
jednak moc jest większa.
Istotne jest też to, że głośnik ma akumulator
pozwalający na 13 godz. odtwarzania i sprzęt
jest odporny na pył i zanurzenie w wodzie
nawet na 30 min dzięki IP67. W dodatku
można połączyć dwa głośniki, aby otrzymać
dźwięk stereo, może służyć także jako zestaw
głośnomówiący (co ma sens chociażby jako
budżetowe wykorzystanie na telekonferencjach w mniejszych firmach, gdzie nie kupuje
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się specjalistycznego sprzętu). Na pokładzie
znalazło się też wejście AUX 3,5 mm.
Dla mnie sprzęt ma jedną istotną wadę
w postaci złącza microUSB. To jest po
prostu przestarzałe, a dla użytkownika
sprzętu Apple nieużywalne nigdzie indziej.
Gdyby tu był port USB-C i dodatkowo
urządzenie mogło posłużyć jako powerbank, byłoby to genialne. Natomiast nie
można żądać zbyt dużo od sprzętu, który
kosztuje w sklepach 100–129 PLN. Miłym
dodatkiem są informacje głosowe o wyłączeniu, włączeniu urządzenia oraz maksymalnej czy minimalnej głośności. Do mnie
ten głośnik przemawia i szczerze, uważam
go za lepszą opcję niż efektowniejsze jakościowo, ale dużo droższe głośniki Bluetooth. Spełnia on swoje zadanie, a z drugiej
strony jego utrata, chociażby poprzez utopienie w jeziorze, nie będzie dotkliwa.
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Odkryj swoją kreatywność
z MSI CREATOR Z16
Potężny komputer dla kreatywnych, z mobilną kartą graficzną
NVIDIA GeForce RTX 3060 i procesorem Intel i9 11. generacji, a to
wszystko w lekkiej konstrukcji z eleganckim designem – to coś
co w świecie komputerów PC jest rzadkie i niezwykłe. Nic więc
dziwnego, że laptop MSI Creator Z16 przykuwa uwagę i wzbudza
uznanie, także wśród MacUserów.
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Czym jest MSI Creator Z16? To 16-calowy laptop
o proporcjach ekranu 16:10. Ekranu z 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 z 120 Hz odświeżaniem i rozdzielczości QHD+, czyli 2560 × 1600
pikseli. Najistotniejsze jest tu zastosowanie niezwykle wydajnej i mocnej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3060 z pamięcią 6 GB GDDR6.
Dzięki temu laptop ten jest urządzeniem w pełni
spełniającym wymagania NVIDIA Studio.
Czym jest NVIDIA STUDIO? To program certyfikacji firmy NVIDIA, dla laptopów do wydajnej,
kreatywnej pracy. Celem jest danie swoistej
gwarancji, że dany sprzęt zaoferuje najwyśzą
stabilność, a za sprawą dedykowanych sterowników NVIDIA STUDIO jest także w pełni zoptymalizowany do aplikacji profesjonalnych. Dzięki
temu programy takie jak Adobe Premiere są
w stanie wykorzystywać potencjał karty graficznej przy bardzo szerokim spektrum zdań poczynając od renderowania, a kończąc na płynności
samego ekranu edycji i podglądów. Podobnie
sytuacja ma się w przypadku modelowania 3D
i innych kreatywnych projektów. Po prostu sterowniki NVIDIA STUDIO kontrolują pracę karty
graficznej tak, aby była skrojona pod pracę do
której laptop został stworzony.
Pod względem możliwości graficznych i dokładności odwzorowania kolorów jest to sprzęt szyty
na miarę dla całej branży kreatywnej – obrabianie zdjęć, materiałów graficznych, montaż filmu,
projektowanie wnętrz, projektowanie ubioru,
architektura i wiele innych przemysłów wymaga
tej precyzji i zarazem szybkości. Jednocześnie
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też często oprogramowanie wymaga korzystania z procesorów Intel i systemu
operacyjnego Windows 10 lub najnowszego Windows 11. MSI Creator Z16 pracuje właśnie na najnowszym, mocnym procesorze Intela oraz na najnowszych
wersjach systemu Microsoft Windows. Warto rozważyć taki sprzęt, właśnie po
to, by wyzwolić swoją kreatywność, móc swobodnie pracować. Z perspektywy
iMagazine Creator Z16 stanowi ciekawą alternatywę, a przede wszystkim narzędzie, które da radę tam, gdzie nie dają sprzęty z mniej wydajnymi kartami graficznymi czy działające pod innym systemem operacyjnym.
Mocną stroną MSI Creator Z16 jest nie tylko wydajność, a co za tym idzie możliwości, ale też jego wygląd. Zwykle mocne laptopy PC to komputery gamingowe i to nie powinno dziwić. Natomiast wielu osobom zależy na dużej mocy
do pracy, a nie po drodze jest im z gamingową estetyką. I tu właśnie pojawia
się Creator Z16, którego wygląd i styl świetnie opisuje sam producent:
„Creator Z16 łączy w sobie zaokrągloną i płynną formę z gładkimi krawędziami,
integrując w ten sposób postmodernistyczne wzornictwo z wyglądem produktu. Creator Z16 charakteryzuje się również unikatowym kolorem i gustowną,
stylową obudową, która wykona została na numerycznych obrabiarkach CNC.
W zależności od warunków oświetleniowych szary kolor Creatora Z16 zmienia
się niczym fazy księżyca, wydobywając subtelne, ale wspaniałe szczegóły.”
Smukłość, wydajność, duże możliwości gwarantowane choćby przez
dostępne złącza i użyte komputery. Pojemny akumulator zapewniający
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komfortową pracę w podróży to tylko kilka aspektów, które sprawiają, że
Z16 staje się propozycją, którą należy brać pod uwagę, szukając komputera
mobilnego dla najbardziej zaawansowanych użytkowników. Jeśli montujesz
filmy w 4K czy 8K, jeśli obrabiasz modele 3D, zależy Ci na dużej mocy – to
MSI Creator Z16 ma tu wiele do zaoferowania.
Warto zwrócić uwagę na fakt synergii MSI z NVIDIA. Laptop Creator Z16 to nie
tylko doskonały sprzęt z certyfikatem programu NVIDIA STUDIO. To także
możliwość korzystania z dodatkowych narzędzi stworzonych prez NVIDIA dla
osób kreatywnych jak na przykład NVIDIA Broadcast. Aplikacja ta przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji oraz wysokiej wydajności karty
graficznej GeForce jest w stanie znacząco poprawić obraz z kamery, a przede
wszystkim jakość dźwięku, niwelując szumy etc. Laptop Creator Z16 może być
więc świetną propozycją dla tych, którzy planują lub już tworzą w sieci podcasty, videoblogi, czy też zawodowe webinary. Możliwości jest wiele.
To może być dobry pomysł na zrobienie sobie świątecznego prezentu. Co
ciekawe, w MSI wciąż do 12 grudnia trwa Black Friday. Urządzenie w tym
czasie można dostać w nieco obniżonej cenie, a dodatkowo trwa konkurs,
w którym do wygrania jest zestaw gadżetów MSI. Kolejny argument przemawiający za zakupem.
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Stacja dokująca, czyli monitor
– Wydajniejsza praca z monitorami Philips
Kable, przejściówki, kable, przejściówki. Standard i to nie tylko
w przypadku MacBooków z portami USB-C. Stacje dokujące są
dobrym zamiennikiem, ale to wciąż kolejny element na naszym biurku.
Ratunkiem są monitory z USB-C, czyli takie, które same są stacją
dokującą. Philips ma przynajmniej kilka takich w ofercie i zaskakują one
swoimi funkcjami – jak np. Daisy Chaining (do pierwszego monitora
podpiętego po USB-C do komputera można podpiąć kolejny monitor).
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Duży monitor poprawia komfort pracy i warto tego doświadczyć. Natomiast jeszcze bardziej komfort pracy potrafi poprawić monitor, który
dodatkowo pełni funkcję stacji dokującej. Od momentu, gdy komputery
i monitory zaczęły być wyposażane w złącze USB-C 3.1, praca na komputerze z zewnętrznym monitorem stała się czystą przyjemnością. Sam pracuję
tak od dobrych czterech lat i nie wyobrażam sobie już innego rozwiązania.
Przede wszystkim jeden przewód to gigantyczna zmiana – zamiast HDMI
i zasilania mamy jeden przewód z wtykiem USB-C. Szybko wsuwamy
go w laptopa i po chwili cieszymy się obrazem, nie musimy się martwić
o baterię, po prostu działa. A teraz dodajmy do tego fakt, że w monitorze mogą być ukryte dodatkowe funkcje w ramach stacji dokującej, jak
w monitorach Philips: 243B1JH czy 346P1CRH i 326P1H.
Co wyróżnia te urządzenia? Przede wszystkim wyposażone są w standardowe złącza USB 3.2 – czyli podłączanie urządzeń zewnętrznych nie
stanowi problemu. Podłączenie pendrive’a to już nie poszukiwanie przejściówki w torbie czy szafce, tylko po prostu wsunięcie go w monitor.
Zresztą różnych urządzeń i nośników pamięci, które możemy podłączyć
po USB, jest wiele. W modelach 346P1CRH i 326P1H znajdziemy aż cztery
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gniazda USB-A, a w modelu 243B1JH dwa
porty plus dodatkowy port USB-C, a to daje
już naprawdę spore możliwości podłączeniowe. Do tego stopnia, że nasz laptop może
być ukryty. Sam w domu mam tak zrobione
biurko, że Macbooka odkładam na półkę
w szafce i gdy pracuję z domu, na biurku jest
tylko monitor, klawiatura i mysz oraz duży
34-calowy monitor Philipsa.
Warto też zwrócić uwagę na samą technologię Daisy Chainingu, czyli możliwości
podpięcia do monitora kolejnego monitora
za pomocą portu DisplayPort. W efekcie
możemy pracować na dwóch monitorach
i wciąż mieć je podpięte tylko jednym
przewodem. To zdecydowanie ułatwia
codzienność, poprawia komfort i ogranicza
plątaninę przewodów.
W monitorach 243B1JH czy 346P1CRH i 326P1H
znajdziemy jeszcze jeden element, który
dziś wydaje się pomijany, a jednak jest niezastąpiony. Mowa o porcie RJ-45, czyli złączu
ethernetowym. Dzięki temu możemy być
przewodowo podłączeni do sieci. Tak, Wi-Fi
jest coraz szybsze, ale wysyłanie danych po
kablu wciąż jest szybsze i niezawodne. To
wygodny sposób na archiwizację naszego
komputera na serwerze NAS, to możliwość
swobodnego pobierania dużych plików.
A właśnie wtedy, gdy jesteśmy za biurkiem,
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jest to istotne; siedząc na kanapie, przeglądając internet, nie potrzebujemy
takiej wydajności w porównaniu z chwilami za biurkiem. Ze złączem Ethernet w monitorze, zapominamy o tym przewodzie. Podłączamy komputer
jednym przewodem i cieszymy się dużym ekranem, zasilaniem komputera
oraz internetem.
Wszystkie trzy wspomniane monitory Philipsa wyposażono także we wbudowaną kamerę. Jest to jedna z dużych przewag tego producenta względem
innych modeli w podobnym budżecie i generalnie innych wyświetlaczy.
Kamera, choć nazywa się Windows Hello, działa też poprawnie z komputerami Mac. A daje nam możliwość swobodnego korzystania z wideorozmów.
To przydatne rozwiązanie, zwłaszcza że monitor mamy lepiej ustawiony
względem naszej pozycji za biurkiem niż laptop. Nie musimy kombinować
z żadnymi podstawkami itd. Wciąż nasz komputer może być zamknięty.
W dobie pracy zdalnej, rosnącej popularności wideokonferencji obecność
tej kamery jest istotna. Kamera Windows Hello w monitorach Philips jest
chowana w obudowę monitora – możemy z niej korzystać tylko wtedy, gdy
potrzebujemy. To rozwiązanie pozwala chociażby na komfort psychiczny
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związany z bezpieczeństwem i prywatnością. Nie musimy zaklejać kamerki, możemy
ją po prostu ukryć.
Wspominane i testowane monitory Philips
243B1JH, 346P1CRH i 326P1H to rozwiązania
do pracy biurowej. Sprzęty funkcjonalne
i praktyczne. W dodatku model 32-calowy
dostępny jest w wersji QHD, ale na rynku
jest też wariant 329P1H z rozdzielczością 4K.
Co istotne ceny tych urządzeń zaczynają
się od nieco ponad 1250 PLN, a to sprawia,
że są naprawdę przystępne. Więc warto
pomyśleć o takim doposażeniu swojego
miejsca pracy lub miejsca pracy swoich
pracowników, zapewniając im należyty
komfort. Praca z monitorem z wbudowaną
stacją dokującą daje dużo wygody i jest to
po prostu praktyczne rozwiązanie, które
powinno stać się już standardem.
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Logitech MX Keys Mini for Mac
– dopasowanie w wersji mini
Od lat korzystam z klawiatur i myszy Logitech i nie zamierzam
przechodzić na żaden inny sprzęt. Doskonałe wrażenia z pisania
i dopasowanie ustawień do konkretnej aplikacji są nie do
przecenienia. Najnowsza klawiatura tego producenta, czyli
pomniejszona wersja świetnej MX Keys, jest tym, co idealnie trafia
w moje potrzeby.
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Pośród klawiatur oferowanych przez Logitech dominują te duże, z pełnym blokiem numerycznym. Mnie ten element jest zupełnie zbędny,
natomiast z uwagi na brak biurka w domu i na sporadyczne „rozstawianie
się” ze sprzętem w biurze czy w kawiarni bardzo cenię sobie mobilność.
MX Keys Mini w wersji dla Maców nie idzie na kompromisy praktycznie
nigdzie i oferuje dokładnie taki sam komfort pisania, co większe modele,
pozwalając jednocześnie na wygodniejszą pracę wszędzie. Klawiatura jest
pełnowymiarowa, nawet rząd przycisków funkcyjnych nie został pomniejszony. Urządzenie waży na tyle dużo, by nie przesuwać się po stole (pomagają w tym gumowe podstawki), ale w całości zrobiono je z plastiku, więc
ogólna waga to 506 g. Do ładowania wykorzystywane jest USB-C umieszczone na górnej krawędzi, zaraz obok mamy suwak do włączania i wyłączania urządzenia. Nad przedostatnim klawiszem funkcyjnym umieszczono
diodę sygnalizującą stan ładowania. Klawiatura ma bardzo standardowy
wygląd, klawisze są matowe i lekko wklęsłe, dzięki czemu łatwo wyczuć je
pod palcami. MX Keys Mini dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: biało-srebrnym, czarno-szarym i różowym. W zestawie dostajemy też
kabel obustronnie zakończony wtyczką USB-C do ładowania.
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Największą zaletą sprzętów Logitech jest ich oprogramowanie. Logi
Options pozwala skonfigurować działanie urządzenia w każdej aplikacji
z osobna, co daje bardzo dużo możliwości. W przypadku MX Keys Mini
możemy przypisać akcję, skrót klawiszowy, akcję systemową lub uruchomienie aplikacji do jednego z przycisków funkcyjnych (zastępuje to jego
domyślną funkcję). Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by pod przyciskiem
menu Emoji przypisać skomplikowany skrót klawiszowy czy uruchomienie
wybranego programu. Łącznie do dyspozycji mamy dziesięć programowalnych przycisków funkcyjnych, nie da się jedynie zmienić działania ESC
oraz klawiszy do wyboru połączonego urządzenia (czyli od F1 do F3). Logi
Options pozwala też oczywiście zaktualizować oprogramowanie klawiatury
czy zgłaszać błędy, wyświetla też powiadomienia o regulacji podświetlenia,
słabej baterii czy informuje o wciśniętym przycisku Caps Lock w pasku
menu na górze ekranu. Bardzo żałuję, że podobne oprogramowanie nie
może działać na iPadzie, z którym korzystam z MX Keys Mini równie często,
co z MacBookiem.
Jak już wspominałem, MX Keys Mini ma kilka nowych skrótów przypisanych do przycisków funkcyjnych. Klawiatura jest podświetlana, więc
na F4 i F5 mamy regulację jasności podświetlenia. Działa automatycznie
(włącza się po zbliżeniu dłoni), można też je wyłączyć. Dostępne są też
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Klawiatura jest pełnowymiarowa, nawet rząd przycisków
funkcyjnych nie został pomniejszony.

standardowe przyciski do regulacji głośności, wyciszenia i wznawiania oraz
wstrzymywania odtwarzania. Nowością jest natomiast przycisk wyciszenia mikrofonu (stał się moim ulubionym), dyktowania oraz skrót do menu
Emoji. Pod F8 trafiło też robienie zrzutów ekranu, ale tu wolę już standardowe skróty z macOS, dające większą kontrolę nad tym procesem. Na
iPadzie się jednak przydaje, bo nie muszę sięgać do urządzenia, by wcisnąć
kombinację. W prawym górnym rogu jest przycisk do włączania i wyłączania trybu „Nie przeszkadzać”, szkoda, że nie pozwala przełączać się
pomiędzy skonfigurowanymi w macOS Monterey trybami. Nie działa też,
jako jedyny, w iPadOS. W przypadku pracy z iPadem MX Keys Mini wypada
lepiej od Smart Folio, którego używam na co dzień. Ma klawisz ESC, a klawisz Caps Lock opatrzono diodą sygnalizującą, czy działa. Współpraca
z tabletem Apple nie jest jednak idealna, z niewiadomych przyczyn po jednoczesnym sparowaniu i korzystaniu z testowanej klawiatury i z myszy MX
Anywhere 3, MX Keys Mini zaczęło mieć gigantyczne opóźnienia, przez co
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praca na takim zestawie nie była możliwa. Na MacBooku ten problem nie
występował. Maksymalnie można sparować klawiaturę z trzema urządzeniami, przełączanie się pomiędzy nimi jest błyskawiczne – działa dokładnie tak samo, jak w innych klawiaturach Logitech. W przeciwieństwie do
poprzednich modeli MX Keys Mini nie współpracuje z odbiornikiem Unifying. Zamiast niego wykorzystuje nową wersję tego akcesorium, nazwaną
Bolt. Niestety w komplecie nie dostajemy tego odbiornika, nie mogłem
więc przetestować, czy rozwiązałby problem zakłóceń przy jednoczesnym
korzystaniu z myszy na iPadzie (odbiornik wpinałbym wtedy przez hub).
Wrażenia z pisania na MX Keys Mini nie odbiegają od tych, jakie oferuje
nawet Craft, a więc topowy model Logitech. Różnicą jest oczywiście brak
pokrętła i bloku numerycznego, niemniej są to dodatki, których kompaktowa klawiatura nie potrzebuje. Przyciski mają niewielki skok, niewiele
wyższy niż w moim MacBooku Pro z M1. Nie są chybotliwe, ponadto działają cicho. Wyjątkiem jest spacja, podobnie zresztą jak w modelu Craft
– działa zdecydowanie głośniej od pozostałych klawiszy. Jedyną rzeczą,
do której musiałem się przyzwyczaić, jest przesunięcie prawego klawisza
Command i Option w lewo, przez co odruchowo trafiałem w ten pierwszy
zamiast w drugi. Bardziej przeszkadzał mi jednak układ US, z którym dostałem klawiaturę (występuje oczywiście też w wersji z układem EU). Choć na
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co dzień nie używam zbyt często podświetlenia, to w MX Keys Mini bardzo
mi przypadło do gustu. Jest równomierne i łagodne, ma delikatnie niebieski kolor. Skraca ono znacząco czas pracy klawiatury, jeśli z niego korzystamy, to wynosi on ok. 10 dni. Po całkowitym wyłączeniu go czas wydłuża
się do około 5 miesięcy. Tego akurat nie byłem w stanie sprawdzić, używałem klawiatury zbyt krótko.
Logitech po raz kolejny potwierdził, że o projektowaniu klawiatur wie
wszystko. MX Keys Mini nie jest wyłącznie pomniejszoną wersją starszego modelu. To niezwykle lekka i kompaktowa klawiatura, wyposażona
w świetnie działające podświetlenie i przydatne przyciski funkcyjne. Aż się
prosi, by w komplecie producent dokładał do niej etui podróżne, pisze się
mi na niej znacznie lepiej niż na (przecież świetnym) Smart Folio od Apple.

Logitech MX Keys Mini
for Mac 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• duże możliwości konfiguracji
• doskonały skok klawiszy
• przydatne przyciski funkcyjne
Minusy:
• głośna spacja
• problemy z opóźnieniem przy
korzystaniu z myszy na iPadzie
Cena: 479 PLN
Do kupienia w: Logitech
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Dzięki projektorom Sony możesz
trenować na najlepszych polach
golfowych na świecie
W Polsce mamy 39 pól golfowych 9- lub 18-dołkowych. Jednak za
sprawą laserowego projektora Sony VPL-PHZ50 w Studiu Gwieździsta
5 w Warszawie można skorzystać z nowoczesnego symulatora
i rozgrywki na jednym ze 100 pól golfowych z całego świata. To kolejny
dowód na to, jak technologia zmienia nasze życie.
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Golf to piękny sport dla każdego – grają zarówno dzieci, jak i seniorzy.
Pozwala spędzić czas w dobrym towarzystwie, obcując z naturą, można
zatracić się w grze i miło spędzić sobotnie popołudnie czy niedzielny
poranek. W Polsce mamy kilka pól golfowych, które naprawdę zachwycają
swoim ukształtowaniem terenu oraz otaczającą greeny i fairwaye przyrodą.
Sport ten zyskuje na popularności w naszym kraju. Doczekaliśmy się w tym
roku historycznego momentu w tej dyscyplinie sportu – Adrian Meronk
został pierwszym polskim olimpijskim golfistą.
Barierą w Polsce niestety jest klimat, sezon letni jest stosunkowo krótki.
Gra w ponurych jesiennych warunkach zdecydowanie nie jest tym, co
„tygryski lubią najbardziej”. Wakacje z golfem na przykład w Turcji to fajny
pomysł na wiosenny wypad, ale to też nie zapewni nam pełnego treningu
przez sezon zimowy. Tu z pomocą przychodzi symulator gry w golfa.
Aż sześć takich zlokalizowanych jest w studiu golfowym Gwieździsta 5
w Warszawie.
Sercem symulatora jest jednostka pomiarowa stworzona przez duńską
firmę TrackMan – lidera w dziedzinie pomiarów parametrów golfowych. Aż
80% czołowych zawodników na świecie korzysta z tej technologii, trenując. Na jednostkę pomiarową składają się dwa radary dopplerowskie oraz
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radar optyczny, czyli dająca dużą dokładność
kamera optyczna. Nie można też zapominać
o komputerze i oprogramowaniu. TrackMan
Performance Studio powstało we współpracy
z czołowymi zawodnikami i trenerami. Łączy
i analizuje dane, jak np. uderzenia, zbiera
materiały wideo i grafiki – wspierając proces uczenia się. Można podłączyć do sześciu
kamer, aby zobaczyć cały ruch zawodnika
i otrzymać aż 46 parametrów. Wszystkie one
mogą być wyświetlane na bocznym monitorze,
ale zwykle analizie poddaje się sześć kluczowych. Pole golfowe wygląda niezwykle realistycznie, a widzimy je dzięki wykorzystaniu
projektora laserowego 3LCD Sony VPL-PHZ50.
Tadeusz Winkowski, założyciel studia golfowego Gwiaździsta 5, informuje:
„Początkowo w symulatorach wykorzystywaliśmy projektor z tradycyjną
lampą. Do czasu, aż zdecydowaliśmy
się na przetestowanie Sony VPL-PHZ50.
Co ciekawe, parametry wyświetlania
obrazu obu urządzeń są bliźniaczo
podobne. Różnica kryje się w źródle
światła. Projektory powiesiliśmy obok
siebie i rozpoczęliśmy testy. Obraz z projektora Sony nas po prostu zachwycił.
Kupiliśmy już ponad 10 takich urządzeń. Choć są dwukrotnie droższe niż
te konkurencyjne, wiemy, że oferujemy
klientom najwyższą jakość i niezawodność płynącą z bezobsługowego źródła
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światła, które będzie pracować przez lata, dając pasjonatom golfa
wielką satysfakcję”.
W zestawie musi być też specjalnie dobrany ekran impaktowy, w który
uderzają piłki. Wszystkie wymienione elementy składające się na symulator, narzędzia do analizy w połączeniu z aranżacją pomieszczenia i instalacją to koszt około 120–150 tys. zł.
Tadeusz Winkowski dodaje:
„Golf to sport całkowicie nieintuicyjny. Korzystanie z symulatora
przede wszystkim pomaga zrozumieć i nauczyć się tej gry – to dla
początkujących bardzo ważne. Dla miłośników radością jest możliwość grania bez względu na warunki pogodowe, w dowolnym czasie.
Nie możemy też zapominać o aspektach towarzyskich, bo spotkania
z innymi pasjonatami golfa są dużą przyjemnością”.
Cieszy fakt, że właśnie dzięki projektorom o wysokiej jasności i wiernym
odwzorowaniu kolorów możliwe jest uzyskanie realistycznego obrazu.
Symulatory golfa obecne są na rynku od lat, ale średnia grafika komputerowa i ciemne projekcje sprawiały, że rozwiązana te nie oddawały
w żaden sposób przyjemności z tej dyscypliny. Teraz grafika jest wręcz
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fotorealistyczna, a zaawansowane laserowe projektory Sony pozwalają
wyświetlić obraz tak szczegółowy i naturalny, że naprawdę możemy na
chwilę przenieść się na pole golfowe, a jednocześnie nie ruszać z Warszawy.
Co ciekawe, jeszcze w tym roku w symulatorze pojawią się Kalinowe Pola.
To pierwsze pole golfowe przeniesione do symulatora z tej części Europy.
Jeśli chcecie doskonalić swoje umiejętności golfowe albo zacząć swoją
przygodę z tą dyscypliną jeszcze tej zimy, by latem już w pełni korzystać
z pól, to warto odwiedzić studio Gwieździsta 5. Zwróćcie przy tym uwagę
właśnie na technologię stojącą za symulatorami i to, jak wiele zastosowań
mają projektory – to przecież nie tylko rzutniki biznesowe czy rozwiązania
do kina domowego, sposobów na wykorzystanie nowoczesnych, zaawansowanych projektorów Sony jest naprawdę wiele.
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HyperDrive Viper 10-in-2 Hub
– gdy USB-C to za mało
Ostatnie wersje MacBooków Pro ponownie otrzymały porty, które
zniknęły w poprzedniej generacji tego modelu. Dodanie HDMI
i czytnika kart SD nie zastąpi jednak huba, który nie dość, że oferuje
więcej typów złącz, to też pozwala jednym kablem podpiąć się do
wszystkich potrzebnych peryferiów na biurku. HyperDrive Viper
10-in-2 to pod tym względem wręcz szwajcarski scyzoryk.
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Choć na co dzień nie potrzebuję właściwie żadnych złącz prócz tego do
ładowania, to dodatkowe porty w komputerze czasem się przydają. Nowy
hub HyperDrive jest sporym urządzeniem, które sprawdzi się przede
wszystkim stacjonarnie, jako sprzęt spinający monitory, sieć i inne akcesoria zewnętrzne. Viper 10-in-2 Hub ma aluminiową obudowę, przypominającą design MacBooków Pro z procesorami M1, kolory obudów również
są niemal identyczne (do wyboru jest wersja srebrna lub ciemnoszara).
Dwa krótsze boki huba są plastikowe, a z jednego z nich wyprowadzony
jest podwójny przewód USB-C. Jego wtyczki dodatkowo połączono mocowaniem, które ustawia je dokładnie w takiej odległości od siebie, by dało
się je wpiąć do dwóch portów USB-C w MacBooku Pro lub Air. Mocowanie
można też zdjąć, by podpiąć hub do pojedynczego portu, na przykład
w iPadzie Pro. Skutkuje to jednak ograniczeniem obsługiwanych zewnętrznych monitorów do jednego.
Zestaw portów, jaki oferuje Viper 10-in-2 Hub, jest bardzo obszerny.
Mamy pojedyncze USB-C do podłączenia zasilania, obsługujące zasilacze o mocy do 60 W (szkoda, że nie więcej, MacBooki Pro mają w standardzie mocniejsze), zaraz obok znajdują się też czytniki kart microSD
oraz SD. Po drugiej stronie umieszczono natomiast dwa porty HDMI,
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obsługujące wyjściowo obraz w 4K i 60 Hz, zaraz obok znajdują się trzy
porty USB-A w standardzie 3.0 (działające z prędkością do 5 Gb/s). Są
rozmieszczone blisko siebie, przez co podłączanie większych akcesoriów
może być kłopotliwe. Na krótszym boku obudowy umieszczono port
Ethernet oraz gniazdo mini Jack. Viper 10-in-2 Hub ma więc zintegrowany DAC. Nie powala jakością, bliżej mu do tego, jaki jest zainstalowany fabrycznie w MacBooku, niż do nawet tańszej karty dźwiękowej,
niemniej w urządzeniach pozbawionych tego złącza z pewnością się
przyda. Rozmieszczenie gniazd uważam za dobrze przemyślane, te, do
których podłącza się sztywniejsze przewody, znajdują się po jednej stronie urządzenia. Choć liczba i rodzaje złącz sugerują stacjonarne użycie
(wątpię, by wiele osób potrzebowało mobilnie aż dwóch portów HDMI),
to wymiary huba są na tyle kompaktowe, że da się go wygodnie zmieścić
w kieszeni płaskiej torby.
Czasem więcej oznacza lepiej i Viper 10-in-2 Hub jest tego doskonałym
przykładem. Nie dość, że oferuje wiele potrzebnych złącz, to pozwala
nawet na korzystanie z dwóch ekranów 4K jednocześnie. Nie bez znaczenia są też dodatki pokroju złącza mini Jack (a tym samym wbudowany DAC), dzięki któremu audio podłączymy przewodowo również do
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nowszych iPadów. Cena jest wysoka, jednak na rynku nie ma wielu hubów oferujących równie duże możliwości.

HyperDrive Viper 		
10-in-2 Hub
•
•
•
•

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

Plusy:
• obsługa dwóch monitorów w 4K
i 60 Hz
• wiele portów w zgrabnej
obudowie
Minusy:
• małe odległości między portami USB
Cena: 599 PLN
Do kupienia w: ZG Sklep
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Twelve South StayGo Mini
– tylko najważniejsze porty
Duży hub z wieloma portami zazwyczaj załatwia problem braku
jakichkolwiek złącz, jednak w parze z tym rzadko idzie mobilność.
StayGo Mini stał się moim ulubionym urządzeniem tego typu: ma
wyłącznie te złącza, których używam na co dzień, a przy tym idealnie
mieści się w kieszeni.
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Z fizycznych złącz w komputerze czy
tablecie korzystam głównie do ładowania.
Zdarza się jednak, że muszę podpiąć się
do projektora czy też do zewnętrznego
dysku, jeszcze z USB-A. Dotąd korzystałem
z huba, który ma łącznie 10 różnych gniazd
– jest bardzo praktyczny, ale nie sposób
upchnąć go w kieszeni, gdy idę na spotkanie. StayGo Mini, jak sama nazwa wskazuje, stawia wymiary nad funkcje, dzięki
czemu dobrze wpasowuje się w moje
potrzeby. Urządzenie ma zaledwie 8 mm
grubości, 72 mm szerokości i 38 mm głębokości (wliczając w to wystającą wtyczkę
USB-C). Grubość jest kluczowa, dzięki
niej da się je zmieścić nawet w płaskich
kieszeniach w torbie, nie wspominając
już o spodniach czy nawet kieszeni marynarki. Obudowa jest aluminiowa, tylko
górna część to plastik. Wszystkie porty
umieszczono na jednej krawędzi, co robi
się problematyczne, gdy trzeba podłączyć
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obok siebie dwie duże wtyczki (choć sam
nie miałem z tym problemu). Obudowa
jest doskonale spasowana, StayGo Mini
podróżowało głównie w kieszeni spodni
razem z plastikowym identyfikatorem i po
dwóch tygodniach nie dorobiło się żadnych rys ani innych oznak zużycia.
Urządzenie ma tylko cztery porty: mini
Jack, USB-A, HDMI oraz USB-C. Złącze audio przyda się zwłaszcza w iPadach, choć wbudowany DAC jest raczej
przeciętny. Działa i… tyle. USB-A jest
w standardzie 2.0, nie należy więc do
najszybszych. HDMI obsługuje natomiast
4K, ale w 30 Hz, więc również mogłoby
być lepiej. Port USB-C służy natomiast
do podłączenia zasilania i przekazuje
maksymalnie 85 W mocy – to już wynik,
który zadowoli większość użytkowników.

SPRZĘT

193

Ogólnie jednak StayGo Mini nie powala parametrami, choć uważam, że
producentowi na nich tak bardzo nie zależało. Do poważniejszych zadań
ma w ofercie pełnowymiarową wersję StayGo, natomiast mniejszy model
ma przede wszystkim wygodnie wspomagać pracę na urządzeniach
mobilnych. Z drugiej strony wystaje zainstalowana na stałe wtyczka USBC, do której można podłączyć znajdujący się w zestawie przedłużacz. Ma
długość 0,5 m, co wystarczy, by dostać się do słabo dostępnych gniazd,
jeśli nie korzystamy ze sprzętu mobilnego bądź też obok mamy wpięte
inne urządzenia i StayGo Mini nie jest wystarczająco mini, by się zmieścić.
Przyda się też, jeśli sztywny przewód HDMI nie pozwala nam wygodnie
ustawić urządzenia na blacie (tyczy się to szczególnie iPada).
StayGo Mini jest jednym z najmniej funkcjonalnych, ale jednocześnie
prawdopodobnie najlepszym hubem, z jakiego korzystałem. Parametry
jego portów nie są najlepsze, ale na co dzień w zupełności wystarczają do
zrobienia prezentacji, zgrania danych z pendrive'a czy włączenia się na telekonferencję. Idealnie nada się do pracy biurowej, choć i mobilnie powinno
się sprawdzić. Co innego, jeśli zależy nam na podłączeniu jednym kablem
wszystkiego, co mamy na biurku: przy zaledwie czterech gniazdach może
to być problematyczne.

Twelve South StayGo
Mini		
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo kompaktowe wymiary
• wszystkie niezbędne porty 		
w jednym miejscu
• przedłużacz w komplecie
Minusy:
• nie obsługuje 4K/60 Hz
Cena: 59,99 USD
Dystrybucja w Polsce: Alstor
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Twelve South ActionBand
– można, ale po co?
Lubię testować urządzenia niszowe, które doskonale wywiązują
się ze swoich zadań, ale nie mają szans na zdobycie popularności.
Z ActionBand widzę jednak pewien problem – nie jestem przekonany,
czy nisza na taki produkt w ogóle istnieje.

SPRZĘT

195

Frotki na ręce kojarzą mi się z tenisistami i… to chyba tyle. Pomimo kilku lat
chodzenia na siłownię, przebiegnięciu się w kilkunastu imprezach i uprawiania innych sportów, nie widziałem jej właściwie w żadnej innej sytuacji.
ActionBand od TwelveSouth to dokładnie taka frotka, tylko z dodatkowym
miejscem na Apple Watcha. Sam materiał jest bardzo przyjemny w dotyku,
dobrze się rozciąga, ale i trochę grzeje (co akurat w ogóle mnie nie zaskoczyło). W komplecie dostajemy dwie frotki. Jedna z nich ma tylko wyszyte
logo producenta, natomiast w drugiej umieszczono mocowanie zegarka.
Jest całkiem spore, na nadgarstku wyraźnie odstaje nad i pod zegarkiem,
bo jest zauważalnie od niego szersze. Sposób, w jaki je zamocowano we
frotce, budzi moje duże wątpliwości. Elementy są klejone, więc obawiam
się, że po kilku praniach mogą się rozejść. Miałem już podobne doświadczenie z pierwszą generacją ActionSleeve tego producenta: nawet bez
wrzucania go do pralki rozkleiło się na końcu paska. Mam nadzieję, że to
mylne wrażenie. Frotka dostępna jest w dwóch wersjach, kompatybilnych
odpowiednio z Apple Watchem w rozmiarze 40 oraz 44 mm. ActionBand
jest kompatybilne jedynie z generacjami 4, 5, 6 i SE, wariant dostosowany
do najnowszych modeli dopiero się pojawi. Szkoda, że producent nie zdecydował się na większy wybór kolorów. Dostępny jest szary i… tyle.
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Frotka jest przyjemna w dotyku i mocno się rozciąga, lecz na moim dość
szczupłym nadgarstku jest całkiem luźna. Podczas intensywnego ruchu
potrafi się obrócić. Dopiero przesunięcie jej do jednej trzeciej wysokości przedramienia ją ustabilizowało. Nie rzutowało to jednak na jakość
pomiaru tętna; nosząc ją na nadgarstku, miałem komplet odczytów po
całym dniu. Trochę gorzej było z pomiarem tlenu we krwi – ten pokazywał skrajnie różne wartości, bo podczas wykonywania go dekielek
zegarka musi przylegać do skóry znacznie mocniej niż przy pomiarze
tętna. Korzystanie z zegarka ubranego w ActionBand jest zauważalnie
mniej wygodne, zwłaszcza gdy używamy koronki. Nie przykryto jej co
prawda niczym, ale jest głęboko osadzona w mocowaniu, więc znacznie
trudniej ją obracać. Boczny przycisk zasłonięto, ale ma wyczuwalny skok,
który już nie przysparza problemów. Nie zauważyłem też pogorszenia
jakości dźwięku z głośnika czy czułości mikrofonu, tu wszystko działało
bardzo dobrze. Przez cały czas używania ActionBand zadawałem sobie

Frotka jest przyjemna w dotyku i mocno się rozciąga, lecz na
moim dość szczupłym nadgarstku jest całkiem luźna.
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jedno istotne pytanie: po co mi właściwie taki zamiennik gumowego
paska? Zegarek nie jest zauważalnie lepiej chroniony, frotka grzeje w nadgarstek, a poza tym obsługa Apple Watcha staje się mniej wygodna.
ActionSleeve, choć wykonane kiepsko (testowałem jedynie starszą wersję, być może w nowszej to poprawili), pozwalało nosić Apple Watcha na
ramieniu, a więc w innym miejscu niż klasyczny pasek. To miało znaczenie choćby dla osób z niepełnosprawnościami. ActionBand to jedynie
zamiennik paska, robiący dokładnie to samo, ale gorzej.
Zazwyczaj produkty Twelve South są naprawdę przydatnymi, choć niejednokrotnie niszowymi akcesoriami, rozwiązującymi konkretny problem.
Tym razem tak nie jest – ActionBand niczego nie poprawia, choć ze swojej
funkcji wywiązuje się nieźle. Nie mam mu wiele do zarzucenia, natomiast
od momentu wyjęcia z pudełka zastanawiam się, gdzie mógłbym odczuć
korzyść z zamiany sportowego paska na wielką frotkę.

Twelve South
ActionBand
•
•
•
•

Design: 3/6
Jakość wykonania: 2,5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 3/6

Plusy:
• bardzo miękki i elastyczny
materiał
• dobra ochrona zegarka
Minusy:
• mocowanie nie wygląda na
solidne
• utrudniona obsługa koronki
Cena: 29,99 USD
Dystrybucja w Polsce: Alstor
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Mujjo Full Leather
Wallet Case – ten kolor!
Większość etui do smartfonów, które służyły mi przez dłuższy czas,
była skórzana. Zazwyczaj wybierałem te od Apple, ale odkąd w moje
ręce wpadło Mujjo, wiem, że innych już po prostu nie chcę.

SPRZĘT

199

na smartfony i tablety firma sprzedaje
wyłącznie rękawiczki działające z ekranami dotykowymi. Każdy produkt broni
się świetnym designem i dorównującą mu
jakością, a nowa wersja etui na iPhone'a 13
Pro nie jest wyjątkiem. Full Leather Wallet
Case wykonano z delikatnej, naturalnej
skóry, a dodatkowo wewnątrz umieszczono mikrofibrę, która minimalizuje
ryzyko porysowania telefonu. Ściany etui
są cienkie, dzięki czemu nie pogrubia ono
znacznie urządzenia (aczkolwiek też nie
chroni go przed niczym innym niż rysy
i upadki z niewielkiej wysokości). Mujjo
oferuje je w trzech kolorach, do znanego
już brązu i czerni dołączył ciemny niebieski, nazwany Monaco Blue. Właśnie w tym
kolorze mam etui i uważam go za wyjątkowo elegancki i niestandardowy. Barwa
jest bardzo głęboka, ciemna, ale wyraźna.
Widziałem też na żywo wersję brązową
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i choć nie brakuje jej elegancji, nie
przykuwa wzroku tak, jak niebieska.
Etui Mujjo jest zdecydowanie produktem premium – jakość materiałów i wykonania jest doskonała,
wszystko idealnie pasuje, a kieszeń
z tyłu przyszyta jest mocnym, ale
bardzo zgrabnym szwem. Przyciski
działają doskonale, choć są zasłonięte, wciska się je niezwykle lekko.
Nie mam też zastrzeżeń do jakości
skóry, używam tylnej kieszeni do
noszenia różnych kart, choć nie więcej niż jednej naraz. Powierzchnia
etui nie rysuje się od nich, a sama
kieszeń nie rozciąga nieelegancko na
bokach. Umieszczenie w niej karty
nie jest jednak zbyt proste z uwagi
na przeszkadzającą nieco, wystającą
wyspę. Skóra ma z czasem pokryć
się patyną, jednak używam etui zbyt
krótko, by tak się stało. Po trzech
tygodniach wygląda ono jak nowe,
co dobrze wróży na przyszłość. Nie
zniszczy się też przez MagSafe, bo
go nie obsługuje (również w wersji
bez naszytej z tyłu kieszeni). To akurat spora wada, bo bardzo lubię to
rozwiązanie.
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Choć Full Leather Wallet Case nie jest etui stricte ochronnym, to zastosowano w nim kilka zabiegów zabezpieczających smartfona. Wszystkie
przyciski są przykryte, nie ma ryzyka, że się porysują. To samo dotyczy
dolnej krawędzi, w której wykonano otwory na głośnik, mikrofon i złącze
Lightning, nie ma tu jednak wycięcia obejmującego cały spód. Krawędź
etui wystaje delikatnie ponad ekran, więc odkładając smartfona na płaską
powierzchnię, wyświetlacz nie powinien się z nią zetknąć. W ten sam sposób zabezpieczono wyspę aparatów. Pomimo tego, że zaprojektowano ją
tak, że mocno wystaje z obudowy, to dzięki naszytej z tyłu kieszeni telefon
buja się jedynie nieznacznie.
Początkowo planowałem dokupić do iPhone'a etui od Apple, wstrzymałem
się jednak z uwagi na brak koloru, który by mi odpowiadał. Mujjo rozwiązało mój problem, bo Full Leather Wallet Case jest nie tylko ładniejsze, ale
i lepiej wykonane. Jego jedyną istotną wadą jest brak MagSafe, co jest jeszcze zrozumiałe w wersji z kieszenią, natomiast w modelu bez niej trudno to
już wytłumaczyć.

Mujjo Full Leather 		
Wallet Case
•
•
•
•

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

Plusy:
• doskonała jakość skóry
• niepowtarzalny kolor
• cienkie, ale solidne
Minusy:
• brak wsparcia MagSafe
Cena: około 219 PLN
Dystrybucja w Polsce: Alstor
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Nie martw się o bagaż podczas podróży
– walizki Thule Revolve przetrwają wiele
Choć zimowa aura za oknem (w momencie pisania bez śniegu, ale
jednak zimowa) nie kojarzy się nam z wojażami, to jednak chciałoby
się uciec w cieplejsze miejsca. I tu właśnie pojawia się walizka, którą
warto zapakować i o nic się nie martwić. Seria walizek Revolve to
propozycja modeli, która przetrwa wiele i nie musimy się przejmować
już naszym bagażem. Może to też inspiracja na jakiś prezent?
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Thule Revolve to cała seria walizek, od
kabinówek do dużych bagaży rejestrowanych. Na pierwszy rzut oka rzuca się
ich wykonanie i minimalizm. Nie ma tu
zbędnych ozdobników. Wyglądają bardzo
elegancko. Można zażartować, że od razu
utożsamiają nas z klasą biznes, pierwszą klasą pociągu i limuzyną z kierowcą
czekającą na lotnisku. Nie przesadzajmy
jednak, na taką odrobinę luksusu warto
sobie pozwolić, jeśli lubimy stylowe
i wytrzymałe rozważania i odbywamy
sporo podróży. Każdy, kto sporo lata,
wie, że żadne walizki niestety nie są
pancerne, łatwo je zniszczyć. Ale też
doskonale wie, że solidna, lekka, łatwa
w zamykaniu i wygodna w prowadzeniu
jest warta zakupu.
Walizki Thule Revolve z założenia są przygotowane na wszelkie znoje podróży.
Walizki mają usztywnioną ramę, wzmocniony przedni panel. Projektanci także
pomyśleli o tym, aby teleskopowe rączki
współpracowały z kółkami. I rzeczywiście,
nawet na bruku podróż z tą walizką jest
wyjątkowo komfortowa, po kolejowych
dworach i lotniskowych terminalach wręcz
płynie. I nie jest to żart. Porównałem
tę walizkę ze swoją o podobnych gabarytach, również renomowanej polskiej
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marki. Różnica w jeździe obu walizek jest
olbrzymia, na korzyść Thule. Producent
zapewnia, że walizki zostały wykonane
z „dziewiczego poliwęglanu (Virgin Polycarbonate)” – to on odpowiada za odporność walizek, ale też wygląd.
Użytkowałem walizkę Thule Revolve
podczas kilku podróży – samochodem,
pociągiem, samolotem. I zawsze się
sprawdzała. Jej wytrzymałość to nie
fikcja, a praktyka, która pokazuje, że
ta walizka po prostu dotrze w całości
z punktu A do punktu B, nawet jeśli
będzie po drodze traktowana tak, jak
są traktowane walizki na lotniskach. To
bardzo ważne, biorąc pod uwagę fakt, że
niestety w wielu przypadkach tej gwarancji nie mamy, a to jednak nie jest miłe
uczucie, gdy dociera do nas poszarpany
bagaż, nawet jeśli uzyskamy odszkodowanie od linii lotniczych. Jednocześnie
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walizki z tej serii są po prostu wygodnie, jeśli chodzi o prowadzenie, o czym
wspominam powyżej. Mankamentem jest
stosunkowo duża waga, ale stąd też ich
solidność oraz wysokie koszty, które są
po części uzasadnione w związku z tym,
jak elegancko prezentuje się ta walizka
i jak jest wytrzymała.
Thule Revolve to propozycja walizek nie
dla każdego. Natomiast osoby często
podróżujące wiedzą, z czym wiąże się
podróż ze słabej jakości walizki i dlaczego warto zainwestować w dobry
sprzęt. Zdecydowanie jestem zwolennikiem kupna solidnej, eleganckiej walizki,
która po 100 lotach wciąż będzie trzymała fason.
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Jak przygotować święta w domu
w wersji smart? To proste!
Święta to czas spotkań z bliskimi, czas spędzony w domu
z pielęgnowaniem ciepła domowego ogniska. Wcześniej jednak to okres
intensywnych przygotowań. Czy w tym wszystkim jest jakoś w stanie
wspomóc nas inteligentny dom? W którym miejscu Smart Home
rzeczywiście staje się rozwiązaniem ułatwiającym życie i sprawiającym, że
w Święta czujemy się spokojniej?
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W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja, tzn. kuriera
Dziś już chyba nawet dzieci wiedzą, że prezentów nie przynosi Mikołaj,
a kurier. Ewentualnie nie znajdziemy ich pod choinką, a w paczkomacie.
Przesyłki mogą na nas czekać w garażu lub pod domem. I tu przychodzi
nam z pomocą inteligentny dom. Na tym przykładzie świetnie widać zalety
ekosystemowych rozwiązań jak na przykład Somfy.
Do wideodomofonu dzwoni kurier z paczką, my, będąc poza domem, otwieramy
mu bramę wjazdową na posesję i w zależności od potrzeb możemy prosić, by
zostawił paczkę pod drzwiami wejściowymi, a cenniejsze paczki mogą zostać
zostawione w garażu. Dzięki kamerom zewnętrznym, automatyce do bram
wjazdowych i garażowych oraz inteligentnemu zamkowi w drzwiach od domu
i tych od garażu jesteśmy w stanie to zrobić – przyśpieszając pracę kuriera,
zapewniając bezpieczeństwo pozostawionym przesyłkom, a jednocześnie też
mieć wszystko pod kontrolą i wciąż zabezpieczony dom. Komfortowe, wygodne
i warte stosowania nie tylko od święta. A wszystko jesteśmy w stanie zrobić
z pojedynczej aplikacji Somfy. W dodatku te drzwi łączące garaż z domem będą
zamknięte pod naszą nieobecność, a gdy tylko przyjedziemy, również jednym
kliknięciem możemy otworzyć bramę wjazdową, podnieść rolety zewnętrzne,
rozbroić system alarmowy Somfy Protect, otworzyć drzwi i włączyć oświetlenie.

Lampki choinkowe pod kontrolą
Świetliste ozdoby choinkowe plus ozdoby ogrodu to taki świąteczny
evergreen – trudno się dziwić, wyglądają fenomenalnie, nadają klimat,
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rozświetlają ciemne i często pochmurne wieczory. Tutaj z pomocą przede wszystkim przychodzą inteligentne wtyczki typu plug in, jak
Somfy Plug io, który umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami nawet do mocy 1800 W.
Dzięki automatyzacjom – oświetlenie na choince w domu będzie włączone popołudniami
w tygodniu do wieczora, gdy będziemy się
kłaść spać, a w weekendy te godziny możemy
wydłużać lub dodać dodatkowe elementy,
które będą aktywować choinkę. Na przykład otwierając drzwi wejściowe do domu,
uruchamiając scenariusz Wejście na centrali
TaHoma, możemy włączyć lampki choinkowe.
Zewnętrzne lampki mogą uruchamiać się
automatycznie o zmierzchu (z danych z sieci
internetowej i naszej lokalizacji) tak, aby
zapalały się kilka minut po zachodzie słońca
i gasły na przykład o północy lub wcześniej.
System naszych ogrodowych światełek
możemy rozbudowywać i tworzyć dodatkowe
sceny, jak na przykład Mikołaj podświetlany
tylko w momencie, gdy ktoś jest w naszym
ogrodzie, wykorzystując do tego czujnik
ruchu. W tej kwestii ogranicza nas jedynie
budżet i fantazja.

Gotowanie, sprzątanie, a także
wietrzenie – o to zatroszczy
się inteligentny dom
Smart Home to też inteligentne AGD – ze
sprzętami tego typu i ich „inteligencją” bywa
różnie, ale w okresie przedświątecznym
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możliwość sprawdzenia na telewizorze czy
smart watchu, przez ile minut jeszcze będzie
piekło się ciasto w piekarniku czy myła zmywarka lub też trwało pranie, rzeczywiście
może okazać się przydatne. Ten podgląd
czasu i ewentualne zdalne opóźnianie procesów czy szczegółowe ich planowanie to
rzeczywiście największy atut sprzętów AGD
podpiętych do domowego Wi-Fi. Zdecydowanie, w okresie świątecznym i nie tylko,
pomocne są też roboty odkurzające czy
mopujące podłogę. One rzeczywiście nam
ułatwiają codzienność.
Jest jednak jeszcze jeden element tych świątecznych przygotowań i domowych rozwiązań
okołokuchennych, który wciąż nie jest szczególnie popularny, a może całkowicie odmienić
naszą codzienność. To elektrycznie uchylane
okna. Dzięki napędom możliwe jest otwieranie
okien ściennych oraz dachowych. W efekcie
możemy zautomatyzować proces wietrzenia.
Zapach wigilijnego grochu z kapustą nie będzie
nam towarzyszył non stop.

Perfekcyjna pierwsza
gwiazdka
Jako gospodarze wigilijnej wieczerzy zapewne
chcemy, aby cała rodzina czuła się komfortowo, a wręcz niezwykle. Za sprawą Smart
Home możemy stworzyć odrobinę magii. We
wszystkich głośnikach w domu mogą płynąć świąteczne nuty wedle naszej specjalnej
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playlisty, głośniki mogą nieco przyciszać się w chwili, gdy otwieramy drzwi.
Dzięki elektrycznemu karniszowi, gdy zajdzie słońce, zasuną się zasłony,
a w tym samym momencie w domu rozbłyśnie nastrojowe światło. Warto
zwrócić uwagę na swój telefon i tryby skupienia w najnowszym iOS. Dzięki
odpowiedniej konfiguracji również możemy go automatycznie wyciszyć, tak
aby nikt nam nie przeszkadzał podczas spotkania z bliskimi.

Święta na wyjeździe? Odpoczywaj, a dom zatroszczy się o siebie
Wielu z nas te Święta spędzi jednak poza domem. A jak wszyscy wiemy
z kultowego świątecznego filmu „Kevin sam w domu” oraz niestety statystyk ten okres jest również gorący dla złoczyńców. Nasz inteligentny dom
także wtedy się sprawdzi – po pierwsze ze względu na system alarmowy,
monitoring, ale też pozorowanie obecności. To jeszcze nie wszystko. Kolejnym atutem inteligentnych rozwiązań podczas naszej zimowej nieobecności jest możliwość programowania i zdalnego sterowania ogrzewaniem.
Możemy nieco zaoszczędzić, „przykręcając” kaloryfery na czas naszej
nieobecności, ale tuż przed naszym powrotem system znów może zacząć
grzać. Wracamy więc do bezpiecznego i ciepłego domu.

Keep Calm i korzystaj z technologii!
W świąteczne dni i nie tylko z technologii korzystajmy mądrze. Spójrzmy
na drugiego człowieka, spędźmy czas z najbliższymi, odpocznijmy. Jednocześnie z powodzeniem pewne zadania możemy powierzyć nowoczesnym
rozwiązaniom. Mądrze zaprojektowany Smart Home, dopasowany do
naszych potrzeb wyręczy nas w wykonywaniu rutynowych zadań i pozwoli
bardziej efektywnie korzystać z czasu świątecznego.
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Podaruj sobie lub bliskim
porządek nie tylko od święta
– podaruj iRobot Roomba
Dobry prezent to taki, który będzie cieszył na co dzień, będzie służył
latami i z sympatią będziemy pamiętać o obdarowanym. Takim pomysłem
na doskonały prezent może być iRobot Roomba. Wszak robot sprzątający
z pewnością odmieni codzienność naszą lub bliskich.
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Robot odkurzający na
prezent – czy to nie jest
obraźliwe?
Pod choinką często znajdujemy przysłowiowe
skarpetki. Myślę, że większość z nas niekoniecznie ucieszyłaby się z nowej patelni lub
wielu innych sprzętów domowego użytku,
w końcu to swoiste „zagonienie do pracy”.
Obdarowanie robotem sprzątającym z pewnością nie jest sugestią, że ktoś ma brudno
w domu czy właśnie zmuszaniem do sprzątania. To raczej wyraz troski, chęć ułatwienia
życia, może sugestii wyręczenia.
iRobot Roomba może być doskonałym prezentem dla starszej mamy czy też babci
[według korekty to też doskonały prezent
dla taty czy dziadka – przyp. korekty]. Dzięki
robotowi nie będzie musiała wyciągać
zapewne już leciwego odkurzacza i sprzątać. W dodatku Roomba posprząta bardzo
dokładnie, a wiadomo, że wzrok seniorów
bywa zawodny. Często my, dzieci czy wnuki,
jesteśmy daleko i nie jesteśmy w stanie wspomóc starszych bliskich w ich codziennych
obowiązkach domowych – Roomba może
okazać się takim wsparciem. A my, kiedy już
przyjedziemy w odwiedziny, będziemy mogli
spędzić wartościowy czas z najbliższymi,
zamiast od razu „brać się za miotłę”.
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To dobry prezent dla kogoś, kto niedawno się przeprowadził, dla naszych bliskich, którzy zaczynają stawiać kroki w dorosłym życiu poza domem rodzinnym. Pomysłów komu i z jakiego powodu podarować robota odkurzającego
jest wiele. Dlatego też znając naszych bliskich i ich potrzeby jesteśmy w stanie
im podarować odrobinę nowoczesnej technologii i komfortu, które będą cieszyć i dadzą trochę komfortu i wytchnienia.

Dlaczego iRobot Roomba, a nie inne roboty?
Rynek robotów sprzątających jest obecnie bardzo rozrośnięty, nie brakuje
urządzeń dostępnych w bardzo atrakcyjnych, wręcz podejrzanych cenach.
I to słowo podejrzany, często nie jest użyte na wyrost. Liderem robotów
sprzątających wciąż jednak pozostaje firma iRobot i ich modele Roomba.
Nie dzieje się tak bez przyczyny.
Pierwszym argumentem za wyborem Roomby jest oficjalna polska dystrybucja. To nie jest produkt, który zamawiamy na jednym ze światowych
marketplace’ów i trzymamy kciuki, aby doszedł przed Świętami. Produkty
iRobot Roomba kupimy w wielu polskich elektromarketach. Właśnie w takich
miejscach na przykład możemy na żywo sprawdzić, jak działają i wyglądają
poszczególne modele. Możemy też kupić w oficjalnym sklepie lub w innych
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sprawdzonych sklepach internetowych. W razie potrzeby zakup rozłożymy na
dogodne raty.
Oficjalna dystrybucja to także sprawdzony serwis i dostęp do części zamiennych. Wybierając roboty na przykład z Państwa Środka, nie mamy pewności
jak długo i czy w ogóle będą dostępne części zamienne, jak pasujące filtry,
szczotki i pozostałe elementy. W przypadku iRobot Roomba nie musimy się
o to martwić. Nie dość, że ten serwis gwarancyjny jest sprawdzony, to jeszcze dostęp do elementów jest bezproblemowy. Na rynku są ponad 10-letnie roboty, które wciąż działają, a w razie potrzeby można w nich wymienić
i szczotki, i akumulator, i posłużą jeszcze dłużej.
Dostępność serwisu sprowadza nas też do kwestii niezawodności. Jeśli kupujemy prezent naszym bliskim, to chcemy, aby on działał, nie sprawiał problemów w obsłudze. Roboty Roomba to na przykład gumowe szczotki, które
bardzo łatwo się czyści, to także w pełni spolszczona, intuicyjna aplikacja
mobilna. Nikt używający na co dzień iRobota nie powinien narzekać na to, jak
on działa. A w razie problemów jest właśnie zaplecze w postaci wsparcia. Tego
przy wielu innych produktach nie doświadczymy.
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Czy iRobot Roomba to drogi prezent?
Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Najtańsze modele w gamie iRobot kosztują
kilkaset złotych. Przykładem może być tu Roomba 697, w cenie nieprzekraczającej 1000 PLN. W tej cenie otrzymujemy robota z dwiema szczotkami
głównymi, który jest w stanie gruntownie sprzątać podłogi. Co ważne,
ma też Wi-Fi, możemy go programować w aplikacji, a nawet sterować za
pomocą asystentów głosowych. Oczywiście, są wyższe modele z większymi możliwościami, zaawansowanymi algorytmami sprzątającymi. Dla
osób szukających najnowszych rozwiązań warto zwrócić uwagę na model
j7 – robota, który jest w stanie w inteligentny sposób ominąć wszystkie,
nawet najmniejsze przeszkody na swojej drodze.
A jeśli już Wasi bliscy mają Roombę? To może warto rozważyć uzupełnienie
ich robotycznego zestawu o robota mopującego z rodziny Braava?
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Jedna z najfajniejszych
tanich kamer do HomeKita

– Eufy Cam 2K

Eufy Cam 2K to kamera, którą można mieć za mniej niż 250 PLN, a która
współpracuje z Apple HomeKit i HomeKit Security Video. Jest niezwykle
konkurencyjna cenowo i ma sporo możliwości. Możliwości, których Apple
niestety nie ogarnia. To zdecydowanie produkt, który należy mieć na
swojej liście przy wyposażaniu domu w inteligentne sprzęty.
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Eufy to brand rozwijany przez Anker – jednego z chińskich producentów
akcesoriów. A z racji tego, że są to właśnie akcesoria i ewentualnie elementy
inteligentnego AGD, jakoś tak łatwiej jest przekazać tej firmie dane niż paru
innym graczom z Państwa Środka. Oczywiście kamera spełnia wszystkie
standardy bezpieczeństwa i dopóki nie skorzystamy z usługi płatnej Eufy do
przechowywania danych w chmurze, nasze wideo nie jest wysyłane na żadne
serwery. Może być jednak wysyłane do iClouda w ramach HomeKit Security
Video. Anker i Eufy oferują produkty ciekawe, atrakcyjne cenowo i solidne. Ja
przynajmniej na żadnym do tej pory się nie zawiodłem, a korzystam przede
wszystkim z zewnętrznych, bezprzewodowych kamer od ponad roku.
EufyCam 2K jest głównie konkurencją dla G2H od Aqara, obie są wyceniane
bardzo podobnie. G2H jest malutka i oferuje pastelowe kolory. Natomiast
Eufy Cam 2K to kamera obrotowa i to już jest coś, co daje jej sporą przewagę
– można ją obracać w dwóch płaszczyznach góra–dół i lewo–prawo. Można
mechanicznie ukryć obiektyw. Kamera ma też spory głośnik. Pod względem
jakości obrazu jest tu naprawdę nieźle, a przynajmniej satysfakcjonująco,
także w trybie nocnym. Generalnie to dobra kamera do domowego monitoringu i świetna alternatywa dla elektrycznej niani przy małym dziecku
w nocy. Osobiście kamery w domu do mnie nie przemawiają, gdy jestem
w nim obecny, poza nocną kontrolą snu córki. Dlatego właśnie to chowanie
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obiektywu uważam za cenne rozwiązanie. Kamerę w domu wykorzystuję pod
nieobecność, głównie do kontroli tego, czy automatyzacje z roletami i światłem się włączyły oraz oczywiście jako dodatkowe zabezpieczenie.
EufyCam 2K ma duże możliwości związane z podążaniem za obiektem czy
nawet tryb robienia zdjęć. Niestety nie znajdziemy tych opcji w aplikacji Dom
i jest to spory ból, szczególnie dotyczący kamer. Apple wciąż ogranicza możliwości aplikacji Dom i poszerza je zbyt wolno. Możliwość sterowania kamerą
z natywnej systemowej aplikacji byłaby genialna, tak samo jak właśnie wyłączenie jej. Jest to wina wyłącznie Apple. Samo Eufy oferuje czytelną i funkcjonalną aplikację, choć sam interfejs sterowania mógłby być jeszcze lepszy.
Myślę, że Eufy Cam 2K to wystarczająca i satysfakcjonująca domowa kamera,
w dodatku w bardzo atrakcyjnej cenie i to zintegrowana z HomeKit, co dla
mnie osobiście jest szczególnie ważne. Dlatego śmiało mogę ją polecić.
Do kupienia w www.salonydenon.pl

W YBUCHOW Y
I ELEK TRY ZUJĄC Y
iMAG MOTO
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Audi RS e-tron GT
na co dzień
Dotychczas z Audi RS e-tron GT miałem okazję spędzić zaledwie dzień
na torze i w jego okolicach. Bardzo intensywny dzień, ale jednak to
tylko kilka godzin. Teraz, gdy nadchodzi najbardziej znienawidzony
przeze mnie okres zimowy, w końcu mogłem poczuć, jak to jest żyć
z tym potworem na co dzień.
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Wygląd
Po pierwsze, to auto zwraca na siebie
uwagę, ale w dosyć nietypowy sposób.
Ludzie najpierw widzą go kątem oka,
zbywając, aby po chwili gwałtownie
się odwrócić. Podejrzewam, że wynika
to z bardzo nietypowego tylnego pasa
świetlnego – Audi akurat przoduje w kwestii designu świateł – oraz gigantycznych
kół. Muskularna sylwetka zapewne też
nie jest bez znaczenia. Fakt, że testowany model był wyjątkowo cichociemny,
skonfigurowany w Czarnym Myth Metalik, z pakietem optycznym Czerń Plus,
pakietem optycznym Carbon z połyskiem i dwukolorowymi felgami 21”, obutymi w 265/35 ZR 21 (9,5 × 21J) z przodu
i 305/30 ZR 21 (11,5 × 21J) z tyłu. Przypominam, że felgi to akurat najprostszy element samochodu do wymiany, a firma ma
wiele innych wzorów w ofercie.
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Przecież to Porsche!
Wielu tak mówi. Większość z nich niestety nie miała jeszcze okazji przejechać się tym potworem. Tak, współdzieli niektóre podzespoły z Porsche.
Nie widzę w tym nic złego, tym bardziej że Taycan to absolutnie niesamowity samochód.
Największą zaletą RS e-trona GT jest to, że jeśli nie podoba Wam się Taycan, to macie okazję mieć bardzo zbliżoną technologię w bliźniaczym
modelu, który oferuje wyjątkowe osiągi. 3,3 s do 100 km/h? Audi bardzo
ostrożnie podchodzi do tych cyfr, więc możecie być pewni, że w najgorszym wypadku będzie 3,3. A w najlepszym? Widziałem wyniki z dwójką
z przodu. Na co dzień nie miało to jednak żadnego znaczenia, bo trzymanie
pedału gazu wciśniętego w podłogę dłużej niż 1 sekundę groziło mandatem. Co więcej, w trybie Efficiency, czyli tym oszczędnym, gdzie auto nie
korzysta z pełnej mocy, mocy nadal było na tyle dużo, że mogliśmy być
szybsi od 98% aut na ulicy.
Wygląd to jednak nie jedyna istotna różnica między Taycanem i RS e-tron
GT. Ten ostatni jest zupełnie inaczej zestrojony, od zawieszenia aż po układ
kierowniczy. Prowadzi się… podobnie, ale jednak inaczej. Może zobrazuję to
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przykładem… Gdybym miał pojechać
w Alpy samochodem, aby pojeździć
dla przyjemności niesamowitymi drogami przez przełęcze górskie, to na
samą przełęcz wybrałbym Taycana
(w zasadzie to akurat nowego 718
GT4 RS, ale to nie czas na rozmowy
o moich fetyszach), ale na dojazd do
tej przełęczy, na długim dystansie,
wolałbym RS e-tron GT. Jak sama jego
nazwa wskazuje, to gran turismo, przeznaczone do wygodnego pokonywania
długich dystansów i tak rzeczywiście
jest. Wnętrze jest ciche, przestronne,
komfortowe i ergonomiczne. Ma też
jedną przewagę nad Porsche – Audi
wróciło do fizycznych przycisków dla
wielu funkcji, w tym dla klimatyzacji.
To jednak zdecydowanie wygodniejsze
rozwiązanie.

Nie bez wad
Jest jedna rzecz, której nie mogę przemilczeć. Audi wprowadziło to kilka lat
temu, bodajże przy okazji premiery
Q7 i tak pojawia się to w nowych
modelach od tamtej pory, tych wyposażonych w pneumatyczne zawieszenia z regulowanym prześwitem.
Otóż problemem jest to, że prześwit
samochodu jest ściśle powiązany
z trybem jazdy. Można oczywiście niezależnie podnosić auto, aby pokonać
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przeszkodę, ale podczas normalnej jazdy nie mamy nad tym kontroli.
Dochodzi przez to do kuriozalnej sytuacji, gdzie samochodów w trybie Sport
jest wyżej zawieszony niż w trybie Efficiency (oszczędnym). Proszę Was, drogie Audi – dajcie nam opcję sterowania prześwitem niezależnie!

RS e-tron GT i przyszłość Audi
Nie ma wystarczająco dużo dobrych słów w słowniku, aby opisać ten samochód, więc podpowiem jedynie, że RS e-tron GT stanowi znakomitą alternatywę dla osób szukających elektrycznego samochodu klasy premium,
który nie rzuca się aż tak bardzo w oczy i który jest szalenie wygodny,
a jednocześnie zapewnia wzorowe zachowanie na drodze. Zresztą zapra-

szam do moich wrażeń z toru, jeśli myślicie, że to auto w ekstremalnych
warunkach nie daje rady.
Pomijając zupełnie to, czy jesteśmy fanami spalin czy elektronów, to muszę
powiedzieć, że kierunek obrany przez team odpowiedzialny za design
w Audi zapowiada się bardzo obiecująco. Miałem okazję zobaczyć kilka
modeli, których możemy spodziewać się w nachodzących latach i po raz
pierwszy odzyskałem wiarę w to, że wrócimy do roadsterów i samochodów
skrajnie niepraktycznych, stworzonych tylko dla przyjemności z jazdy.
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iX

– jeżdżący system operacyjny od BMW
BMW zawsze starało się nadać sportowe zacięcie swoim
samochodom. Pominęli w tej kwestii iX, co chyba wyszło temu
modelowi na dobre. Nie oznacza to, że auto się źle prowadzi – wręcz
przeciwnie – ale jest po prostu bardziej nastawione na wysoki poziom
komfortu zamiast sportowego handlingu. Poniekąd nadal jest to
„przyjemność z jazdy”, ale inna.
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Istotniejsza, z punktu widzenia osób interesujących się technologią,
powinna być całkowita reorganizacja infotainmentu, który można konfigurować na tak wiele sposobów i pod tak wieloma względami, że nawet nie
wiem, od czego zacząć.

Technicznie
iX dostępny jest w dwóch wersjach – xDrive40 i xDrive50 – które mają
odpowiednio akumulatory o pojemności 71 kWh i 105 kWh, netto w obu
przypadkach. Oba mają też po dwa silniki, oddające od 326 do 523 KM, co
przekłada się na przyspieszenie w rejonie 6,1 s lub 4,6 s.
W środku znajdziemy dwa ekrany – 12,3-calowy przed oczami kierowcy
oraz 14,9-calowy obok niego, na środku deski. Są ze sobą połączone lekko
wygiętą obudową i stanowią jedną prostokątną całość. Niestety, projektanci
nie dobrali odpowiednio ekranów, więc ramki wokół mniejszego są większe
niż wokół większego. Detal, ale przy tym poziomie jakości i ceny, istotny. Do
samej prostokątnej formy nie mam zastrzeżeń. Nie jestem nadal przekonany
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do dziwnych kształtów ekranów w niektórych autach, a ten jest prosty i spodziewam się, że prosty w naprawie, jakby zaszła taka potrzeba.

Wnętrze nastawione na komfort
Pomiędzy dwoma przednimi fotelami umieszczono sterowanie iDrive do
infotainmentu, skrzyni biegów i tym podobnych rzeczy. Jest tam też głęboki (bardzo!) schowek z dodatkową półką w środku. Najciekawsze zagranie to jednak pozostawienie wolnej przestrzeni w miejscu, gdzie pasażer
trzymałby nogi, gdyby pomiędzy dwoma przednimi fotelami było miejsce
na trzecią osobę. Trochę wzorem starszych aut z USA, które miały ławkę
z przodu. Ta pustka daje niesamowite poczucie przestrzeni, której i tak jest
niemało, iX to ogromne auto.
Ten model ma blisko 5 m długości, prawie 2 m szerokości i 1,7 m wysokości. To oznacza, że miejsca w środku jest dużo, tym bardziej że to elektryk, więc można go wygospodarować jeszcze więcej niż w spalinówce.
Sama konstrukcja iX przypomina mi Rolls-Royce’a Cullinana, szczególnie
z profilu i muszę powiedzieć, że podobne odczucia miałem w środku.
Najbardziej nietypowe są fotele, które stawiają przede wszystkim na
komfort. Jeśli czytaliście moje poprzednie artykuły na temat foteli
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w różnych modelach BMW, to pamiętacie,
że moje plecy nie są z wieloma kompatybilne, ale tutaj nie miałem żadnych
problemów – było naprawdę wygodnie
i ergonomicznie. Niestety, tym razem
nie odpowiadały Iwonie, więc będziecie
musieli je przetestować na sobie…
Nie sprawdzałem tego osobiście, ale z tyłu
jest na tyle dużo miejsca, że nawet Shaquille O’Neal powinien wygodnie się zmieścić. Bagażnik specjalnie nie imponuje, ale
miejsca jest jednak sporo.

Infotainment i apps
Pierwszym zaskoczeniem, po zajęciu
miejsca we wnętrzu iX, były wszechobecne animacje na ekranach. Drugą było
kryształowe pokrętło od iDrive i regulacji
głośności systemu audio. Trzecią były
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kryształowe przyciski do sterowania fotelami, przeniesione chyba pierwszy
raz w historii BMW z boku fotela na drzwi, podobnie jak zrobił to Mercedes
przed wieloma laty. Ale wróćmy jednak do samego systemu infotainment…
Po pierwsze, spędziłem zaledwie kilka dni z iX-em i już wiem, że to zdecydowanie za mało, aby poznać wszystkie tajniki jego… systemu operacyjnego? Mogę tak powiedzieć? Jest ekran domowy z aplikacjami, trochę jak
w iOS. Wyświetlają się tam nawet aplikacje z CarPlay obok aplikacji BMW.
Zresztą wszystko jest teraz aplikacją! Na ekranie z ikonami znalazłem nawet
app do konfiguracji fotela, która pozwala na jeszcze więcej niż przyciski na
drzwiach. Samych aplikacji jest kilka ekranów, więc… sporo. Nie liczyłem.
Z trzydzieści? Nie byłem w stanie wszystkiego spamiętać. Chciałem nawet
nagrać wideo, ale tak dużo czasu spędziłem na uczeniu się wszystkiego,
a nie liznąłem chyba połowy, że zabrakło mi czasu.
Przeraziłem Was tymi apps? Nie ma obaw! Do wszystkiego jest również
dostęp poprzez bardziej tradycyjne menu i ekrany iDrive, które znacie
z innych modeli BMW. Różnica jest jednak taka, że więcej rzeczy można
konfigurować. Znacznie więcej. Zmieniać można wygląd, układ, co gdzie
ma być i tak dalej. Tego jest tak dużo, że finalnie zostawiłem wszystko na
domyślnych ustawieniach, z braku zdecydowania!
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Inne przemyślenia
Jeżdżąc na pełnym automacie, w trybie D na skrzyni biegów, iX
xDrive40 zużywało po mieście przy temperaturach w rejonie 5–9°C (koniec
listopada, zimno i deszczowo) ok. 24–28 kWh na 100 km. Nie jeździłem
delikatnie, więc być może da się lepiej (wróć, na pewno!), ale jak zdawałem auto, to podpowiedziano mi, że zamiast na D powinienem jeździć na
B, czyli na trybie z maksymalną rekuperacją. Liczę na to, że będzie jeszcze
okazja na sprawdzenie tego.
Jedną z ważniejszych ciekawostek, których BMW specjalnie nie reklamuje, a o czym wspominałem już przy okazji recenzji iX3 i bodajże też
wcześniej, jest fakt, że nawet jak nawigacja nie jest uruchomiona, np.
przy samym tempomacie (albo nawet i bez niego), to auto wie, dokąd
jedziemy i przez to, jak się zachować. Przykładowo, jeśli jadę ulicą
i przede mną nic nie ma, a ja puszczę pedał gazu, to iX będzie żeglował
bez rekuperacji. Jeśli na skrzyżowaniu, do którego się zbliżam, będą stały
auta, to zacznie rekuperować energię delikatnie, tak aby zatrzymać się
przed nimi. A jeśli nagle włączę kierunkowskaz, aby skręcić w boczną
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ulicę, to od razu włączy maksymalną
rekuperację, aby zwolnić auto, bez żadnej ingerencji z mojej strony. Jadąc na
tempomacie, zbliżając się np. do ronda
na pustej ulicy, iX też sam zwolni do
prędkości, którą bezpiecznie pokonam
rondo bez dotykania gazu lub hamulca.
Niezwykle wygodna sprawa, chociaż
auto nie zachowuje się idealnie – jest
niepewne. Zwalnia ciut za mało, potem
koryguje, potem jedzie za wolno po
łuku… można sprecyzować w ustawieniach samochodu, czy łuki ma pokonywać wolno, normalnie czy szybko.
Szybko było dla mnie za wolno, bo żaden
człowiek tak nie jeździ. Automatyka ma
tutaj jeszcze długą drogę przed sobą,
ale nie trzeba daleko wybiegać myślami
w przyszłość, aby zobaczyć, dokąd to
zmierza. Tymczasem zdecydowanie
zwiększa to bezpieczeństwo.
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Nowa odsłona BMW
Design iX-a, dla mnie, subiektywnie, jest zdecydowanie bardziej interesujący niż niektóre inne modele w historii firmy. Przede wszystkim bardzo przemawiają do mnie te ścięte w pionie błotniki, które nadają autu
czegoś szczególnego. Trochę Maserati, trochę Rolls-Royce, sporo nowego
BMW… podoba mi się w każdym razie. Tak czy siak, każdy będzie miał
oczywiście własne zdanie, do którego ma prawo i nie wnikam – albo
będziesz na tak, albo nie będziesz na tak, ostatecznie – pozostaniesz
obojętny. Jedno wiem – ludzie się za autem oglądają. Za światłami szczególnie. Są unikalne. Klamki zresztą też. Przy okazji są też bardzo praktyczne. Chyba jedyne moje zastrzeżenie pozostaje do zawieszenia, które
nie idzie w parze z wyglądem i luksusowym wnętrzem – jest to zawieszenie typowe dla BMW. Dosyć twarde, lekko tłucze na dziurach i zapewnia
bardzo pewne prowadzenie. Znaczy, jest dobrze, bo czuć, co się z autem
dzieje, ale pomimo tego pozytywu, brakuje mi trybu „wyrównaj-ulicę-do-gładkiej-tafli-szkła”. Teraz liczę, że będzie dłuższa okazja na weryfikację
tych wszystkich przemyśleń, bo zabrakło mi po prostu czasu na upewnienie się, że to nie początkowa fascynacja, a rozpoczęcie dłuższego wartościowego uczucia do modelu.
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Porsche Taycan 4S w garażu
– czyli jak to jest z tymi elektrykami
Porsche Taycan 4S jest fantastyczny, ale to już wiecie z naszych
publikacji. Ten samochód robi piorunujące wrażenie i daje masę
przyjemności z jazdy. Natomiast okazja do jazdy nim jeszcze bardziej
przekonała mnie do posiadania samochodu elektrycznego. Pozwoliła
też zweryfikować kilka informacji na temat ładowania samochodu
elektrycznego w domu.
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Sam Porsche Taycan to samochód, który czarował mnie od dawna swoim
urokiem, swoimi możliwościami, tym, że to elektryczne Porsche, czyli
jeden z istotnych kroków w elektryfikacji motoryzacji, wręcz historyczny.
Teraz, gdy mogłem nim jeździć aż przez sześć dni, mieć go na co dzień
w garażu, przekonałem się, jak wygląda to w rzeczywistości. Taycan 4S jest
błyskawiczny, a to przecież nie jest najszybsza odmiana w rodzinie. Jest też
w pełni komfortowym samochodem 4-osobowym (w teorii nawet 5-osobowym), 4-drzwiowym, o stylistyce coupé. Dla mojej rodziny 2 + 1 podróże
były komfortowe, z tyłu zmieścił się duży fotelik Cybeksa z bazą i nikt nie
narzekał na brak miejsca. Choć uważam, że osoby myślące o elektrycznym
Porsche i chcące samochód nieco bardziej rodzinny wyczekują elektrycznego SUV-a do marki, a taki najpewniej pojawi się, zastępując Macana.
Co istotne, po odbiór Taycana musiałem udać się do Warszawy i wrócić
nim do siebie pod Częstochowę (patrząc od Warszawy, za Częstochowę),
oznacza to 240 km trasę, którą wreszcie można pokonywać już niemal
w całości przy prędkościach drogi ekspresowej czy nawet autostradowej.
I Taycan 4S (z większym akumulatorem) spokojnie daje sobie tutaj radę.
Spokojnie też pojechałbym od siebie do Krakowa i wrócił, choć podładowałem się dla spokoju ducha i dzięki możliwości skorzystania z ładowarki.
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Myślę, że korzystanie z samochodów elektrycznych obecnie bardzo przypomina
korzystanie z naszych smartfonów – jeśli
korzystamy aktywnie, wręcz intensywnie,
to iPhone nie wytrzyma całego dnia na
akumulatorze, jednocześnie zachowując
pewien racjonalizm, oszczędność, jesteśmy
w stanie osiągnąć wyniki nawet dłuższe niż
jeden dzień. I tak na co dzień mój iPhone
12 Pro wytrzymuje właśnie od rana do
wieczora, ale przy różnego rodzaju wyjazdach często doładowuję go w pociągu
z gniazdka czy też sięgam po powerbank.
Tak też jest z samochodami elektrycznymi. Porsche Taycan 4S w mieście potrafi
przejechać znacznie ponad 400 km na
jednym ładowaniu, co w moich warunkach spokojnie wystarczyłoby właściwie
na cały tydzień jazdy z domu do biura, po
mieście i okolicy. Natomiast poza miastem
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ten zasięg spada przy intensywnej jeździe
z prędkościami autostradowymi, a zwłaszcza przy chęci zobaczenia jego dynamiki,
jak to się robi w samochodzie testowanym.
Trzeba mieć tego świadomość przy zakupie
i wiedzieć, że te podstawowe dane o zasięgu
tego nie ujmują. Tak jak nie ujmują tego dane
na stronie producentów smartfonów. Nie
mówiąc o wynikach spalania w wielu samochodach dostępnych na rynku.
Plusem jest przede wszystkim to, że sieć ładowarek jest naprawdę spora. Owszem, wciąż
musimy je wyszukiwać lub wiedzieć, gdzie są.
Natomiast są praktycznie wszędzie, często
w bardzo dogodnych pozycjach. Ładowanie
przy centrum handlowym czy w miejscach
użyteczności publicznej pozwala połączyć
proces ładowania z tym, co i tak chcielibyśmy
w danym czasie zrobić. Czas jednak przejść do
garażu i naszego ładowania na co dzień.
Wielkim atutem elektryków jest fakt, że na
stację benzynową możemy się udawać jedynie na kawę w podróży czy na myjnię, ale nie
musimy już tankować. Jako że od lat korzystamy z samochodów spalinowych, jesteśmy
do tej czynności przyzwyczajeni. Natomiast
mając garaż i samochód elektryczny, o stacji
benzynowej zapominamy. Przyjeżdżamy samochodem z pracy, podłączamy go do ładowania,
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rano mamy naładowany. Wystarczy wejść w nawyk i za chwilę okazuje się, że
nasz samochód „zawsze ma pełny bak”. Tymczasem podróżując samochodem
spalinowym, często mam tak, że jeżdżę przez kilka dni, finalnie trafiam na
rezerwę i jestem już w takim momencie, że muszę intencjonalnie jechać na
stację benzynową. My o tym zapominamy, sieć stacji benzynowych jest dość
gęsta, ale wciąż to tankowanie często wiąże się z pokonaniem jakiejś trasy
– w moim przypadku to jest 6 km w jedną stronę i też jakimś czasem spędzonym na tym dojeździe i tankowaniu. Tak, wciąż nieporównywalnie krótszym,
ale zapominamy, że ten proces i tak istnieje. Gdy ładowarkę mamy w garażu,
to przynajmniej na co dzień odpadają nam wizyty na stacjach. Sam jeżdżę
przez większość roku wokół komina – mam 1–2 trasy w miesiącu i to takie
na 120 km i kilka dłuższych wyjazdów w roku. Oczywiście każdy ma inny styl
życia, ale wiele osób właśnie sporadycznie przemieszcza się na dłuższych trasach – a to jeszcze mocniej uzasadnia sensowność posiadania samochodów
elektrycznych już teraz.
Jak wygląda to ładowanie w domu? W swoim garażu przezornie zamontowałem złącze siłowe, które daje mi możliwość ładowania z prędkością
11 kWh/h. W pełni naładowany Taycan był po ok. 9 godz. (z 13% do 100%).
A przybliżony koszt takiego ładowania to około 45 PLN przy mojej taryfie
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w Tauronie. To tak, jakby Taycan palił ok.
2 l benzyny na 100 km przy obecnych
cenach paliwa. Umówmy się, że kupując
Porsche, raczej cenami paliw się nie przejmujemy, a przynajmniej nie tak bardzo
jak w przypadku pojazdów budżetowych.
Natomiast ta kwota jest atrakcyjna. Ale
jednocześnie też jest znacząca, zwłaszcza gdy przyjdzie nam ładować często,
a rachunek zobaczymy po miesiącu czy
dwóch. Jeżdżąc elektrykiem, nie jeździmy
za darmo, na ten moment eksploatacja
jest tańsza pod wieloma względami, ale
nie darmowa.
Moje ładowanie w domu odbywało
się za pomocą Porsche Mobile Charger Connect – to ładowarka, którą
możemy zabrać ze sobą i umożliwia
ładowanie właśnie z gniazda siłowego.
Ładowarka, dla której przewidziany jest
uchwyt montażowy w garażu, która ma
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wyświetlacz rodem ze smartfona, a nawet
Wi-Fi i pozwala na programowanie ładowania, ustawianie mocy itd. Jeśli nasza instalacja energetyczna jest przystosowana do 22
kWh i wykupiliśmy w naszym Porsche taką
dodatkową opcję możliwości ładowania z tą
prędkością, to będziemy mieli samochód
naładowany do pełna w mniej niż 5 godz.
Generalnie Porsche Mobile Charger
Connect to rozwiązanie praktyczne
i wygodne, ale zdecydowanie, gdy już na
stałe będziemy mieć elektryka w garażu,
warto pomyśleć o wallboxie. Takim jak
Porsche Home Energy Manager. Dzięki
temu taka ładowarka wygląda estetycznie i jest bardziej praktyczna. Zarówno
Porsche, jak i wielu innych producentów
aut elektrycznych, oferuje wsparcie przy
zakupie i instalacji takich ładowarek. Na
początek odpowiednia osoba do nas
przyjedzie, sprawdzi naszą instalację elektryczną, zweryfikuje, czy możemy uzyskać
odpowiednią moc. Być może będziemy
musieli poprosić naszego dostawcę energii
o zmianę parametrów czy wykonać jakieś
poprawki w instalacji. Później oczywiście
osoba z uprawnieniami zamontuje nam
taką ładowarkę. Warto powierzyć to specjalistom, choćby w trosce o bezpieczeństwo
i gwarancję. Także przy zakupie samochodu
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należy porozmawiać z przedstawicielem dealera o konkretnej, przeznaczonej dla nas ofercie na zakup i montaż takiej stacji ładującej.
Ta prędkość 11 kWh daje pewność, że samochód nam przez noc się naładuje, przy pełnym wykorzystaniu ładowarek czas jest o połowę krótszy,
więc naprawdę takie ładowanie będzie dla nas niezauważalne, zwłaszcza
gdy wyrobimy sobie nawyk podpinania samochodu zaraz po przyjeździe.
Oczywiście optymalnym rozwiązaniem dla elektryka w garażu jest korzystanie z instalacji fotowoltaicznej, a jeszcze lepiej, gdybyśmy zainwestowali
w bank energii. A jak jeszcze będziemy mieszkać w słonecznej Kalifornii, to
tej energii będzie dużo przez cały rok! Jednak posiadanie samochodu elektrycznego w garażu w Polsce, gdzie dysponujemy wyłącznie gniazdem siłowym, również jest możliwe i również jest dość praktyczne. Przy stylu życia
mojej rodziny samochód elektryczny jako drugie auto w rodzinie już teraz
jest pomysłem, nad którym mocno się zastanawiamy, zamiast 5-cylindrowego
diesla. Tydzień z Porsche Taycan pokazał, że to jak najbardziej realne, a nawet
gdyby miał być to główny samochód w domu, to wciąż nie oznaczałoby to
zbyt wielu wyrzeczeń, jeśli chodzi o komfort podróży, zwłaszcza na co dzień.
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X-Plane 11, czyli Microsoft
Flight Simulator 2020 dla Mac
Na świecie istnieją trzy symulatory latania, które są warte rozważenia.
Microsoft Flight Simulator 2020 zapewne znacie lub przynajmniej o nim
słyszeliście. Prepar3D to drugi, tworzony przez Lockheed Martin (tak, ten
Lockheed Martin), który został zbudowany na fundamentach Microsoft
Flight Simulator X z 2006 roku (Lockheed Martin wykupił licencję, prawa
autorskie i kod źródłowy od Microsoftu). Trzeci to najmniej popularny
X-Plane 11, rozwijany przez Laminar Research od 1995 roku. Niedawno
dowiedziałem się, że XP11 istnieje nie tylko na Windows, jak z góry
zakładałem, ale również na macOS oraz Linuxa!

Uwagi
Po pierwsze, X-Plane 12 został już zapowiedziany i powinien pojawić
się w przyszłym roku. Kiedy dokładnie? Nie wiemy! Po drugie, XP11 nie
jest jeszcze przekompilowany dla ARM, więc na Macach z Apple Silicon
wymaga Rosetty. To oznacza, że ma mniejszą wydajność, niż mógłby
mieć, ale ta jest jednocześnie wyższa niż w przypadku MSFS na tym
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samym sprzęcie. Po trzecie, nie testowałem jeszcze XP11 na Mac, ale używam go na Windows. Po rozmowach z paroma osobami dowiedziałem
się jednak, że w zasadzie wszystko działa, poza dodatkami, które nie są
multiplatformowe.

X-Plane 11
X-Plane 11 jest wyjątkowy pod paroma względami. Po pierwsze, jest to
uznany za najlepszy symulator dla samolotów typu GA (general aviation,
czyli np. typu Cessna 152). Po drugie, za darmo z grą dostarczonych jest
wiele samolotów, lepszych lub gorszych, w cenie tych 60 EUR, które przyjdzie nam zapłacić. Jednym z tych samolotów jest wyjątkowy Boeing 737800, ale o nim za chwilę. Po trzecie, X-Plane jest niesamowicie modularny,
co daje mu kilka wyjątkowych cech.

Ja
Osobiście, przynajmniej obecnie, preferuję symulować latanie samolotami pasażerskimi. Może kiedyś mi się to zmieni, ale zależy mi na możliwie
dużym realizmie. W MSFS2020 na początku latałem sporo na pokładzie
Airbusa A320neo, ale zmodyfikowanego przez FlyByWire tzw. „modem”,
czyli dodatki modyfikujące i poprawiające jego zachowanie, systemy
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i wiele innych kwestii. FlyByWire (FBW) nazywa ten mod A32NX i rzeczywiście jest świetny, ale obecnie brakuje mu jeszcze kilku funkcji. Niestety,
ze względu na fakt, że nie jest to mod pisany w C++, jak inne samoloty
w grze, to jest bardzo słabo zoptymalizowany i granie w rozdzielczości 4K
powoduje u mnie spadek fps (klatek na sekundę) do nieakceptowalnego
poziomu. W zasadzie powinienem mówić tutaj o klatkach na minutę. Spędziłem też kilka chwil w 747-8 od Asobo z SaltyMod dla niego oraz w 78710 z modem Heavy Division. Ale to nie to…
Na szczęście w MSFS dostępny jest genialny CRJ od Aerosoftu (wideo),
w czterech odmianach – CRJ-550, -700, -900 i -1000. To nie jest odrzutoiec typu „study–level” (co oznacza, że poziom odwzorowania systemów
pokładowych nie odpowiada rzeczywistości), ale jest bardzo wysokiej
jakości. Znacznie lepiej odwzorowany jest natomiast PMDG Douglas DC-6,

o którym nagrałem wideo kilka miesięcy temu. W międzyczasie najwięksi
gracze na rynku obecnie pracują nad takimi maszynami jak A320CEO
(Fenix Simulations), Boeing 737-800/900, Boeing 777-200/300 i Boeing 747-8
(PMDG), Dash-8 Q300/400 (Milviz) czy Boeing 787-9 Dreamliner (Quality
Wings). To będą płatne samoloty i będą dostępne do kupienia dopiero,
gdy Asobo/Microsoft udostępnią im wszystkie niezbędne narzędzia. To
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oznacza, że dalej czekamy… Podpowiem jedynie, że PMDG 737-800/900
jest tworzony od przeszło roku i pojawi się „być może w styczniu”. Firma
zresztą niedawno zdradziła, że prosty debugging problemu, który zajmuje
im 3 minuty w Prepar3D, wymaga 4 programistów i 40 godzin pracy pod
MSFS2020. Niewiarygodne…
Oprócz powyższego doświadczyłem jeszcze jednego problemu z Flight
Simulator 2020 Microsoftu. Otóż, jeśli przypadkiem padną serwery logowania Xboxa, co im się zdarzyło ostatnio czterokrotnie akurat, gdy chciałem
latać (czyli nie wiem, ile razy padły w rzeczywistości), to nic nie poradzimy
– trzeba czekać. Takie życie w świecie online.
Na koniec jeszcze dodam, że od paru miesięcy latam w zasadzie wyłącznie na sieci VATSIM. To sieć wirtualnych kontrolerów lotu, którzy kierują
wirtualnym ruchem powietrznym, w którym dziennie latają tysiące osób.
Latanie na VATSIM-ie oznacza kilka rzeczy. Po pierwsze, immersja jest
zdecydowanie poprawiona. Po drugie, są ludzie, z którymi komunikujemy
się głosowo non stop (lub słuchamy komunikacji innych). W praktyce to
multiplayer lub nawet zaryzykowałbym twierdzenie, że to MMORPG. Po
trzecie, VATSIM jest multiplatformowy, więc latają na nim osoby z Prepar3D,

SOFTWARE

247

X-plane 11 i Microsoft Flight Simulator 2020, a my ich wszystkich widzimy,
gdy lecimy lub poruszamy się po lotnisku. Po czwarte, są to osoby, które
mają pojęcie, co robią.
PS. Jest jeszcze jeden problem, o którym zapomniałem wspomnieć. Otóż
Asobo/Microsoft regularnie wydają uaktualnienia do MSFS-a, za co należą
się brawa, ale niestety te uaktualnienia często powodują, że płatne dodatki
(samoloty) przestają działać prawidłowo, jak często dzieje się np. z CRJ-em,
i trzeba potem czekać kilka dni lub tygodni na poprawki, co jest frustrujące.

Boeing 737-800 i Zibo Mod
Do X-plane 11 stworzono mod, który nazwano Zibo Mod. To darmowa
modyfikacja dla fabrycznego Boeinga 737-800, która doprowadza go do
poziomu study-level. Jest na tyle niesamowity, że nie jestem nadal w stanie uwierzyć, że to darmowy dodatek! Można go pobrać tutaj i opcjonalnie jest też do niego instalator. Poziom immersji w tym samolocie jest
ogromny, a odwzorowanie systemów naprawdę zaskakujące. Fakt, że Zibo
jest tak dobry, jak jest, powoduje, że można wydać tylko 60 EUR i mieć
świetną platformę do latania na VATSIM-ie.
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Modularność
Ponieważ X-Plane 11 jest modularny, to każdy może tworzyć dla niego
dodatki, za pomocą których można rozszerzać, poprawiać lub zmieniać
grę. MSFS2020 oferuje deweloperom zdecydowanie mniejsze możliwości
i utrudnia im życie w większym stopniu. Tę modularność przeniesiono
również na lotniska, które są w grze. Otóż są one edytowalne przez każdego z nas. Jeśli więc chcemy polecieć z Warszawy i zauważymy, że na
lotnisku coś jest niewłaściwie oznaczone lub brakuje np. pasa startowego,
to możemy to poprawić, trochę na takiej samej zasadzie, jak można wprowadzać poprawki do Waze’a. Dzięki temu większość lotnisk jest na bieżąco
aktualizowana, aby były takie, jak w prawdziwym życiu, a to z kolei ułatwia
latanie na VATSIM-ie, bo kontrolerzy spodziewają się, że wiemy, gdzie i jak
poruszać się po lotnisku.

X-plane 11 + Zibo Mod i co jeszcze?
Podstawowy pakiet dla gracza, który chce latać na VATSIM-ie na pokładzie
np. darmowego Boeinga 737-800 z Zibo Mod, nie jest drogi i składa się
z następujących pozycji:
• X-Plane 11 – 60 EUR,
• Active Sky XP – pogoda na żywo – 36 EUR,
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• ALES v2 – poprawione tekstury do lotnisk – 21 USD,
• X-Camera – poprawiony system kamer – 15 USD,
• xVision 2 – poprawione chmury i grafika – 23 EUR.
Kluczowe są pierwsze dwie pozycje i ewentualnie X-Camera, dla wygody,
a reszta to kosmetyka. Dla pełniejszej immersji można jeszcze zainteresować się Ground Handling Deluxe oraz SAM WorldJetyways. A osobom,
które patrzą w przyszłość i szukają więcej pozycji study-level dla XP11, to
mogę polecić ToLiSS Airbus A340-600, A319 i A321 wraz z rozszerzeniem
do silników Neo, a fanom Boeinga ponoć genialnego FlightFactor Boeing

767 Professional oraz Boeing 757 version 2 Professional. Jako przykład
imponującego modelowania systemów, na przykładzie ToLiSS A340-600,

zapraszam do tego wideo.
Jak zwykle, zapraszam z pytaniami, a jak chcecie wspólnie polatać na VATSIM, to bardzo chętnie powiększymy nasze grono wirtualnych pilotów.
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Guardians of The Galaxy
– kosmiczna historia
Po serii bardzo dobrych adaptacji komiksów Marvela na konsolach
zaczęły pojawiać się gry. Spider-Man był świetny, natomiast Avengers
okazało się bardzo przeciętnym tytułem. Guardians of The Galaxy
wraca do poziomu gry Insomniac, oferując świetną przygodę dla
wyłącznie jednego gracza.
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Obawiałem się mocno, że Strażnicy Galaktyki będą przeciętni. Trailery nie
zachęcały, podobnie zresztą jak fakt, że stał za nimi ten sam producent
i wydawca, co za konsolowym Avengers. Tym razem obrano jednak zupełnie inny kierunek i o ile adaptacja losów Iron Mana, Kapitana Ameryki
i Thora była nastawioną na grind i mikrotransakcje, powtarzalną produkcją, o tyle Guardians of The Galaxy stawia na pierwszym miejscu historię.
To o tyle zaskakujący wybór, że mając do dyspozycji tak zróżnicowany
zespół bohaterów, spodziewałem się położenia nacisku przede wszystkim
na akcję. Tej jest sporo, jednak za każdym razem odpalałem Strażników
przede wszystkim po to, by posłuchać doskonałych dialogów i odkrywać
ich dalsze losy. Co więcej, uważam Guardians of The Galaxy za jedną z najlepszych gier, w jakie w tym roku grałem – i to pomimo faktu, że do doskonałości brakuje jej naprawdę sporo.
W grze wcielamy się w Petera Quilla, czyli Star-Lorda, lidera samozwańczych Strażników Galaktyki. Pozostałe postacie, czyli Drax, Gamora,
Rocket i Groot, towarzyszą nam niemal przez cały czas, ale nie możemy
ich bezpośrednio kontrolować. Podczas walki i eksploracji wydajemy im
polecenia, prowadzimy też z nimi mnóstwo rozmów. Bohaterowie nie są
wzorowani na tych z filmów i choć w grze znajdziemy odniesienia do MCU
oraz stroje, które z niego pochodzą, nie ujrzymy tu twarzy Chrisa Pratta (co
akurat jest zaletą), Zoey Saldany czy Davida Bautisty. Dla osób znających
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filmy może to być lekkie zaskoczenie, jednak
dzięki temu autorzy dostali więcej swobody
w opowiadaniu własnej i niezależnej od MCU
historii. Uważam to za dobry wybór, zwłaszcza że bohaterowie są świetnie napisani,
każda postać ma dobrze zarysowane tło
i motywacje, a znajdowane notatki czy przedmioty tylko je uzupełniają. Nie sposób nie
uśmiechnąć się, słuchając Draxa reagującego
z kamienną twarzą na zaczepki Gamory czy
Rocketa, pomstującego na innych bohaterów kwiecistym językiem (aczkolwiek w grze
nie uświadczymy wulgaryzmów, nie są tu do
niczego potrzebne). O dziwo polski dubbing
nie jest najgorszy, choć posłuchałem go tylko
z recenzenckiego obowiązku – grę przechodziłem z dialogami po angielsku i tak brzmi
ona zdecydowanie lepiej i bardziej naturalnie. Pierwszy raz doświadczyłem też tego, że
gra jest przegadana i to dosłownie. Dialogi
w ogóle mnie nie nudziły, natomiast jest ich
tyle, że aż urywały się, gdy dochodziłem do
kolejnych miejsc, w których fabuła postępuje
do przodu i na przykład zaczyna się dialog
z inną postacią. Bohaterowie rozmawiają właściwie bez przerwy, wypełniając tak zarówno
eksplorację, walkę, jak i nasze szukanie znajdziek (nawet komentują to, dlaczego wybieramy okrężną drogę). W dialogach możemy
uczestniczyć aktywnie, co niejednokrotnie
ma niewielki wpływ na przebieg akcji, rzutuje
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to też na relacje z członkami drużyny, niemniej finalnie jest to równie nieodczuwalne, co w grach Telltale Games. Mimo ogólnego komediowego
wydźwięku fabuły nie zabrakło tu poważnych momentów i podnoszenia
tematów na tyle trudnych, że zwyczajnie się tego po Strażnikach nie spodziewałem. Tym bardziej jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze to wyszło
– ośmielę się stwierdzić, że fabuła gry jest lepsza niż w obu filmach z MCU.
Podczas podróży przez galaktykę odwiedzimy różnorodne miejsca, do niektórych też będziemy wracać, ale w kwestii potyczek z przeciwnikami nie
odczujemy już takiego zróżnicowania. Każda walka toczy się na zamkniętej
arenie, która wypełnia się falami wrogów. Po pokonaniu ich dostajemy
doświadczenie, które następnie wydajemy na nowe umiejętności członków drużyny. Każdy bohater ma cztery specjalne zdolności, które można
wywołać w czasie potyczek – są dopasowane do charakteru postaci, Drax
polega na sile fizycznej i ogłusza wrogów, Groot natomiast potrafi uwięzić
ich w swoich konarach. Ponadto zbieramy też surowce, dzięki którym ulepszamy protagonistę, dając mu więcej punktów zdrowia, przyspieszając stygnięcie broni czy zwiększając zasięg uników. Broń Star-Lorda ma też cztery
specjalne tryby strzału, użyteczne w walce i pozwalające na pokonywanie
nowych przeszkód. Nie jest tego może wiele, ale Guardians of The Galaxy
to nie RPG, a gra akcji, w której rozwój ma drugorzędne znaczenie. Sama
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walka wypada średnio, głównie za sprawą przeciętnego balansu. Oponenci
są gąbkami na pociski, przez co starcia są długie i momentami monotonne.
Jednocześnie wrogowie nie stanowią zbyt dużego zagrożenia nawet na
najwyższym poziomie trudności. Szkoda, że producent nie zdecydował się
na skrócenie pasków zdrowia obu stron konfliktu i nie zmniejszył liczby
wrogów, z jakimi jednocześnie się mierzymy. Może to ograniczyłoby chaos,
w którym wydajemy polecenia towarzyszom broni trochę na ślepo, bo
namierzenie konkretnego wroga w wirze walki jest naprawdę trudne. Dużo
więcej frajdy daje eksploracja świata, zmieniającego się właściwie co rozdział. Od czasu do czasu trzeba wymyślić, jak pokonać jakąś przeszkodę
z pomocą jednego z towarzyszy, innym razem zostajemy zaskoczeni
załamującą się pod nami podłogą czy trafieniem za stery Milano, naszego
statku powietrznego.
Gra oferuje naprawdę wiele możliwości konfiguracji, podoba mi się
zarówno mnogość ustawień dotyczących poziomu trudności, jak i dostępności. Język gry oraz dialogów da się ustawić jeszcze przed rozpoczęciem
rozgrywki, co nie jest standardem. Do wyboru mamy też trzy tryby graficzne, od wydajności (czyli obniżenia detali i rozdzielczości, ale i dążenia do 60 FPS), przez wyższą jakość obrazu po raytracing, skutkujący
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obniżeniem odświeżania do 30 FPS. Guardians of The Galaxy nie jest grą
szybką, za to z pewnością ładną, dlatego grałem z podniesionymi ustawieniami graficznymi (po kilku rozdziałach włączyłem raytracing i tak już
zostało do końca). Lokacje są bardzo interesująco zaprojektowane, nie
brakuje kolorów, dziwnych obiektów i ogromnych przestrzeni wypełnionych na przykład lewitującymi w powietrzu skałami porośniętymi trawą.
Miejscami czułem się, jakbym ogrywał ponownie Jedi: Fallen Order, gdzie
bohater również przemierzał kolejne planety, które diametralnie się od
siebie różniły. Sama konstrukcja poziomów jest jednak mało wysublimowana, miejscami ścieżka się rozgałęzia, by poprowadzić nas do ukrytych
zasobów czy stroju dla bohaterów, ale gra jest liniowa i nie ma tu możliwości wybrania prawdziwie alternatywnej ścieżki. Design postaci wypada…
różnie. O ile wszyscy bohaterowie fabularni mają świetne modele i niemal
równie dobre animacje, to już przeciwnicy wyglądają mniej wyraziście,
choć nie brakuje tu różnych stworów, to podczas potyczek często walczymy z kilkunastoma, dokładnie takimi samymi przeciwnikami. Odrobina zróżnicowania modeli z pewnością wyszłaby grze na dobre. Tym, co
wypada genialnie, jest oprawa dźwiękowa. Oprócz niezłych motywów
muzycznych mamy też masę utworów z lat osiemdziesiątych, które
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towarzyszą nam głównie podczas walki, choć pojawiają się też w przerywnikach filmowych.
Dawno nie grałem w grę, która jednocześnie mnóstwo rzeczy robi dobrze,
ale wykłada się na jednym z głównych elementów. Guardians of The
Galaxy ma bardzo przeciętną walkę, co jest o tyle dziwne, że stanowi
ona sporą część rozgrywki. Z drugiej jednak strony nadrabia wszystkim
innym: świetną grafiką, oprawą dźwiękową, pięknymi lokacjami, a przede
wszystkim fabułą. Historia Strażników Galaktyki została świetnie napisana,
a liniowa rozgrywka ułatwiła twórcom opowiedzenie jej dokładnie tak,
jak tego chcieli. Chciałbym, by więcej studiów zdecydowało się na właśnie
takie tytuły: skierowane do jednego gracza, pozbawione otwartego świata
i mikrotransakcji, a przede wszystkim mające do zaoferowania coś więcej
niż kilka skleconych ze sobą mechanik.
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Wyłączanie automatycznej
funkcji Obraz w obrazie
Choć wielu z nas ucieszyło się, gdy funkcja Obraz w obrazie (Picturein-Picture lub w skrócie PiP) zawitała w iOS i iPadOS na dobre, to być
może nie zawsze chcielibyśmy z niej korzystać. A domyślnie jest ona
automatycznie uruchamiana za każdym razem, gdy wychodzimy
z aplikacji, która akurat odtwarza jakiś materiał wideo.

Istnieje bardzo prosty
sposób, żeby wyłączyć
to zachowanie. W tym
celu włączamy Ustawienia i przechodzimy do
Ogólnych.
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Z drugiej grupy od

Tutaj mamy jeden

Jeśli go wyłączymy,

góry wybieramy

przełącznik odpo-

to będziemy mieli

Obraz w obrazie.

wiedzialny, jak sama

w końcu spokój z pozo-

nazwa wskazuje, za

stającym okienkiem.

automatyczne włączanie Obrazu w obrazie.

Oczywiście, żeby przywrócić automatyczne działanie tej funkcji, musimy
z powrotem włączyć wspomniany wcześniej przełącznik.
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Historia lubi się powtarzać
Dla twórcy nie ma chyba gorszej kary niż utrata kontroli nad swoim
dziełem.

W
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W biografii Steve’a Jobsa zawsze najbardziej poruszała mnie chwila, gdy
musiał opuścić Apple. Jest coś tragicznego w utracie kontroli nad swoim
dziełem. Jeszcze bardziej tragiczny jest jednak sposób, w jaki twórca
owej kontroli jest pozbawiany – zazwyczaj ktoś uzurpuje sobie prawo
do tego, by z takich czy innych względów ogłosić twórcę niezdolnym do
godnej opieki nad swoim wytworem. Biznes w takich przypadkach nie
kieruje się sentymentami, transakcja jest transakcją i nikt nie zastanawia
się nad tym, czy ktoś poczuje się dotknięty. Tu nie obowiązują żadne
zasady, nikt nie wstydzi się swoich działań. Bezsenne noce przeplatane
wyrzutami sumienia nie wchodzą w grę. Żeby być w wielkim biznesie,
trzeba mieć w sobie coś z psychopaty. Inaczej rekiny wyczują krew
i będziemy następni w kolejce do odstrzału. Im wyżej się wspinamy, tym
łatwiej się spada. I nikomu nie można wierzyć.
Wspominam o Jobsie, bo to przykład z naszego podwórka, ale myślami
jestem zupełnie gdzie indziej – trochę inny sąd, trochę inna ława przysięgłych i kat, ale rezultat podobny – uzurpacja władzy nad wytworem
czyjejś pracy. I to w bardzo spektakularny sposób.
Przeczytałam kilka dni temu artykuł, traktujący
o dwudziestoleciu „Harry’ego Pottera”, przygotowywanym przez HBO. Zarówno aktorzy, jak i pozostali członkowie ekipy uczestniczącej w powstaniu

Wspominam o Jobsie, bo
to przykład z naszego

i produkcji filmów o małym czarodzieju spotkają
się ponownie, by uczcić dwudziestolecie ekranizacji pierwszej części przygód Harry’ego Pottera.

podwórka, ale myślami

Wszyscy, poza autorką serii, czyli J.K. Rowling, która

jestem zupełnie gdzie

w ostatnich latach urosła w internecie do miana

indziej – trochę inny sąd,

wroga publicznego numer jeden.

trochę inna ława przysię-

Wydawałoby się, że autorka książek, na których

głych i kat, ale rezultat

wychowały się miliony dzieci na całym świecie, jest

podobny – uzurpacja wła-

osobą cenioną i szanowaną. Jednak nie wszystko

dzy nad wytworem czyjejś
pracy. I to w bardzo spektakularny sposób.

jest tym, na co wygląda. Wielokrotnie mówiłam, że
łaska pańska na pstrym koniu jeździ i w tym przypadku powiedzenie to sprawdza się bez pudła.
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Problemy z J.K. Rowling i „Harrym Potterem” narastały powoli. Na początku
fascynacji cyklem od książek zaczęły odżegnywać się bardziej konserwatywne instytucje religijne, twierdząc, że namawiają one do praktykowania
czarnej magii, propagują pogaństwo i narażają niewinne dzieci na zakusy sił
szatańskich. Następnie na autorkę obraziły się młode środowiska pogańskie
za to, że… za mało propaguje ich religię i alternatywny styl życia. Chwilę
potem przyłączyły się do tego chóru głosy wytykające J.K. Rowling, że
w jej książkach nie ma wystarczającej reprezentacji rasowej i genderowej.
Wisienką na torcie jest trwający od długich miesięcy najazd środowisk
transgender, które uczyniły z Rowling wroga publicznego numer jeden.

Wydawałoby się, że autorka książek, na których wychowały się
miliony dzieci na całym świecie, jest osobą cenioną i szanowaną. Jednak nie wszystko jest tym, na co wygląda. Wielokrotnie mówiłam, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i w tym
przypadku powiedzenie to sprawdza się bez pudła.

Twitterowy lincz doprowadził do ostentacyjnego palenia jej książek
i sprowokował właścicieli księgarni do składania oświadczeń, że nie
będą zamawiać ani sprzedawać jej utworów, ze względu na wyrażane
przez nią poglądy. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że w dzisiejszych czasach internet to władza bezwzględna i ostateczna – potępienie
w internecie przekłada się na realne kroki podejmowane w realnym
świecie – na przykład wykluczenie autora z celebracji jego utworu.
Wszystko po to, by przypodobać się internetowej publice.
W powyższej sytuacji dostrzegam dwa podstawowe problemy, a pierwszym z nich jest realność przedstawionych zarzutów. Jak to w sieciach
społecznościowych bywa, większość partycypujących nie zgłębia tematu
ani nie sprawdza prawdziwości oskarżeń, kierując się głównie opiniami
innych użytkowników. Trochę jak debatowanie nad clickbajtowym tytułem bez przeczytania treści artykułu. Emocje rosną, a sytuacja wymyka
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się spod kontroli. Mało kto pokusił się o przeczytanie oryginalnego eseju
J.K. Rowling, w którym autorka wyjaśnia swoją postawę, wszyscy za to
przeczytali setki subiektywnych komentarzy nawołujących do linczu,
bojkotu czy nawet morderstwa. Tekst jest dość długi i wymaga czytania
ze zrozumieniem, więc zdecydowanie nie wpisuje się w realia internetu
– zainteresowani aferą mogą go przeczytać tutaj, co zdecydowanie polecam. Co jeszcze bardziej interesujące, Emma Watson i Daniel Radcliffe
– odtwórcy głównych ról w serii – natychmiast zdystansowali się od J.K.
Rowling, by nie zostać wciągniętymi w niebezpieczny wir internetowego
hejtu, który mógłby błyskawicznie zrujnować ich kariery.
Drugim z głównych problemów jest kwestia uczciwości, sprawiedliwości dziejowej, czy jak kto chce nazwać ten proces. Jeśli uważamy, że
twórca dzieła (czymkolwiek by nie było) jest osobą niegodną szacunku
i działającą na niekorzyść jednostki czy grupy społecznej, najprostszą
metodą wymierzenia sprawiedliwości jest rezygnacja z użytkowania jego
wytworu. W tym przypadku, w ramach protestu, wystarczyłoby nie kupować książek autorki, z której poglądami się nie zgadzamy. Niekoniecznie
w tym celu należy organizować protesty przed jej domem i publikować
adres w internecie. Zwłaszcza że takie postępowanie uderza nie tylko
w „winnego”, ale również w jej rodzinę, a przede wszystkim w dzieci, które
z całą sprawą nie mają nic wspólnego. Ale jak to bywa w internecie, nieważne, kto oberwie rykoszetem. Najważniejsze jest poczucie władzy.
Głosowanie portfelem to jedno, jednak wyłączenie autora z celebracji
dzieła to zupełnie inna kwestia. Wykluczenie autora jest działaniem niehonorowym (nawet jeśli autor wyraża pogląd, że osoba płci biologicznie
żeńskiej powinna być nazywana kobietą, nie zaś „osobą, która menstruuje”), ale czego spodziewać się po branży, w której nikt nie waży się
tknąć kury znoszącej złote jajka. Nikt nie pokusi się o głosowanie portfelem w przypadku konglomeratu książek i filmów przynoszących miliony
rocznie. Weźmiemy więc produkt, który uwielbiają ludzie na całym świecie i udawajmy, że jego autor nie istnieje. Tak po prostu, żeby nie narazić
się internetowej władzy. To samo tyczy się aktorów i całego zespołu
uczestniczącego w celebracji dwudziestolecia. Najwyraźniej nie przeszkadza im fakt, że ich życie i kariera zbudowane zostały dzięki książkom

FELIETONY

266

Wykluczenie autora jest działaniem niehonorowym (nawet
jeśli autor wyraża pogląd, że osoba płci biologicznie żeńskiej
powinna być nazywana kobietą, nie zaś „osobą, która menstruuje”), ale czego spodziewać się po branży, w której nikt nie
waży się tknąć kury znoszącej złote jajka.

napisanym przez J.K. Rowling. Autor zrobił swoje, autor może odejść. Bo
przecież cały cykl został już napisany, drugi raz pisać go nie trzeba.
Rzeczą absolutnie niesamowitą jest obserwacja tego procesu na przestrzeni dziesięcioleci. Od początku do końca. Od startu kariery, przez
osiągniecie statusu ikony, aż do upokorzenia i detronizacji. I zastanawiam się, dlaczego ludziom tak łatwo ferować wyroki i jak niesamowicie
krótka potrafi być pamięć zbiorowa.
Bo zanim J.K. Rowling stała się rozpoznawaną na całym świecie autorką
cyklu o „Harrym Potterze”, była bitą i zdradzaną kobietą (osobą, która
menstruuje, jak kto woli), samotną matką żyjącą z zasiłku, mieszkającą
w finansowanym przez opiekę społeczną mieszkaniu, ledwie wiążącą
koniec z końcem i liczącą każdy grosz do końca miesiąca.
Teraz zaś postrzegana jest jako obrzydliwie bogata, radykalna, transfobiczna feministka, która nie zasługuje na powietrze, którym oddycha.
Historia lubi się powtarzać i nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia opowieść
o tym, że władza internetu rozciąga się daleko poza jego wirtualne granice.
Szkoda tylko, że z taką samą skutecznością nie działa w innych aspektach
naszego życia, zwłaszcza tych, które naprawdę potrzebują interwencji.
Moim zdaniem należy albo oddać autorowi, co autorskie, albo zagłosować portfelem. Stanie rozkrokiem nad wyrwą w internecie nie jest specjalnie eleganckie i pokazuje jasno, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to
chodzi o pieniądze.
Ale to już nic nowego.
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Małe światy
Idąc wieczorem na spacer, lubię spoglądać w rozświetlone okna. Za
każdym z nich kryje się mały świat, a szczególnie zachęcająco wyglądają
w okresie świątecznym.

P
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Po przyjeździe do Anglii zadziwiło mnie to, że święta zaczynają się już
w sierpniu, kiedy to na półkach supermarketów pojawiają się pierwsze
sezonowe renifery i bałwanki. Praktyka ta jest przedmiotem żartów, które
nie cichną przez co najmniej pół roku. To świetny temat do angielskiego
gadania o niczym – w końcu ileż można rozmawiać o pogodzie.
Prawdziwy okres świąteczny zaczyna się zaraz po 5 listopada, czyli po Guy
Fawkes Day. Wtedy to wielu tubylców uważa za całkowicie usprawiedliwione wyciąganie ozdób z garażu oraz rozpoczęcie dekorowania fasad
domów światełkami i projektorami.
Po 16 latach zdążyłam się już do tego przyzwyczaić, a nawet polubić, chociaż sama nie zaczynam świątecznego ozdabiania tak wcześnie. Z prozaicznego powodu – jeśli zacznę na początku listopada, dekoracje znudzą mi
się, zanim jeszcze nadejdą właściwe święta. Więc staram się wypośrodkować rutynę pomiędzy angielskimi dwoma miesiącami a polskimi dwoma
tygodniami. Jak na razie idzie mi całkiem nieźle.
Wracając jednak do tytułowych okien. W okresie świątecznym charakter małych światów, egzystujących za zaciągniętymi kurtynami, staje się
dużo bardziej widoczny. Od razu można poznać, w którym domu mieszkają małe dzieci, a w którym starsze lub sami dorośli. Jeśli można mówić
o magii świąt w kontekście dekoracji, nic tak nie pobudza wyobraźni, jak
charakter domu wylewający się na zewnątrz – na fasady, trawniki, okoliczne drzewa i krzaki. Oczywiście część aranżacji kierowana jest aktualną
modą i trendami, niektóre jednak to prawdziwie perełki.
Na mojej ulicy mieszkają prawdziwi fani świątecznych dekoracji. Mówię:
ulicy, ale lepszym określeniem byłoby osiedle domów jednorodzinnych.

W okresie świątecznym charakter małych światów, egzystujących za zaciągniętymi kurtynami, staje się dużo bardziej
widoczny. Od razu można poznać, w którym domu mieszkają
małe dzieci, a w którym starsze lub sami dorośli.
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W Anglii podstawą funkcjonowania są małe społeczności, więc sąsiedzi
trzymają się ze sobą całkiem blisko. Nie ma to nic wspólnego z idylliczną wizją kinematograficzną, bo raczej nie śpiewają „Kumbaya”, stojąc
w kręgu i trzymając się za ręce, ale wsparcie i motywację zawsze można
znaleźć. W pierwszym roku po przeprowadzce nie mogłam wyjść ze
zdumienia, gdy wieczorową porą udałam się na spacer z psem. Zastanawiałam się nawet, czy sąsiedztwo wystosowało
jakiś okólnik, w którym zostaliśmy pominięci, bo
w ciągu jednego dnia większość domów zmieniła

W pierwszym roku po prze-

się w błyskające i kolorowe dzieła sztuki. Zrobiliśmy sobie nawet rodzinny spacer w bliższe i dalsze

prowadzce nie mogłam

rejony, bo nic tak nie wprawia w świąteczny nastrój,

wyjść ze zdumienia, gdy

jak ludzie w świątecznym nastroju. Oglądaliśmy

wieczorową porą udałam się na spacer z psem.

więc okna przystrojone feerią kolorowych świateł, trawniki ozdobione lekko kiczowatymi Mikołajami, reniferami i cukrowymi laseczkami oraz

Zastanawiałam się nawet,

eleganckie migoczące zasłony. W międzyczasie

czy sąsiedztwo wystoso-

zastanawialiśmy się, czy to jakiś spisek formalny,

wało jakiś okólnik, w którym zostaliśmy pominięci,

czy też nieumyślne-umyślne działanie. Mieszkając
tu dłużej, doskonale poznaliśmy ten mechanizm,
który podobny jest do ruszającej w górach lawiny.

bo w ciągu jednego dnia

Wystarczy jeden sąsiad, ten pierwszy, najodważ-

większość domów zmieniła

niejszy, który przystawi drabinę do ściany i zaraz

się w błyskające i kolorowe
dzieła sztuki.

za nim wylegają kolejni, zupełnie jak na znak przyzwolenia wydany niewidzialną ręką.
Jeden z domów zawsze wprawia mnie w zachwyt.
W ciągu dnia nic takiego, zwykły ceglany budynek ukryty w dość zaniedbanych zaroślach. Za
to w nocy, gdy zapalają się lampki, zamienia się

w tajemniczy zamek, na wpół straszny, na wpół romantyczny. A wszystko
to za pomocą ciepłych, biało-żółtych światełek. Prywatnie nazywamy
do domem Halloween i żałujemy, że nie przystraja się tak już pod koniec
października. Mając wyobraźnię dość rozbudowaną, raduję się każdą
historią, którą wymyślę z tym budynkiem w roli głównej. Jego właściciele
prawdopodobnie nie mają bladego pojęcia, ile radości dostarczają szarym przechodniom. A może wiedzą?
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Jeden z domów zawsze wprawia mnie w zachwyt. W ciągu dnia
nic takiego, zwykły ceglany budynek ukryty w dość zaniedbanych zaroślach. Za to w nocy, gdy zapalają się lampki,
zamienia się w tajemniczy zamek, na wpół straszny, na wpół
romantyczny.

Spacerując z psem wieczorową porą, wyobrażam sobie rodziny krzątające się wokół stołu, dzieci bawiące się na dywanie, czasem jakąś
czarodziejską nianię w stylu Mary Poppins, dystyngowanym krokiem
zmierzającą w kierunku drzwi. Z dywanikową torbą i parasolką z papuzią
główką w ręce. Jak szaleć, to szaleć. Każde oświetlone okno to czyjeś
życie, marzenia i sny. Niektóre wywołują na twarzy uśmiech, inne – konsternację, a jeszcze inne estetyczny zachwyt. Za każdym razem obiecuję
sobie, że w przyszłym roku postaram się bardziej, żeby nie odstawać
od reszty. Może jakiś projektor? W końcu teraz do inteligentnego domu
można podłączyć wszystko – nawet święta.
Jedynym minusem w moim regionie jest znikome prawdopodobieństwo
opadów śniegu. Nie jest to niemożliwe – jakieś cztery lata temu spadł
prawdziwy śnieg i poleżał całe dwa dni. Oczywiście nastąpił całkowity
paraliż miasta, ludzie zostawiali samochody, gdzie popadnie i w chmurach białego puchu ruszali do domów na piechotę. Niestety, było to
chyba w marcu, czyli długo po fakcie. A szkoda, bo za białymi świętami
tęsknię od lat.
Kończąc ten rok, wypadałoby sobie pożyczyć, najlepiej czegoś miłego,
ciepłego i puszystego jak kotek. Ja życzę Wam przede wszystkim spokoju. Zdrowia nieśmiało, żeby nie zapeszyć. Ale tak najbardziej, z całego
serca, życzę Wam normalności. Bo tej tak naprawdę brakuje nam
najbardziej.
Wesołych Świąt i szczęśliwego, spokojnego i normalnego Nowego Roku.
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W przededniu nowego
Jak co roku nadchodzi ten dzień w roku, w którym siadam do pisania
ostatniego, świątecznego felietonu. I, jak co roku, nie mogę wyjść
z podziwu, że to nasz kolejnym wspólny rok. Tym razem, znowu, jest też
inaczej. I ten felieton też będzie inny niż poprzednie, bo w końcu należy
oddać ten rok Apple.

C
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Czekając na wiadome
Już nie możemy przecież powiedzieć, że czekamy, aż Apple w końcu
pokaże wszystkomającego MacBooka Pro albo nowe AirPodsy. iMac?
Też można odhaczyć. Większy iMac? To kwestia kilku miesięcy. Reszta?
Zgodnie z obietnicą, do końca roku firma ma przenieść na własne procesory całą swoją linię produktów. I w sumie będzie pozamiatane na
ładnych parę lat. Apple w 2022 roku będzie bardzo przewidywalne. Czy
to źle? Czy już trzeba zaczynać nową dyskusję na temat tego, że ta firma
znowu jest nudna? Bynajmniej. Przewidywalność nie jest zła. Daje spokój
i doceńmy to, bo przypomnę, że przez ostatnich kilka lat wyglądało to
średnio.
Jesteśmy w przededniu – w idealnym czasie – dla wprowadzenia
nowego produktu. Czegoś na miarę Apple Watcha, iPhone’a czy iPoda.
Kiedy Apple zakończy proces przechodzenia na własny krzem, a wkrótce
również na własne modemy, będzie miało wyczyszczone przedpole do
zrobienia tego, co potrafi najlepiej. Firma Tima Cooka wkrótce znowu
powie nam, że czegoś potrzebujemy.

Ten dzień
Z Apple jest trochę tak, że albo chcemy od niego turboinnowacji
– i potem pojawia się taki Touch Bar – albo narzekamy, że jest za drogo
i coś mogłoby nie mieć tego czy tamtego. I wtedy wiecie, co się dzieje
– taniej nie jest, ale za to pojawiają się inne „innowacje”. Tymczasem
Apple robi swoje, a pod rządami Tima Cooka nauczyło się wyciągać
wnioski z popełnianych błędów. Jak mawiał John F. Kennedy:
Chińczycy używają dwóch pociągnięć pędzlem, by napisać słowo „kryzys”. Pierwsze oznacza zagrożenie, drugie – szanse. W czasach kryzysu
uważaj na zagrożenie, ale rozpoznaj też rodzące się szanse.
I w tym właśnie firma Tima Cooka odrobiła wzorcowo lekcję. I wiecie co? O ile dość oczywiste jest

Firma Tima Cooka wkrótce
znowu powie nam, że czegoś potrzebujemy.

dla mnie to, że w ciągu dwóch lat nadejdzie ten
dzień, kiedy Apple znowu pokaże swój produkt
w kategorii, w której do tej pory nie było obecne
– o tyle sporo już dzieje się w tle.
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Zrób to sam
Ogłoszony w listopadzie program samodzielnej naprawy wybranych
sprzętów daje nadzieję na to, że również w pozostałych, dość kontrowersyjnych kwestiach, jak np. ekologia, firma Tima Cooka poprawi nieścisłości. Sam Cook zadeklarował w rozmowie z inwestorami, że do 2025 roku
znikną niezrozumiałe dziś różnice w pakowaniu produktów. Wszystkie
będą pozbawione już plastikowych elementów i folii.

Nie komplikujmy, bo znowu doczekamy się innowacji, której
nikt nie potrzebował.

Wspomniane umożliwienie klientom samodzielnej naprawy sprzętów
ma o wiele więcej sensu niż usuwanie z pudełek ładowarek czy inne,
dziwne ruchy. O ile oczywiście po uruchomieniu sklepu z częściami nie
okaże się, że te kosztują więcej niż nowy produkt! Tak czy owak, kierunek, który obrało Cupertino na kolejny rok, a nawet lata, jest jasny i to
de facto jest to droga bez limitów prędkości. Będą na niej jeszcze liczne
koleiny i nieraz będziemy stali w korkach. Na koniec dnia jednak widać
jasny cel, którym jeszcze lepiej zgra ze sobą ekosystem sprzętu i oprogramowania. I oczywiście branie od nas złotówek, za co tylko się da, ale
to akurat, jak w każdym biznesie. Niespodzianka!
Na nadchodzące święta i Nowy Rok, życzę Wam sadownicy jednego:
umiejętności doceniania i cieszenia się z tego, że znowu możemy
powiedzieć:
Apple jest proste.
Nie komplikujmy, bo znowu doczekamy się innowacji, której nikt nie
potrzebował.
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Jutro będę duży,
dzisiaj jestem mały
Gdy dni zaczynają wyglądać dla mnie jak jedna wielka noc… Gdy
wstaję w nocy i wracam do domu w nocy, jest mi piekielnie trudno
widzieć wiosnę czy lato. Siedząc w szkole, w ławce, na wykładach na
uczelni bliżej nam do przerwy czy wieczornego wyjścia ze znajomymi
niż do tego, jak będziemy dorośli. Jednak każde „dzisiaj” ma znaczenie,
jakie będzie „jutro”.

T
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Teraz jest u mnie okres przygotowawczy do startów, z których pierwszy
jest pod koniec maja. Pierwszy okres przygotowawczy to 12-tygodniowy
blok budowania siły. Budowania siebie. Rano staram się wstać o 5:45, zwlec
się i zapakować do samochodu, by jechać prawie 60 km na pływalnię.
45 minut pływania, by wzmocnić mięśnie, by moje stare ciało było nadal
sprawne. Po szybkim basenowym prysznicu do pracy, gdzie siedzę do
16:00–17:00, powrót 60 km do domu i wieczorem, bo już od dawna jest
ciemno, siadam na rower. Realizuję plan treningowy. Interwały. Jestem
zmęczony już na samą myśl o tym. Jednak robię to każdego dnia.
Po co to wszystko? Tu posłużę się historią, wyczytaną w książce „Loco”
o Tomku Marczyńskim. Polskim kolarzu zawodowym, który do tego sezonu
jeździł w pro peletonie. Gdy jako junior zaczynał opuszczać coraz więcej
dni w szkole, nauczyciel historii zapytał, jak chce, by go traktować. Czy
ma go traktować jak sportowca, który będzie wygrywał lokalne zawody
i będzie ich reprezentantem na polskiej arenie, czy będzie jeździł w Tour
de France, Giro d’Italia albo Vuelta a España. W pierwszym przypadku ma
zdawać wszystkie klasówki razem z całą klasą, w drugim przypadku dostanie pozytywną ocenę i ma skupić się na ważnych i trudniejszych przedmiotach. Tomek Marczyński następnego dnia przyszedł do nauczyciela
z odpowiedzią. Widział siebie, jak wygrywa etapy większych zawodów niż
tylko te lokalne, jeździ z najlepszymi w największych wyścigach świata. Po
kilku latach faktycznie wygrał dwa etapy hiszpańskiego touru. Był „mały”,
jednak wiedział, że będzie „duży”.
Ja mam podobnie. Szykuję się na cztery wyścigi. Łącznie 12 dni startów. Jednak jadąc w tym roku najtrudniejszy wyścig gravelowy, poczułem ogromne szczęście. Radość z tego, co robię. Przepełniony byłem

Po szybkim basenowym prysznicu do pracy, gdzie siedzę do
16:00–17:00, powrót 60 km do domu i wieczorem, bo już od
dawna jest ciemno, siadam na rower. Realizuję plan treningowy. Interwały. Jestem zmęczony już na samą myśl o tym. Jednak robię to każdego dnia.
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prawdziwym uczuciem, że osiągam coś, co było tak trudne. Wjeżdżając
na metę, nie mogłem opanować łez. Nie byłoby tego uczucia, gdybym nie
był gotowy. Byłem gotowy, by to zrobić, jednak nie na to, co teraz chcę
osiągnąć. Chcę przejechać to samo o 12 godzin krócej. Nie osiągnę tego
w moim wieku, przy moich ograniczeniach, jedynie na samych filmach
motywacyjnych i sloganach. Tu już trzeba wstawać, gdy inni przekręcają się
z boku na bok, śpiąc smacznie w swoim łóżku. Treningi, przygotowanie to
codzienna orka, bez oklasków, bez braw. Pot wylewany na siłowni, w zaciszu domu na trenażerze, basenie. Będąc amatorem
i dodatkowo balansując pomiędzy pracą i rodziną.
Gdy pierwszy raz postawiłem sobie trudne wyzwanie,

Jednak z każdym nowym

wystarczyło trochę samozaparcia i młodość. Prze-

wyzwaniem jest trudniej.

szedłem przez Saharę bez trudu. 52°C w cieniu były

Trudniej jest znaleźć
motywację i siłę, by poko-

ciekawym doświadczeniem, a każdy kilometr przez
piaski był drogą do oazy. Nie widziałem przeszkód.
Jednak z każdym nowym wyzwaniem jest trudniej.

nywać siebie. Każdy dzień

Trudniej jest znaleźć motywację i siłę, by pokonywać

dla mnie to walka, tylko

siebie. Każdy dzień dla mnie to walka, tylko ze sobą,

ze sobą, dla tych 12 dni
w roku, gdy czuję się tak
bajecznie.

dla tych 12 dni w roku, gdy czuję się tak bajecznie.
Jednak uzależniłem się od tego. Od tej mojej wyprawy
uświadomiłem sobie, że mogę realizować wszystko,
co wymyślę. Pomysł zrodził się w małej kawalerce
z wielkiej płyty z lat 70., wokół mieszkali emeryci. Ich
jedynym ekscytującym zajęciem była wyprawa do
osiedlowego marketu. Nie chciałem być jednym z nich.

Musimy włożyć wiele potu i siły, by mieć potem efekty. To takie proste,
jednak wielu z nas nie zauważa tego. Zdarza nam się zatracić ten rytm.
Wpadamy w utarte schematy i rezygnujemy ze startów przez brak okresu
przygotowawczego. Wolimy stałe, niewielkie obciążenie dnia codziennego,
ale bez potu i wyrzeczeń. Taka bezpieczna pozycja. Stajemy się kibicami.
Kibicami, którzy stają na poboczu wyścigów i dopingują takich jak ja.
Kibic nie musi nic robić, nie musi pojechać czy wyjść i kibicować na żywo.
Najczęściej robi to przez telewizję czy komputer. Przecież teraz tyle osób
wrzuca swoje filmy, nie trzeba nawet się ruszać z ulubionego fotela. Przecież nie lubimy się pocić, biegać, nie mamy roweru, czasu i pieniędzy.
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Musimy włożyć wiele potu i siły, by mieć potem efekty.
To takie proste, jednak wielu z nas nie zauważa tego.
Zdarza nam się zatracić ten rytm. Wpadamy w utarte
schematy i rezygnujemy ze startów przez brak okresu
przygotowawczego.

Ja nie jadę w ucieczce, nie jestem tak silny, młody i dobry. Nie jadę
nawet w czubie peletonu. Jestem gdzieś pod koniec głównej grupy.
Jednak jestem w niej. Przeżywam sam uniesienia przekroczenia mety,
potem medal na szyi. To, jak później ze wszystkimi rozmawiamy o trudach przygotowań i historie z wyścigów. Do końca moich dni będę facetem, który sam z plecakiem przeszedł od Algierii do Tunezji szlakiem
dawnych karawan. To ja przejechałem od Przemyśla do Zakopanego
rowerem. Nieważne, które miejsce zająłem i z jakim czasem. Jestem jednym z tych niewielu, którzy to zrobili. Mogę o tym opowiadać, pamiętać,
a o czym możemy mówić, będąc kibicami? Jaka będzie różnica pomiędzy tym, który obejrzy relację na YouTube a tym, który sam to zrobił?
Oczywiście nie każdy musi robić to, co ja. Ja też jestem kibicem – Realu
Madryt. Przeżywam każdy mecz przed telewizorem i to nie jest nic złego.
Nie każdy może być piłkarzem, kolarzem czy biegać maratony. Jednak moim zdaniem powinniśmy mieć swoją dyscyplinę, w której mamy
zawody, czas próby oraz czas przygotowania i treningu. Może to być fotografowanie, malowanie czy cokolwiek innego. Znajdźmy swój „sport” bliski
sercu, byśmy mogli poczuć dreszcz podniecenia, przekraczając „kreskę”, jak
mówi się na metę w wielu dyscyplinach. Nie oszukuj się jednak i nie odkładaj niczego na następny sezon. Nie warto. Warto jednak przeżyć samemu
życie, a nie tylko kibicować, stojąc z boku.
Nie wiem, jak jest u Ciebie, nie znam Was wszystkich. Jednak wiem, że
w każdym z Was jest ogromna siła. Jeśli we mnie ona jest, mimo moich
ograniczeń, to jak ogromna musi być u Ciebie? Być może tylko dziś jesteś
„mały”, ale wiedz, że jutro będziesz „duży”.

Do zobaczenia
na YouTube
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Fundacja
Od startu platformy AppleTV+ nieustannie wisiała nad nami jedna
premiera. Zapowiedziana już na samym początku, jednak musieliśmy
na nią trochę poczekać. Na jesieni tego roku ostatecznie swoją
premierę miała „Fundacja”.

FILM

280

Cykl książek o „Fundacji” napisał Isaac Asimov i dla niektórych jest to
jedna z najważniejszych serii SF w literaturze. Osobiście ich nie czytałem ani nawet nie słyszałem o nich przed tym, jak dowiedziałem się
o powstającym serialu. Materiały promocyjne oraz obsada produkcji
bardzo mnie zachęciły do seansu. Sam hype, jaki panował wokół niej,
również sprawił, że czekałem na premierę. Czy warto było?
Początkowo myślałem, że zdecydowanie nie. Niewiele brakowało, bym
całkowicie odbił się od serialu już po dwóch pierwszych odcinkach.
Postanowiłem jednak dać mu szansę i szybko okazało się, że historia,
jaka jest nam prezentowana, wciągnęła mnie. Nie obyło się jednak
bez wątpliwości, ponieważ odcinki – zwłaszcza w pierwszej połowie
serii – są dość nierówne. Natomiast im bliżej finału, tym bardziej nie
mogłem się go doczekać.
Trudno jest napisać, o czym właściwie jest „Fundacja”. Mam przeczucie,
że nawet wykorzystując oficjalne opisy tej produkcji oraz to, co wiem
już po seansie, i tak nie zdołam oddać całości. W skrócie akcja dzieje
się w zupełnie innym wszechświecie niż ten, który znamy. Ludzkość
jest już o wiele bardziej rozwinięta technologicznie i wszystko rozgrywa się zapewne kilka tysięcy lat po nas. Niestety okazuje się, że jednak wciąż jesteśmy gatunkiem dość autodestrukcyjnym i zmierzamy
na kurs kolizyjny. Co prawda ten „koniec” ma nastąpić dopiero za jakiś
czas, ale niektórzy już teraz postanawiają działać. Jedną z tych osób
jest Hari Seldon (w tej roli Jared Harris) – genialny matematyk, który
dzięki liczbom i wyciągnięciu wniosków z historii świata przewidział
nadchodzący koniec. Dlatego postanawia założyć tytułową Fundację,
która ma zapewnić przetrwanie ludzkości.
Wszystko to jest świetną koncepcją i wydawać by się mogło, że będzie
z tego materiał na fascynujący serial. Znam jednak osoby, które już
po pierwszych odcinkach poczuły się bardzo zniechęcone. Przede
wszystkim dlatego, że właśnie ten początek jest nierówny. Z jednej
strony dzieje się dużo, dostajemy ogrom informacji – wręcz taki,
który momentami przytłacza – a z drugiej za moment otrzymujemy powolne tempo i odcinek bardzo się dłuży. Jak wspomniałem
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wcześniej, dopiero w drugiej połowie sezonu pewne elementy układanki
zaczynają się ze sobą łączyć, a sama akcja nieco się zacieśnia.
„Fundacja”, pomimo kilku wad scenariuszowych, jest naprawdę dobrze
zrealizowanym serialem. Potrafi zachwycić stroną audiowizualną oraz
aktorstwem, które stoi tu na wysokim poziomie. Co prawda nie ma tu
ogromnych nazwisk, które kojarzy każdy. W zasadzie najbardziej znani są
tutaj wspomniany Jared Harris oraz Lee Pace wcielający się w imperatora
– ta rola jest momentami fenomenalna!
Po obejrzeniu finału wiem, że bardzo będę czekał na dalsze losy bohaterów tego serialu. Mam jednak nadzieję, że kontynuacji doczekamy się
szybciej, niż czekaliśmy na rozpoczęcie tej historii. Pomimo tego, że nie
każdemu przypadnie ona do gustu, to potencjał na ciekawą sagę jest
ogromny. Oby w przyszłości jakość fabuły miała tendencję zwyżkową.
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Ostatniej nocy
w Soho
Edgar Wright to jeden z tych reżyserów, który potrafi zachwycić niemal

Ocena iMagazine

każdym swoim filmem. Przede wszystkim świeżością, humorem
i widoczną gołym okiem miłością do kina. „Ostatniej nocy w Soho”
jednak może delikatnie rozczarowywać, jednocześnie wciąż
wprawiając w zachwyt.
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Już pierwsze zdjęcia i zwiastuny
pokazywały, że będziemy mieć do
czynienia z filmem, jakiego Wright
wcześniej nie zrobił. To miało być
coś innego, bardziej dojrzałego. Nie
można powiedzieć, że nie zostało
to spełnione. Faktycznie czuć tu,
że reżyser stworzył film bardziej
poważny w formie i że jest to dla
niego ważna produkcja. Jednocześnie brakuje tu tego szaleństwa,
jakie mogliśmy obserwować w filmach, które dał nam wcześniej.
Młoda dziewczyna przyjeżdża do
Londynu, by zacząć naukę w szkole
dla projektantów mody. Nieoczekiwanie potrafi widzieć świat lat 60.
oczami młodej piosenkarki. Jak się
niebawem okaże, w tle będą działy
się również wydarzenia, których
lepiej nie być świadkiem.
Na ekranie możemy zobaczyć
zdolną Thomasin McKenzie, która
jakiś czas temu zachwycała nas
w „JoJo Rabbit”, Anye Taylor-Joy
znaną z „Gambitu królowej” oraz
Matta Smitha – pierwsze dwa
sezony „The Crown”. Aktorsko nie
można mieć filmowi nic do zarzucenia, ale niestety reżyser chyba
trochę się zapomniał w połowie.
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Aktorsko nie można mieć filmowi nic do zarzucenia, ale niestety reżyser chyba trochę się zapomniał w połowie.

„Ostatniej nocy w Soho” bawi się gatunkami. Moim zdaniem film bardzo
dużo traci, gdy ze środkowego aktu, który jest tu thrillerem, przechodzimy do ostatniego, który zmienia się w horror. Do końca nie wiadomo,
dlaczego tak się dzieje. Historia wchodzi na jakiś dziwny poziom abstrakcji, którego nie byłem w stanie pojąć. Dlatego też nie wiem, o czym ten
film jest. Jakie było jego przesłanie i co autor miał na myśli? Nie twierdzę, że zawsze musimy mieć morał, ale dobrze wiedzieć, dlaczego reżyser zastosował tu środki, które nie są oczywiste. Niestety nie wiem tego.
Na szczęście, choć w wielu momentach akcja jest dla mnie niezrozumiała, to mogłem się tu zachwycać tym, jak ten film wygląda – i brzmi.
To są rzeczy, do których Wright zdążył nas już przyzwyczaić i nie można
tu mówić o żadnym zawodzie. Zresztą, przepiękne kadry i kolory
możemy podziwiać już na zwiastunach. W filmie jest tego wszystkiego więcej i chce się to oglądać. Podobnie jest z muzyką. Jak to było
w poprzednich produkcjach reżysera, ścieżka dźwiękowa jest kapitalna
i zaraz po seansie ma się ochotę włączyć album na swoich słuchawkach
i głośnikach. Na koniec, co również tyczy się obrazu, warto wspomnieć
o kostiumach. Zwłaszcza tych, które przenoszą nas w lata 60. ubiegłego
wieku. Piękne!
Czegoś mi w „Ostatniej nocy w Soho” zabrakło. Mam wrażenie, że trochę za mało tu Wrighta w Wrighcie. Z jednej strony są tu widoczne
elementy, do których reżyser nas przyzwyczaił, ale z drugiej nie bawiłem się tu tak dobrze, jak przy poprzednich jego filmach. Nie chodzi
tu nawet o elementy komediowe, ale o czystą rozrywkę. Ciężko mi
było wejść w klimat filmu i niestety mnie nie porwał. Szkoda, bo miał
naprawdę wielki potencjał.
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Premiery streamingowe
grudzień 2021
Zagubieni w kosmosie – Sezon 3
W trzecim i ostatnim sezonie serialu „Zagubionych
w kosmosie” stawka jest wyższa niż kiedykolwiek,
a instynkt przetrwania rodziny Robinsonów
zostaje wystawiony na ostateczną próbę. Po roku
spędzonym na tajemniczej planecie Judy, Penny, Will
i robot muszą przeprowadzić wstrząsającą ewakuację
97 młodych kolonistów – ale najpierw odkrywają
sekrety, które na zawsze zmienią ich życie. Jeden
z najciekawszych seriali od Netfliksa.

Premiera: 01.12			
		

Wiedźmin – Sezon 2
Drugi sezon chyba najgłośniejszego tytułu Netfliksa
ostatnich lat. Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie
o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę
Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna – do
domu jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas
gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony
walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi
chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym:
tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.

Premiera: 17.12					
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Łabędzi śpiew
Gdy Cameron dowiaduje się, że jest śmiertelnie
chory, lekarz prezentuje mu alternatywne
podejście, które może ocalić mu życie, a jego
rodzinie oszczędzić bólu. W filmie zobaczymy
takie nazwiska jak Mahershala Ali, Awkwafina,
Naomie Harris czy Glenn Close. Dla mnie
osobiście to najciekawiej prezentujący się film
od AppleTV+. Miejmy nadzieję, że efekt również
będzie interesujący.

Premiera: 17.12			
		

Nie patrz w górę
Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer
Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo
DiCaprio) odkrywają, że po systemie słonecznym
krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona
na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało,
nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie
ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości
Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych
sytuacji. Autorem scenariusza i reżyserem jest laureat
Oscara Adam McKay („Big Short”).

Premiera: 24.12 			
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Muzyczny chaos
Lata mijają, nowe technologie i standardy powstają, a my nadal żyjemy
w chaosie. Nadal nie możemy beztrosko pójść do sklepu i kupić słuchawek
lub odtwarzacza, by nie zostać wplątanym w jakiś bezsensowny konflikt
i zostać zamkniętym w jednym z kilku obecnych na naszym rynku tzw.
Walled Gardens.
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Cóż to takiego jest ten rzekomy „ogrodzony ogród”? To miejsce, do
którego trafiamy, ale ciężko się z niego uwolnić, nasz ogród jest super,
pięknie w nim pachnie, ale nie chce za bardzo współpracować z innymi
ogrodami czy też parkami. Po prostu skupiony jest tylko na sobie i na
tym, co oferuje swoim mieszkańcom, wyłącznie im.
Dlaczego o tym piszę właśnie teraz i dlaczego akurat tutaj? Pomyślcie
o prostym przykładzie – bezprzewodowe słuchawki. Cóż może być
takiego wyjątkowego w tych słuchawkach, pytacie. Otóż… istnieje kilka
technologii służących do wytwarzania przestrzennego dźwięku lub, bardziej precyzyjnie, do oszukiwania naszego mózgu, że ze słuchawek stereo taki dźwięki surround wydobywa się w kierunku naszych uszu.
W świecie Apple taką technologią jest Spatial Audio, w świecie np. SONY
nazywa się to 360 Reality Audio. Do tego dochodzi jeszcze technologia Dolby Atmos – zaczynacie rozumieć, o co mi chodzi? Okazuje się
bowiem, że te technologie, mimo iż odpowiadają za to samo, nie chcą
ze sobą współpracować i jeśli więc korzystacie z Apple Music, dźwięk
przestrzenny w słuchawkach SONY zostaje dla Was w sferze marzeń.
Owszem, możecie przejść na Tidal, ale w tym rzecz… może nie chcecie
tego robić. Dla mnie to jest jakiś totalny galimatias, w którym naprawdę
nigdy, ale to przenigdy nie chciałem uczestniczyć.
Pamiętam jeszcze czasy, gdy słuchawki kupowało się pod kątem… dźwięku,
jaki z nich się wydobywa, a nie tego, czy będą współpracowały z moją konsolą, komputerem, telefonem etc. I jak bardzo będzie to przy tym upierdliwe.
Liczę, że ktoś w końcu znajdzie rozwiązanie tej sytuacji, tworząc ustawę
lub prawo, dzięki którym w końcu ten i inne problemy współczesnych

Okazuje się bowiem, że te technologie, mimo iż odpowiadają za
to samo, nie chcą ze sobą współpracować i jeśli więc korzystacie z Apple Music, dźwięk przestrzenny w słuchawkach SONY
zostaje dla Was w sferze marzeń.
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technologii zostaną uregulowane. Szczerze mówiąc, naprawdę nie
powinno nas interesować, kto jest producentem naszego komputera
i w którym ogródku ten komputer się znajduje, jeśli decydujemy się na
zakup słuchawek marki X.
Cenię sobie wygodę i rozumiem cenę, jaką ponoszę za to, by wszystko
działało bez najmniejszych problemów, ale uważam, że ta umowa barterowa ma też pewne granice i w dzisiejszych czasach zostały one już
dawno przekroczone.
Dlatego, jeśli będziecie kiedyś podejmować wybór między słuchawkami
X i Y, i jedyną rzeczą, która będzie przeważała na stronę tych drugich, jest
to, że „same się przełączają” między urządzeniami, zastanówcie się, czy jest
to ustępstwo, które jest warte np. gorszej jakości dźwięku. Wiem, wiem…
wygoda. Jednak na koniec dnia chodzi o trzy tapnięcia lub cztery kliknięcia,
które bardzo często kosztują nas dużo więcej, niż mogłoby się wydawać.

Zobacz wydania specjalne

MAKOWA KUCHNIA

MAŁGORZATA ŁADA

292

Filety ze śledzia z ze smażonymi
jabłkami oprószonymi cynamonem

MAKOWA KUCHNIA
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Skład:

Filety ze śledzia płuczemy, odsączamy i kroimy na równe

• 4 filety śledziowe

kawałki. Składniki marynaty tłuczemy w moździerzu

• 2 jabłka lekko

i mieszamy.

kwaśne
• sok z cytryny

Filety zalewamy marynatą i zostawiamy w chłodnym miejscu

• ½ łyżeczki mielo-

na 12 godz.

nego cynamonu
• Marynata:

Jabłka myjemy i kroimy w talarki, skrapiamy sokiem

• 4 łyżki oliwy

z cytryny i delikatnie obsmażamy na suchej patelni, uważa-

z oliwy
• 5 ziarenek ziela

jąc, żeby się nie rozpadły. Posypujemy cynamonem i zostawiamy do wystygnięcia.

angielskiego
• po ok. ½ małej
łyżeczki pieprzu

Miód mieszamy z miodem pitnym, dodajemy sok z cytryny
i czuszkę, doprawiamy solą i pieprzem.

i goździków
• 2–3 listki laurowe

Na talerzu układamy jabłka i śledzie, polewamy sosem

• Sos:

i dekorujemy miętą i oliwkami.

• 2 łyżki miodu
• 4 łyżki miodu pitnego lub półsłodkiego białego wina
• 1 malutka, drobno
posiekana czuszka
• 2 łyżki soku
z cytryny
• sól, pieprz
• Do dekoracji:
• świeża mięta
i oliwki lub marynowane jabłuszka

Eksperci
dobrego brzmienia
polecają

zimowe inspiracje 2021

EKSPERCI DOBREGO BRZMIENIA
Już ponad 25 lat zajmujemy się urządzeniami audio-wideo, zawsze w trosce o naszych klientów dobierając optymalne
rozwiązania skrojone pod kątem ich indywidualnych potrzeb.
Oddajemy w Państwa ręce biuletyn, w którym przedstawiamy szereg szczególnie polecanych przez nas propozycji
produktów i zestawów. Liczymy, że również Państwu przypadną one do gustu.
Ponieważ niemożliwym jest zmieścić całą nasza ofertę na tych kilkunastu stronach, przypominamy, że więcej produktów
można zobaczyć i kupić na stronie www.tophifi.pl, a wszelkie informacje o produktach uzyskać również telefonicznie
i mejlowo kontaktując się z dowolnym salonem naszej sieci.

19 SALONÓW W
14 MIASTACH W POLSCE
FACHOWE DORADZTWO
EKSPERTÓW

ROZWIĄZANIA DOPASOWANE
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
SALE ODSŁUCHOWE
W KAŻDYM SALONIE

UMAWIANIE WIZYT NA
INDYWIDUALNE ODSŁUCHY

SZYBKA, DARMOWA
DOSTAWA DO DOMU

DARMOWE RATY,
ODROCZONE PŁATNOŚCI
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nowości
ZOBACZ WIĘCEJ

17 999 zł

C700

lub 30 x 599,97 zł

6 999 zł

lub 30 x 233,30 zł

Wzmacniacz zintegrowany

ZOBACZ WIĘCEJ

bild i

Telewizor OLED 65”
• OLED 4K ULTRA HD 3840 X 2160 pikseli
• DOLBY VISION, HDR 10, HLG, ULTRA HD SCALING
• Waga 28.7 kg
• Wi-Fi, 4xHDMI, 4xUSB

3 899 zł

Zeppelin
głośnik aktywny

• wzmacniacz HybridDigital UcD 2 x 80 W
• kolorowy ekran wysokiej rozdzielczości
• multiroom BluOS, high-res audio
• dwukierunkowy Bluetooth® aptX™ HD Wi-Fi 2.4/5 GHz,
AirPlay 2, port HDMI z eARC

• Moc: 240 W
• Multiroom
• Głośniki z technologią Fixed Suspension Transducer
• AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connec

lub 30 x 129,97 zł

ZOBACZ WIĘCEJ
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W
R
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T
C
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Raty

30 x 0%

RRSO = 0%

W salonach Top Hi-Fi & Video Design dbamy o to, aby nic nie stanęło na drodze
do realizacji naszych wspólnych pasji. Dlatego też w każdym z naszych salonów
– jak również online bez wychodzenia z domu – oferujemy możliwość kupienia
wymarzonego sprzętu, korzystając z dogodnych rat 0%.
Oferta Raty 30 x 0% dotyczy wszystkich produktów pokazanych w tej broszurze oraz widocznych na stronie internetowej www.tophifi.pl
- z wyjątkiem produktów tańszych niż 300 zł lub droższych niż 40 000 zł oraz należących do kategorii Outlet.

Rozłóż swoje zakupy na wygodne raty.

Mamy raty 10, 20, 30, 40, a nawet 50 x 0%! RRSO = 0%
szczegóły w salonach

Kredyt odroczony: pierwsza rata płatna do 3 miesięcy po podpisaniu umowy kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla bezkosztowego kredytu
ratalnego udzielanego przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) w sklepach Audio Klan oraz na www.tophifi.pl wyliczona na dzień 22.10.2021 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5787,9 zł, całkowita kwota do zapłaty 5787,9 zł, oprocentowanie stałe 0% w skali roku, całkowity koszt
kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł), 30 miesięcznych rat równych po 192,93 zł każda. Dostępność kredytu zależy od dokonanej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta.
Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna współpracuje z Bankiem i jest umocowana do dokonywania w imieniu Banku czynności faktycznych i prawnych związanych z
zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty. Szczegóły u sprzedawcy i na www.tophifi.pl.
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Witamy w świecie Loewe
Ciesz się telewizją najwyższej jakości
oraz niespotykanym dźwiękiem.
Loewe od blisko 100 lat tworzy telewizory, projektując je tak, aby były trwałe i zużywały minimalne ilości energii.
Modułowa technologia, najwyższej jakości materiały, precyzja wykonania, regularne aktualizacje oprogramowania i, co równie ważne, ponadczasowe wzornictwo gwarantują wspaniałe uczucie towarzyszące posiadaniu
wyjątkowego produktu. Produkty niemieckiego producenta wyróżniają się czystymi, precyzyjnymi i eleganckimi kształtami, czego potwierdzeniem jest ponad 200 międzynarodowych nagród za wzornictwo.

”

77

bild s
Stworzony dla prawdziwych
entuzjastów kina.

Loewe bild s.77 to telewizor, który
pozwala przeżywać magiczne chwile
z filmami i telewizją. Dzięki swojemu
spektakularnemu 77-calowemu
formatowi zapewnia wyjątkowe
doświadczenia kinowe w domowym
zaciszu. Po naciśnięciu przycisku specjalny mechanizm automatycznie
podnosi ekran, odsłaniając wbudowany soundbar. Moduł ten wyróżnia
się dziesięcioma przetwornikami
i całkowitą mocą wyjściową 120 W,
a także obsługą technologii
Mimi Defined™.

5”
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bild v
Technologiczna harmonia

Loewe bild v to przede wszystkim
uczta dla oczu. Najnowocześniejsza
technologia i ekran OLED 4K z HDR10,
HLG i Dolby Vision™ tworzą nowy
poziom w jakości obrazu, gwarantując przy tym najwyższy możliwy
komfort. Aby mieć pewność, że obraz
spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagających użytkowników, każdy
egzemplarz przed opuszczeniem fabryki jest indywidualnie kalibrowany
i optymalizowany – wszystko po to,
żeby już w chwilę po wyjęciu urządzenia z opakowania móc cieszyć się
referencyjną jakością obrazu.
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bild c
Kompaktowa wydajność

Najnowsze telewizory Loewe bild c
oferują pełną elastyczność. Są skierowane do wszystkich tych, którzy cenią sobie atrakcyjny design i zrównoważony rozwój, ale jednocześnie nie
chcą iść na żadne kompromisy pod
względem jakości obrazu. Dzięki swoim stosunkowo niewielkim rozmiarom i smukłym kształtom doskonale
pasują do każdego wnętrza, świetnie
sprawdzając się w takich pomieszczeniach jak niewielki salon, sypialnia
czy kuchnia, które są idealne dla
telewizora o przekątnej wynoszącej
32 lub 43 cale.
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Seria Loewe bild i wyróżnia się imponującą, elegancką stylistyką z niesamowitą dbałością o szczegóły, która
została doceniona przez międzynarodowe jury przyznające prestiżowe
nagrody za wzornictwo iF Design
i Red Dot. Gładkie, zaokrąglone
kształty, delikatna tkanina akustyczna
i wysokiej jakości materiały nadają
Loewe bild i minimalistyczny wygląd, który bezproblemowo dopełnia
każdą atmosferę. Elegancki charakter
urządzenia jeszcze bardziej podkreśla
grawerowane logo Loewe umieszczone z prawej strony ekranu.

W trosce o dźwięk

Opcjonalnie telewizory Loewe bild i
dostępne są z soundbarem Loewe
klang bar i, który można dodać w dowolnym czasie. Montaż pod ekranem
jest tak prosty, jak to tylko możliwe.
Nowy Loewe klang bar i imponuje
potężnym dźwiękiem stereo z ośmiu
skierowanych do przodu przetworników zasilanych przez układ o całkowitej muzycznej mocy wyjściowej 80 W.

Panele OLED najnowszej generacji

bild i
Uczta dla oczu

Telewizory Loewe z serii bild i stworzone zostały z myślą o użytkownikach,
którzy nie uznają kompromisów pod względem wzornictwa, jak i jakości
wykonania. W jej skład wchodzą trzy modele OLED 4K z przekątną ekranu
wynoszącą 65, 55 i 48 cali, które wspiera opcjonalny dedykowany soundbar klang bar i. Seria bild i bazuje na najnowszej technologii wyświetlania
obrazu i zaawansowanych komponentach, zapewniając wspaniałe wrażenia wizualne, wygodne i intuicyjne sterowanie oraz funkcje smart.

Różnorodność
muzycznej przyjemności
Strumieniowanie jest integralną częścią DNA rodziny
Loewe klang s. Głośniki Loewe klang s3 i Loewe klang s1
gwarantują przyjemność słuchania, dzięki m.in. radiu internetowego
i tunerowi DAB/DAB+. Dodatkowo projektanci zadbali także
o zintegrowanie serwisów strumieniowych, takich jak Amazon Music,
Deezer czy Spotify Connect, jak również napędu CD (tylko klang s3).
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Technologia OLED zapewnia jasne
i naturalne kolory, doskonały kontrast
oraz niesamowitą ostrość, nawet
w dynamicznych scenach. Oprócz
przykuwającej uwagi czerni, pozwalającej dostrzec wszelkie niuanse
w ciemnych częściach obrazu, Loewe
bild i perfekcyjnie odwzorowują także
pozostałe kolory. Dzięki temu modele
te idealnie sprawdzają się przy filmach HDR i treściach z Dolby Vision.

Oglądaj ulubione seriale i filmy
- w najwyższej jakości!
Seriale i filmy z serwisów streamingowych to najczęściej goszczący w naszych domach sposób
rozrywki. Aby wynieść ją na wyższy poziom potrzebujesz doskonałej jakości obrazu oraz dźwięku.
Seriale i filmy z serwisów streamingowych to najczęściej goszczący w naszych domach sposób rozrywki. Aby wynieść ją na

wyższy poziom potrzebujesz doskonałej jakości obrazu oraz dźwięku. Nowoczesne telewizory Loewe oczarowują bogactwem
detali i żywymi kolorami, a dzięki funkcjom smart zapewniają dostęp do wszystkich najważniejszych serwisów VOD. Wysoka

jakość wykończenia, ekskluzywny design, dedykowana gama akcesoriów takich jak standy oraz produkcja w Niemczech - to
znaki firmowe marki Loewe. Poniżej znajdziesz trzy propozycje kompletnych zestawów z telewizorem i sprzętem audio – więcej
telewizorów i zestawów znajdziesz na tophifi.pl.

ZOBACZ WIĘCEJ

9 999 zł

lub 30 x 333,3 zł

11 494 zł

WE.SEE55 + A36
zestaw kina domowego

• matryca LCD z e-LED, obsługa 4K UHD,
• 4 x HDMI, 2 x USB, Dolby Vision, HDR 10
• Wi-Fi, Bluetooth, wejście analogowe
• obsługa serwisów streamingowych

Pragmatyczny wybór
Telewizor WE.SEE by Loewe
z głośnikami aktywnymi Audio Pro to doskonały przykład idealnego
zestawu do Twojego salonu, jeśli nie dysponujesz dużą ilością wolnego dużo miejsca i chcesz uniknąć zbędnego okablowania. Osiągniesz znakomity efekt dźwiękowy niewielkim nakładem pracy.
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więcej telewizorów
znajdziesz na www.tophifi.pl

bild i.65 + Devialet Phantom I 103dB
zestaw kina domowego

• matryca OLED 4K Ultra HD 65”
• HLG, IMAGE+ ACTIVE, 4K HDRTM
• Airplay 2, Roon ready, Spotify, Tidal
• dysk twardy 1 TB

32 397 zł

lub 30 x 1079,9 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

35 997 zł

Do większego salonu
Kiedy przede wszystkim liczy się
dla Ciebie szeroka, prawdziwie
stereofoniczna scena dźwiękowa,
naturalność dźwięku i wyjątkowa
precyzja, postaw na zestaw z głośnikami Devialet Phantom I 103dB.
Perfekcyjnie łączą audiofilski charakter brzmienia z technologiami
bezprzewodowego strumieniowania multiroom oraz wygodą
korzystania z nowoczesnych
źródeł dźwięku

bild.i 55 + Beosound Stage
zestaw kina domowego

stojaki nie wchodzą w skład zestawu

• matryca OLED 4K ULTRA HD 55’
• 4 x HDMI, 4 x USB, Ethernet, Wi-Fi
• system operacyjny Loewe OS
• Ultra HD Scaling, Dolby Vision

ZOBACZ WIĘCEJ

18 998 zł

lub 30 x 633,27 zł

21 498 zł

Synergia dźwięku i obrazu
Zestaw dla miłośników
nowoczesnych technologii
i prostego, acz wyrafinowanego wzornictwa. Prosta
instalacja za pomocą HDMI
z eARC pozwala zmienić salon w salę kinową.

7

A26 + SW-10

Głośniki aktywne z subwooferem
• 2 x 75 W + 200 W subwoofer
• Wi-Fi, Bluetooth z aptX, optyczne wejście cyfrowe
• HDMI z eARC, multiroom
• Spotify, Tidal, Deezer

3 499 zł

lub 30 x 116,63 zł

4 147 zł

M10 v2/603 S2/FLEX 2i

• strumieniowy wzmacniacz Roon Ready z BluOS
• high-res audio (MQA), HDMI eARC
• Korekcja akustyki pomieszczenia Dirac Live
• Wi-Fi, Bluetooth® aptX™ HD, AirPlay 2

zestaw kina domowego

ZOBACZ WIĘCEJ

19 999 zł

lub 30 x 666,63 zł

25 345 zł

IDEALNY DŹWIĘK DO
TWOJEGO TELEWIZORA
Drugim kluczowym elementem, który sprawi, że ulubiony film lub serial wywoła ciarki na Twoich plecach
(oprócz obrazu) jest oczywiście dźwięk. Przygotowaliśmy
kilka propozycji zestawów audio idealnych do Twojego
telewizora – łatwych w podłączeniu i pozwalających Ci
uzupełnić wysokiej jakości obraz doskonałym dźwiękiem. Do proponowanych zestawów nie dołączamy popcornu – ten musisz zrobić samodzielnie. O całą resztę
zadbali nasi eksperci dobrego brzmienia.

C700 + Carina BS243
Zestaw stereo

• wzmacniacz HybridDigital UcD 2 x 80 W
• kolorowy ekran wysokiej rozdzielczości
• multiroom BluOS, high-res audio
• dwukierunkowy Bluetooth® aptX™ HD Wi-Fi 2.4/5 GHz,
AirPlay 2, port HDMI z eARC

8 999 zł

lub 30 x 299,97 zł

11 597 zł
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ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

więcej zestawów znajdziesz
na www.tophifi.pl

Powernode + 606 S2
zestaw stereo

• wzmacniacz HybridDigital 2 x 80 W
• multiroom BluOS, high-res audio
• dwukierunkowy Bluetooth® aptX™ HD
• Wi-Fi 2.4/5 GHz, AirPlay 2, port HDMI z eARC

ZOBACZ WIĘCEJ

6 499 zł

lub 30 x 216,33 zł

7 997 zł

2 x Phantom I 108 dB
Bezprzewodowy zestaw stereo

• 1100 W mocy RMS
• high-res audio
• Airplay2, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet
• Spotify, TIDAL, Deezer, Qobuz
stojaki nie wchodzą w skład zestawu

23 999 zł

lub 30 x 799,97 zł

25 998 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

A14 MKII + 603 S2
zestaw stereo

Istnieje szereg różnych sposobów na
ulepszenie dźwięku z telewizora. Klasyczny
zestaw stereo np. Rotel A14 KMII z wejściami cyfrowymi zrobi różnicę i będzie
znakomitym wstępem do budowy systemu Hi-Fi w przyszłości. Aktywne głośniki
Audio Pro A26 to propozycja dla minimalistów słuchających muzyki głównie
z serwisów streamingowych, którzy chcą
też dobrego brzmienia podczas Netflixowych maratonów filmowych – dodatkowy subwoofer zapewni odpowiedni ciężar
basu w obu dziedzinach. Zestawy kina
domowego z NADem M10 V2 to propozycja dla kinomaniaków – najwyższej jakości dźwięk przestrzenny przeniesie całą
rodzinę do serca filmowej akcji. Systemy
all-in-one oparte o Bluesounda Powernode i NADa C700 znakomicie wypełnią
dźwiękiem nie tylko małe salony – te
większe też.

• 2 × 150 W mocy w klasie AB
• wejście Phono MM
• certyfikacja Roon Tested
• zbalansowane wejścia XLR

9 999 zł

lub 30 x 333,30 zł

14 297 zł
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ZOBACZ WIĘCEJ

Ciesz się muzyką ze streamingu!
Streaming to nowy król w królestwie muzyki i pozycję tę zawdzięcza niesłychanej wygodzie
użytkowania oraz natychmiastowemu dostępowi do nieprzebranej biblioteki utworów muzycznych spod każdej szerokości geograficznej.
Co zrobić, aby korzystać z dobrodziejstw streamingu?
Najrozsądniejszym wyborem jest sieciowy wzmacniacz
stereo, czyli taki który posiada moduł sieciowy zapewniający dostęp do zasobów serwisów streamingowych
i szereg przydatnych funkcji np. radio internetowe oraz
możliwość odtwarzania plików dźwiękowych z lokalnego
serwera NAS oraz dysku komputera. Wspomniany moduł

Majik DSM

Odtwarzacz sieciowy

sprawia, że wzmacniacz posiada już wbudowane źródło
dźwięku i można cieszyć się muzyką już po podłączeniu
kolumn i skonfigurowaniu połączenia internetowego. Jeśli
właściciela najdzie ochota na gramofon lub podłączenie
TV albo jakiegokolwiek innego źródła, to dzięki bogatemu
zestawowi złącz, możne wzbogacać domowe Hi-Fi o kolejne komponenty. Wzmacniacz wytrzyma.

• wzmacniacz Class D 100 W × 2
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay, Roon
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, TuneIn)
• high-res audio, wejścia cyfrowe, USB, HDMI (2.0 4K)

15 699 zł

lub 30 x 523,3 zł

Majik DSM / Vela BS403
zestaw stereo

• wysokiej klasy odtwarzacz strumieniowy
• przetwornik wysokotonowy JET 5
• 150-milimetrowy przetwornik średnio-niskotonowy
z membraną typu „crystal”

ZOBACZ WIĘCEJ

19 999 zł

lub 30 x 666,64 zł

24 697 zł

ZOBACZ WIĘCEJ
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więcej zestawów stereo
znajdziesz na www.tophifi.pl

Yamaha R-N602
amplituner stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• obsługa high-res

ZOBACZ WIĘCEJ

2 999 zł

lub 30 x 99,97 zł

Yamaha R-N602 jest idealny dla tych,

R-N602 + Nota 550

którzy zaczynają swoją przygodę ze
streamingiem. Ten wzmacniacz docenią

Zestaw stereo

• moc 115 W na kanał
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
• radio internetowe, obsługa high-res

też miłośnicy klasycznych urządzeń ze
złotej ery Hi-Fi za sprawą nawiązującego
do tego okresu wzornictwa. NAD C700 to
propozycja dla melomanów z zacięciem

3 999 zł

lub 30 x 133,3 zł

5 198 zł

do nowoczesnych rozwiązań. Duży ekran
HD na froncie, potężny układ wzmocnie-

ZOBACZ WIĘCEJ

nia Hybrid Digital UcD z mocą 80 W na
kanał zadowoli wymagających użyt-

kowników. Linn Majik DSM to odtwarzacz

sieciowy, którego zadaniem jest wyciśnięcie maksimum z cyfrowej muzyki.
Najwyższej klasy komponenty użyte do
budowy i najlepsze rozwiązania konstrukcyjne czynią z niego urządzenie dla
najbardziej wymagających audiofili.

ZOBACZ WIĘCEJ

6 999 zł

lub 30 x 233,30 zł

C700

C700 + 603 S2

Wzmacniacz zintegrowany
• wzmacniacz HybridDigital UcD 2 x 80 W
• kolorowy ekran wysokiej rozdzielczości
• multiroom BluOS, high-res audio
• dwukierunkowy Bluetooth® aptX™ HD Wi-Fi 2.4/5 GHz,
AirPlay 2, port HDMI z eARC

zestaw stereo

• nowoczesny wzmacniacz z funkcjami sieciowymi
• wysokiej jakości kolumny podłogowe
• przetworniki wysokotonowe Decoupled Double Dome
• membrany średniotonowe Continuum FST™

ZOBACZ WIĘCEJ

11 999 zł

lub 30 x 399,97 zł

14 997 zł
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3 499 zł

lub 30 x 116,63 zł

4 298 zł

R-N602 + Nota 260
zestaw stereo

ZOBACZ WIĘCEJ

• moc 115 W na kanał
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
• radio internetowe, obsługa high-res

CIESZ SIĘ MUZYKĄ ZE
STREAMINGU!
Szukasz dopasowanego do swoich potrzeb systemu audio?
Yamaha RN-602 z głośnikami Nota 260 to wszystkomający
system idealny do pomieszczenia o powierzchni do 20 m2.

Duet Hegel H95 i ELAC Carina BS 243.4 nagłośnią podobny rozmiarowo pokój, ale zestaw ten jest skierowany do słuchaczy o

wysokich wymaganiach. NAD M10 v2 z kolumnami podłogowymi to prawdziwy gigant mocy i funkcjonalności. W parze z ELAC
Vela FS407 będzie stanowić ozdobę każdego salonu.

29 999 zł

lub 30 X 999,97 zł

36 897 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

RA1572 MKII + 704 S2
zestaw stereo

• 2 × 200 W mocy w klasie AB przy 4 Ω
• wejście Phono MM
• Bluetooth aptX™ i AAC
• zbalansowane wejścia XLR

L505UXII + 702 S2
zestaw stereo

14 999 zł

• moc 2 x 150W (4Ω)
• przedwzmacniacz MM i MC
• obwód sprzężenia zwrotnego ODNF
• mechanizm kontroli głośności LECUA

lub 30 X 499,97 zł

21 397 zł

Dodaj Wi-Fi do swojego Hi-Fi!

ZOBACZ WIĘCEJ

Kupując zestawy
RA-1572 MKII + 704 S2 oraz L505UXII + 702 S2,
możesz nabyć z kodem NODE odtwarzacz sieciowy
Bluesound NODE już za 1999 zł!
Dodatkowo przy nabyciu zestawu
A11 Tribute + CD11 Tribute + Tesi 561,
możesz kupić z kodem LINK odtwarzacz sieciowy
Audio Pro Link 1 z 50% rabatem!
Dzięki temu wzbogacisz swój system audio o funkcje
sieciowe i zyskasz dostęp do serwisów strumieniowych.
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więcej zestawów stereo
znajdziesz na www.tophifi.pl

H95 + Carina BS 243.4
zestaw stereo

• 2 × 60 W
• cyfrowe wejścia: 1 × koncentryczne, 3 × optyczne
• wejście USB, 2 pary analogowych wejść RCA
• Spotify Connect, Apple AirPlay

9 999 zł

lub 30 x 333,3 zł

12 597 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Dwa systemy z elektroniką Rotela to łakomy kąsek dla fa-

nów ponadprzeciętnego brzmienia. Miłośnicy formatu CD
powinni zwrócić uwagę na propozycję z odtwarzaczem

Rotel CD11 Tribute. Luxman L505UXII z kolumnami Bowers &
Wilkins 702 S2 zabierze słuchacza do muzycznej nirwany –
prawdziwie hi-endowa i bezkompromisowa konfiguracja.
Do zastawów opartych na bardziej klasycznych wzmac-

niaczach przygotowaliśmy promocje na towarzyszące im
odtwarzacze strumieniowe.

22 499 zł

lub 30 X 749,97 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

31 947 zł

M10 v2 + Vela FS407
zestaw stereo

• Moc wyjściowa: >100W
• Roon Ready
• HDMI eARC, USB typu A
• 7-calowy ekran dotykowy

A11 Tribute / CD11 Tribute / Tesi 561
zestaw stereo

• wzmacniacz 50 W × 2
• Bluetooth® aptX™
• wejście gramofonowe MM
• przetworniki c/a Texas Instruments

ZOBACZ WIĘCEJ

5 999 zł

lub 30 X 199,97 zł
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Odkryj magię czarnych płyt
Gramofon to urządzenie, którego istota działania nie zmieniła się na przestrzeni dekad i za to kochamy to źródło oraz jego ciepłe brzmienie. Popularność płyt winylowych jako nośnika dźwięku
ciągle rośnie i powoli zaczyna wypierać z rynku CD. Nic dziwnego, ponieważ gramofon pozwala na
bardzo intymną relację z muzyką. Nowe płyty po rozfoliowaniu pachną farbą jak książki, okładki albumów mają jedyny słuszny rozmiar sprzyjający ich studiowaniu podczas słuchania, a sam
proces nakładania płyty na talerz, ustawiania ramienia i opuszczania igły ma w sobie staroświecką elegancję oraz sprzyja celebracji muzycznego wydarzenia – wprowadza melomanów we właściwy nastrój do doświadczania muzyki.
Co znajdziemy w nowoczesnych konstrukcjach? Moduł
Bluetooth, dzięki któremu bezprzewodowo podłączymy gramofon z systemem nagłośnienia np. wzmacniaczem lub aktywnymi głośnikami. Złącze USB umożliwi zgranie ulubionych
płyt na dysk komputera i zabawę samplami w odpowiednim

oprogramowaniu. Możemy nawet mieć gramofon, który oferuje funkcjonalność multiroom oraz odtwarzacza sieciowego.
Ale miłośnicy klasyki nie muszą się obawiać – mamy również
sporo tradycyjnych konstrukcji wysokiej klasy!

LP120XBT / AM5
zestaw stereo

• napęd Direct-Drive, w pełni manualna obsługa
• obsługa prędkości 33 1/3, 45 i 78 obr./min
• bezprzewodowa łączność Bluetooth 5.0 z aptX
• pasmo przenoszenia głośników 55 Hz-20 kHz

3 799 zł

lub 30 x 126,63 zł

4 398 zł

Zastanawiasz się, jaki gramofon
kupić do domu? Zapraszamy do
odwiedzenia najbliższego salonu
Top & Hi-Fi & Video Design. Z pomocą fachowych doradców z pewnością dobierzesz model najlepiej
dopasowany do twoich wymagań
i potrzeb.
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więcej gramofonów
znajdziesz na www.tophifi.pl

TD 102A / A36
zestaw stereo

• gramofon z napędem paskowym
• aluminiowy talerz
• automatyczny start i stop
• wkładka Audio-Technica AT-V95E

5 999 zł

lub 30 X 199,97 zł

1 799 zł

6 894 zł

lub 30 x 59,97 zł

2 299 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

C558

gramofon

• napęd paskowy
• izolowany silnik AC
• wkładka MM Ortofon OM10
• szklany talerz z filcową matą

5 999 zł

lub 30 x 199,97 zł

8 800 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Concept
gramofon

1 999 zł

lub 30 x 66,63 zł

2 199 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

LP5W50PB
gramofon

• napęd paskowy
• antyrezonansową podstawa
• ramię z włókna węglowego
• główka AT-HS4 z mocowaniem ½”

ZOBACZ WIĘCEJ

2 999 zł

lub 30 x 99,97 zł

3 699 zł

TD402DD
gramofon

• napęd bezpośredni
• automatyczne start i wyłączanie
• ramię TP 72
• wkładka Audio-Technica AT-V95E
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• magnetyczne łożyskowanie ramienia
• obudowa z włókna węglowego
• bogaty zestaw akcesoriów
do czyszczenia i pielęgnacji

Tylko ty i twoja muzyka
Słuchawki to najpopularniejszy i najłatwiejszy sposób, aby
cieszyć się swoją ulubioną muzyką w domu lub poza nim.
Dobrej klasy modele w połączeniu ze sprzętem hi-fi i mobilnymi źródłami audio pozwalają uzyskać fantastyczny
dźwięk. Wymagający melomani mogą sięgnąć po przenośne wzmacniacze słuchawkowe. Dzięki wysokiej klasy
komponentom gwarantują one czyste, naturalne brzmienie, a przy tym są tak małe, że z łatwością można je zabrać
wychodząc na spacer.

PX7 Carbon

ZOBACZ WIĘCEJ

słuchawki nauszne Bluetooth
• aktywna, adaptacyjna redukcja hałasu (ANC)
• przetworniki 43 mm, Bluetooth® z aptX™ HD
• wbudowane sensory ruchu
• funkcja szybkiego ładowania

2 999 zł

lub 30 x 99,97 zł

3 299 zł

sprawdź cenę online

LCD-2 Classic
słuchawki hi-fi

• magnetyczne przetworniki planarne
• impedancja 70 Ω
• pasmo przenoszenia 10 - 50 000 Hz
• nauszniki z ekoskóry

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

1 799 zł

lub 30 x 59,97 zł

2 399 zł

ATH-A1000Z

słuchawki hi-fi

• 53-milimetrowe przetworniki
• cewki z miedzi beztlenowej
• pasmo przenoszenia 5-43 000 Hz
• ręczne wykonanie

PI5

słuchawki True Wireless
• technologia TWS+
• aktywna redukcja szumów
• Bluetooth z aptX
• czas pracy 4,5 h + 20 h
sprawdź cenę online

ZOBACZ WIĘCEJ
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ZOBACZ WIĘCEJ
sprawdź cenę online

Champion TWS
słuchawki True Wireless

Penrose

planarne słuchawki gamingowe

• czas pracy 8 h + 20 h
• Bluetooth 5.0
• szybkie ładowanie (2h)
• sterowanie dotykowe

• 100-milimetrowe
przetworniki planarne
• Bluetooth 5.0 (SBC i AAC)
• Bezstratne połączenie
o niskim opóźnieniu 2,4 GHz
• kompatybilne z PlayStation 4,
PlayStation 5, PC i Mac

249 zł
369 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

więcej słuchawek
znajdziesz na www.tophifi.pl
sprawdź cenę online

ZOBACZ WIĘCEJ

Penrose X

planarne słuchawki gamingowe

1 222 zł

lub 30 x 40,73 zł

• 100-milimetrowe przetworniki planarne
• Bluetooth 5.0 (SBC i AAC)
• Bezstratne połączenie o niskim opóźnieniu 2,4 GHz
• kompatybilne z Xbox One, Xbox Series X i PC

1 699 zł

Viso HP70

ZOBACZ WIĘCEJ

słuchawki nauszne Bluetooth
• Bluetooth® z aptX™ HD i NFC
• aktywna redukcja hałasu (ANC) z RoomFeel™
• tryb pasywny, skórzane wykończenie
• wbudowane zdalne sterowanie / 2 mikrofony

ZOBACZ WIĘCEJ
sprawdź cenę online

Mobius

planarne słuchawki gamingowe

• idealne w grach, filmach, muzyce
• łączność Bluetooth
• dźwięk przestrzenny 7.1, tryb 3D
• przetworniki planarne 100 mm

Gemini

słuchawki True Wireless

• trzystopniowy układ redukcji hałasu
• Pasmo przenoszenia 5 - 20,000 Hz
• współpraca z Siri i asystentem Google
• sterowanie dotykowe

ZOBACZ WIĘCEJ

1 299 zł

lub 30 x 43,30 zł

1 399 zł

17

Słuchaj i patrz
Od dłuższego czasu branża audio przechodzi daleko idące zmiany. Producenci zdają sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest nie tylko wspaniały dźwięk, ale także piękne wzornictwo. Potwierdzeniem tego są
urządzenia takich marek jak m.in. Bang & Olufsen, Lemus czy Devialet, które łączą atrakcyjną stylistykę z
fantastycznym brzmieniem. Tym samym udowadniają, że sprzęt grający może być ozdobą dowolnego pomieszczenia, a jednocześnie pozwoli całkowicie zanurzyć się w muzyce.

Najwyższa bezprzewodowa jakość dźwięku w pięknej, kompaktowej konstrukcji? Jeżeli jest coś lepszego od jednego
głośnika Devialet Phantom I 108 dB to są to dwa głośniki
Devialet Phantom I 108 dB. Dodaj drugi egzemplarz i stwórz
bezprecedensowy system stereo, który pozostawia w tyle
konkurencyjne zestawy audio.

23 999 zł

lub 30 x 799,96 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

25 998 zł

2x Devialet Phantom
I 108 dB
zestaw stereo

Firma Bang & Olufsen jest bezsprzecznie pionierem w oryginalnym, modernistycznym kształtowaniu nowoczesnego wzornictwa produktów.
Świetny przykład to imponujący głośnik multiroom BEOPLAY A9, który nietuzinkowym wzornictwem cieszy wzrok, dodatkowo wypełniając
pomieszczenie emocjonującym dźwiękiem.

ZOBACZ WIĘCEJ

BEOPLAY A9

głośnik multiroom

12 799 zł

lub 30 x 426,63 zł

• system all-in-one – by rozpocząć odtwarzanie
wystarczy np. smartfon lub tablet
• obsługa za pomocą interakcji dłoni z powierzchnią głośnika
• AirPlay 2, Chromecast i Bluetooth
• możliwa współpraca z asystentem głosowym Google
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• 1100 W RMS
• AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi
• Spotify, TIDAL, Deezer, Qobuz
• ciśnienie dźwięku na poziomie 108 dB

Elegancka szafka na telewizor lub konsolę i system muzyczny w jednym? Duńska marka Lemus za pośrednictwem modelu HOME Classic 1500 pokazuje, że to możliwe. Użytkownik może liczyć na kompletny system audio
z wbudowanym HDMI, możliwością strumieniowania,
Wi-Fi, systemem multiroom i Bluetooth, który doskonale
wkomponuje się we wnętrze twojego salonu.

Home Classic 1500
domowy system muzyczny

• połączenie stylowego mebla
i systemu muzycznego all-in-one
• high-res audio
• hDMI (eARC) & Bluetooth
• zaprojektowany, opracowany
i wyprodukowany w Danii

11 499 zł

lub 30 x 383,3 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

więcej ofert
znajdziesz na www.tophifi.pl

Pamiętaj o akcesoriach

ZOBACZ WIĘCEJ

799 zł

lub 30 x 26,63 zł

1 349 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

1 999 zł

lub 30 x 66,63 zł

2 899 zł

GAIA II

izolatory akustyczne

• udźwig do 54 kg
• tłumią odbicia od twardej powierzchni
• wykonane z chromowanej stali
• wysoki poziom izolacji

Sirius + Premier

listwa zasilająca + kabel zasilający
• propozycja dla tych, którzy chcą poprawić
wydajność swojego systemu audio
• listwa wyposażona w system
zabezpieczenia sekwencyjnego
• ochrona przed powstającymi
zakłóceniami sieciowymi
• przewód wykonany z miedzi posrebrzanej

3 199 zł

lub 30 x 106,63 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

4 599 zł

Niagara 1200
kondycjoner sieciowy
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• opatentowany system Ground Noise-Dissipation
• odporność na wielokrotny wzrost i skoki prądu
aż do 6000 V / 3000 A
• 7 gniazd, w tym 2 wysokoprądowe

PONAD 25 LAT DOŚWIADCZENIA
Od ponad 25 lat pomagamy naszym klientom odkrywać świat pięknego brzmienia, nieustanie wyszukując najlepsze dostępne
urządzenia i rozwiązania akustyczne. Dzięki temu mamy pewność, że oczekiwania naszych klientów zostaną w 100% spełnione.

19 SALONÓW ORAZ SKLEP INTERNETOWY
Salony Top Hi-Fi & Video Design znajdują się w 14 największych miastach Polski. Kupujesz przez Internet i nie chcesz czekać?
Nic prostszego – zrób zakupy online na www.tophifi.pl z odbiorem osobistym w jednym z 19 salonów. Wymarzonym sprzętem
będziesz mógł cieszyć się jeszcze tego samego dnia.

PROFESJONALNI DORADCY
Odwiedź lub skontaktuj się z jednym z naszych salonów. Pracujący tam specjaliści chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem
i pomogą rozwinąć Ci muzyczną pasję. Powiedz nam czego oczekujesz, a my dobierzemy najlepsze rozwiązanie.

SALE ODSŁUCHOWE W KAŻDYM SALONIE
W każdym naszym salonie znajduje się profesjonalnie przygotowana sala odsłuchowa, pozwalająca ocenić brzmienie i poznać
funkcjonalności poszczególnych urządzeń. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasi klienci mogą przebywać „sam na sam” z wybranym
sprzętem audio, dzięki czemu wychodzą z naszych salonów dokładnie z tym, czego poszukiwali.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW W CAŁEJ POLSCE
BIAŁYSTOK, ul. Jurowiecka 19, tel. 85 722 29 02

LUBLIN, Galeria GALA, ul. Fabryczna 2, tel. 81 531 78 51

WARSZAWA, ul. Gen. Andersa 12, tel. 22 635 64 63

BYDGOSZCZ, ul. Gdańska 69, tel. 52 321 24 77

ŁÓDŹ, ul. P. O. W. 36/38, tel. 42 637 20 06

WARSZAWA, ul. Naruszewicza 30, tel. 22 844 20 13

CZESTOCHOWA, ul. Sobieskiego 2, tel. 34 355 48 68

POZNAŃ, ul. Woźna 14, tel. 61 852 86 48

WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 44, tel. 22 628 81 24

KATOWICE, ul. Warszawska 34, tel. 32 203 66 72

POZNAŃ, POSNANIA, ul. Pleszewska 1, tel. 61 646 16 00

WARSZAWA, ul. Z. Romaszewskiego 6, tel. 22 412 09 36

KIELCE, ul. IX Wieków Kielc 16, tel. 41 343 22 80

RZESZÓW, ul. Reformacka 1, tel. 17 789 19 89

WARSZAWA-MARKI, ul. Szkolna 34, tel. 22 711 17 74

KRAKÓW, ul. Chodkiewicza 4, tel. 12 421 38 42

SOPOT, al. Niepodległości 725, tel. 58 551 13 65

WROCŁAW, ul. Legnicka 46, tel. 71 343 08 42

SZCZECIN, al. Papieża Jana Pawła II 47, tel. 91 422 70 03

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SALONÓW AUDIO-VIDEO

www.tophifi.pl
Oferty promocyjne obowiązują do 24.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian i pomyłek.
Promocje nie łączą się. Regulamin promocji znajduje się na stronie www.tophifi.pl.

DOSTĘPNY NA

