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przeciągnij w prawo

Zeppelin
Zeppelin to nie jest zwykły głośnik bezprzewodowy – to od ponad 15 lat doskonale rozpoznawalna
ikona światowego designu. Połączenie sprawdzonych technologii z nową platformą strumieniową
sprawia, że ta piękna i unikalna konstrukcja świetnie sprawdzi się w erze streamingu, zachwycając
jednocześnie charakterystyczną obudową i niepowtarzalnym brzmieniem.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl
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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

OKIEM PAWŁA JOŃCY

PAWEŁ JOŃCA
@paweljonca
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Nowy Rok. Witamy w 2022. Przed Wami 182. numer,
który wydajemy dla Was – 32 numery pod poprzednią nazwą, 133 numery standardowe oraz 17 numerów specjalnych. Nie ukrywam, że czujemy się jak
całkiem porządny pretekst do kupienia iPada lub
innego tabletu, a już tym bardziej jako potwierdzenie, że ten sprzęt, który trzymacie w rękach, nie
został kupiony na marne. 12 lat wydawania, a my
nadal czujemy się, jakby to był dopiero początek.
W nadchodzącym roku spodziewajcie się z naszej
strony sporo ciekawych projektów wydawniczych,
a także nowego wyglądu strony oraz layoutu
magazynu.
Dzięki, że jesteście z nami, bo to Wy nas dopingujecie do pracy!
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku – aby był
lepszy od poprzedniego!
Zapraszam do numeru!		 Dominik Łada
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Malwina Wadas
Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów
lub osób trzecich. Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na
rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych uprawnionych osób trzecich.
Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń,
o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich
zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Zdjęcia
z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów
autorów lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych
reklam i ogłoszeń.
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przez Instytut Monitorowania Mediów IMM
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Moje ulubione słuchawki do rozmów
nawet w głośnym otoczeniu, treningów
i odpoczynku, nie męczą uszu,
a ten bas!!! :)
Roksana Słupek - mistrzyni Polski 2020
w triathlonie na dystansie olimpijskim

photo by
Carl Elgin

Ultralekkie Sound Blaster JAM V2 są obecnie
wyposażone w Bluetooth 5.0 i zaawansowane
kodeki audio, aptX™ HD i aptX™ Low Latency,
które zapewniają najlepsze bezprzewodowe
doznania odsłuchowe.
Ciesz się bogatym, porywającym dźwiękiem
i swobodnie przełączaj się między dwoma
urządzeniami źródłowymi Bluetooth dzięki funkcji
Multipoint, nie tracąc ani chwili muzyki.
Doświadczaj czystości głosu podczas połączeń
dzięki nowej konfiguracji dwóch mikrofonów
i technologii redukcji szumów, oraz pracą na
baterii nawet do 22 godzin.
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Aktualizacja macOS
Monterey do wersji 12.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do wersji 15.2
Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS
do wersji 15.2
Czytaj dalej....
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Aktualizacja HomePoda
i HomePoda Mini do wersji 15.2
Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS
do wersji 8.3
Czytaj dalej....

Aktualizacja Firmware’u
dla AirPods 2 i 3, AirPods
Pro i AirPods Max
Czytaj dalej....
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Aktualizacja firmware
ładowarki MagSafe
Czytaj dalej....

Narzędzie do aktualizacji
firmware AirPods Pro dla
sklepów Apple
Czytaj dalej....

iOS 16 bez wsparcia dla
iPhone’ów: 6s, 6s Plus i SE
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

16

Apple udostępniło Swift
Playgrounds 4
Czytaj dalej....

Pracownicy Apple
przekazali 725 milionów
dolarów na różne cele
w ciągu ostatnich 10 lat
Czytaj dalej....

9 nowych wygaszaczy
ekranu dla Apple TV
Czytaj dalej....
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TP-Link Tapo Care

– usługa chmurowa dla kamer do monitoringu
TP-Link wprowadza dedykowaną użytkownikom kamer Tapo usługę subskrypcyjną Tapo Care, która pozwala na zapisywanie nagrań z monitoringu
w chmurze. Nagrania wideo są bezpiecznie przechowywane przez 30
dni, a dostęp do tych materiałów jest gwarantowany nawet w przypadku
zniszczenia lub kradzieży sprzętu. Tapo Care zwiększa także zakres funkcji
kamer, dodając inteligentne alerty w związku z wykryciem niepożądanych
osób lub płaczu dziecka oraz rozszerzone opcje ustawienia prywatnych
stref i śledzenia ruchu.
TP-Link stawia kolejny krok do zapewnienia jak najlepszej ochrony mienia
osób, którym zależy na bezpieczeństwie własnych domów podczas ich
nieobecności. W tym celu powstała m.in. usługa Tapo Care. Najważniejszą
korzyścią jaką zapewnia jest to, że pozwala ona na zapisywanie nagrań
w chmurze i odtwarzanie ich z poziomu smartfona nawet w przypadku
zniszczenia lub kradzieży kamery. Z usługą Tapo Care wszystkie materiały
z kamer są przechowywane w chmurze przez 30 dni.
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Nie jest to jedyna zaleta kompleksowej usługi Tapo Care. Aktywowanie
subskrypcji powoduje także rozszerzenie zakresu działania kamer Tapo.
Dzięki niej użytkownicy mają możliwość skorzystania z inteligentnego
powiadamiania - po wykryciu nieproszonej osoby czy podejrzanego ruchu
do użytkownika wysłany zostaje alert z fragmentem wideo, na którym
zarejestrowano niepożądaną aktywność. W efekcie, użytkownik zostaje
poinformowany bez zwłoki i ma możliwość szybkiej reakcji, na przykład
w przypadku włamania. Funkcja inteligentnego powiadamiania przyda się
także wielu rodzicom małych dzieci, ponieważ umożliwia włączenie powiadomień na dźwięk płaczu. Mogą z niej korzystać także posiadacze zwierząt - dzięki dwukierunkowej transmisji audio możliwe jest zajmowanie się
nimi również wtedy, gdy jesteśmy poza domem. Wbudowany w kamerę
mikrofon pozwala np. upomnieć psa, któremu akurat spodobały się nasze
ulubione kapcie. Usługa Tapo Care oferuje także opcję śledzenia ruchu, co
oznacza, że osoby posiadające obrotowe modele kamer mogą na bieżąco
obserwować poczynania swoich pupilów. Z szacunku dla życia osobistego
użytkowników, Tapo Care pozwala na ustawienie stref prywatnych, czyli
wyznaczonych obszarów, na których obraz nie jest rejestrowany.
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Próbny, 30-dniowy okres subskrypcji usługi Tapo Care jest bezpłatny.
Później możemy wybrać Plan Podstawowy lub Plan Premium w korzystnych cenach:
Plan Podstawowy
17,99 zł. miesięcznie lub 174,99 zł. rocznie
dla 1 kamery
		

Plan Premium
58,99 zł. miesięcznie lub 589,99 zł 		
rocznie dla 4 kamer i więcej 		
(możliwość obsługi do 10 kamer)

34,99 zł. miesięcznie lub 354,99 zł. rocznie 								
dla 2 kamer
52,99 zł. miesięcznie lub 529,99 zł. rocznie
dla 3 kamer

Więcej informacji na temat Tapo Care dostępnych jest na stronie
internetowej.
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Apple wydało „Tracker
Detect”, aby umożliwić
śledzenie AirTagów na
Androidzie
Czytaj dalej....

ZUGU wchodzi do Polski.
Świetne obudowy dla
iPadów
Czytaj dalej....

Ratuj życie, wybierając
sprzęty z logo
PRODUCT(RED)
Czytaj dalej....
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Hisense A7GQ – jak radzi
sobie nowy gracz w świecie
telewizorów
Czytaj dalej....

Gurman: Nowe biuro Apple,
HomePod i monitor dla
wszystkich
Czytaj dalej....

Apple przepisało Muzyka na
w pełni natywną aplikację
w macOS 12.2 beta
Czytaj dalej....
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LG prawdopodobnie
opracuje trzy nowe
monitory dla Apple
Czytaj dalej....

Wyniki nowego badania
Samsung potwierdzają,
że pracownicy wolą nową
wolność niż nieefektywną
obecność w biurze
Czytaj dalej....

OPPO Find N – pierwszy
składak od OPPO
zaprezentowany na INNO
DAY 2021
Czytaj dalej....
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JBL L75 MS
Na polskim rynku pojawił się właśnie nowy, wyjątkowy system muzyczny
JBL L75 MS. To niezwykle ciekawa propozycja.
JBL L75 MS opracowany został z myślą o współczesnych entuzjastach
muzyki. To najwyższej klasy esencja naprawdę wspaniałego systemu
dźwiękowego, który już został określony „natychmiastowym klasykiem”.
Prosty sposób słuchania ulubionej muzyki bez poświęcania jakości akustycznej. Jako nowoczesna forma tradycyjnego systemu Hi-Fi, JBL L75 MS
czerpie inspirację z serii JBL Classic, z którą dzieli obudowę z forniru
z drewna orzechowego i czarną piankową maskownicę Quadrex. Za tym
wyglądem retro kryje się całkowicie nowoczesna technologia akustyczna,
w tym możliwość odtwarzania dźwięku o wysokiej rozdzielczości oraz
bogactwo połączeń przewodowych i bezprzewodowych. Dla większości
współczesnych słuchaczy streaming audio zapewnia łatwy i wygodny
dostęp do całego świata muzyki. Właśnie dla nich idealnym rozwiązaniem
jest JBL L75 MS. Zintegrowany mechanizm przesyłania strumieniowego
zapewnia zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe funkcje audio
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przez sieć Ethernet, wbudowany Google
Chromecast, Apple AirPlay 2 i dźwięk Bluetooth. Przetwornik cyfrowo-analogowy
(32-bitowy/192kHz) o wysokiej rozdzielczości zapewnia, że ulubiona muzyka będzie
odtwarzana z najwyższą wiernością. Oprócz
wysokiej jakości bezprzewodowego dźwięku,
JBL L75 MS zapewnia szereg połączeń dla
fizycznych źródeł, w tym wejście analogowe
3,5 mm. Miłośnicy płyt winylowych mają do
dyspozycji wejście phono (MM) do podłączenia gramofonu oraz wejście HDMI ARC
zapewniające doskonały dźwięk z filmów
i gier po podłączeniu do telewizora. Aby
uzyskać jeszcze większy efekt akustyczny,
dostępne jest dedykowane wyjście do podłączenia zewnętrznego subwoofera. Wszystko
po to, aby stworzyć naprawdę świetny system
dźwiękowy, nie zajmując dużo miejsca.
Zaprojektowany i skonstruowany w Harman
Center of Acoustics Excellence w Northridge
w Kalifornii, JBL L75 MS wykorzystuje 75-letnie
doświadczenie JBL, by zapewnić naprawdę
wyjątkowy dźwięk. Za piankową maskownicą
Quadrex i zakrzywionym panelem przednim,
JBL L75 MS zawiera parę 1-calowych kopułkowych przetworników wysokotonowych z aluminium z falowodami, parę 5,25-calowych
głośników niskotonowych z białymi stożkami
i jeden 4-calowy przetwornik średniotonowy
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usytuowany centralnie. Każdy z pięciu przetworników ma dedykowany kanał wzmocnienia i strojenia DSP, aby zapewnić niezwykle
szeroką scenę dźwiękową na dużym obszarze odsłuchowym. Obsługa systemu L75 MS
odbywa się za pomocą aluminiowego panelu
sterowania na górze obudowy z forniru
z drewna orzechowego, dołączonego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
lub łączności bezprzewodowej z Google
Chromecast, Apple AirPlay 2 lub urządzeniem
obsługującym Bluetooth.
„System muzyczny L75 MS z pewnością
przyciągnie nowych klientów, którzy marzą
o niesamowitym dźwięku JBL, ale bez całej
złożoności i bałaganu systemu komponentowego”, powiedział Jim Garrett, starszy
dyrektor ds. strategii produktu i planowania
w Luxury Audio firmy Harman. „Dzięki rozbudowanej łączności i atrakcyjnemu wyglądowi
serii Classic nie ma dziś na rynku po prostu
nic podobnego!”
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iPhone 14 Pro
z 48-megapikselowym
aparatem i 8 GB RAM oraz
nowy iPhone SE 3
Czytaj dalej....

Firma Richarda Bransona
zainwestuje 30 mln
dol. w polską spółkę
SatRevolution
Czytaj dalej....

Niektórzy nie widzą
aktualizacji macOS Monterey
12.1 na Macach z M1
Czytaj dalej....
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27-calowy iMac Pro
z wyświetlaczem mini-LED
Czytaj dalej....

AirPods Pro 2
z nowym wyglądem
i iPhone 14 Pro
z wyświetlaczem
typu „Hole-Punch”
Czytaj dalej....

macOS 13 „Mammoth”
Czytaj dalej....
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Matter planuje uniwersalną
alternatywę dla AirPlay
Czytaj dalej....

OneDrive ze wsparciem
dla procesorów M1. Kiedy
Dropbox?
Czytaj dalej....

Jak AirPods ewoluowały
z każdą generacją?
Czytaj dalej....
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Hans Zimmer chwali
Spatial Audio i mówi,
że Jony Ive dał mu parę
słuchawek, nad którymi
pracował
Czytaj dalej....

2022: Apple M3, 5 nowych
Maców, zmieniona bryła
iPadów Pro, Apple Watch SE
2 i model Rugged
Czytaj dalej....

Elon Musk pozazdrościł
Apple ściereczki – mamy
zatem CyberGwizdek!
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Creative Stage Air

– głośnik soundbar z własnym zasilaniem do wszechstronnych zastosowań
Kompaktowy soundbar pod monitor komputera, wyposażony w moduł
Bluetooth, wejście AUX i port USB do podłączenia urządzeń MP3, oraz do
zastosowań mobilnych, gdzie nie ma zasilania.

OPIS I DANE
Creative Stage Air to kompaktowa, umieszczana pod monitorem listwa
dźwiękowa do komputera, zaprojektowana z myślą o maksymalnej funkcjonalności. Jej elegancka i minimalistyczna obudowa doskonale skomponuje
się z dowolną aranżacją każdego biurka. Listwę dźwiękową Stage Air zaprojektowano z myślą o zapewnieniu niezrównanych wrażeń odsłuchowych.
Dodatkowo pozwala ona rozkoszować się muzyką bez plątaniny kabli dzięki
możliwości korzystania z zasilania wewnętrznego nawet przez 6 godzin!

Kompaktowa obudowa
Creative Stage Air to propozycja dla osób ceniących minimalistyczny
i nowoczesny design. Podłużny kształt listwy dźwiękowej oraz jej niewielka
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wysokość i głębokość (410 x 78 x 70 mm) sprawiają, że urządzenie z łatwością zmieści się tuż pod monitorem komputera.
Wygodne zasilanie przez USB pozwala cieszyć się znakomitym dźwiękiem
bez plątaniny kabli i zajmowania cennego miejsca na biurku.

Szczegółowy dźwięk stereo
Usłysz więcej detali w ulubionych filmach, serialach i grach dzięki dwóm
wbudowanym głośnikom szerokopasmowym. Moc wyjściowa 2 x 5
W pozwala generować głośny, wyraźny i naturalny dźwięk, który dostarcza
niezapomnianych doznań muzycznych.

Wyrazisty bas
Specjalna konstrukcja dużego radiatora pasywnego umożliwia odtwarzanie
głębokich niskich tonów bez potrzeby sięgania po zewnętrzny subwoofer.
Dzięki temu z łatwością rozpoznasz brzmienie gitary basowej oraz usłyszysz dynamiczny dźwięk w filmach akcji.

Długi czas pracy
Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 2200 mAh umożliwia nieprzerwane słuchanie muzyki przez 6 godzin! Podłącz bezprzewodowo Creative Stage Air do smartfona, laptopa czy tabletu dzięki
technologii Bluetooth i słuchaj muzyki również w podróży.
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Mobilny odtwarzacz audio
Dzięki technologii Plug & Play Creative Stage
Air możesz zamienić w odtwarzacz audio.
Zintegrowany port USB umożliwia podłączenie pamięci masowej, np. pendrive’a, oraz
wygodne odtwarzanie zgromadzonej tam
muzyki bez potrzeby uruchamiania dodatkowych urządzeń.

Funkcjonalne wejście aux
Twój odtwarzacz MP3 lub MP4 nie posiada
funkcji Bluetooth? Za sprawą specjalnego portu
AUX do Creative Stage Air podłączysz również
analogowe urządzenia audio. Skorzystaj z kabla
z wtykiem jack 3,5 mm, by cieszyć się muzyką
z odtwarzaczy audio starszego typu.

Panel sterowania
Z pomocą dużych przycisków z czytelnymi
oznaczeniami, które zostały umieszczone
z boku obudowy, szybko i wygodnie uruchomisz urządzenie oraz dopasujesz głośność do
własnych potrzeb.

Wszechstronne zastosowanie
Listwa dźwiękowa umożliwia bezprzewodowe
słuchanie muzyki z urządzeń z systemem
Android oraz iOS, w tym smartfonów, tabletów, smartwatchy i komputerów wyposażonych w Bluetooth.

Zobacz wydania specjalne

PODRÓŻE

TOMASZ SZYKULSKI
@t_szykulski
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Listopad w Rzymie:
fotorelacja
WIelokrotnie słyszałem, że jesień to naprawdę dobry moment na
wizytę w Rzymie – zachęca do tego łagodny klimat, nieco mniejsza
liczba turystów i przystępne ceny przelotów czy noclegów. W tym roku
postanowiłem to sprawdzić, a na kolejnych kilku stronach pokażę Wam,
dlaczego warto wybrać stolicę Włoch o tej porze roku.

PODRÓŻE
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Większość tras lotniczych do Rzymu przebiega nad Alpami, co
tekst
przy odrobinie szczęścia do pogody i odpowiednim miejscu
na pokładzie może zapewnić spektakularne widoki.

PODRÓŻE
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Listopadowy Rzym przywitał nas temperaturą około 20°C i dobrą pogodą,
jednak ta w trakcie kilkudniowej wizyty zmieniała się wielokrotnie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pozostałości Forum Romanum i okolicznej zabudowy
w samym sercu miasta.

PODRÓŻE
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Jednym z moich ulubionych punktów do fotografowania w Rzymie jest
Vittoriano, czyli pomnik Wiktora Emanuela II – nie tyle ze względu na jego
monumentalną bryłę, ile na roztaczający się z jego szczytu widok.

PODRÓŻE
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…na zachód i północ natomiast plac Wenecki, rozległe ulice handlowe oraz
oddaloną o kilka kilometrów, dominującą w oddali kopułę Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie.

PODRÓŻE
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Prowadząca do Watykanu Via della Conciliazione stwarza idealne
warunki do niemal perfekcyjnie symetrycznego fotografowania widocznej w oddali Bazyliki.

PODRÓŻE
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Po przekroczeniu progów Bazyliki Świętego Piotra zobaczymy monumentalną przestrzeń zamkniętą bogato zdobionym sklepieniem oraz
centralnie ulokowaną kopułą. Szerokokątny obiektyw sprawdzi się
doskonale, by ukazać skalę tego miejsca.

PODRÓŻE
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Obowiązkowym punktem wizyty w Watykanie są również Muzea Watykańskie, w których zebrano okazałą kolekcję sztuki z różnych regionów
i epok w historii świata. W ramach wizyty podziwiać możemy także okoliczne ogrody czy Kaplicę Sykstyńską.

PODRÓŻE
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Korytarze i sale wystawiennicze Muzeów Watykańskich swoją architekturą
i poziomem detali potrafią skutecznie odwrócić uwagę od zgromadzonych
tam eksponatów, stanowiąc równocześnie doskonałe tło do fotografowania.

PODRÓŻE
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Klimat Rzymu tworzą także spacery wąskimi uliczkami, w których roi się
od restauracji i sklepów…

PODRÓŻE
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… znakomite włoskie jedzenie, w tym lokalny klasyk – pasta all’Amatriciana…

PODRÓŻE
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… a także zabytkowe auta, które nieraz kryją się w niepozornych zaułkach czy bramach.

PODRÓŻE
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W dalszej części wyjazdu nie mogło zabraknąć espresso przy Piazza
Navona – pięknym placu, do którego zawsze będzie po drodze, gdyż
prowadzi przez niego wiele spacerowych tras pomiędzy najbardziej kultowymi punktami miasta (nie ujmując walorom samego placu, który nie
bez powodu należy do najczęściej odwiedzanych w Rzymie).

PODRÓŻE
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O tej porze roku nieco łatwiej było także wykonać przyzwoite ujęcie
Fontanny di Trevi, bodaj najczęściej fotografowanego miejsca w Rzymie.

PODRÓŻE
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Zwieńczenie pobytu stanowiła wizyta w rejonie Piazza di Spagna, tuż obok
widocznych na zdjęciu Schodów Hiszpańskich. Słoneczna pogoda i wręcz
letnia temperatura nie zachęcały do powrotu do szarej, jesiennej Polski,
jednak sprawiły, że do Rzymu wrócimy przy najbliższej możliwej okazji.
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Daj gadżetom drugie życie
w Nowym Roku
Ostatnio przed świętami Bożego Narodzenia redakcyjny kolega
Krzysiek Kołacz zapytał, czy dostałem kiedyś albo dałem w prezencie
jakiś używany sprzęt. Podesłałem mu jedną historię, a on fajnie
opisał ją w swoim Newsletterze „The Menu Bar”, którego subskrypcję
serdecznie polecam. Skłoniło mnie to do głębszej refleksji
i przypomniało historię wielu sprzętów, które u mnie i u moich
bliskich dostały nie tylko drugie, ale też trzecie czy czwarte życie.
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Dlatego teraz, kiedy zaczynamy Nowy Rok, również Ciebie zachęcam do
tego, aby sprawdzić, czy niektóre z urządzeń, jakie masz, nie mogłyby
dostać drugiego życia… Mam nadzieję, że poniższe przykłady Cię
zainspirują.

Używane prezenty wcale nie muszą być gorsze!
Myślę, że w społeczeństwie pokutuje pogląd, że nie daje się używanych
prezentów. Przecież to jest używane, a więc zużyte, czyli do niczego.
Na szczęście to podejście trochę się zmienia. Po pierwsze, cały ruch eko
pokazuje, że fajnie, abyśmy nie polegali tylko na jednorazówkach. Po drugie, ciągle jeszcze są sprzęty, które bez zarzutu działają latami. Szczególnie
wiele tych spod znaku nadgryzionego jabłka.

iPady są długowieczne i przechodzą z rąk do rąk!
Jak dobrze wiesz, jestem #iPadOnly i iPad to mój główny komputer do
pracy. Obecnie jest nim iPad Pro 13", o czym pisałem w zeszłym miesiącu.
Przez to, że iPady przewijały się przez moje ręce od lat, często zyskiwały
kolejne życia. Co więcej, dożywały wielu lat! Do tego stopnia, że mój
pierwszy iPad, kupiony tuż po premierze, w maju 2010 roku, ciągle wisi jako
ozdoba na mojej ścianie i ciągle działa bez zarzutu.
Mój pierwszy iPad z ekranem Retina – iPad 3 – ten,

Jak dobrze wiesz, jestem
#iPadOnly i iPad to mój
główny komputer do
pracy. Obecnie jest nim
iPad Pro 13", o czym pisałem w zeszłym miesiącu.
Przez to, że iPady przewijały się przez moje ręce

od którego zaczęła się moja przygoda #iPadOnly
w 2012 roku, miał wiele żyć! Najpierw służył mi
przez ponad rok. Potem przekazałem go mojej
mamie, która korzystała z niego przez ponad trzy
lata. Następnie oddała mi go i teraz ten iPad również wisi na ścianie mojego biura domowego, gdzie
służy mi do puszczania podcastów i muzyki oraz
do wyświetlania raportów ze sprzedaży Nozbe.
Widać go na zdjęciach zamieszczonych w poprzednim numerze iMagazine.

od lat, często zyskiwały

W rodzinie tego lata miałem kolejkę do iPadów.

kolejne życia. Co więcej,

Moje córeczki czekały, aż wreszcie przyjdzie

dożywały wielu lat!

wymarzony iPad Pro 13", bo dzięki temu najstarsza
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dostała iPada Pro 11" z Magic Keyboard. Ona przekazała swojego iPada
10" młodszej siostrze, a ta z kolei otrzymała iPada Mini 4 od tej średniej.
Pełen recykling iPadowy!

MacBook Pro 13" z 2013 roku wiecznie żywy!
Tego MacBooka najpierw kupiłem dla siebie. Potem przekazałem go żonie
wraz z monitorem Thunderbolt Display, aby miała na czym działać, kiedy
pracowała z domu. Następnie, gdy dostała lepszy, służbowy laptop od
pracodawcy, MacBook kurzył się w moim biurze domowym do momentu
pandemii. Z nastaniem lockdownu i rozpoczęciem nauki zdalnej MacBook
Pro, pomimo że stary, okazał się idealnym narzędziem dla moich córek.
Pomimo braku wsparcia do najnowszego MacOS przeglądarka Chrome
oraz inne aplikacje działają na nim szybko i bez zarzutów.

Apple Thunderbolt Display wiecznie żywy!
Ten monitor kupiłem dokładnie 10 lat temu i przechodził już z rąk do rąk
wielokrotnie. Ostatnio wisiał na ścianie w moim biurze domowym i nie
wiedziałem, do czego mam go użyć. Podczas wizyty w lokalnym sklepie
Apple zauważyłem, że sprzedają tam przejściówkę Thunderbolt 2 do Thunderbolt 3 (USB-C), więc ją kupiłem i w tej chwili ten monitor świetnie mi się
sprawdza jako dodatkowy ekran dla mojego iPada Pro. Wprawdzie wsparcie dodatkowych ekranów dla iPadOS jest słabe, ale wystarczające, aby
obejrzeć na pełnym ekranie wideo z YouTube lub popracować na mapach
myśli w aplikacji MindNode.

Telewizory wiecznie żywe!
W iMagazine często koledzy piszą o najnowszych telewizorach, ale
okazuje się, że te starsze ekrany LCD są niezwykle żywotne. Kiedy

Z nastaniem lockdownu i rozpoczęciem nauki zdalnej MacBook
Pro, pomimo że stary, okazał się idealnym narzędziem dla
moich córek. Pomimo braku wsparcia do najnowszego MacOS
przeglądarka Chrome oraz inne aplikacje działają na nim
szybko i bez zarzutów.
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opiekunka moich córek przeprowadzała się kilka lat temu i w nowym
mieszkaniu brakowało jej telewizora, chętnie oddaliśmy jej nasz stary,
37-calowy Full HD Samsunga, aby w końcu mieć wymówkę, żeby kupić
telewizor 4K od Phillipsa. Inna znajoma od wielu lat używa telewizor HD
od LG, który kupiłem w roku 2006!

Stare AirPodsy dla mamusi, która dużo
rozmawia!
Kiedy na rynku pojawiły się AirPods Pro, musiałem je mieć, bo wiedziałem, że będą lepiej trzymać mi się w uszach. Byłem do tego czasu wielkim
fanem pierwszych AirPodsów, dlatego kupiłem wersję Pro bez wahania.
W tym samym czasie odwiedzili mnie rodzice i zauważyłem, że moja mama
dużo rozmawia przez telefon ze słuchawkami na kablu, które już wyglądały
na całkiem zużyte.

Kiedy opiekunka moich córek przeprowadzała się kilka lat
temu i w nowym mieszkaniu brakowało jej telewizora, chętnie
oddaliśmy jej nasz stary, 37-calowy Full HD Samsunga, aby
w końcu mieć wymówkę, żeby kupić telewizor 4K od Phillipsa.

Dałem jej AirPodsy do spróbowania i już mi ich nie oddała. Zachwyciło ją
to, że może tak łatwo przez nie rozmawiać oraz że może szybciutko przełączać się pomiędzy iPhone’em, iPadem i MacBookiem Air.

Zegarek Apple Watch 4 ratuje życie mojemu
tacie!
Na koniec mam dla Ciebie naprawdę inspirującą historię.
Dwa lata temu kupiłem Apple Watch 5, bo bardzo chciałem mieć ekran
always on. Zastanawiałem się, co zrobić ze starym zegarkiem. Zamiast go
odsprzedać, chciałem sprawdzić, czy aby nie przyda się mojemu tacie do
monitorowania serca.
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Mój tata jest po zawale i co jakiś czas ma migotanie przedsionków, które
potrafi czasami powalić go na dzień lub dwa. Byłem ciekawy, w jakim
stopniu taki zegarek może mu pomóc. Efekty przeszły moje najśmielsze
oczekiwania.
Super jest to, że za pomocą Apple Watch 4 tata może zbadać sobie puls
lub zrobić EKG. Natomiast rewelacją jest, że zegarek ten prewencyjnie daje
mu też znać, kiedy zaczyna mieć migotanie przedsionków! Ostrzega go
przed tym dużo wcześniej, zanim on sam zauważy objawy. Dzięki temu
w porę może wziąć leki i teraz migotanie mija mu znacznie szybciej niż
wcześniej. No i mam nadzieję, że dzięki temu pomoże mu uniknąć kolejnego zawału!

Fajnie dawać sprzętom i gadżetom drugie życie!
Właśnie w przygotowaniu do tego felietonu przeglądam też mniejsze
gadżety. Ładowarki, kabelki i przejściówki, które mogą mi się znowu przydać lub takie, które ktoś ze znajomych może wykorzystać. Zamiast trzymać
je w szufladzie, może warto je przejrzeć i spróbować im dać kolejne życie?
Możesz się mocno zdziwić, co tam masz i czego ludzie wokół Ciebie mogą
potrzebować. Zachęcam Cię do tego z całego serca, a przy okazji chciałbym Ci życzyć dobrego, zdrowego i pełnego sukcesów Nowego Roku!

Do zobaczenia
na YouTube

SUBSKRYBUJ

SUBSKRYBUJ
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Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

ZUGU wchodzi do Polski. Świetne obudowy dla iPadów
Jeśli szukacie obudowy dla swojego iPada, to popatrzcie na nowość na
naszym rynku – ZUGU. To z jednej strony pancerne, a z drugiej bardzo eleganckie case’y. ZUGU to kalifornijska firma (w zasadzie start-up, ale po tylu
latach chyba już warto napisać właśnie, że firma), która została założona
w 2010 r. Od samego początku głównym założeniem Tima Angela, twórcy
firmy, była produkcja oryginalnych i przede wszystkim funkcjonalnych
obudów do iPadów. Jednocześnie bardzo ważnym aspektem firmy była
działalność charytatywna, która obecnie koncentruje się na fundowaniu stypendiów naukowych oraz budowaniu centrów edukacyjnych w Kolumbii.

Obudowy są dostępne dla iPadów mini, Pro 11/12,9", 10,2", 		
Air 4, w cenach 299–449 PLN. Do kupienia w ZGSklep.pl
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Alles Roger? Oczyszczacz powietrza Stadler
Form Roger 2
Lato i jesień przeminęła, nastała zima, która powitała nas nad wyraz
chłodno. A to oznacza, że wszystkie kopciuchy w okolicy poszły w ruch.
Czas zadać sobie pytanie, jaki oczyszczacz powietrza kupić? Jeśli do
tej pory tego nie zrobiliście, to dobrą opcją może być trio nowych
oczyszczaczy Roger 2 od firmy Stadler Form. My właśnie te modele

przetestowaliśmy.
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Ultradźwiękowy aromatyzer Sharp
Aromatyzer Sharp tworzy kojącą i relaksującą atmosferę. Efekt „świecy”
i dodatek olejków aromatycznych korzystnie wpływają na samopoczucie
psychiczne i fizyczne. Mgiełka jest produkowana przez generator ultradźwiękowy, a dodanie olejku eterycznego umożliwia równomierne rozprzestrzenienie się zapachu w pomieszczeniu. Wygląda obłędnie.

Cena: 219 PLN
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The Cure w Polsce
The Cure powstał w Crawley w Sussex w Anglii. Ich pierwszy występ
odbył się w 1978 r., a do tej pory zagrali około 1500 koncertów. W 2019 r.
The Cure został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Ostatni
raz byli w Polsce w 2016 r. w trakcie trasy koncertowej, która miała być
ich ostatnią. Jednak członkowie zespołu w ostatnim czasie doszli do
wniosku, że jeszcze mają coś do przekazania i… planują nową płytę, której fragmenty niewątpliwie będą zaprezentowane podczas dwóch koncertów w Polsce – w Krakowie 20.10.2022 i w Łodzi 21.10.2022.

Ceny biletów zaczynają się od 225 PLN
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NFT, niewymienny,
nieuchwytny
Czasem, gdy myślę o NFT, czyli jednym z największych hype’ów
dzisiejszych czasów, wydaje mi się, że powinniśmy je nazywać NTT – nontangible token, czyli niedotykalny, nieuchwytny token. Coś, co posiadasz,
ale nie możesz dotknąć. A przecież w sztuce, jeszcze całkiem do niedawna
chodziło o to, by „posiadać” i „móc dotknąć”, i jeszcze „zamknąć w sejfie”.
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Całe zbieractwo, czyli mówiąc poważniej – kolekcjonerstwo – na tym
polegało. W mojej opinii na tym właśnie polega największa rewolucja,
jaką technologia blockchain przyniosła sferze sztuki czy, szerzej, kultury.
Obiekt NFT stracił materialne ciało, pozostał akt własności.
Zacznijmy od początku: co to znaczy „niewymienialny token”? Jest
jeden w swoim rodzaju, nie zamienisz jednego NFT na drugi. NFT są
częścią blockchaina Ethereum, konkretnie to blockchain przechowuje
informacje o poszczególnych tokenach (inne blockchainy też, Ethereum
był pierwszy). Takim NFT może być cokolwiek: dzieło sztuki, muzyczny
kawałek, utwór literacki każdej długości (od tweeta po, dajmy na to,
„W poszukiwaniu straconego czasu” Prousta) itd., pod warunkiem, że
mają postać cyfrową.
Szczególną popularność zdobyły NFT wizualne, ale, jak sądzę, boom na
inne formy kultury jeszcze przyjdzie – mam na myśli muzykę, film czy
wykorzystanie NFT w grach. Na razie całkiem niedawno (listopad 2021)
powstał nowego typu spór prawny o własność NFT z „Pulp Fiction”,
które chciał sprzedać Quentin Tarantino. Mamy też NFT memy (słynny
Nyan Cat), mamy tweeta (pierwszy tweet Jacka Dorseya jako NFT został
sprzedany za równowartość 2,9 mln USD) i mamy wpis na Wikipedii
(sprzedany za jedyne 750 tys. USD na aukcji w Christie’s, razem z iMa-

kiem, na którym ten wpis powstał, który poszedł za 187 500 USD).
A wszystko zaczęło się (podobno) od kotków… W 2017 r. pojawił się handel CryptoKitties („każdy kotek jest niepowtarzalny, ma akt własności,
nie może być powielony, zabrany lub zniszczony” – jak czytamy na
stronie), ale „zabawa” NFT pozostała domeną niszową. Hype przyniósł
dopiero czas pandemii. W marcu 2021 za 69 mln USD sprzedano NFT

NFT może być cokolwiek: dzieło sztuki, muzyczny kawałek,
utwór literacki każdej długości (od tweeta po, dajmy na to,
„W poszukiwaniu straconego czasu” Prousta) itd., pod warunkiem, że mają postać cyfrową.
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Beeple, czyli Mike’a Winkelmanna (to trzeci najwyższy wynik sprzedaży
dzieła żyjącego artysty, pierwszy w sztuce NFT), a w czerwcu 2021 r.
odbyła się pierwsza aukcja tylko NFT w Sotheby’s (gdzie sprzedano
„internet”, czyli NFT kodu źródłowego WWW, za 5,4 mln USD).
Źródeł tych oszałamiających wyników i właśnie hype’u na wizualne
„nifty”, jak się je pieszczotliwie nazywa, upatruję w dwóch elementach.
Po pierwsze, przyrost kryptowalut w rękach internetowych nuworyszy
(celowo używam tego słowa i jeszcze do tego wrócę). Po drugie, aktualna dominacja kultury obrazkowej w internecie, emotikonów, memów,
gifów. Połączmy te dwa elementy: dużo kasy w nowych rękach (potrzeba
pochwalenia się) i obrazki. Do tego dodajmy ludzką namiętność do zbierania i przeniesienie dużej części życia do internetu przez COVID-19. Tak.
Mamy NFT.
Zbierać jednak można coś, co jest niepowtarzalne (non-fungible). Blockchain dał twórcom cyfrowym, a jeszcze bardziej nabywcom, pewność, że
ten konkretny obiekt jest jedyny. A może nawet bardziej poczucie własności czegoś niepowtarzalnego. Przypominam, jak to jest z fotografią
analogową, medium, z którym jeszcze niedawno tradycyjni marszandzi
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sobie nie radzili. Mamy wywołaną kliszę fotograficzną, odbiorca kupuje
odbitkę. Teoretycznie twórca może tych odbitek wykonać tyle, ile chce,
ale zobowiązuje się wykonać ich skończoną liczbę. Dlatego poważne
(w tradycyjnym ujęciu) domy aukcyjne zawsze podają informację
o numerze odbitki i ogólnej liczbie wywołanych odbitek. Te same problemy występują przy obiektach dawniejszych; nawet dzisiaj można
niekiedy wykonać odbitkę z XV- czy XVI-wiecznej matrycy drzeworytu.
Liczba kopii jednak pozostaje skończona (nawet matryca się kiedyś
ściera i różnice między jedną a drugą odbitką są znaczące) i policzalna.
Nie do końca tak jest w przypadku NFT.

Zbierać jednak można coś, co jest niepowtarzalne (non-fungible). Blockchain dał twórcom cyfrowym, a jeszcze bardziej
nabywcom, pewność, że ten konkretny obiekt jest jedyny.

Takich np. CryptoPunks (jeden z najwcześniejszych przykładów wizualnych NFT) powstało dokładnie 10 000 sztuk. Dla porządku: CryptoPunks
to stworzony przez algorytm 24 × 24 pixel art, każdy inny, niepowtarzalny. 10 000 to niby duża liczba, ale, ej, chętnych jest znacznie więcej.
Co gorsza, nie każdy CryptoPunk jest na sprzedaż, a aktualnie najtaniej
można kupić tytuł własności jednego za trochę ponad 250 tys. USD.
CryptoPunka własność jest określona i zapisana w blockchainie, ale sam
obrazek może być powielony w nieskończonej liczbie kopii i jego wersja
cyfrowa może się znajdować na nieskończonej liczbie serwerów czy dysków indywidualnych użytkowników. A jednak do tych, którzy NFT kupują,
przemawia fakt, że takich CryptoPunks powstała konkretna liczba i więcej ich nie będzie.
Pierwotnie NFT można było kupować wyłącznie za kryptowaluty, od
paru lat mamy już online „rynki”, na których można je kupować za zwykłą kasę (np. chyba najpopularniejszy Nifty Gateway). Liczba transakcji
rośnie z miesiąca na miesiąc. Do grona cyfrowo natywnych dołączają
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zgredzi, boomerzy i wreszcie szanowane domy aukcyjne. Szczególnie atrakcyjne dla tych ostatnich jest to, w jaki sposób informacje na
temat pochodzenia obiektu (twórca i kolejni właściciele) są zapisywane
w blockchainie. Ustalenia na temat proweniencji (czyli w muzealno-historycznosztucznej mowie właśnie pochodzenia) należą do najważniejszych dla domów aukcyjnych. Dzieło o nieustalonej lub niepewnej
proweniencji nie jest dobrą lokatą kapitału, bo nie wiadomo kto, kiedy
i w jaki sposób może sobie do niego rościć prawa… Do tego możliwości
fałszowania przeszłości dzieła są w zasadzie nieograniczone, co w NFT
jest niemożliwe (na razie). Na stronie Christie’s znajdujemy informację
na temat NFT: „mają potencjał zmienienia naszego myślenia o własności
i jak własność ustanawiamy”.
A gdzie jest w tym wszystkim artysta? Otóż skutkiem ubocznym tych
wyników finansowych jest wzrost znaczenia postaci twórcy, tak w zakresie prestiżu (tacy artyści jak Beeple czy PAK są legendami), jak i zarobków. Podkreśla się także kwestię praw autorskich: o ile w tradycyjnych
sztukach wizualnych nie zawsze mamy pewność co do autorstwa (brak
podpisu, niewyraźna sygnatura itd.) i badania nad tym spędzają sen
z powiek historykom sztuki, w przypadku NFT autorstwo jest cyfrowo
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zapisane w blockchainie i niezbywalne. Artysta NFT otrzymuje procent
od każdej transakcji na obiekcie, który stworzył: nie tylko od pierwszej,
ale od każdej (ten warunek zależy od miejsca transakcji; Nifty Gateway
zabezpiecza prawa finansowe artysty). Oznacza to, że, zgodnie z prawem
autorskim, Picasso dostawałby procent od obrazów, na których dzisiaj
zarabiają wyłącznie aktualny właściciel i pośrednik (galeria/dom aukcyjny
itd.). Co więcej, artysta ma także wgląd w to, kto aktualnie jest właścicielem konkretnego NFT. Gdy dzieła sztuki tradycyjnej
znikają w sejfach i własność jest strzeżoną tajemnicą (pamiętacie dreszczyk emocji „kto kupił?!”

Pierwotnie NFT można

towarzyszący sprzedaży przypisywanemu Leonardo
da Vinci obrazu „Salvator Mundi”?), przy NFT mamy

było kupować wyłącznie za

transparentność. Artysta nie ma wprawdzie kontroli

kryptowaluty, od paru lat

nad sprzedażą, ale wie, kto ma jego dzieło.

mamy już online „rynki”,

Mimo tych wszystkich pozytywów i naprawdę wiel-

na których można je kupo-

kiej mody (ciągle rosnącej) na NFT dla mnie pozo-

wać za zwykłą kasę.

stają nieuchwytne. Ludziom zawsze towarzyszyło
pragnienie posiadania tej jednej niepowtarzalnej
rzeczy – pierwszych wydań wielkiej literatury,
rękopisów. NFT spełnia te marzenia, ale by mieć
marzenia w takiej formie, trzeba chyba należeć do
pokolenia cyfrowo natywnego lub mieć dużo zaufania do rynku kryptowalut. Albo po prostu mieć mnóstwo wykopanych kryptowalut i dużą
potrzebę popisania się ich nadmiarem. Tak, wracam do nuworyszy. Jak
kiedyś rozrzucało się złote monety na ulicach miast, tak dzisiaj kupuje
się NFT. Może też po to, by spekulować na cenach „uchwytnych” obiektów? Pojawia się tu jednak jeszcze jeden wątek: ślad węglowy, który proces sprzedaży NFT pozostawia, tak samo, jak kopanie bitcoinów. Mało
eko, ale za to jakie to pozornie demokratyczne: płacę furę kasy za coś,
czego nie da się dotknąć, a jednocześnie jest to dobrem wspólnym.
NFT wizualne można kupić za, oczywiście, olbrzymie pieniądze, ale próg
wejścia jest właściwie żaden. Przy odrobinie szczęścia możemy się załapać na kolejną wersję czegoś w rodzaju CryptoKitties czy CryptoPunks,
kupić jeden obiekt za grosze, a po chwili sprzedać za miliony monet.
Wystarczy zarejestrować się na jednym z rynków NFT i polować. Dla
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mnie NFT są bliskie metafory Platona
poświęconej pamięci: pamięć jest jak
ptaki w klatce. Niby je masz, bo to twoja
klatka, ale nie trzymasz ich w ręce. NFT
niby są twoje, bo masz prawo własności,
ale nie trzymasz ich w ręce. Niewątpliwie
przyczyniają się do olbrzymich zmian
na rynku aukcji sztuki i innych obiektów,
a także zmian w postrzeganiu roli i miejsca artysty.
Mnie NFT fascynują. Śledzę rozwój tego
rynku z dużym zaintrygowaniem, czekam
na zmiany, które już wniósł w tradycyjny
i nieco skostniały świat sztuki i aukcji,
czekam jeszcze bardziej na nowinki,
które jeszcze przyniesie. Tymczasem, ej,
Naczelny, może wystawilibyśmy pierwszy numer iMagazine jako NFT na aukcję
WOŚP? Żartuję :)

W to mi graj!
#iMagAudio
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Denon z przytupem wchodzi
w TWS – testujemy słuchawki
AH-C830NCW
Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki to komfort, wygoda,
rozwiązanie, które zawsze można mieć w kieszeni. A w momencie,
gdy potrafią jeszcze skutecznie redukować szum, mówimy
o prawdziwym luksusie. Denon właśnie zaprezentował słuchawki,
o których powinno być głośno.
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Rynek słuchawek TWS rośnie pod każdym
względem. Zainteresowanie tego typu produktami jest duże, a i producenci starają się
wykorzystać ten trend i kolejni gracze wchodzą ze swoimi produktami. AirPodsy mają
więc licznych konkurentów i to z różnych
półek cenowych. Teraz do gry wchodzi Denon,
który naprawdę ma czym się pochwalić i mnie
to cieszy. Szczerze mówiąc, patrząc na zdjęcia
czy otrzymując informacje prasowe, stwierdziłem – meh, kolejne słuchawki „prawdziwie
bezprzewodowe”, nihil novi.
Dopiero gdy przyszła paczka z testowym
egzemplarzem, zagłębiłem się w detale
i posłuchałem muzyki. I wtedy już wiedziałem, że to produkt, obok którego nie można
przejść obojętnie i traktować jak jeden
z wielu. Denon debiutuje z dwoma modelami
– C630W oraz C830NCW. Model C630W jest
tym „słabszym”, bez redukcji szumów, wycenianym na 499 PLN. A to oznacza, że mamy
fajne słuchawki w dobrej cenie, zdecydowanie konkurencyjne do wciąż sprzedawanych
AirPodsów drugiej generacji.
Natomiast testowane przeze mnie słuchawki
AH-C830NCW to potencjalny hicior, zwłaszcza
dla tych, którzy lubują się w ciepłych brzmieniach rodem z dobrych kolumn głośnikowych
i niezłych wzmacniaczy, w tym wzmacniaczy lampowych. Zacznijmy jednak od ceny:
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AH-C830NCW wyceniane są w dniu premiery na 749 PLN. Ta cena czyni je
konkurencyjnymi względem AirPodsów Pro czy słuchawek Sony i wielu
innych producentów. Owszem, są też na rynku tańsze produkty, także
z ANC, ale pytanie, jak bardzo skuteczne mają to ANC? To w słuchawkach
Denona jest naprawdę dobre. Producent podkreśla, że w każdej słuchawce
zamontowane są dwa mikrofony i wykorzystano zaawansowane przetwarzanie do zmniejszania hałasu. Jest też nieźle działający tryb transparentności. Słuchawki też skutecznie reagują na detekcję położenia. To, co jest
oczywiste dla użytkowników AirPodsów, nie jest takie oczywiste na rynku
słuchawek TWS – wiele tych tanich produktów nie reaguje na wyjęcie słuchawki z uszu. Od strony komunikacyjnej także jakość rozmów jest dobra,
w czasie testów rozmówca zwrócił uwagę na to, jak dobrze mnie słychać.
Od strony technicznej słuchawki wytrzymują do 6 godz. odtwarzania
muzyki, a wraz z etui mogą być to 24 godz. Mają klasę odporności IPX4,
a w przypadku urządzeń z Androidem wspierają funkcję Google Fast Pair.
W etui zastosowano port USB-C.
Dla mnie najistotniejsza jest jednak to, jak grają te słuchawki, a grają
dobrze i zupełnie inaczej niż słuchawki z logo nadgryzionego jabłka.
Grają znacznie cieplej, bardziej studyjnie w sposób domowy, głębszy.
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Można śmiało powiedzieć, że AirPodsy Pro są uniwersalne i sprawdzają
się świetnie zarówno przy rozmowach, telekonferencjach, słuchaniu różnorodnej muzyki, jak i oglądaniu filmów z dźwiękiem przestrzennym.
Natomiast Denon skupia się na dźwięku stricte muzycznym. Mamy rozkoszować się dźwiękiem, tak jakbyśmy siedzieli w domu przy kominku
i słuchali ulubionej płyty na winylu. Tylko że akurat jesteśmy w podróży
w pociągu czy samolocie. To świetne doświadczenie, to coś, co powinno
cieszyć wszystkich fanów muzyki. Możemy wręcz mówić o rozpieszczaniu
naszych uszu i szybko można odpłynąć w ten muzyczny świat, mając słuchawki Denon w uszach.
Udało się Denonowi i myślę, że dla wielu to będzie doskonała alternatywa
dla konkurencji. Słuchawki zaskakują domowym, dobrym brzmieniem.
Są też elegancko wykonane, mają dość małe, zgrabne pudełko, dostępne
w dwóch kolorach, a cena jest rozsądna. Jeśli wchodzić na rynek słuchawek TWS, to właśnie z takim produktem, jeśli się na nie zdecydujecie, nie
będziecie zawiedzeni.
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Bang & Olufsen Beoplay H
– odrobina innowacji

Wytrwanie na rynku przez niemal sto lat, zajmując się niezmiennie
tym samym, jest nie lada osiągnięciem. W przypadku Bang & Olufsen
ten moment nastanie dopiero w 2025 r., jednak już teraz dostajemy
rocznicowy model Beoplay H95, stworzony, by uczcić 95 lat marki. Cieszę
się, że producent nie czekał z nim tych kilku lat, bo to nie tylko świetnie
brzmiące, ale i niesamowicie dobrze zaprojektowane słuchawki.
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Design od lat pozostaje bardzo mocną stroną produktów Bang & Olufsen. Nie inaczej jest w przypadku Beoplay H95 – słuchawki nie tylko
wyglądają surowo i elegancko, ale też są wykonane z doskonałej jakości
materiałów. Korpusy nauszników oraz całą konstrukcję zrobiono z aluminium, natomiast poduszki i zewnętrzną część pałąka pokryto jagnięcą
skórą. Mało to ekologiczne, ale naturalna skóra bardzo dobrze oddycha,
dzięki czemu słuchawki grzeją wyraźnie dopiero po kilku godzinach. Na
komfort wpływa też pianka z efektem pamięci, jaką wypełniono poduszki
nauszników, a także waga słuchawek – 323 g to niezbyt wiele. Poduszki są
odłączane magnetycznie, więc ich czyszczenie i ewentualna wymiana nie
są obciążone ryzykiem uszkodzenia. Konstrukcja jest solidna, przy rozsuwaniu czy obracaniu stawia odpowiedni opór. Zakres regulacji jest dość
szeroki, trzeba mieć skrajnie dużą lub małą głowę, by nie być w stanie ich
dopasować. Słuchawki składają się na płasko, by móc schować je w etui.
Choć „walizka” to lepsze określenie – zrobiono je z matowego aluminium, wewnątrz natomiast pokryto tkaniną zapobiegającą rysowaniu się
słuchawek. Znalazło się w nim miejsce na akcesoria: kabel USB-A–USB-C
do ładowania, przewód audio obustronnie zakończony wtyczką 3,5 mm,
a także adapter samolotowy i ściereczkę. Pudełko jest ciężkie i duże,
trudno nazwać je mobilnym, niemniej słuchawki również nie należą do
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tych szczególnie łatwych w transporcie. Nie
ma też żadnych nóżek, więc jego spód prawdopodobnie będzie się z czasem rysował.
Wszystkie akcesoria są doskonałej jakości,
podobnie zresztą jak same słuchawki.
Do obsługi słuchawek wykorzystujemy specjalną aplikację Bang & Olufsen na smartfona.
Lista funkcji, jakie oferuje, jest dość krótka,
ale wystarczająca. Z jej poziomu możemy
regulować poziom ANC i transparentności
oraz włączyć funkcję zmniejszania szumu wiatru (działającą lepiej, niż się spodziewałem).
Umieszczono tu też prosty kontroler odtwarzania i głośności, a także korektor graficzny,
nazwany Beosonic. Ma kształt koła, na którego
krawędziach umieszczono żądany efekt (taki
jak cieplejsze lub chłodniejsze brzmienie
czy podbicie niskich bądź wysokich tonów).
Dźwięk zmieniamy, przesuwając kciukiem
jeden punkt po powierzchni koła. Owszem,
to mało precyzyjne, ale niezmiernie wygodne
i działa natychmiast. Możemy zapisać do czterech ustawień korektora, niezależnie od tego
mamy też tryb neutralny. I tyle – do pełni
szczęścia brakuje mi jedynie zarządzania sparowanymi urządzeniami.
Beoplay H95 mogą jednocześnie
komunikować się z dwoma źródłami,
więc opcja ewentualnego usunięcia
powiązania z aplikacji zamiast niechcianego sprzętu by się przydała.
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Bang & Olufsen bardzo zręcznie łączy elementy ozdobne z praktycznymi. Na pierwszy rzut oka słuchawki są niemal jednolitą
bryłą, opatrzoną jedynie gniazdem USB-C
do ładowania oraz mini Jack. W nausznikach mamy też osiem mikrofonów, po
cztery do obsługi ANC i rejestrowania
głosu użytkownika. Ponadto na lewym
znalazł się mały przycisk do wywoływania asystenta głosowego, a na prawym
suwak do włączania i parowania. Głośność
regulowana jest fizycznym pierścieniem
na prawym nauszniku, natomiast do sterowania ANC i transparentnością służy
pierścień po drugiej stronie. Musiałem się
do niego przyzwyczaić, bo działa dość nietypowo. W środkowym położeniu wyłącza
obie funkcje, słuchawki izolują jedynie
pasywnie. Przekręcając go w jedną stronę,
wzmacniamy efekt ANC, w drugą natomiast
zwiększamy transparentność. Działa to niesamowicie płynnie i bardzo się przydaje,
szczególnie na ulicy, gdy chcemy słyszeć
stale tylko część dźwięków otoczenia. ANC
jest bardzo skuteczne i nie szumi, gdy nie
odtwarzamy muzyki (i to nawet na najwyższym poziomie oczyszczania brzmienia).
Do sterowania odtwarzaniem Beoplay H95
oferują jedynie dotykowy panel na prawym
nauszniku, stuknięcia wstrzymują i wznawiają odtwarzanie, przesunięcia wprzód
i w tył przechodzą między utworami. Reakcja na dotyk jest niemal idealna, zdarza się
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jednak, że gest czy stuknięcie nie zostanie odczytane. Szkoda też, że gestów
nie da się edytować. Jeśli jesteśmy już przy brakach, to z niezrozumiałych
powodów słuchawki nie mają czujnika wykrywającego zdjęcie ich z głowy.
Konieczność ręcznego wstrzymywania i wznawiania odtwarzania jest mało
komfortowa, zwłaszcza gdy już znacznie tańsze słuchawki przyzwyczaiły
mnie do tego, że robią to za mnie. Na pochwałę zasługuje bateria, która
z włączonym ANC działa około 40 godz. (producent deklaruje 38 przy średniej głośności), natomiast ładuje się do pełna w dwie godziny.
Za generowanie dźwięku w Beoplay H95 odpowiadają 40-milimetrowe,
tytanowe przetworniki. Dźwięk przesyłany jest bezprzewodowo przez Bluetooth, z wykorzystaniem kodeka SBC, AAC lub aptX Adaptive. Testowałem
słuchawki sparowane z iPhone’em, z muzyką z Apple Music, przy różnych
ustawieniach korektora, aczkolwiek głównie korzystałem z neutralnego. To,
co natychmiast można usłyszeć, to doskonała separacja dźwięku i wysoka
szczegółowość. Brzmienie jest trochę chłodne i analityczne, niemniej nie brakuje tu ani niskich, ani średnich tonów. Scena jest szeroka, czuć przestrzeń,
choć słyszałem bardziej przestrzennie brzmiące słuchawki. Niskie tony są
świetnie kontrolowane, brzmią zupełnie inaczej w surowym rocku, a inaczej
we współczesnym rapie. Nie ma tu też efektu kinowego dudnienia czy przesadnego skracania bądź zmiękczania uderzeń. Środek brzmi bardzo czysto,
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trudno wskazać tu jakikolwiek wybijający się instrument, słuchawki nie eksponują żadnych pasm. To właśnie w średnich tonach najlepiej słyszalne są
wszelkie braki jakościowe w nagraniach, Beoplay H95 są dla nich bezlitosne.
Na szczególne uznanie zasługuje góra, dawno nie słyszałem tak doskonałej
szczegółowości i kontroli wysokich tonów. Przy neutralnym ustawieniu słuchawki są wyczuwalnie chłodne, ale po odpowiednim ustawieniu korektora
można łatwo dopasować je do swoich preferencji. To właśnie dzięki korektorowi i charakterowi brzmienia słuchawki są niezmiernie uniwersalne, z równą
przyjemnością słuchałem na nich nie tylko muzyki, ale i podcastów.
Napisać o Beoplay H95, że są świetne, to jak nic nie napisać. Bang &
Olufsen stanęło na wysokości zadania, dostarczając nie tylko pięknie
i rozsądnie zaprojektowane słuchawki, ale i pilnując, by ich dźwięk był
możliwie uniwersalny. Ich wszechstronność uwydatnia też Beosonic,
niezwykle intuicyjny i wygodny korektor dźwięku, pozwalający błyskawicznie dostosować dźwięk do swoich upodobań. Beoplay H95 niemal
idealnie wpasowują się w moje preferencje, braki w postaci niewykrywania zdjęcia ich z głowy są jednak czymś wyraźnie odczuwalnym.

Bang & Olufsen Beoplay
H95 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• doskonałe, czyste brzmienie
• surowy, piękny design
• obszerny zestaw akcesoriów
Minusy:
• brak wykrywania zdjęcia z głowy
• sterowanie dotykowe, bez możliwości konfiguracji
Cena: 3799 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Fauna Spiro

– design to nie wszystko
Okulary zintegrowane ze słuchawkami nie są częstym widokiem,
choć to całkiem wygodny sprzęt. Problemy są dwa: wysoka cena
i przeciętna jakość dźwięku. Fauna opracowała kilka modeli
różniących się wyglądem, ale korzystających z dokładnie tych samych
rozwiązań technicznych. Testowałem wersję Spiro, która wygląda nieco
ekstrawagancko i jest to niestety jej największy wyróżnik.
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Chciałbym napisać, że Spiro są nie do
odróżnienia od klasycznych okularów i być
może zrobię to za kilka lat, gdy dostaniemy
kolejną generację tego urządzenia. W obecnej formie każde z okularów firmy Fauna
są „smart” w sposób bardzo rzu-cający
się w oczy. Całą elektronikę zamknięto
w nausznikach, które są po prostu grube
i nieprzejrzyste, niezależnie od tego, jak
wygląda pozostała część oprawki. W przypadku Spiro jest to szczególnie widoczne,
bo zarówno front, jak i końcówki zauszników zrobiono z przezroczystego plastiku.
Główna część zausznika to natomiast czarny
matowy plastik, który mocno się odróżnia.
Rozumiem, że nie sposób inaczej zamknąć
elektroniki wewnątrz w estetyczny sposób,
niemniej efekt nie powala i gdybym mógł
wybrać, zdecydowałbym się na raczej jednolity model. Jakość wykonania również jest
przeciętna, plastik zdecydowanie trzeszczy
przy zbyt mocnym rozchyleniu nauszników,
zabrakło tu choćby prostego mechanizmu,
który pozwalałby je założyć na nieco większą głowę bez nadwerężania oprawek. To
spory problem, bo producent oferuje tylko
jeden rozmiar oprawek (i nie są one przesadnie duże). Okulary mają zainstalowane
białe szkła z filtrem światła niebieskiego
bądź też przyciemnione. Nic nie stoi na
przeszkodzie, by włożyć do nich również
szkła korekcyjne.
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Design okularów nie jest przesadnie skromny, ale nie licząc grubych
nauszników, nie odróżnia się od swoich klasycznych odpowiedników. Na
obudowie nie znajdziemy żadnych fizycznych przycisków ani gniazd, do
obsługi służą dotykowe panele na zausznikach, natomiast do ładowania
wykorzystywane są piny znajdujące się w miejscu łączenia zauszników
z frontem okularów (ale nie widać ich, gdy ma-my je na sobie). W komplecie dostajemy bardzo ładne (choć spore) pudełko, pełniące jednocześnie funkcję ładowarki. Ma cztery diody na zewnątrz, które sygnalizują
poziom naładowania bądź status tego procesu, gdy podłączymy zasilacz.
Etui pozwala doładować baterię okularów czterokrotnie, co przekłada się
łącznie na 20 godz. odtwarzania, a nawet więcej. Według producenta na
jednym ładowaniu Spiro wytrzymują nawet 4 godz., realnie na średniej
głośności osiągają nawet godzinę dłużej, co jest świetnym wynikiem na tle
konkurencji. Bose Frames Alto, z których korzystam na co dzień, wytrzymują nie więcej niż dwie godziny (nie jest to jednak najnowsza generacja).
Do naładowania etui służy USB-C, w komplecie jest kabel, ale już nie
sama ładowarka. Jestem wielkim fanem tego rozwiązania i, choć uzależniamy się od specjalnego etui, to wciąż jest to wygodniejsze rozwiązanie
niż kable czy nawet fizyczne gniazda. Dzięki temu, że producent z nich
zrezygnował, udało się osiągnąć odporność na wodę – stopień ochrony to
IP52; wystaczający, by znieść deszcz i pot podczas treningu.

Na jednym ładowaniu Spiro wytrzymują nawet 4 godz., co jest
świetnym wyni-kiem na tle konkurencji.

Wspominałem już, że obsługa okularów odbywa się za pomocą paneli
dotykowych. Okulary parujemy z telefonem w dokładnie ten sam sposób,
co każde urządzenie Bluetooth, jedyną nietypową rzeczą jest sposób,
w jaki wywołujemy tryb parowania w urządzeniu – trzeba otworzyć etui
i przytrzymać w nim przez chwilę okulary wciśnięte do środka. Obsługa
dotykiem jest całkiem wygodna, o ile tylko nie jesteśmy w ruchu. Lewy
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i prawy nausznik mają różne funkcje, reagują na stuknięcia, przytrzymanie
palca oraz jego przesuwanie, ale zestaw gestów opracowano całkiem sensownie. Dwukrotne stuknięcie w lewy nausznik wznawia lub wstrzymuje
odtwarzanie, natomiast przytrzymanie go przez kilka sekund powoduje
przejście do kolejnego utworu. Głośność regulujemy, przesuwając palcem wzdłuż nausznika, przy czym jednokrotne przesunięcie po całej jego
długości nie jest równoważne z przejściem przez całą skalę głośności,
a jedynie przez jej fragment. To zapobiega przypadkowemu znacznemu
zwiększeniu głośności. Podobnie odbieramy i odrzucamy połączenia.
Prawy nausznik pozwala natomiast wywołać asystenta głosowego. Zabrakło mi jedynie opcji powrotu do poprzedniego utworu, szkoda, że nie
można też przeprogramować gestów.
Konstrukcja okularów pozwalałaby teoretycznie na zastosowanie do
transmisji dźwięku przewodnictwa kostnego, ale wiąże się to z dużymi
ograniczeniami w zakresie jakości brzmienia. Zamiast niego producent zdecydował się na zastosowanie głośników kierunkowych
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umieszczonych w tylnej części zauszników i skierowanych bezpośrednio do ucha. Dzięki temu dźwięk ma więcej głębi, ale też słychać go
na zewnątrz. Nie jest to może szczególnie uciążliwe na ulicy, ale już
w cichym, zamkniętym pomieszczeniu może przeszkadzać innym.
Ponadto nie jesteśmy oczywi-ście w żaden sposób izolowani od dźwięku
otoczenia. Czyni to Spiro doskonałym towarzyszem spacerów, biegania
czy jazdy na rowerze, ale sprawia też, że na głośnej ulicy ich użyteczność
znacznie spada. Jakość dźwięku, jaki są w stanie wygenerować okulary,
należy oceniać przez pryzmat tego, że w przeciwieństwie do słucha-wek
te nie znajdują się ani w, ani też na uchu. W bezpośrednim porównaniu
z niemal dowolnymi pchełkami Spiro wypadają bowiem kiepsko. Są
głośne, dominują w nich średnie tony, sporo jest też góry (i to z niezłymi
detalami). Najsłabiej jest z basem, bo nie słychać go prawie wcale. Słuchawki nie brzmią jednak płasko, niskie tony są po prostu cichsze od
pozostałych. Ich brzmienie czyni je najlepszymi do słuchania podcastów, radia czy audiobooków. Sprawdzają się też podczas rozmów, dzięki
dwóm wbudowanym mikrofonom nasz głos jest wyraźny, nieźle radzą

Obsługa okularów odbywa się za pomocą paneli dotykowych.
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sobie również z wiatrem. Przy mocnym nas nie słychać, więc rozmowy
podczas jazdy rowerem odpadają, ale już idąc ulicą, możemy bez problemu się z kimś porozumieć. W tym względzie Spiro wypadają lepiej od
Bose Frames Alto.
Oparcie swojego portfolio wyłącznie na produktach niszowych, jakimi
niewątpliwie są okulary audio, to bardzo odważny krok. Decydując się
na niego, producent musi być mocno pewny jakości, wszak nie dywersyfikuje ryzyka związanego z ewentualnymi problemami. W przypadku
oferty Fauna mamy co prawda kilka modeli okularów, ale wszystkie
bazują na dokładnie tych samych rozwiązaniach technicznych. Te nie są
doskonałe, bo choć jakość brzmienia i akumulatora jest satysfakcjonująca i wyróżnia się na tle konkurencji, to nie są to wszystkie istotne cechy
okularów. Jakość materiałów pozostawia sporo do życzenia, szkoda też,
że producent nie daje wyboru rozmiaru oprawek.

Fauna Spiro
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 3/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 3,5/6

Plusy:
• bardzo dobra bateria
• wygodne sterowanie
Minusy:
• tylko jeden rozmiar do wyboru
• przeciętna jakość materiałów
• brzmienie pozbawione niskich
tonów
Cena: 899 PLN
Dostępne w iDream
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MacBook Pro 14”
57 dni później
Wiele lat czekałem na takiego MacBooka Pro i dzisiaj mija 57 dni,
odkąd do mnie dotarł, więc czas na krótkie podsumowanie.
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Konstrukcja
Niesamowicie, nadal, podoba mi się ta konstrukcja. Uważam, że wygląda
jak restomod (najlepszym przykładem restomodu jest Singer 911 – stare
Porsche uzbrojone w dzisiejszą technologię), ponieważ przypomina mi
stare PowerBooki z wyglądu, ale wystarczy podnieść pokrywę, aby zostać
oszołomionym nowoczesnością.
Tak, jest ciut cięższy. Tak, ma grubsze ramki wokół ekranu niż konkurencja. Tak, ma wycięcie. Ale to wszystko nie ma znaczenia. Nadal jest lekki
i przenośny. W zamian za grubsze ramki otrzymujemy jeden z najlepszych
wyświetlaczy na świecie. Wycięcie natomiast dodaje więcej pionowych
pikseli i nie odbiera nam przestrzeni, którą mieliśmy dotychczas (Apple
dodało kilkaset pikseli nad standardowe wymiary 16:10 i tam mieści się
notch, więc de facto mamy po prostu więcej miejsca w pionie, co niezwykle sobie cenię).
Do kompletu jest zestaw portów, które powinny być w poprzednich generacjach – jest czytnik kart SD, jest HDMI i są trzy Thunderbolt 4, które
wspierają wszystko inne.
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Czarna klawiatura w czarnej wannie prezentuje się znakomicie. Jedyne,
co potencjalnie mogłoby wyglądać jeszcze lepiej, to całkowicie czarny
i matowy komputer. Ale jest srebrny, więc nie narzekam.
14-tka jest dla mnie idealna rozmiarowo – wystarczająco poręczna, aby nie
być uwięzionym przy biurku z nią, a jednocześnie na tyle duża, że komfortowo mi się na niej pracuje.

Bateria
Tutaj jest ciekawie, bo zależnie od tego, co robię, raz wytrzymuje mi dłużej, a raz krócej. Najgorzej miałem w dniu, kiedy siedziałem dobre… hmm…
10–12 godzin przed ekranem, a jak wieczorem podłączałem go do prądu, to
zaskoczyła mnie wartość 20–30% na górnym pasku. Dla kontrastu: są takie
dni, że po południu, gdy siadamy do kolacji, mam ponad 70%. W każdym
przypadku czas pracy na mobilnych elektronach przerósł moje najśmielsze
oczekiwania. Tak, Air z M1 będzie mógł dłużej, ale też nie ma tej mocy.
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M1 Pro
Jednak jestem zadowolony z wyboru procesora. Zdecydowałem się na
M1 Pro z 16-rdzeniowym GPU i 10-rdzeniowym CPU. Ten komplet daje
mi większą wydajność w tym, co robię niż mój były desktop, oparty
o i9-9900K i 5700 XT.
Niewiarygodne.
Jest przy tym absolutnie cichy. W ciągu ostatnich 57 dni wentylator usłyszałem raz. Słownie: RAZ! Zakręcił się przez kilka sekund podczas generowania kilkuset miniatur w Lightroomie, a potem znowu ucichł. Magia,
mówię Wam. Dla porównania iMac z M1 to jak mieć sąsiada z wiertarką
udarową, któremu płacą miliony złotych za to, żeby od rana do nocy
wiercił coś w żelbecie.

Co dalej?
Przeniosłem się już ze wszystkim ze starego komputera i starej instalacji
macOS, a w zasadzie Mac OS X, którą aktualizuję od OS X 10.5 Leopard.
Robiłem całość na czysto, aby przypadkiem nie przenieść niczego
Intelowego. Chciałem mieć po prostu pełną kontrolę nad tym, co
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tutaj mam. Przy okazji posortowałem,
co trzeba, powywalałem stare śmieci
i pozostało mi jeszcze zweryfikowanie,
czy na pewno niczego nie zapomniałem.
Jestem więc gotowy wejść w 2022 rok na
nowym setupie, który będę sukcesywnie rozbudowywał o niezbędne klocki,
o czym będziecie mogli przeczytać na
łamach iMagazine.
W międzyczasie zastanawia mnie już tylko
jedno… Skoro Apple taką moc wyciąga
z M1 Pro/Max przy tak małym TDP, to co
stanie się, gdy wypuszczą pełnoprawny
desktopowy SoC?
Strach się bać!
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Xiaomi Pad 5 – zielona
alternatywa dla iPada
Jakiś czas temu Xiaomi wprowadziło na rynek tablet Pad 5. To
pierwszy od dawna produkt marki w tej kategorii sprzętowej i muszę
przyznać, że bardzo udany. Miałem okazję poużywać go przez dłuższą
chwilę i jestem pod wrażeniem płynności działania, jakości wykonania
i tego, jak działa rysik.
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Xiaomi Pad 5: rozrywka i praca
Nowy tablet jest przeznaczony do pracy i nauki, ale także bardzo dobrze
sprawdzi się podczas mobilnej rozrywki. Xiaomi Pad 5 jest wyposażony
w funkcje, które zwiększą produktywność. Możemy skanować dokumenty
za pomocą pojedynczego aparatu 13 MP i bezproblemowo dzielić się nimi
ze współpracownikami lub kolegami z klasy.

Rysik
Pisanie odręczne na tablecie jest naturalne. Pióro Xiaomi Smart Pen waży
zaledwie 12,2 g, ma czułość na 4096 poziomy nacisku i częstotliwość próbkowania 240 Hz. Xiaomi Smart Pen ma również wygodne opcje, takie jak
klawisze funkcyjne, które pozwalają na szybkie notowanie, robienie zrzutów
ekranu lub łatwe przełączanie między funkcją piórka i gumki. Pióro działa
bardzo szybko, bez opóźnień, dając bardzo zbliżone odczucia z użytkowania
do Apple Pencil. Działa zarówno nacisk, jak i kąt nachylenia pióra na ekranie.
Niestety rysik musimy kupić osobno – nie jest w zestawie z tabletem.

Wyświetlacz z czystymi, żywymi kolorami
Xiaomi Pad 5 ma 11-calowy wyświetlacz WQHD+ 120 Hz. Działa superpłynnie. Dzięki obsłudze Dolby Vision Xiaomi Pad 5 umożliwia oglądanie
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filmów w jakości HDR. Wyświetla żywe
obrazy o dużej jasności, kontraście, szczegółowości i kolorach. Nawet jeśli oglądamy
nasze ulubione programy przez dłuższy
czas, ekran True Display i wbudowany
tryb Low Blue Light (filtr światła niebieskiego) w Xiaomi Pad 5 zapewnia wyraźny
i zdrowy dla oka obraz. Niestety nie jest to
AMOLED, ale jakość obrazu jest na wysokim poziomie. Przeglądanie internetu jest
bardzo wygodne. Ekran nawet w świetle
słonecznym jest dobrze czytelny.

Niesamowita akustyka
Xiaomi Pad 5 przyciąga wzrok, ale będzie
też przyjemny dla ucha. Ma cztery duże
głośniki, które oferują dynamiczny
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i wyraźny dźwięk. Co więcej, system Dolby Atmos zapewnia doskonałe
wrażenia audio z bardzo dobrą szczegółowością, głębią i realizmem.
Xiaomi Pad 5 występuje w dwóch kolorach – czarnym i białym. Do nas trafił biały, który w świetle słonecznym wygląda zjawiskowo. Ostre krawędzie
to obowiązkowy trend w tym roku w technologiach.

Silny procesor i łączność ze światem
Xiaomi Pad 5 został wyposażony w wyprodukowany w procesie 7 nm
procesor Qualcomm Snapdragon 860 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,96 GHz. To moc więcej niż wystarczająca do wydajnej
pracy i intensywnej rozrywki. Xiaomi Pad 5 został wyposażony w baterię
o pojemności 8720 mAh, czyli nie musimy martwić się o zbyt krótkie działanie. W moich testach spokojnie mogłem cały dzień pracować, pod koniec
dnia jeszcze coś obejrzeć lub pograć w PUBG i kończyłem jeszcze ze sporym zapasem. W komplecie znajdziemy ładowarkę o mocy 22,5 W. Co mnie
bardzo zdziwiło, ładowarka jest ze złączem USB-A. Kabel to USB-A–USB-C.
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Aparaty
Wyspa z aparatem wystaje, ale to już norma w tabletach – gdzieś tę optykę
trzeba schować. Sam aparat jest bardzo dobry, radzi sobie nawet w gorszych warunkach oświetleniowych, za to duży plus, choć nadal uważam,
że robienie zdjęć tabletem… jest dziwne. Z drugiej strony Xiaomi Pad 5
to prawdziwa maszyna do telekonferencji – ostry obraz wideo zapewnia
przednia kamera 8 MP rejestrująca rozdzielczość Full HD 1080p.

Aplikacje
Nasza aplikacja działa bardzo dobrze – to świetny sprzęt do konsumpcji
tego typu treści, a wspomniane wcześniej 120 Hz robi robotę. Pad 5 nadaje
się też do grania, a proporcje ekranu ułatwiają oglądanie filmów.
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Xiaomi zrobiło bardzo dobrą robotę
z dostosowaniem swojej nakładki MIUI na
Androida pod kątem tabletu. Wszystko
działa płynnie, a aplikacje bardzo dobrze
się optymalizują dla większego ekranu.

Podsumowując
Rozmiarem i wagą przypomina swojego
największego konkurenta – iPada Pro
11''. Według mnie to nic złego. Wielu jest
użytkowników, którzy z różnych względów
wybierają Androida i poszukują dobrego
rozwiązania. Wygląda na to, że właśnie je
znaleźli.
Xiaomi Pad 5 na naszym rynku jest
dostępny tylko w jednym wariancie: 6 GB +
128 GB, ale za to w dwóch opcjach kolorystycznych: Cosmic Gray i Pearl White. Sugerowana cena detaliczna to 1699 PLN. Rysik
kupimy za 399 PLN.
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XIAOMI PAD 5
Wyświetlacz

Przekątna 11”, rozdzielczość 2560 x 1600
WQHD+, odświeżanie 120 Hz
Ponad milliard kolorów
Wsparcie DCI-P3 i Dolby Vision
Wbudowane sprzętowe ograniczenie emisji
światła niebieskiego

Kolory obudowy

Cosmic Gray, Pearl White

Waga

~500 g

Wymiary

254,69 mm x 166,25 mm x 6,85 mm

Tylny aparat

13 MP

Przedni aparat

8 MP

Audio

Cztery głośniki 16 mm x 20 mm
Dolby Atmos, Hi-Res Audio

CPU

Qualcomm Snapdragon 860
·

Qualcomm Kryo 485

·

Octa-core CPU do 2,96 GHz

·

Adreno 640

·

Proces produkcji: 7 nm

·

4th Gen Qualcomm AI engine

Łączność

WiFi Protocol 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Ładowanie

Akumulator 8720 mAh, dołączona ładowarka 22,5 W

System

MIUI for Pad

Pamięć

6 GB + 128 GB / 6 GB + 256 GB

Bezpieczeństwo

PIN / wzór / AI Face

Akcesoria

Rysik Xiaomi Smart Pen (sprzedawany oddzielnie)
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Fitbit Charge 5
– tym razem w kolorze
Fitbit pod koniec sierpnia zaprezentował swoją najnowszą, najbardziej
zaawansowaną opaskę – Charge 5.
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To pierwsza opaska, którą Fitbit wyposażył w czujnik EDA, pomagający
zarządzać stresem oraz dostępną wkrótce aplikację EKG. Charge 5 ma
też kolorowy wyświetlacz oraz wbudowany moduł GPS. Opaska pozwala
kontrolować nie tylko stres, ale również wspiera zdrowie serca, sen oraz
ogólną kondycję organizmu. 6-miesięczny darmowy dostęp do subskrypcji
Fitbit Premium umożliwia szczegółową analizę parametrów zawiązanych
ze zdrowiem i samopoczuciem – a wszystko to w jeszcze cieńszej i bardziej
eleganckiej obudowie.
Podążając za zmianami, które zaszły w nas wszystkich przez ostatnie dwa
lata, Fitbit stworzył Charge 5 – bodajże najbardziej zaawansowaną opaskę
monitorującą zdrowie i kondycję w swojej historii. Pozwala ona kontrolować stres, kondycję serca, sen i ogólne samopoczucie. Dzięki jaśniejszemu,
kolorowemu, dotykowemu ekranowi i żywotności baterii sięgającej 11 dni
(według producenta tylko 7) Charge 5 umożliwia korzystanie z szeregu
funkcji, które pomagają skupić się na tym, co najważniejsze.
Wraz z zakupem nowego trackera otrzymujemy 6-miesięczny dostęp
do subskrypcji Fitbit Premium. Usługa Premium pozwala na jeszcze bardziej szczegółową analizę postępów i parametrów, umożliwia dostęp do
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praktycznych wskazówek, ponad 500 treningów oraz treści dotyczących
mindfulness i odżywania.

Ćwicz mądrzej
Dzięki nowemu wskaźnikowi Codziennej gotowości, który dostępny jest na
Fitbit Charge 5, ale też na Sense, Versa 3, Luxe i Inspire 2, można ocenić, czy
organizm gotowy jest danego dnia na trening, czy potrzebuje regeneracji.
Każdego ranka otrzymujemy wynik Codziennej gotowości, który obliczany
jest na podstawie aktywności fizycznej, zmienności tętna i snu z ostatniej nocy. Nowa funkcja umożliwia też wgląd w analizę tego, co wpłynęło
na dany wynik oraz podsuwa pomysły, jak go poprawić, np. zalecany cel
Aktywnych minut czy dłuższy sen. Pomóc mogą także treści Premium,
które pozwalają podejmować jeszcze lepsze decyzje dla zdrowia.
Charge 5 wyposażony został również we wbudowany moduł GPS, 20 trybów ćwiczeń oraz automatyczne rozpoznawanie aktywności i dostęp do
szacunkowej wartości V02 max. Dodatkowo, dzięki subskrypcji Fitbit Premium, użytkownicy mogą korzystać z ponad 200 treningów certyfikowanych trenerów i innych firm, takich jak Daily Burn, barre3, obé oraz nowych
treningów wysokoenergetycznych od LES MILLS.
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Ogranicz stres i zrelaksuj
umysł
Gallup stwierdza, że rok 2020 był oficjalnie
najbardziej stresującym rokiem w najnowszej
historii, z rekordowo wysokim wskaźnikiem
stresu wśród dorosłych. 40% respondentów
na całym świecie twierdzi, że doświadczyło
dużego stresu. Aby pomóc kontrolować
nerwy, Charge 5, jako pierwszy tracker
w historii Fitbita, został wyposażony w czujnik
EDA. Mierzy on reakcję organizmu na stres
poprzez zmiany w gruczołach potowych.
Fitbit po raz pierwszy udostępnił tę funkcję
zeszłej jesieni wraz z premierą smartwatcha
Fitbit Sense. Dzięki niej wie, że aż 70% użytkowników tego urządzenia zmniejszyło swoje
tętno i uspokoiło się podczas zaledwie dwuminutowej sesji EDA Scan. Wynik ten pokazuje, że tego typu narzędzia mogą pomóc
zmniejszyć stres.
Użytkownicy Charge 5 otrzymują również
dostęp do Oceny stresu w aplikacji Fitbit,
dzięki czemu każdego ranka mogą zobaczyć,
czy są gotowi do podjęcia nowych wyzwań,
czy powinni odpocząć. Dodatkowo, z Fitbit
Premium mamy dostęp do ponad 300 sesji
medytacyjnych i mindulness znanych marek
i ekspertów, takich jak Ten Percent Happier i Deepak Chopra, które pomogą nam
lepiej radzić sobie ze stresem. Aby jeszcze
bardziej wesprzeć swoich użytkowników
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w poszukiwaniu harmonii, Fitbit rozpoczął
współpracę z Calm, jedną z najpopularniejszych aplikacji wspierających sen, medytację
i relaks. Już wkrótce treści od Calm będą
dostępne dla subskrybentów Fitbit Premium.

Wybierz holistyczne podejście
do zdrowia
Fitbit priorytetowo traktuje zdrowie i kondycję serca swoich użytkowników. Migotanie
przedsionków (AFib) jest najczęstszym schorzeniem związanym z zaburzeniami rytmu
serca na świecie. Od czasu uruchomienia
aplikacji EKG na Fitbit Sense użytkownicy
smartwatcha wykonali już ponad cztery
miliony ocen. Dane na podstawie zagregowanych i anonimowych danych od 10 000 użytkowników Fitbit Sense, którzy ukończyli 18 lat,
od grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r.
Aplikacja EKG jest również dostępna na
Charge 5. Charge 5 całodobowo monitoruje
puls i wysyła powiadomienia o wysokim
i niskim tętnie. Chociaż wiele czynników
może wpływać na jego wysokość, jego
skrajne wartości mogą świadczyć o chorobie
serca wymagającej pomocy medycznej.
Oprócz śledzenia kondycji serca Charge
5 zapewnia również wgląd w inne kluczowe
wskaźniki zdrowotne za pośrednictwem
specjalnej sekcji w aplikacji Fitbit. Umożliwia
ona śledzenie częstości oddechów, zmian
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temperatury skóry i poziomu SpO2 w perspektywie czasu. Dzięki Fitbit
Premium użytkownicy mogą również monitorować trendy w dłuższym
okresie i sprawdzać indywidualne dane i zakresy.
Zdrowie i dbałość o nie to również dobry sen, który ma kluczowe znaczenie dla samopoczucia. Dlatego też mamy dostęp do najlepszych,
w mojej ocenie, narzędzi służących do monitorowania snu, takich jak
Ocena snu, pomiar faz snu, czy inteligentny budzik. Dodatkowo subskrybenci Fitbit Premium mają wgląd również w głębszą analizę i wskazówki
pozwalające na poprawę jakości snu.
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Zaprojektowany z myślą
o wygodzie, wydajności
i komforcie
Oprócz wsparcia zdrowia i dobrego samopoczucia Charge 5 zapewnia również niezwykłą
wygodę. W prosty sposób możemy przeglądać swoje statystyki, dokonywać płatności
zbliżeniowych, otrzymywać/wysyłać powiadomienia z/do smartfona (wysyłać, niestety,
tylko gdy używamy Androida) i wybierać spośród 20 kolorowych tarcz zegara.
Całe sterowanie opaską odbywa się dotykowo przy użyciu gestów. Brak przycisków to
też plus – mamy pełną wodoszczelność.

O 10% cieńszy niż jego
poprzednik
Charge 5 ma aerodynamiczny kształt, jest
zoptymalizowany pod kątem wydajności oraz
zaprojektowany z myślą o najlepszym dopasowaniu do nadgarstka. Dzięki nowemu kolorowemu wyświetlaczowi AMOLED Charge 5
jest pierwszą opaską Fitbit z opcją Always On
Display dla jeszcze większej wygody, tak aby
np. z łatwością sprawdzać statystyki podczas
treningu. Z kolei dwa razy jaśniejszy wyświetlacz (w porównaniu do poprzednika Charge
4), ułatwia przeglądanie statystyk w słoneczne dni. Możemy także zmienić wygląd
trackera w dowolnym momencie, wybierając
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spośród lekkich silikonowych opasek Infinity, oddychających opasek sportowych czy nylonowych opasek na rzepy i ręcznie wykonanych wysokiej
jakości skórzanych pasków Horween.

Płatności?
Niestety, pomimo że Fitbit jest firmą Google, to nie znajdziemy w Charge 5
opcji Google Pay. Ale spokojnie, jest tu Fitbit Pay, tak jak w poprzedniku,
wspierany podobnie do Google Pay przez większość polskich banków.

Cena i dostępność
Charge 5 jest dostępny w tej chwili w promocyjnej cenie 699 PLN, która
obejmuje również 6-miesięczną subskrypcję Fitbit Premium dla nowych,
ale też powracających użytkowników. Cena nie jest niska, aczkolwiek sporo
niższa od standardowej, z drugiej strony uwierzcie, to jest najlepsza opaska fitnessowa na rynku, a treści Premium, w odróżnieniu od konkurencji,
dostępne są na rynku polskim. Charge 5 można zamówić na Fitbit.com
i u wybranych sprzedawców.
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Twelve South PowerPic Mod
– zdjęcie zamiast kabli
Ładowarki mam dosłownie wszędzie: przy łóżku, na komodzie
w salonie, przy telewizorze, a nawet w kuchni. Nie są to wyjątkowo
urokliwe akcesoria, dlatego też staram się wybierać te o możliwie
dyskretnym wyglądzie. Design Twelve South PowerPic Mod sprawia, że
jeśli nie wiesz, to raczej nie postawisz na niej smartfona (a dokładnie
o taki efekt mi chodzi).
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PowerPic Mod to ramka, a właściwie antyrama ze zintegrowaną ładowarką
bezprzewodową. To nie pierwszy taki produkt w ofercie Twelve South; kilka
lat temu firma pokazała pierwszy model PowerPic, który był bardzo klasyczną ramką, w której można było umieścić zdjęcie. Cewka umieszczona
była jednak na tyle wysoko, że nie była kompatybilna z każdym smartfonem, nie ładowała na przykład iPhone’a 12 Mini. Nowa wersja cechuje
się znacznie nowocześniejszym designem oraz większą uniwersalnością,
powierzchnię ładującą powiększono, dzięki czemu można ładować nawet
AirPodsy Pro. Urządzenie ma wykonaną z matowego plastiku podstawę,
która wygląda na cięższą, niż faktycznie jest. Na spodzie są cztery małe
gumowe nóżki, które niespecjalnie dobrze trzymają się blatu. Po dołożeniu
przezroczystego bloku z właściwą ładowarką konstrukcja wciąż jest zbyt
lekka, by szturchnięcie kabla jej nie przesuwało. Element z ładowarką to
kolejny kawał plastiku z zatopioną w nim czarną ładowarką i wyjściem
USB-C z tyłu. Można go zamocować zarówno pionowo, jak i poziomo,
zależnie od zdjęcia, jakie chcemy do niego wstawić. Jakość materiałów jest
niezła, aczkolwiek przezroczysty plastik robi wrażenie podatnego na zarysowania. Co prawda przez miesiąc nie pojawiły się żadne rysy od stawiania
na ładowarce smartfona i słuchawek, ale urządzenia te były w etui.
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Sposób, w jaki instalujemy w ramce zdjęcie, jest banalny. W narożnikach
umieszczono cztery magnesy, które trzymają cienki plastikowy prostokąt
osłaniający fotografię. Wystarczy go pociągnąć, by się odczepił, a następnie
przyłożyć zdjęcie i umieścić go z powrotem na miejscu. Nie dało się tego
zrobić prościej. Cały element z ładowarką należy następnie wsunąć w podstawę i tu pojawia się drobne ograniczenie – zdjęcie nie może być za grube
(aczkolwiek musiałoby być wydrukowane na bardzo grubym papierze). Podstawa zasłania fragment fotografii, warto o tym pamiętać, dobierając fotkę.
Do ramki możemy zmieścić zdjęcie o wymiarach maksymalnie 10 × 15 cm.
Smartfon – bądź inne urządzenie – stoi na gumowej podstawie o niewielkich ząbkach, nie ma ryzyka, że się z niej zsunie. Niestety, ten element
dość łatwo zbiera kurz, na czarnej wersji, jaką mam, jest mocno widoczny.
Producent informuje, że do ładowania wymagany jest zasilacz o mocy
przynajmniej 20 W – w zestawie go nie dostajemy, za to do PowerPic Mod
dołączono długi kabel zakończony obustronnie USB-C. Kabel ma ten sam
kolor, co urządzenie (a więc jest biały lub czarny). Samo ładowanie nie jest

Do ramki możemy zmieścić zdjęcie o wymiarach maksymalnie 10 × 15 cm.

SPRZĘT

109

przesadnie szybkie, ma moc jedynie 10 W. Co więcej, jeśli chcemy ładować mniejsze urządzenia (jak na przykład wspomniane już AirPods Pro),
konieczne jest ustawienie ładowarki pionowo, w innym przypadku cewka
znajduje się zbyt wysoko.
PowerPic Mod z pewnością nie jest najlepszą ładowarką bezprzewodową,
jakiej używałem, należy za to do tych, które wyróżniają się wzornictwem
i pomysłowością. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki można w niej umieścić
zdjęcie, a dzięki niewielkim rozmiarom stanowi dobre uzupełnienie biurka
w gabinecie. Mam natomiast wątpliwości co do trwałości użytych materiałów, konstrukcja raczej nie przetrwałaby upadku na podłogę. Niemniej jednak, dzięki PowerPic Mod wymieniłem kolejny luźno leżący kabel na zgrabne
urządzenie, które z powodzeniem udaje zupełnie inny i ładniejszy sprzęt.

Twelve South PowerPic
Mod 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• wygodny montaż zdjęcia
• bardzo nowoczesny design
Minusy:
• za lekka, przesuwa się na blacie
Cena: 59,99 USD
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Garmin idealny?
Gdy pierwszy raz dostałem do testów, a później kupiłem dla siebie
prywatnie zegarek Garmin Fenix 6 Pro, byłem pewien, że to jest wszystko,
co mi jest potrzebne. Treningi, wszystkie pomiary parametrów ciała. Idealnie
wszystko. Potem pokazał się Instinct Solar. Zegarek lekki, w starym stylu
Casio G-Shock. Zegarek, który energię czerpie ze Słońca i ładowany jest co
ok. 20 dni… Kupiłem go. Na moje ultramaratony czy wyjazdy idealny, bo nie
zabieram do niego ładowarki, ma wszystko, co wydawało mi się potrzebne.
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Niestety. Dostałem paczkę od Garmina. W niej nowy zegarek Garmin
Enduro. Od kilku dni jestem w nim zakochany. Co w nim jest wyjątkowego? Połączenie moich obu zegarków i kilka rzeczy dodatkowych,
które robią różnicę.
Czym jest Enduro? Jest to zegarek bez kompromisów. Przeznaczony dla
twardzieli, dla każdego, kto lubi ekstremalne biegi terenowe, kto uwielbia – tak jak ja – jechać kilka dni, nawigując po szutrach i bezdrożach.
Jest przy tym ładny i funkcjonalny. Poniżej skupię się na cechach, które
go wyróżniają.
Pudełko jest standardowe. Na nim tylko oznaczenia zegarka. W środku
jak zawsze tylko zegarek, instrukcja i kabelek. Garmin nas nie rozpieszcza.
Jednak najważniejszy jest zegarek. Po wyjęciu z opakowania w ręku mamy
dosyć duży zegarek, ale byłem zdziwiony, jaki jest lekki. Mam wersję stalową i waży tylko 71 g. Tak dla porównania Fenix 6 Pro waży 83 g. Koperta
jest duża ma 51 × 51 × 14,9 mm. Góra koperty jest stalowa, dolna część jest
z polimeru, wzmacniana włóknem szklanym. Dolna pokrywka jest metalowa. Na dole zegarka mamy czujniki, które monitorują nasze parametry
oraz złącze do ładowania i synchronizacji danych. Jest ono typowe dla
wszystkich nowych zegarków Garmina.
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Jednak tym, co mnie zachwyciło, jest pasek.
Zdjęcia nie oddają oczywiście odczucia, jak
się go ma w ręku. Jest to w dużym uproszczeniu „rzep”. Na obu krańcach są cztery
niewielkie panele, które „przyklejają” się do
zewnętrznej warstwy paska. Sam pasek jest
lekko rozciągliwy i bardzo delikatny, dosyć
miękki. Mając na ręku zegarek na tym pasku,
mam wrażenie, że nigdy nie było mi tak
wygodnie. Jest bardzo łatwo dostosować długość paska do swojej ręki. To rozwiązanie ma
tylko jeden minus. Pływanie w tym zegarku
skutkuje tym, że możemy mieć później mokry
mankiet od koszuli. Po prostu dłużej schnie
niż paski z silikonów czy ze skóry.
Garmin Enduro – jak już w nowych Garminach jest normą – ma szkiełko Power Glass™.
Dzięki ładowaniu solarnemu zegarek osiąga
niesamowite czasy między ładowaniami. Ja
mam zegarek testowy, który przyjechał do
mnie ze wskaźnikiem, że wystarczy mu energii jeszcze na 26 dni; używam go od trzech
tygodni i wyświetlacz mi pokazuje jeszcze
osiem dni. Teraz możemy skonfrontować to
z jakimkolwiek smartzegarkiem. Większość
z nich ładujemy raczej każdego dnia. Według
producenta zegarek powinien w trybie,
gdy go doładowujemy energią słoneczną,
wytrzymać od 50 do 65 dni. To genialny
wynik! Mamy oczywiście system znany mi
z poprzedniego zegarka zasilanego energią
– pomiar nasłonecznienia.

112

SPRZĘT

113

W zegarku chyba pierwszy raz wprowadzono
funkcję menedżera zasilania. Podobnie jak
w telefonach czy komputerach widzimy, co
powoduje największe zużycie prądu. Dzięki
temu możemy podczas dłuższych wyjazdów
bez możliwości ładowania optymalizować
zegarek, by działał jak najdłużej.
Sam wyświetlacz jest zdecydowanie leszy niż
ten zastosowany w Fenix 6. Enduro ma ekran
zawsze włączony, o średnicy 1,4” i rozdzielczością 280 × 280 pikseli. Nie jest to poziom produktów Apple’a, ale jest i tak wystarczający
do bardzo dobrego wyświetlania tekstu. Jest
wyjątkowo czytelny w słońcu i dzięki temu
podczas aktywności, do jakich jest przeznaczony, sprawdzi się dobrze.
Menu zegarka jest zgodne ze standardem
Garmina. Wszystko działa dokładnie. Mamy
pięć przycisków do sterowania zegarkiem.
Lewy górny wywołuje funkcje dodatkowe, np.
portfel, wyciszanie, zapisywanie pozycji czy
wyłączanie. Lewy środkowy uruchamia menu
zegarka i możliwość zmiany jego parametrów
oraz, gdy jesteśmy poza menu, przeskok do
góry. Lewy dolny – przeskok w dół oraz funkcje podczas aktywności. Prawy górny, o zaakcentowanym innym kolorze, potwierdza
wybrane funkcje oraz uruchamia aktywności.
Dolny lewy jest przyciskiem do powrotu do
poprzednich pozycji oraz międzyczasów podczas aktywności.
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Aktywności w zegarku mamy wszystkie,
jakie sobie wymyślimy. Jeśli czegoś nie ma,
możemy na podstawie tych zdefiniowanych stworzyć własną. Mamy wiec bieganie
przełajowe, pływanie, biegi zwykłe, jazdy na
rowerach stacjonarnych i tych zwykłych analogowych, przez wiosłowanie, narciarstwo, grę
w golfa, a kończąc na skokach spadochronowych czy aktywnościach taktycznych. Ciekawostką dla mnie są funkcje surfingowe, gdzie
z dodatkowymi urządzeniami Garmina można
nagrywać każdą falę, po której pływamy.
Nigdy nie surfowałem i może czas to zmienić?
Garmin dla wielu jest wzorem do naśladowania w monitorowaniu naszego organizmu.
Mamy znany od lat i cały czas ulepszany
nadgarstkowy pomiar tętna, pulsometr oraz
zawansowany pomiar snu. Przy moim Feniksie niestety nie monitorowałem snu, by był
dla mnie zbyt niewygodny. Teraz normalnie
śpię z Enduro. Dzięki jego wadze i miękkiemu
paskowi. Mamy znane już monitorowanie
energii naszego ciała, nawodnienia i monitorowanie oddechu. Dla kobiet jest możliwość
monitorowania cyklu.
Zegarek ten jednak jest profilowany dla osób
uprawiających dosyć ekstremalne sporty.
Mamy więc obsługę chyba wszystkich znaczących systemów nawigacji oraz czujników
ABC, m.in. wskaźnika wysokości, barometru
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monitorującego pogodę czy z 3-osowego
elektronicznego kompasu. W moim przypadku podczas ekstremalnych ultramaratonów wspaniała jest opcja ich rejestracji,
gdzie mamy możliwość monitorowania czasu
aktywności, jak i czasu przepadków czy
odpoczynków. To jest właśnie to, nad czym
w przyszłym roku chcę popracować, bo na
przerwach straciłem sporo czasu. Zegarek
pokazuje też funkcję znaną mi z liczników
rowerowych Climbpro, czyli jakie mam do
pokonania góry i jaki jest ich profil. Przy
jeździe górskim rowerem mamy także funkcję z licznika przeniesioną do zegarka, czyli
dynamikę jazdy – analizę naszego przejazdu,
naszych skoków i płynności jazdy. Z liczników
przeniesiono także, co mi bardzo się podoba,
funkcję bezpieczeństwa i monitorowania
upadku. W przypadku takiej sytuacji zegarek
w połączeniu z telefonem wyśle SMS czy mail
na zdefiniowany przez nas numer ratunkowy.
Mamy w Enduro także znane już z wcześniejszych Garminów asystenta odpoczynku, efektywność treningu oraz stopień aklimatyzacji.
To, czego jednak nie znałem, to Polecany
Trening Dzienny. Zegarek, oczywiście przy
wsparciu całego systemu Connect Garmina,
podpowiada, jaki powinniśmy wykonać dzisiaj trening. Opiera się na danych z naszych
poprzednich aktywności, stanu wytrenowania oraz obciążenia treningowego. Porównałem to, co proponował, do swojego planu
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treningowego na platformie Zwift i muszę przyznać, że interwały w dużej
części się pokrywały.
Zegarek może łączyć się z każdym telefonem na rynku opartym o systemy
Apple i Androida. Dostajemy powiadomienia, jednak tylko na urządzeniach z Androidem i możemy na nie odpowiadać. Mamy też możliwość
płacenia telefonem, coraz więcej banków w Polsce podpisuje umowy
i warto zweryfikować na stronie Garmina, czy nasz bank jest na tej liście.
Zawsze mona skorzystać z najbardziej uniwersalnego Revoluta.
Dla kogo jest to zegarek? Myślę, że dla każdego aktywnego człowieka. Dla
każdego, kto ceni sobie najwyższą wydajność i funkcjonalność. Dla każdego, kto nie lubi czuć się ograniczony ładowarką, a wybiera się na dłuższą
wycieczkę czy uprawia sporty ekstremalne w terenie. Cena, niestety, jest
wysoka, ale za liczbę funkcjonalności nie możemy oczekiwać, by było inaczej. Ja zachorowałem na jego punkcie, dobrze, że nie jest to Covid.
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Do iPhone’a, do Switcha, do telewizora

– sprawdzamy akcesoria Hama
Hama to producent akcesoriów z 99-letnią tradycją. Od lat cenię
sobie uchwyty do telewizorów tego producenta czy przewody HDMI.
W ostatnim czasie przekonałem się też, jak szeroką gamę produktów
firma ma dla iPhone’a, ale też dla innych urządzeń, w tym konsoli do gier.
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Marka Hama może dla części być zagadką, choć jednocześnie logo i nazwę
większość pewnie zna. Produkty Hama możemy spotkać w każdym elektromarkecie, a nawet po prostu w marketach. To najczęściej tanie przewody HDMI, listwy zasilające itp. W praktyce gama produktów Hama to
zarówno rozwiązania budżetowe, jak i te ze średniej półki. Można śmiało
rzec, że z niezłym stosunkiem ceny do jakości. Warto wiedzieć, że to niemieckie przedsiębiorstwo założone w 1923 roku przez Martina Hanke (stąd
Hama). 18-nastoletni fotograf z Drezna zaczął specjalizować się w produkcji akcesoriów fotograficznych. W czasie drugiej wojny światowej fabryka
w Dreźnie została zniszczona, a firma zaczęła się odradzać w Bawarii, gdzie
dziś ma swoją siedzibę. To też wciąż firma rodzinna, dopiero w 2017 roku
na emeryturę przeszedł syn Martina, Rudolph, a obecnie Hamą zawiaduje
jego syn Christoph Thomas. Firma zatrudnia ponad 1500 osób w Bawarii
i prawie 3000 osób na całym świecie. Oczywiście, jak to w przypadku elektroniki, wiele produktów jest wytwarzanych w Azji, ale część akcesoriów
powstaje w Europie.
Na przestrzeni lat wielokrotnie sięgałem po rozwiązania Hama z racji
dostępności i przystępności. W tym chociażby uchwyty do telewizorów
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czy właśnie przewody HDMI – dzięki dobremu stosunkowi ceny do jakości
(w przypadku HDMI mowa o wyższych seriach).
Teraz w grudniu dotarła do mnie paczka akcesoriów do testów z logo
Hama. To przede wszystkim akcesoria dla iPhone’a, ale też pokrowiec dla
konsoli Nintendo Switch.
Ten pokrowiec to część zestawu, który możemy kupić za 69 PLN. W skład
wchodzi jeszcze szkło ochronne (dla klasycznej wersji konsoli) oraz
nakładki na drążki sterujące w JoyCons. Hama oferuje też same nakładki
na drążek sterujący. To tani sposób na spersonalizowanie swojej konsoli
albo na odróżnienie JoyConów. Generalnie nakładki mają na celu przede
wszystkim zapobieganie szybkiemu zużywaniu się tych dość delikatnych
drążków w JoyConach. Sam pokrowiec jest o tyle atrakcyjny, że ma slot
na osiem gier i spokojnie zmieścimy tam też jakąś mniejszą ładowarkę,
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ewentualnie dodatkowe JoyCony. Switch OLED leży jak ulał w tym
pokrowcu. Szkoda, że sprzęt testuję dopiero teraz, pewnie miesiąc temu
byłaby to dobra propozycja na prezent gwiazdkowy. Ale są też inne okazje
do drobnych upominków dla fanów gier i posiadaczy konsoli Nintendo.
Natomiast to, co może zaskakiwać posiadaczy iPhone’ów, to bardzo bogata
linia akcesoriów kompatybilnych z MagSafe. W jej skład wchodzi na przykład samochodowa ładowarka bezprzewodowa, ale też uchwyty do otworów wentylacji (ten przetestowałem i jest fajnym sposobem na nawigację
z iPhone’a w starszych pojazdach, gdzie nie ma niestety CarPlay). To także
seria etui do iPhone’a, również z MagSafe. Oferta obejmuje zarówno serię
12, jak i 13. Czarny cover testowałem ze swoim 12 Pro i to, co do mnie przemawia, to solidność. A zarazem minimalizm tej obudowy. To fajna alternatywa dla oryginalnego case’a Apple w cenie o ponad połowę niższej. Wśród
akcesoriów z MagSafe znajdziemy też ładowarkę będącą alternatywą dla
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tej apple’owskiej, również tańszą. I uważam, że jest to dobra wiadomość,
ponieważ na rynku nie brakuje podróbek MagSafe. Jeśli chcecie przyoszczędzić, to zdecydowanie lepiej wybrać tańszy, certyfikowany produkt niż
ładowarkę, która tylko udaje oryginalną. Dzięki temu mamy pewną prędkość ładowania, zapewnione bezpieczeństwo. Jakoś lepiej już iść w inspirowane rozwiązania niż po prostu podróby.
Hama nie jest marką „sexy” i przyznam szczerze, że trochę mnie odpychają
widoczne logotypy marki na jej produktach. Żyjemy w czasach, gdzie ta
widoczność brandu jest ważna, no ale właśnie w przypadku takich marek
jak Hama jest to średnio atrakcyjne dla użytkownika. Myślę, że przede
wszystkim użytkownik tych produktów będzie zadowolony ze spełniania
zadań, tego, że dobrze działają i sprawdzają się na co dzień. Do mnie bardzo przemówił minimalistyczny uchwyt samochodowy, ładowarka czy
właśnie pokrowiec na Nintendo. Podczas testów potwierdziły się też moje
poprzednie pozytywne doświadczenia z produktami Hama.
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Dyson Pure
Humidify+Cool
Jak wiemy, chociażby po alertach RCB, jakość powietrza w Polsce
nie jest najlepsza, szczególnie w okresie zimowym, a usuwanie stacji
pomiarowych, wbrew logice, nie pomaga. Możemy jednak sobie
pomóc w domu, oczyszczając powietrze na bieżąco i z pomocą
przychodzi Dyson, który dodatkowo może nawilżać pomieszczenia
i również nas chłodzić (latem!).
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Oczyszczaj, nawilżaj,
schładzaj
Dyson Pure Humidify+Cool to urządzenie pełniące trzy funkcje, ale łączy
je razem, dzięki czemu ma to wszystko
jakiś sens.
Po pierwsze, ma system filtrów, które
oczyszczają powietrze z alergenów,
zapachów i cząstek aż do 0,3 mikrona.
Po drugie, ma zbiornik na wodę, który
służy do nawilżania powietrza w mieszkaniu. Co ciekawe, nawilżone powietrze,
zanim trafi do mieszkania, również
przepuszczane jest przez filtr, abyśmy nie rozpylali tego, co znalazło się
w wodzie. Woda jest też naświetlana UV,
co według producenta niszczy 99,9%
bakterii znajdujących się w niej. Po trzecie, szczególnie latem, to urządzenie
służy również jako wentylator do schładzania nas podczas upałów. Nie, nie jest
to klimatyzator.
Na deser zostaje aplikacja, za pomocą
której możemy sterować tym Dysonem.
Przy okazji mamy też podgląd na wszystkie statystyki. Niestety, nie ma wsparcia
dla HomeKita ani innych asystentów, co
dziwi w dzisiejszych czasach – możliwość
automatyzacji jest nieoceniona.
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Czy to wszystko prawda?
Nie wiem! Jak się okazuje, powietrze w mieszkaniu mamy przyzwoicie
nawilżone i nie ma też w nim cząsteczek PM2,5, PM10 itp. Czujnik na
Dysonie na bieżąco wskazuje stan jakości powietrza i to jest u nas bardzo
dobre. Dodam jedynie, że w sypialni mamy już oczyszczacz powietrza,
dlatego Dyson stanął między salonem a kuchnią.
Jak więc go używam i jak się spisuje?
Są dwa tryby. Powietrze będzie się wydobywało albo z przodu tego
łuku, albo z tyłu, w formie rozproszonej. Spodziewam się, że ta pierwsza
lepiej spisuje się latem, kiedy cieszymy się na chłodne powietrze wiejące
nam po mieszkaniu, ale zimą preferuję ten drugi tryb. Siłę nawilżania
oraz moc wiania też można ustawiać. W trybie automatycznym jest bardzo, ale to bardzo głośno. Na tyle, że rozważałbym ten tryb wyłącznie
w skrajnej potrzebnie, np. podczas upałów albo gdy nie ma nas w domu.
W innych sytuacjach zdecydowanie sugeruję po prostu tryb nocny
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lub ręczne nastawienie nawilżania
i nawiewu. Samo nawilżanie wtedy nie
jest może tak mocne i spodziewam się,
że trudno będzie dobić do domyślnego
celu 50% nawilżenia, ale przynajmniej
nie zwariujemy. Na testy, gdzie celowo
wprowadzałem zanieczyszczenia
w rejonie Dysona, urządzenie reagowało
bardzo szybko, a czujnik natychmiast
wskazywał, z czym mamy do czynienia,
ale znowu – było bardzo głośno, gdy
wchodził na obroty.
Przy odrobinie cierpliwości lub gdy mieszkanie będzie odpowiednio nawilżone,
a powietrze czyste, urządzenie trochę
cichnie, ale nadal nie na tyle (w naszym
przypadku), aby oglądać np. film w salonie. W takiej sytuacji najczęściej za
pomocą dołączonego pilota magnetycznie przyczepiającego się do górnej części
Dysona wystarczy go albo przełączyć we
wspomniany tryb nocny, albo zmienić mu
ustawienie na ręczne i cichsze.
Jak do bywa u Dysona, niektóre rzeczy
są świetnie przemyślane i tutaj zwróciłem uwagę na pojemnik na wodę,
który umieszczamy na samym spodzie
urządzenia. Wyposażono go w uchylaną
rączkę, dzięki czemu wygodnie się go
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nosi i trzyma podczas napełniania, ale ma również kółka, dzięki czemu
dosłownie wjeżdża się nim do Pure Humidify+Cool jak do garażu.
Problemem w dzisiejszych czasach jest mnogość urządzeń, które chcemy
posiadać. Nawilżacze. Oczyszczacze. Dmuchawy. Klimatyzatory. Każde
z nich wymaga prądu, miejsca oraz czasu na obsługę. Wygodnie więc
mieć trzy rzeczy w jednym. Nie jestem w stanie obiektywnie ocenić, jak
dobrze oczyszcza on powietrze w domu, ale spodziewam się, że nie jest
to jakaś ściema. Jak już wspominałem, jak generowałem dym w okolicach Dysona, to natychmiast reagował i po paru minutach raportował,
że wszystko jest znowu „na zielono”. Trudniej mi ocenić nawilżenie, bo
nigdy nie mieliśmy sucho u siebie…
Pozostaje pytanie, czy to wszystko warte jest swojej ceny? A ją musicie
zestawić ze swoimi oczekiwaniami, potrzebami i dostępnym miejscem.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Meross Smart Wi-Fi Ambient Light
Elegancka, kolorowa lampka nocna, która współpracuje z HomeKit, ale
też z Alexa, Google Assistant i Samsungowym SmartThings. Mamy dostęp
do pełnej palety kolorów RGB. Lampką możemy sterować dotykowo
przez aplikację lub głosowo przez asystenta. Dzięki chipsetowi Mediatek
IoT lampka nocna Meross zapewnia dłuższy zasięg Wi-Fi.

Cena: 166 PLN
Dostępna na Amazon.pl
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Somfy TaHoma switch
Centrala TaHoma switch, a wraz z nią także nowa, intuicyjna w obsłudze
aplikacja Tahoma 3.0 pozwala na scentralizowane sterowanie automatyką
domową, dając możliwość tworzenia własnych scenariuszy. Urządzenie
można podłączyć do sieci Wi-Fi i jest kompatybilne z niemal 300 liniami
produktowymi Somfy i firm partnerskich. TaHoma switch spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa, co potwierdza certyfikacja UL.

Cena: ok. 900 PLN
Dostępna na Somfy.pl
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Inteligentny dom pomoże w naszych
noworocznych postanowieniach
Współczesny dom to nie tylko cztery ściany, współczesny dom to
nasz partner w codziennym życiu. Ostoja, forteca, twierdza, ale taka,
która zapewnia nam komfort i wielowymiarowo dba o nas. Funkcje
inteligentnego domu są w stanie w realny sposób przybliżyć nas do
realizacji noworocznych postanowień.

HOMEKIT+SOMFY

130

Więcej automatyzacji – więcej czasu dla nas
Nasz dom staje się smart nie wtedy, gdy zamontujemy te wszystkie fantastyczne elektroniczne gadżety od Somfy, jak napędy do rolet, elektroniczny karnisz czy zamek do drzwi Door Keeper. Smart staje się on wtedy,
gdy na podstawie aktualnych okoliczności realizuje zlecone mu zadania,
a procesy są w nim zautomatyzowane. To właśnie w tym momencie dom
nas w czymś wyręcza, robi coś za nas i po prostu pomaga w codzienności.
Dlatego jednym z podstawowych wyzwań i postanowień dla osób już
posiadających inteligentny dom albo tych, którzy o takim rozmyślają,
powinno być zastanowienie się, w jakich rutynowych czynnościach może
nas on wyręczyć, co możemy zautomatyzować, aby oszczędzić czas.
Prosty przykład z Somfy Door Keeper, czyli zamkiem. Możemy ustawić
w aplikacji Somfy Keys w naszym smartfonie, że automatycznie będzie się
blokował codziennie wieczorem. Nie musimy już sprawdzać, czy aby na
pewno zamknęliśmy drzwi. Co najwyżej możemy zerknąć na powiadomienie na telefonie.
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Wiele automatyzacji i scen w ramach inteligentnego domu jest w stanie
realnie przyczynić się właśnie do realizacji naszych noworocznych postanowień, a oto garstka inspiracji.

Budzenie światłem – skuteczniejsze pobudki
i lepszy rytm dnia
W Nowym Roku postanawiasz nie spóźniać się (lub mniej się spóźniać)
do pracy i zawsze mieć czas na zdrowe śniadanie. Tymczasem z trudem
wstajesz każdego dnia, nie możesz się zebrać, budzik tylko Cię irytuje
i ustawiasz kolejne drzemki. Spróbuj sięgnąć po inteligentny dom i budzenie światłem. Stwórz scenariusz na centrali Tahoma® Switch, w której
o poranku podnoszą się rolety lub odsuwają zasłony w sypialni, a także
powoli włącza się oświetlenie. Dzięki temu zimą budzi Cię sztuczne światło,
a im bliżej lata, tym częściej korzystasz z dobrodziejstwa promieni słonecznych. Jeśli to nie pomoże, to możesz dorzucić do tego muzykę. Dobrze
rozpoczęty poranek, efektywniejsze wstawanie jest w stanie znacząco
wpłynąć na nasze samopoczucie i lepszy rytm dnia.

HOMEKIT+SOMFY

132

Stwórz idealny klimat do jogi i innych aktywności
– sceny, które będą nas mobilizować i nam sprzyjać
Ćwiczenie w domu to komfort, ale to też wyzwanie, aby się zmotywować
i robić to systematycznie. Możemy jednak ustawić sobie przypomnienie
o wydarzeniu na naszym telefonie, na 10 minut przed codziennymi treningami, jogą, medytacją etc. W momencie, gdy nadejdzie wyznaczona
godzina, rolety zostaną nieco opuszczone, oświetlenie odpowiednio dostosowane, a z głośników zacznie płynąć muzyka – relaksacyjna, a może pobudzająca do treningu na bieżni, jak „Eye of the Tiger”.

Bez kluczy, bez telefonu, bez zmartwień – dla
dobrych nawyków i wygody
Moim tegorocznym postanowieniem jest zostawianie telefonu w domu
na ładowarce indukcyjnej, częstsze zapominanie o nim, wychodzenie bez
niego. Ale co zrobić, gdy nasz dom jest inteligentny. Tu mnie ratuje Apple
Watch z łącznością LTE. W planach mam spacery i rower poza domem,
kiedy będę mógł właśnie zamknąć drzwi, a później je otworzyć zegarkiem. To jest właśnie jedna z lepszych rzeczy w inteligentnych zamkach,
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takich jak Door Keeper czy też sterowaniu
bramą garażową i wjazdową ze smartfona
albo smartwatcha. Nie musimy mieć ze sobą
pęku kluczy. Jesteśmy w stanie z nadgarstka
otworzyć drzwi, a nawet garaż, możemy
też z powodzeniem w ten sposób włączyć
i wyłączyć alarm. Jeśli więc biegamy, to
możemy to robić bez zbędnego balastu, bez
nerki na klucze, bez zostawiania kluczy pod
doniczką etc. A urządzeniami w inteligentnym domu możemy sterować na wiele sposobów i niekoniecznie musi być to aplikacja
na telefonie – jest zegarek, są asystenci głosowi, są też piloty czy panele sterujące.
To tylko garstka przykładów. A Wy jakie
macie noworoczne postanowienia i w czym
chcecie, by pomagał Wam Smart Home?
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Przyszłość sprzątania? Jest już teraz

– za sprawą iRobot Roomba j7+
Często patrzymy na futurystyczne wizje z filmów science fiction, także
tych sprzed 40–50 lat, czy z animacji „Jetsonowie”. Łatwo zapomnieć i nie
zauważyć, że wiele z tych wizji już się zmaterializowało, a robotyzacja to
nie przyszłość, a teraźniejszość. Najnowszy iRobot Roomba j7+ to przykład
tego, że to, jak sprzątamy i jak posprzątane może być nasze mieszkanie,
zmieniło się raz na zawsze.
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Rewolucja, którą przesypiamy
Świat zmienia się na naszych oczach, a my tego nie dostrzegamy. Jednocześnie te zmiany są ewolucyjne i czasem zaczynają się niepozornie.
Właśnie w styczniu 2022 r. mija 15 lat od pierwszej prezentacji iPhone’a.
To albo tylko, albo aż 15 lat – rewolucji w smartfonach, ale też rewolucji
w naszym życiu. Urządzenia mobilne w obecnej formie zmieniły to, jak
funkcjonujemy, zmieniły biznesy, zmieniły sprzedaż, zmieniły korzystanie ze środków transportu, zmieniły nasze domy. Po drodze pojawili się
też asystenci głosowi, urządzenia noszone (wearables). 2022 rok to także
20 lat od premiery pierwszego robota sprzątającego Roomba od iRobot.
Przez 20 lat roboty sprzątające Roomba z ciekawostki, gadżetu stały się
wyposażeniem niemal obowiązkowym (właściwie tak powinniśmy je
traktować obok pralki czy lodówki). Szacuje się, że globalny rynek robotów sprzątających w 2021 r. mógł być wart nawet 9 miliardów dolarów.
I rosnąć o kilkanaście procent każdego roku.
Warto sobie uświadomić, że nie mówimy właśnie o gadżecie, jakimś
dodatku, a o robocie. Robocie sprzątającym czy też „robocie gruntownie
odkurzającym” – jak słusznie możemy przeczytać w materiałach promocyjnych najnowszego modelu iRobot Roomba j7+. Przez 20 lat, a nawet
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przez ostatnie 10 lat postęp w technologii dostępnych w iRobotach jest
niesamowity, a to pewnie nie koniec.
Za robotami odkurzającymi, a zwłaszcza produktami tej klasy co Roomba
j7+, stoi technika i technologia, osprzęt (hardware) oraz oprogramowanie
(software). Jest tu duża moc ssąca, gumowe szczotki, filtry czy też stacja
dokująco-czyszcząca – już te elementy sprawiają, że robot z powodzeniem konkuruje z tradycyjnymi odkurzaczami. A gdy do tego dodamy
mechanizmy sztucznej inteligencji, możliwość wykrywania rodzajów
powierzchni, wykrywania przeszkód czy dojeżdżanie do miejsc trudno
dostępnych, otrzymujemy sprzęt, który posprząta naprawdę gruntownie.
Robot sprząta lepiej, ale to, co z punktu nas, użytkowników, jest jeszcze
ciekawsze i bardziej atrakcyjne – robi to sam. Po pierwsze, robot w inteligentny sposób tworzy mapy naszego domu z rozpoznawaniem konkretnych pomieszczeń. Oznacza to, że możemy go wysłać na przykład
do kuchni. Jednak, jeśli „nauczymy go”, że zawsze po 17:00 kończymy
obiad od poniedziałku do piątku i wtedy warto posprzątać, będzie robił
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to zupełnie automatycznie. Tak samo, jak to, że wykorzystując lokalizację
naszego telefonu, robot zacznie sprzątać rano cały dom, gdy wyjdziemy
do pracy, a gdy wrócimy po coś, to przerwie cykl. Jesteśmy rodzicami
małego dziecka, które właśnie zasnęło po posiłku, ale też nakruszyło
i trzeba posprzątać? Dzięki funkcji cichego przejazdu droga od bazy
do obszaru sprzątania będzie niemal bezgłośna, elementy odkurzające
uruchomią się dopiero tam, gdzie trzeba. Najnowszy iRobot Roomba j7+
potrafi też zawczasu oszacować czas sprzątania. Jeśli więc mamy godzinę
do przyjazdu gości, od razu będziemy wiedzieć, czy robot da radę
odkurzyć salon, ale może już się nie wyrobić z posprzątaniem łazienki.
Inteligencja to także omijanie przewodów, pozostawionych na dywanie
słuchawek, skarpetek czy też „niespodzianek” naszych zwierzaków, a jednocześnie skuteczne odkurzanie tego, co trzeba.
Ta automatyzacja, inteligencja – to właśnie przyszłość, która nadeszła.
Warto się nad tym zastanowić i warto po to sięgnąć. Naprawdę już teraz
na wyciągnięcie ręki mamy na rynku rozwiązania, które pozwalają uczynić naszą codzienność lepszą, nasz dom czystszym, właściwie bez naszej
ingerencji. To jeszcze 20, czy nawet 15 lat temu było zupełnie nie do
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pomyślenia. A dziś możemy powiedzieć „Aleksa, Roomba start cleaning
in Kitchen” i za chwilę robot trafia prosto pod nasz blat roboczy, gdzie
chwilę wcześniej nabrudziliśmy, przyrządzając ciasto.
Początek roku to moment postanowień. Zapewne wśród nich mamy
wiele takich jak więcej czasu dla rodziny, więcej czasu na własny rozwój
czy uprawianie sportu. W czasie naszego godzinnego wyjścia na siłownię
robot posprząta mieszkanie. Pamiętajmy właśnie, że ten czas to też pieniądz, a robotyzacja i automatyzacja są w stanie nam ten czas skutecznie
zaoszczędzić. Sekret tkwi w realnym wykorzystaniu potencjału stojącego
za urządzeniami, które już są dostępne na rynku. Jeśli rzeczywiście skorzystamy z możliwości nowego robota, to trafimy do przyszłości, gdzie
nigdy więcej już nie musimy się martwić o odkurzanie.
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Przyszłość TV
– jest świetlana
Rok 2022 już jest. Lada moment targi CES, prezentacja nowych
telewizorów. Te trafią do sklepów dopiero wiosną. Jednak już teraz
warto zastanowić się, co nas czeka i pomyśleć o tym, jaki telewizor
kupić lub jak projektować salon pod przyszłe zakupy.
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Piszę ten tekst na trzy dni przed świętami Bożego Narodzenia, na dysku
mam nawet bilet lotniczy na targi CES 2022 w Las Vegas, które od 3 stycznia powinienem dla Was relacjonować. W rzeczywistości przez pandemiczną sytuację na świecie kwestie podróży wciąż nie są pewne. Możecie
mieć jednak pewność, że informacji z CES na łamach imagazine.pl nie
zabraknie, podobnie jak późniejszej analizy. Natomiast na ten moment
pozwólcie, że wyjmę swoją kryształową kulę i opowiem Wam o tym, co
nas czeka w tym roku.
Po pierwsze, mamy kryzys dostępności komponentów, który jeszcze potrwa, według wielu analityków przynajmniej do drugiej połowy
2022 roku. Efektem jest brak radykalnych obniżek telewizorów i wręcz
wzrost cen tanich telewizorów (tu efektem jest też inflacja i rosnące koszty
pracy, wiele fabryk mieści się w Polsce). Dlatego nie spodziewałbym się, że
telewizory w 2022 roku będą tańsze, poza dużymi rozmiarami, tu wciąż jest
potencjał na obniżki cen ekranów 75+. Niestety problem z brakiem części
odbijać się będzie też na różnych zagraniach producentów odnośnie do
„żonglowania” matrycami, procesorami, pilotami etc. Mieliśmy w 2021 roku
kilka telewizorów IPS nawet z wyższej półki, mieliśmy piloty bez mikrofonów w telewizorach obsługujących Android TV. Należy spodziewać się, że
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w 2022 roku dalej będzie dochodzić do podobnych zjawisk, dlatego przed
zakupem telewizora warto zrobić głębszy research.
Z telewizorów znika HDMI 2.0 – organizacja zajmująca się HDMI postanowiła przestać nadawać taki certyfikat dla portu. W efekcie będziemy mieć
telewizory z HDMI 2.1, które nie będą oferowały kompletu funkcji dla tego
portu. To też warto zweryfikować przed zakupem, zwłaszcza telewizora
ze średniej półki cenowej. Generalnie spodziewam się niestety dalszego
„rozjazdu” oferty producentów, czyli bardzo szerokiej gamy tanich telewizorów, marnej oferty produktów ze średniej półki oraz dużo droższych
produktów topowych. Te różnice w jakości obrazu obecnie są bardzo
zauważalne, coraz trudniej jest mi rekomendować produkty tańsze, zwłaszcza gdy widzę, jak wysokiej jakości treści wideo oferowane są w serwisach
VOD. Tani telewizor do oglądania zwykłej TV wystarczy, ale chcąc się
cieszyć AppleTV+, Disney+, HBO Max, trzeba postawić na topowy model.
Więc planując zakup nowego telewizora, miejcie to na uwadze i przemyślcie budżet, może wstrzymajcie się chwilę, aby później kupić lepszy ekran,
który posłuży przez lata.

TV

142

Będę wielce zaskoczony, jeśli doczekamy się technologicznej rewolucji.
Wciąż nie do końca wierzę w plotki o telewizorach QD-OLED, czyli połączeniu kropek kwantowych z technologią organiczną. Jeśli rzeczywiście
w styczniu doczekamy się takiej premiery i będą to produkty konkurencyjne cenowo do obecnych urządzeń, a jakościowo będą miały jakąś przewagę, to będzie naprawdę duże wydarzenie. Ale mimo paru plotek trudno
jest mi w to wierzyć. Zwłaszcza że rok temu Samsung poszedł w stronę
mini LED. W 2022 roku ekranów mini LED powinno być więcej. Liczę tu
przede wszystkim na Sony. Nadal też nie spodziewam się szerszego wejścia
w telewizory micro LED. Tu jeszcze musi minąć trochę czasu.
Jestem za to pewny, że rok 2022 będzie należał do gigantycznych telewizorów. Sprzedaż ekranów 75+ będzie rosła, a w sprzedaży pojawi się kilka
100-calowych modeli, których ceny będą wysokie, ale też na tyle przystępne, że właściciele dużych salonów będą mogli sobie na nie pozwolić
(choćby przy zakupie ratalnym). Tytułowa świetlana przyszłość telewizorów
z jednej strony odnosi się właśnie do tych rosnących rozmiarów, z drugiej
chodzi mi o fakt, że popyt na telewizory rośnie. Pandemia i zmiana w ofercie treści wideo sprawiła, że chcemy mieć telewizor w domu.
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Jednocześnie ten telewizor niekoniecznie ma być czarną plamą, niekoniecznie ma wisieć na ścianie. Oferta lifestyle’owych telewizorów będzie
poszerzana. Coraz więcej designerskich konstrukcji będzie pojawiać się na
rynku. Istotne jest to, aby projektując wnętrza czy nawet będąc na etapie
budowy domu, śledzić te trendy w technologii audio-wideo. Warto tak
zadbać o swoje przestrzenie, aby móc rozlokować sprzęt i sięgnąć po niektóre rozwiązania. Myślicie o wolno stojącym ekranie? Przygotujcie pod
niego okablowanie w podłodze etc. Myślicie o projektorze? Przygotujcie
pod niego dom. Myślicie o The Frame Samsunga? Zróbcie taką ścianę,
aby ten duży obraz komponował się z innymi, pomyślcie o systemie kina
domowego lub też o gniazdkach pod głośniki. Warto to przeanalizować
zawczasu, przygotować sobie kilka ścieżek i opcji niż później być zaskoczonym lub odmawiać sobie wspaniałego sprzętu ze względu na ograniczenia
techniczne pokoju.
Witaj roku 2022, czas na nowości, czas na dobre wiadomości!
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Porsche 911 Turbo S
To prawdopodobnie najbardziej uniwersalna „szybka” 911-tka, jaką
można kupić, która czuje się u siebie w domu przede wszystkim na
ulicach, zarówno miast, jak i miasteczek oraz poza nimi, czy to na
krętych szosach czy prostych autostradach.
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Kilka miesięcy temu, a może ciut dawniej
– trudno mi obecnie określić przebieg
czasu ze względu na panującą sytuację
– miałem okazję zapoznać się 911 Turbo S
na torze, w dosyć ekstremalnych warunkach i przy absurdalnych prędkościach.
To auto ma „tylko” 650 KM, a zachowuje się tak, jakby miało ich ponad
800. Częściowo wynika to z faktu, że
Turbo S z fabryki często ma ponad 700
KM pomimo oficjalnych danych, a częściowo z tego, że ma napęd na cztery
koła i fenomenalną przyczepność, którą
można porównać jedynie do rzepa na
psim ogonie. No może jeszcze do gumy
do żucia przyklejonej do podeszwy buta.
Pomimo tego, że jest to naprawdę niesamowity samochód, nie przypadł mi do
gustu w tamtych warunkach, na Torze
Silesia i zdecydowanie bardziej odpowiadał mi tam Cayman GT4, którego analogowa forma, z ręczną skrzynią biegów
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na czele, dawała po prostu więcej satysfakcji. Czułem się wtedy, że rzeczywiście coś z siebie daję, bo samochód tego wymaga, w odróżnieniu
od Turbo S, którego przodem mniej więcej celujemy tam, gdzie chcemy
pojechać i wciskamy jeden z dwóch pedałów – gaz lub hamulec. Oczywiście zdecydowanie to upraszczam, aby lepiej to zobrazować, ale jak się
później okazało…
Porsche to mistrz konfiguracji. To firma, która potrafi wziąć jeden model
samochodu i tak go zestawić, że nadaje się albo tylko na tor, albo na tor
i ulicę, albo tylko na ulicę, do szybkiej, agresywnej jazdy, albo do spokojniejszej… To naprawdę niewiarygodne i nie będę miał Wam za złe, jeśli
mi nie uwierzycie, że 718 Boxster to skrajnie różne auto od 718 Boxstera
T, Spydera czy wreszcie nowego Caymana GT4 RS. Podobny wygląd,
ale różne nastawy zawieszenia, różne opony, różne zestrojenie całości,
powodują, że każdy znajdzie w ofercie coś dla siebie. To samo dotyczy
911 Carrera, Carrera T, GTS, GT3 i Turbo S.
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Turbo S to takie torowe Gran Turismo. Przepraszam, ale nie wiem, jak to
lepiej ująć. Zapewnia naprawdę przyzwoitą dozę komfortu, a jednocześnie absurdalne osiągi, potwierdzone kliniczne, że regularne korzystanie
z Launch Control, aby przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 2,7 s, wygładza
nam zmarszczki na twarzy. Napęd na cztery koła powoduje tutaj jedynie, że łatwiej się go prowadzi, niezależnie od tego, czy są to suche czy
mokre warunki, bo na pewno nie ogranicza on możliwości stawania dęba
samochodu. Przykładowo, możecie jechać sobie w rejonie 40 km/h na
drugim biegu i jeśli opony nie są rozgrzane, to pełne dociśnięcie gazu nie
tylko spowoduje eksplozję symfonii z układu wydechowego, ale również
wychylenie się tylnej osi w jedną z dwóch dostępnych stron. Wystarczy to jednak delikatnie skorygować kierownicą, bez żadnej paniki, bo
samochód daje nam ogromne poczucie kontroli i bezpieczeństwa, aby
wystrzelić do przodu niczym Falcon 9.
Turbo może i wygląda podobnie do GT3, ale to dwa zupełnie różne
samochody, przeznaczone do innych celów. Przed miesiącem korzystałem z poniższego porównania do zobrazowania różnic w samochodach,
a chodziło o alpejską przełęcz, do której chciałbym dojechać jednym
autem, ale samą przełęcz pokonać drugim. W tym przypadku to właśnie
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911-tką Turbo S chciałbym do niej dojechać i o ile rzeczywiście na samą przełęcz GT3 jest lepiej dostosowany, to nie
miałbym żadnych oporów, wątpliwości
ani żalu, gdybym miał nie wysiadać
z Turbo S.
Genialne auto, które najlepiej czuje się
właśnie na ulicach, a nie na torze.
Aha. Prawie zapomniałem o tym, że miałem przecież poruszyć wątek technologii
w nim zawartych!
Ma CarPlaya.
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Audio Hijack 3
i Loopback
Jeśli pracujecie w jakikolwiek sposób z dźwiękiem, to Audio Hijack
od Rogue Amoeba jest obowiązkowym narzędziem, które powinien
posiadać każdy Macuser.
Przy okazji przesiadki w całości na MacBooka Pro 14” z M1 Pro opisywałem moje perypetie z instalacją tego programu, ale pomimo tych trudności warto poświęcić chwilę na ogarnięcie go, ponieważ narzędzie jest
tego całkowicie warte. Nie tylko umożliwia nagrywanie mikrofonu czy
dźwięku z dowolnej aplikacji, ale możemy je również przetwarzać na żywo,
przed nagraniem lub po nim. Przykładowo, możemy nagrywać mikrofon,
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odszumiać dźwięk w czasie rzeczywistym, potem go zapisywać do pliku
AIFF (lub dowolnego innego formatu, np. MP3, wav itp.), a dalej wysyłać go
do np. OBS-a, razem z audio odtwarzanego z Apple Music, Spotify czy Epidemic Sound, gdzie robimy livestream, nagrywamy podcast lub po prostu
voiceover. Jest też mnogość modułów, które możemy wprowadzić do łańcucha, np. EQ czy kompresor oraz wsparcie dla zewnętrznych modułów od
firm trzecich. Poruszam tutaj tylko podstawowe kwestie, bo jeśli zagłębię
się w pełne możliwości, to nie skończę tego pisać przed 2022 r.
Rogue Amoeba tworzy jeszcze jedną aplikację, która również jest nieoceniona
i która pozwala na przekierowanie dźwięku niemalże dowolnie w ramach
systemu Loopback. W połączeniu z Audio Hijack otrzymujemy potężne narzędzie, które powinno zaspokoić wszelkie nasze dźwiękowe potrzeby.

Audio Hijack
Loobpack
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Riders Republic
Od lat gry Ubisoftu, niezależnie od gatunku, wykorzystują ten sam
schemat: wrzucają gracza w wielki, otwarty świat z mnóstwem
znaczników, dając mu jednocześnie do dyspozycji szereg mechanik
do zabawy. W grach akcji cierpi na tym fabuła, ale w tytule
sportowym, jakim jest Riders Republic, ta formuła sprawdza się
znacznie lepiej.
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Nie należę do wielkich entuzjastów gier sportowych, dawno nie grałem
nawet w żadną Fifę czy jakiekolwiek wyścigi, ostatnim dużym tytułem,
jaki ograłem z tej kategorii, był remake THPS1+2. Uwielbiam tę serię i to
może właśnie dlatego w przypadku gier sporty w wydaniu ekstremalnym
przemawiają do mnie zdecydowanie bardziej. Riders Republic rozwija
pomysły, jakie pojawiły się w Steep, jednak tu obok deski dostajemy też
wiele innych pojazdów i środków lokomocji. Mamy nie tylko snowboard
i narty, ale też rowery zjazdowe i szosowe, wingsuit oraz paralotnię. Odczuwalna różnorodność jest jednak mniejsza, bo na nartach i snowboardzie
jeździ się dość podobnie, startuje się też na nich w tych samych zawodach,
podobnie jest z rowerami: szosowe mają co prawda osobne wyścigi, ale
fizyka jazdy daleka jest od realizmu. Nie wspominam tu już o odrzutowych
nartach czy wingsuicie, bo to zupełnie oderwane od rzeczywistości środki
lokomocji. Zręcznościowy charakter gry jest jednak jej zaletą, bo ustawia
próg wejścia dość nisko, Ubisoft postarał się, by nawet bardzo przeciętni
gracze (do jakich się zaliczam), czerpali przyjemność z gry bez uczenia się
jej. Zaczynając od automatycznego lądowania przy wykonywaniu tricków,
przez dwa schematy sterowania, po kilka poziomów trudności – wszystkie
te opcje mają zauważalny wpływ na rozgrywkę, nie rujnując jednocześnie
jej balansu. Owszem, im trudniej, tym wyższą ocenę dostaniemy, ale nawet
te niższe pozwalają odblokowywać kolejne wyzwania.
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W grach Ubisoftu lokacje niemal zawsze robią świetne wrażenie (Breakpoint – to nie o tobie) i nie inaczej jest w Riders Republic. Mapa to kilka
amerykańskich parków narodowych połączonych w jeden gigantyczny,
zróżnicowany obszar. Mamy tu więc Yosemite ze swoimi górskimi szczytami, Bryce i jego unikalne, skaliste formacje czy wodospady parku Zion.
Łącznie inspirowano się siedmioma lokalizacjami i, choć nie przenoszono
ich jeden do jednego, to kluczowe miejsca są łatwe do rozpoznania.
W ramach wyzwań można nawet odkrywać punkty widokowe z opisami
obiektów, co jest bardzo dobrą odskocznią od rywalizacji z innymi graczami. Co prawda oprawa graficzna nie powala na kolana i z pewnością nie
wykorzystuje potencjału nowej generacji konsol, niemniej bardzo krótkie
czasy ładowania na PS5 robią wrażenie. Szkoda też, że Riders Republic nie
wykorzystuje żadnych funkcji DualSense – mogę sobie jedynie wyobrażać, jak stawiające opór spusty potęgowałyby wrażenie wysiłku podczas
wyścigu na rowerze. Dobrze wypada oprawa dźwiękowa i nie mam tu na
myśli jedynie muzyki. Odgłosy deski sunącej po śniegu, pracującej amortyzacji roweru czy chrzęszczącego pod kołami piasku doskonale dopełniają
wrażenie prędkości.
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Rozgrywkę zaczynamy od stworzenia postaci
– możemy w dowolnym momencie ją zmienić, więc początkowo można ten etap zupełnie odpuścić. Edytor jest dość ograniczony,
poza tym zarost wygląda paskudnie, jakby
go ktoś namalował flamastrem na skórze.
Ważniejsze (z perspektywy Ubisoftu) są stroje
postaci: od licencjonowanej odzieży sportowej po zupełnie odjechane kombinezony
astronautów czy przebrania żyrafy. Nowe
ubrania i akcesoria kupujemy za gotówkę
zdobywaną podczas gry, za zawody lub za
drugą płatną walutę. Mikrotransakcje obejmują tylko elementy kosmetyczne, więc nie
przeszkadzają za mocno, aczkolwiek uważam, że gra powinna dawać większy wybór
tych rzeczy graczom, którzy zapłacili za grę
pełną cenę. Odblokowywanie sprzętu, którym się ścigamy, wymaga już wygrywania
zawodów. Liczba rzeczy, jakie dostajemy po
każdych zawodach, jest jednak tak olbrzymia, że zupełnie zabija poczucie progresu
– nigdy nie musiałem starać się, aby zdobyć
lepszy sprzęt, by poradzić sobie z którymś
z wyzwań, bo miałem odblokowany akurat
taki, który wystarczał (i nawet nie pamiętałem, skąd go wziąłem). Ponadto animacje,
jakie towarzyszą „wydarzeniu”, jakim jest
otrzymanie nowego sprzętu, są długie i trzeba
je ręcznie pomijać (tyczy się to też odblokowywania nowych zawodów, ale tych już nie
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da się skrócić). Ubisoft uzyskał tu efekt odwrotny do zamierzonego, zarzucając gracza sprzętem, który w żaden odczuwalny sposób nie przybliża go
do uzyskania lepszych wyników.
Riders Republic ma niezaprzeczalnie kilka irytujących momentów, ale
mimo to jest świetnym pożeraczem czasu. Składa się na to kilka elementów, ale najważniejszym z nich jest poczucie prędkości i łatwość w kontrolowaniu postaci. Wyjątkiem jest tu jedynie wingsuit, którym lata się trudno,
a i nie każda trasa budzi emocje inne niż frustracja. Rowery zjazdowe
wypadają genialnie, zwłaszcza z kamerą FPP, właściwie każdy wyścig z nimi
jest wyzwaniem, bo jeden drobny błąd oznacza często opuszczenie trasy.
Zjazdy są zdecydowanie najbardziej dynamiczne, w przypadku rowerów
szosowych wyścigi są trochę mniej emocjonujące, ale wciąż dobre. Snowboard i narty dają możliwość nie tylko ścigania się, ale i konkurowania na
punkty z innymi graczami. Tu wiele zależy od naszych umiejętności, jeśli
zależy nam wyłącznie na odhaczeniu wydarzenia, będą to najnudniejsze chwile z grą (wystarczy opanować kilka ewolucji, by poradzić sobie
w każdych zawodach na minimalną ocenę). Warto jednak poświęcić na
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to chwilę, bo różnorodność tricków jest spora, a płynny przejazd bez
wywrotki daje dużo satysfakcji. Ewolucje można też wplatać w wyścigi,
są nawet za to dodatkowe gwiazdki (będące miarą naszych postępów).
Co prawda osoby przyzwyczajone do serii THPS nie poczują się tu jak
w domu, bo sterowanie znacznie się różni, ale również jest intuicyjne. Na
koniec zostawiam latanie: wingsuit i paralotnię – zdecydowanie najsłabsze
kategorie zawodów. Poczucie prędkości jest tu najmniejsze, nie pomagają
nawet poprowadzone blisko ziemi i ścian trasy. Sterowanie też nie należy
do najprostszych, bardzo trudno je wyczuć, w przeciwieństwie do pozostałych pojazdów. Co interesujące, specjalne, odrzutowe wersje rowerów
czy nart mają swoje dedykowane zawody – nie ma ich wiele, ale są dobrze
zrealizowaną odskocznią, a jednocześnie kwintesencją kierunku, w jakim
Ubisoft rozwija swoje gry (tryby te zostały dodane po premierze).
Wersje odrzutowe przydają się zwłaszcza do przemieszczania się po mapie.
Na klasycznych nartach czy rowerze trzeba mozolnie wspinać się pod górę,
podczas gdy z napędem suniemy wszędzie błyskawicznie. Mapę przemierza się bardzo przyjemnie, wszędzie są widoczni inni gracze, wielka przestrzeń nigdy nie wydaje się pusta. Z czasem zwiedzanie mapy może jednak
męczyć, bo zawody zaprojektowano tak, by je powtarzać (zwłaszcza gdy
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chcemy zdobyć dodatkowe gwiazdki za wyzwania), a do miejsca każdych
trzeba dojechać. Co prawda gra przerzuca nas do najbliższego punktu
szybkiej podróży, ale do pokonania mamy zawsze jeszcze nawet kilkaset
metrów, więc zajmuje to trochę czasu. Brakuje mi tu zwykłej listy z zawodami do wyboru. Zmuszanie gracza do podróżowania nie jest też uzasadnione fabularnie – tak, w grze mamy jakąś historię w tle, ale równie dobrze
mogłoby jej nie być. Ot, kolejny festiwal sportów ekstremalnych, w którym
my jesteśmy jedną z gwiazd.
Początkowo Riders Republic mnie nie zachęciło, wprowadzenie strasznie
się dłużyło, a ciągłe odblokowywanie sprzętu w połączeniu ze skakaniem
po mapie, by koniecznie przejechać wskazany wyścig, kłóciło się z poczuciem swobody, jakie miała oferować dostępna w grze przestrzeń. Z czasem
tytuł jedynie zyskiwał – im mniej było wstawek fabularnych, tym więcej
miejsca zyskiwała surowa rozgrywka, szlifowanie wyników i swobodne
pokonywanie skondensowanych amerykańskich parków narodowych,
przeplatane wykonanym przy okazji trickiem i zatrzymywaniem się
w punktach widokowych. Riders Republic wciąga i daje duże poczucie wolności, trzeba sobie na nią jednak zapracować.
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Usuwanie akcesoriów
HomeKit z iPhone'a
Popularność inteligentnych
domów wzrasta bez przerwy. To zapewne zasługa
coraz bardziej przystępnych
cen akcesoriów. W pewnym momencie być może
będziemy musieli wymienić
jedno z nich lub po prostu
się go pozbyć. Jeśli korzystacie z HomeKit, to bardzo łatwo można to zrobić
z iPhone'a. Pierwszym krokiem będzie uruchomienie
aplikacji Dom, a następnie
wskazanie akcesorium do
usunięcia.

PORADY

W tym celu musimy

Na samym dole znaj-

dłużej przytrzymać na

dziemy przycisk, któ-

nim palec, a następnie

rego szukamy – Usuń

przejść do jego konfi-

akcesorium.
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Po jego wciśnięciu
otrzymamy monit, na
którym potwierdzimy
swój wybór.

guracji poprzez ikonę
w prawym dolnym rogu
(lub po prostu przewijając ekran w dół).

Właśnie pozbyliśmy się wybranego akcesorium z HomeKit.

REKOMENDOWANY PRZEZ:
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Hakerskie narzędzie
Niewielu ludzi o tym wie, ale mam w domu telefon z Androidem.
Czasem sama o tym zapominam, do czasu, kiedy pojawia się potrzeba
hakowania życia.

T
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Telefon leży na półce. Jedną z opcji, które w nim szanuję, jest hibernacja.
Jeśli sprzętu nie używamy, przechodzi w stan uśpienia i może tak sobie
leżeć całkiem długo, do czasu, aż będzie potrzebny. Nie wiem, jak długo,
nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Często nie używam go całymi miesiącami, a gdy go w końcu wezmę do ręki, to zawsze ma jakiś minimalny
poziom baterii. Taki plusik.
Mogę śmiało powiedzieć, że nie traktuję tego sprzętu jak telefon. Służy
mi on wyłącznie do zadań specjalnych, kiedy iPhone odmawia wykonania czynności, z którymi Android nie ma większego problemu. Owszem,
to trochę kontrowersyjne stwierdzenie, ale tak: czasami zdarza się, że
iPhone ma humory i jedynym wyjściem jest popchnięcie patykiem.
Patykiem, czyli Androidem.
Zaczęło się od tego, że mój sprzątający robot Deebot, zwany pieszczotliwe Dobbym, złapał buga. Bug polegał na tym, że równo o północy,
nieproszony i bez dodatkowej zachęty, rozpoczynał sprzątanie salonu.
Nie jest to koniec świata, salon rano wygląda znakomicie, jednak
wolałam, żeby robił to wtedy, kiedy mu powiem, nie wtedy, gdy mu
się zachce. Jak się okazało, to dość popularny problem, rozwiązywalny przy pomocy
restartu i usunięcia urządzenia z aplikacji.
Zgodnie z zaleceniami internetu wykonałam

Po kilku dniach walki (lubię
mówić Aleksie, żeby Dobby
posprzątał Hogwart), wpadło
mi do głowy, żeby spróbować zrobić to na Androidzie.
Wyciągnęłam więc zapasowego Huaweia i, jak za
dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, Deebot wskoczył
do aplikacji bez żadnych
problemów.

wszystkie konieczne kroki i przystąpiłam
do ponownego dodania robota w aplikacji.
I poległam. Próbowałam na różne sposoby
– usunęłam aplikację całkowicie, stworzyłam
dodatkowy punkt dostępu, wyłączyłam odkurzacz, włączyłam, zresetowałam – wszystko
bezskutecznie. Zainstalowałam nawet aplikację na innym iPhonie – w końcu wina może
być po mojej stronie. I co? I nic.
Po kilku dniach walki (lubię mówić Aleksie,
żeby Dobby posprzątał Hogwart), wpadło mi
do głowy, żeby spróbować zrobić to na Androidzie. Wyciągnęłam więc zapasowego Huaweia
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i, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Deebot wskoczył do aplikacji bez żadnych problemów. Dobra nasza!
Kolejny problem pojawił się całkiem niedawno – przy dodawaniu inteligentnego przedłużacza. Lubię inteligentne gniazdka, bo pozwalają na
głosowe sterowanie urządzeniami, które już posiadamy, bez konieczności poszukiwania nowych i, co tu dużo kryć, wyjątkowo drogich zastępników. Dla przykładu, mam elektryczny kominek. Taką trochę kozę, której
dużą zaletą jest to, że niezwykle pięknie udaje prawdziwy kominek.
W ramach zimowych usprawnień postanowiłam wzbogacić go o możliwość głosowego sterowania – w końcu przyjemnie powiedzieć Aleksie,
żeby włączyła fireplace. Od razu robi się domowo i przytulnie. Podobny
przedłużacz mam zainstalowany w sypialni i sprawdza się świetnie – ma
możliwość sterowania każdym gniazdkiem z osobna, a cztery porty
USB pozwalają na ładowanie wszystkich urządzeń – iPada, Apple Watcha, iPhone’a oraz nocnych słuchawek. Poprzedni przedłużacz dodał
się do inteligentnego domu bez najmniejszych problemów i bardzo się
z Aleksą lubią, więc uznałam, że to rozsądne rozwiązanie. Dodatkowo
miał sterować świąteczną kurtyną światełek na oknie oraz lampką stołową. Wiele korzyści w jednym.
Amazon dostarczył przedłużacz następnego dnia i przystąpiłam do
prostej czynności integrowania przedłużacza z inteligentnym domem.
Prawdopodobnie nikt już się nie zdziwi rezultatem lub jego brakiem.
Przedłużacz odmówił współpracy i tyle. Po kilkunastu próbach i dwóch
godzinach kombinowania przypomniałam sobie o Deebocie i pobiegłam
na górę po narzędzie hakerskie.

Amazon dostarczył przedłużacz następnego dnia i przystąpiłam
do prostej czynności integrowania przedłużacza z inteligentnym
domem. Prawdopodobnie nikt już się nie zdziwi rezultatem lub
jego brakiem. Przedłużacz odmówił współpracy i tyle. Po kilkunastu próbach i dwóch godzinach kombinowania przypomniałam
sobie o Deebocie i pobiegłam na górę po narzędzie hakerskie.
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Nie mogę powiedzieć, że rezultat mnie zaskoczył, bo byłoby to twierdzenie z gatunku „Zima zaskoczyła drogowców”. Za pomocą aplikacji zainstalowanej na Androidzie przedłużacz natychmiast pojawił
się w aplikacji i, co za tym idzie, został rozpoznany przez Aleksę bez
najmniejszych problemów. Wystarczyło tylko nadać nazwy poszczególnym gniazdkom i sterowanie inteligentne można było uznać za
prawdziwy sukces. Lampka włącza się i wyłącza, kominek wesoło
trzaska, a światełka grzecznie działają zgodnie z zadanym harmonogramem. Tyle wygrać.

Tym, co wzbudza moje zainteresowanie, jest fakt, że nie ma
prawidłowości w tym, czy dane urządzenia da się, czy nie da
się zainstalować za pomocą iPhone’a. Gdyby proces był zawsze
błędny, uznałabym, że tu leży pies pogrzebany.

Tym, co wzbudza moje zainteresowanie, jest fakt, że nie ma prawidłowości w tym, czy dane urządzenia da się, czy nie da się zainstalować za
pomocą iPhone’a. Gdyby proces był zawsze błędny, uznałabym, że tu
leży pies pogrzebany. Jednak, jak się okazuje, raz działa, raz nie działa,
zarówno na moim iPhonie, jak i na innych domowych sprzętach. Za to
zawsze działa na Androidzie, który od teraz jest dla mnie urządzeniem
do zadań specjalnych. Oczywiście wszystkie dodane na Androidzie
urządzenia bez problemu pojawiają się następnie w specjalnej aplikacji na iPhonie, co pozwala na natywne sterowanie sprzętem, nie tylko
wydawanie głosowych komend Aleksie. Zaznaczyć wypada, że to, jaki
system wybierzemy do sterowania naszym inteligentnym domem, nie
ma najmniejszego znaczenia i nie to powoduje problem. Integracja z systemem zaczyna się dopiero po zainstalowaniu urządzenia w aplikacji
producenta i dalsza współpraca sprzętu z inteligentnym domem to już
zupełnie inna kwestia.
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Zaznaczyć wypada, że to, jaki system wybierzemy do sterowania naszym inteligentnym domem, nie ma najmniejszego
znaczenia i nie to powoduje problem. Integracja z systemem
zaczyna się dopiero po zainstalowaniu urządzenia w aplikacji producenta i dalsza współpraca sprzętu z inteligentnym
domem to już zupełnie inna kwestia

Tak czy inaczej, warto posiadać jakiś plan B. W moim przypadku plan B
to stary Huawei, który najwyraźniej lepiej rozumie moją inteligencję niż
iPhone. Ciekawe, czy tylko ja mam takie doświadczenia, czy też zdarza
się to również innym użytkownikom. Ze swojej strony mogę potwierdzić,
że popychanie patykiem działa.
Na koniec jeszcze tylko dwie kwestie. Gdyby ktoś chciał zapytać, dlaczego wybrałam Deebota, a nie jakiegoś innego elektronicznego elfa,
odpowiedź jest prosta – nie ze względu na zaawansowane funkcje. Po
prostu jako jedyny oferował odkurzacz w pięknym, brązowym kolorze,
który pasował mi do wystroju wnętrza. Zupełnie nie narzekam, sprawdza się znakomicie, zwłaszcza przy dwóch kotach i jednym huskym,
który futro ma i zrzuca. Druga kwestia to inteligentne przedłużacze – jeśli chcemy dodać do inteligentnego domu urządzenia, które
z natury inteligentne nie są, to przedłużacz jest opcją nie do pobicia.
Przede wszystkim jest mobilny i jeśli uznamy, że nie jest tak naprawdę
potrzebny w oryginalnej lokalizacji, możemy go podłączyć gdzie indziej.
Pozwala to nam na praktyczne sprawdzenie naszych preferencji, zanim
zdecydujemy się na rozwiązania permanentne i lokalizację gniazdek
wbudowanych. Poza tym, kto nie używa w domu przedłużaczy?
A jeśli zdarzy Wam się, że urządzenie odmówi współpracy, zawsze możecie pożyczyć Androida od kolegi.
Polecam!
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Produktywność
inaczej
Nie ma stycznia bez pogadanek o produktywności. Postanowienia,
cele i noworoczne listy biją rekordy popularności. I zawsze kończy
się tak samo.

T
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Termin „produktywność” to znak naszych czasów. Zwłaszcza teraz, gdy
coraz więcej ludzi rezygnuje z pracy w biurze na rzecz domowego zacisza.
Co więcej, produktywnością jesteśmy atakowani z każdej strony, zwłaszcza
w internecie, gdzie influencerzy namawiają nas do dodawania kolejnych
zadań do już i tak rozbudowanych list. Można śmiało powiedzieć, że bycie
produktywnym to również forma podnoszenia społecznego statusu. Człowiek sukcesu to już nie tylko ten, który może pochwalić się posiadaniem
przedmiotów znajdujących się w aktualnym trendzie. Sukces to bycie
zajętym i zorganizowanym. I odznaczanie kolejnych zadań na dziennej,
tygodniowej, miesięcznej i rocznej liście. Żaden z nich nie będzie miał problemu z odpowiedzią na pytanie: „Gdzie chciałbyś się znajdować za 5 lat?”.
Wystarczy rzut okiem na kalendarz i wszystko jasne.
Bycie osobą zorganizowaną i względnie zajętą ma swoje niezaprzeczalne
plusy – wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, ile mamy na to czasu i łatwo
możemy sprawdzić, jakie czynności powinniśmy wykonać, żeby dotrzeć
do celu. Jednak produktywność ma też swoją mroczną stronę, o której
zaczyna się mówić coraz częściej. Przede wszystkim chodzi o nasz stan
umysłu. W ferworze osiągania stanu maksymalnej produktywności zapominamy o sobie i naszych potrzebach. Staramy się upchnąć wszystko
w sztywnych ramach rutyny, co na dłuższą metę nigdy nie zdaje rezultatu.
Nawet tak pożądane czynności, jak dbanie o siebie, rezerwacja czasu
przeznaczonego na relaks czy aktywność fizyczną, stają się dodatkowym
punktem, który należy odznaczyć na właściwej liście. A kiedy nie jesteśmy
w stanie sprostać własnym oczekiwaniom, zaczynamy czuć się bezużyteczni, leniwi i gorsi niż ci, którzy karnie, punkt po punkcie, wypełniają
założone obowiązki. Nie wpływa to dobrze na stan naszego ducha – wpadamy w nerwicę i pracoholizm, dopadają nas stany lękowe. I zaczyna się
nam wydawać, że „nie umiemy w życie”. Dobra wiadomość jest taka, że
zupełnie niepotrzebnie.

W ferworze osiągania stanu maksymalnej produktywności zapominamy o sobie i naszych potrzebach. Staramy się
upchnąć wszystko w sztywnych ramach rutyny, co na dłuższą metę nigdy nie zdaje rezultatu.
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W życiu mamy mnóstwo obowiązków, to fakt, z którym nie sposób dyskutować. Część obowiązków jest wspólna dla wszystkich, część charakterystyczna tylko dla nas, w zależności od okoliczności, w których się aktualnie
znajdujemy. Chcielibyśmy myśleć, że kiedyś przyjdzie taki czas, gdy wykonamy wszystkie zobowiązania i będziemy mogli skoncentrować się na
tym, co naprawdę ważne, taki czas z dużym prawdopodobieństwem nigdy
nie nastąpi. Zawsze będziemy mieli jakieś obowiązki, mniejsze lub większe, które będą odciągać nas od rzeczy, których robienie nie jest wyższą
koniecznością.
Czym zatem w tym kontekście jest produktywność – otóż nie polega
ona na upchnięciu w 24 godzinach maksymalnej liczby czynności. Paradoksalnie, takie podejście zabiera nam cenny czas, a w zamian daje stres
i przepracowanie. Produktywność to stan, w którym koncentrujemy się na
uwolnieniu maksymalnej ilości czasu, by móc poświęcić czas i energię na
rzeczy, które CHCEMY robić, czyli nasze pasje.

Produktywność to stan, w którym koncentrujemy się na uwolnieniu maksymalnej ilości czasu, by móc poświęcić czas i energię na rzeczy, które CHCEMY robić, czyli nasze pasje.

Każda historia, która opowiada o ludziach sukcesu, zawiera te same elementy – w pewnym momencie zaczęli oni poświęcać większość czasu
i energii na robienie tego, co daje im radość, motywację i poczucie spełnienia. Główną przeszkodą na tej drodze staje się oczywiście nadmierna ilość
obowiązków, zadań i rzeczy, które trzeba odhaczyć na liście. Przy takim
podejściu z reguły rozpraszamy naszą koncentrację i energię, starając się
trzymać za ogon zbyt wiele srok. Zamiast więc dać się ponieść fali złudnej
efektywności działania, proponuję podejść do sprawy nieco inaczej.
Po pierwsze, na kawałku papieru lub w ulubionej aplikacji zanotujmy
najpierw rzeczy, które musimy zrobić bez względu na wszystko. Wszyscy
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je mamy – sprzątanie, pranie, gotowanie, odbieranie dzieci ze szkoły
czy przedszkola – czynności, których w żaden sposób nie możemy
się pozbyć. Następnie w ramach tej listy musimy się zastanowić nad
efektywnym wykorzystaniem czasu. Możemy poprosić domowników
o pomoc – to jedna z podstawowych rzeczy. Nie będę się rozwodzić
nad tym, że nie ma nic zdrożnego w tym, żeby dzieci same posprzątały
swoje zabawki lub pomogły załadować pranie do pralki. Oczywiście nie
każdy ma dzieci i nie każdy sam pierze, ale zasada jest uniwersalna. Na
przykład można rozważyć, czy są rzeczy, które może za nas wykonać
inteligentna technologia i czy nie warto zainwestować w sprzątającego robota, który zwolni nam
trochę czasu poświęcanego na odkurzanie. Oczy-

Na przykład można rozważyć, czy są rzeczy, które
może za nas wykonać inte-

wiście i tak będziemy musieli odkurzać ręcznie, ale
rzadziej. Wykonanie balansu zysków i strat pozwoli
nam na rozstrzygnięcie, czy inwestycja jest uzasadniona i czy sprawi, że odzyskamy nieco cennego

ligentna technologia i czy

czasu. Może jakimś rozwiązaniem jest zatrudnienie

nie warto zainwestować

pomocy domowej albo niani? Owszem, to zazwy-

w sprzątającego robota,
który zwolni nam trochę

czaj bardziej kosztowna opcja, ale jeśli przynosi
wymierne rezultaty, to czemu nie? W życiu zazwyczaj jest tak, że żeby osiągać rezultaty, najpierw

czasu poświęcanego na

trzeba zainwestować. A przy okazji dajemy komuś

odkurzanie.

pracę, co również jest nie bez znaczenia.
Następnie musimy przyjrzeć się czynnościom,
których nie możemy delegować. Ocenić ich liczbę
i czasochłonność. Możliwe, że na liście są obowiązki, które mogą dzielić czas z innymi zajęciami, bo nie wymagają
naszej uwagi i niejako robią się same. W tym punkcie staramy się zaplanować te czynności tak, by zajmowały jak najmniej przestrzeni. Optymalnie na obowiązki nieuniknione możemy zarezerwować jeden dzień
(1 na 7 dni w tygodniu, nie najgorzej!) tak, by nie rozpraszać koncentracji
wtedy, kiedy zajmujemy się ważniejszymi sprawami.
Po ogarnięciu podstaw egzystencji możemy zająć się rzeczami przyjemniejszymi, czyli tym, co naprawdę chcemy robić. Wszystko jedno, czy
chcemy spędzać czas z rodziną, zajmować się sportem czy poświęcić
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Optymalnie na obowiązki nieuniknione możemy zarezerwować jeden dzień (1 na 7 dni w tygodniu, nie najgorzej!) tak,
by nie rozpraszać koncentracji wtedy, kiedy zajmujemy się
ważniejszymi sprawami.

się jakiemuś projektowi, który od dawna odkładaliśmy. Pozbywszy się
z drogi czynności uciążliwych i irytujących, mamy 6 dni na to, by żyć
swoim życiem, realizować się, zadbać o zdrowie i kondycję, czy co tam
chcemy z tym czasem robić. Oczywiście zdarzą się takie momenty, gdy
rzeczywistość zapuka do drzwi z niespodziewanym wydarzeniem na
plecach, jednak spokój przyniesie nam wiedza, że umiemy w życie i trzymamy rękę na pulsie.
Mamy wystarczająco dużo rzeczy, którymi musimy stawiać czoło na co
dzień, by dokładać do tego nowe punkty. Celem produktywności powinno
być pozwalanie nam na robienie rzeczy, które sprawiają radość, minimalizując wymagania i obowiązki.
Nie musimy stwarzać kolejnej rutyny, zaczynającej się o 4:30 rano, jak
nam podpowiadają influencerzy. Możemy wybrać dobre i spokojne
życie, które wcale nie musi być leniwe – w żadnym przypadku! Ale jeśli
rzeczy, które mają w teorii dawać nam radość i spełnienie, stają się
punktem na liście, to z produktywnością jest coś nie tak.
Zanim więc stworzycie swój plan jazdy na nadchodzący rok, zważcie
priorytety.
Może się okazać, że w rezultacie zrobicie więcej, niż zamierzaliście, podniesiecie poczucie własnej wartości i będziecie po prostu szczęśliwsi.
Bo zdrowsi to na pewno.
Szczęśliwego Nowego Roku!
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Pi razy oko

FOT. TOMASZ SZYKULSKI

Nie myślałem, że książka poświęcona matematycznym błędom,
przenikającym naszą codzienność będzie jedną z tych pozycji, którą
wchłonę tak szybko, jak świątecznego piernika, i do której już wiem,
że będę chciał wrócić. A jednak „Pi razy oko” autorstwa Matta Parkera,
która ukazała się nakładem Wydawnictwa Insignis, taka właśnie jest.

K
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Komedia matematycznych pomyłek
To jedna z tych książek, po które zdecydowanie warto sięgnąć na starcie Nowego Roku. Wiecie dlaczego? Ponieważ perfekcyjnie rozwala ona
nasze niby jedyne, prawidłowe, kuloodporne podejście do planowania
roku. Już tłumaczę, a właściwie najlepiej będzie, jak oddam w tym miejscu głos autorowi:
Roczna podróż Ziemi wokół Słońca trwa obecnie 365 dni, 6 godzin,
9 minut i 10 sekund. Gwoli uproszczenia przyjmijmy, że jest to 365
i ćwierć dnia. Z tego wynika, że jeśli po roku kalendarzowym złożonym
z 365 dni my świętujemy Nowy Rok, nasza planeta wciąż ma przed
sobą ćwierć dnia ruchu, zanim powróci w to samo miejsce, w którym
znajdowała się w poprzedni Nowy Rok. Nasz kosmiczny dom pędzi
wokół Słońca z prędkością około 30 kilometrów na sekundę, czyli
o północy w Sylwestra będziemy ponad 650 000 kilometrów od miejsca, w którym świętowaliśmy go rok wcześniej.
Zatem:
Jeśli zatem ktoś w ramach postanowienia noworocznego przyrzeknie
nigdzie się nie spóźniać, to już na starcie jest mocno do tyłu. Nasza
planeta okrąża Słońce w 365 dni, 6 godzin, 9 minut i 10 sekund, czyli
w nieco ponad 365,25 dnia.
Niby dużo liczb, a jednak, kiedy czyta się to wszystko z zapartym tchem.
Już w pierwszych rozdziałach okazuje się, że „współczesny świat opiera
się na matematyce: komputery, finanse, inżynieria (…) to wszystko matematyka w różnych przebraniach”. No, ale żeby matematyka dostarczała
dobrej rozrywki, kiedy nie jest się programistą lub fizykiem?! Skandal.
A jednak, bo nie sposób przejść bez uśmiechu obok
takiego wytłumaczenia przez autora codziennych zja-

To jedna z tych książek,
po które zdecydowanie
warto sięgnąć na starcie
Nowego Roku.

wisk, jak to, które dotyczy rzędów wielkości. Tutaj na
przykładzie tego, za czym tak gonimy – pieniędzy:
Sięgnąłem po moją ulubioną metodę zestawiania
dużych liczb z czasem. Wiemy, że milion, miliard
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i bilion to różne wielkości, ale często nie doceniamy ogromu różnicy
między nimi. Milion sekund to niespełna jedenaście dni i czternaście
godzin. Niezbyt dużo. Mógłbym tyle poczekać. To dwa tygodnie.
Miliard sekund to ponad trzydzieści jeden lat. Bilion sekund wypadnie po roku 33 700 n.e.
Milion, miliard i bilion są od siebie kolejno tysiąckrotnie większe.
Ludzie instynktownie postrzegają liczby logarytmicznie, nie liniowo!

Rok 2038
Nie brakuje też odwołań do naszego, Apple'owego podwórka. Dla przykładu wspominamy wyżej rok 2038, który jeszcze kilka lat temu spędzał
sen takim firm, jak Apple, Google czy Microsoft. I w przypadku wielu sprzętów – nadal powinien powodować bezsenność!
W dniu, w którym zatrzyma się czas o 3.14 nad ranem we wtorek 19
stycznia 2038 roku, wiele współczesnych mikroprocesorów i komputerów przestanie działać. Winę za to ponosi sposób przechowywania bieżącej daty i godziny. System zmieniono tak, żeby zliczał całe
sekundy od początku roku 1970. Licznik wykorzystuje 32-bitową liczbę
ze znakiem, co pozwala zapisać w nim maksymalnie 2 147 483 647
sekund: ponad sześćdziesiąt osiem lat. To właśnie rok 2038.
Jeśli czytając te słowa, masz pod ręką komputer z macOS, uruchom
aplikację Terminal, która stanowi bramę do faktycznego sposobu
działania komputera. Następnie wpisz polecenie:
date +%s
i naciśnij Enter. Z ekranu spojrzy na ciebie liczba sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 roku.
Zanim 64-bitowe procesory stały się sztandarem, wizja naszej cyfrowej
przyszłości była zatem dość krótka.

Nie brakuje też odwołań do naszego, Apple'owego podwórka.
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Maki są 64-bitowe już od blisko dziesięciu lat, a najczęściej używane
serwery też przeszły już na 64 bity. I choć niestety niektóre maszyny
64-bitowe wciąż wykorzystują do rachuby czasu 32 bity. Największą liczbą ze znakiem, jaką można zapisać w systemie 64-bitowym,
jest 9 223 372 036 854 775 807. Tyle sekund odpowiada 292 miliardom
i 300 milionom lat.
Uff, jesteśmy bezpieczni! No, chyba że zapytacie o oprogramowanie w żarówkach, golarce, termostacie układu ogrzewania czy amplitunerze. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że wszystkie te urządzenia wykorzystują
układy 32-bitowe. Ile z nich wspiera w ogóle aktualizację firmware?

„Współczesny świat opiera się na matematyce: komputery,
finanse, inżynieria… to wszystko matematyka w różnych
przebraniach”.

Koszmar perfekcjonistów
Należę do nich i tak, pracuję nad tym, aby całkiem w pułapce perfekcjonizmu się nie zatracić. Przyznam jednak, że choć autor ma prawdziwą obsesję na punkcie logiki, co dobitnie udowadnia, pisząc:
Do dziś pamiętam zakrapianą imprezę 13 lutego 2009 roku, kiedy tuż
po 23.31 świętowałem z paroma kumplami upłynięcie sekundy numer
1 234 567 890.
to lektura tej książki jest też intelektualną przygodą, którą toczymy sami
ze sobą. Wiele razy, na dziesiątkach przykładów, widzimy, jak nasze dążenie
do doskonałości prędzej jest w stanie wygenerować kolejne logiczne, przyczynowo skutkowe paradoksy niż tę doskonałość osiągnąć.
Pytanie na Nowy Rok – może „wystarczające” jest lepsze od doskonałego?
Obyśmy dostawali więcej takich książek.
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Czego brakuje mi
w usługach Apple?
Kiedy w grudniu nagrywałem podsumowanie kolejnego roku mojego
podcastu, w ramach kącika kulturalnego zwróciłem uwagę na usługę
Apple One. Bo czemu nie? Sporo miejsc mówiących o technologii usługi
traktuje po macoszemu, a to przecież dzięki nim ekosystem Apple jest
tak cenny. Idąc za ciosem i mając na względzie perspektywę Polski,
chciałbym przyjrzeć się temu segmentowi oferty Apple.

W
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Wykluczeni?
Kiedy zadaję sobie tytułowe pytanie, pierwsze, co pojawia się przed
moimi oczyma, to wielki napis „Siri”. A właściwie jej brak, czego konsekwencje są dla nas naprawdę dotkliwe. I to niesłusznie, bo o ile jestem
w stanie zrozumieć fakt, iż Apple nie chce wprowadzać usług wymagających sterowania głosem do kraju, w którym ich asystent nie mówi
w używanym tam języku – o tyle wiele z tego, co nam odebrano, Siri do
niczego nie potrzebuje.
Jest to na przykład usługa Fitness+, która z powodzeniem wchodzi na
kolejne (ale nie do Polski) rynki, korzystając z pomocy napisów. Jasne,
HomePoda mini w taki sposób nie obsłużymy, ale czy inny głośnik
wspierający AirPlay 2 obsługujecie głosem? No właśnie. Fitness+ to jeszcze coś więcej niż tylko interfejs. To przede wszystkim ludzie, skrupulatnie wybierani przez Apple, którzy treningi prowadzą z designerskiego
studia i raczej tak już pozostanie. Trudno mi sobie wyobrazić, że firma
otworzy platformę Fitness+ na każdego, kto będzie gotów podzielić się
z nią prowizją i uzna siebie z trenera personalnego. To mogłoby skończyć
się prawdziwą tragedią. Niemniej jednak w 2021 roku, ze wsparciem napisów lub nawet zakładając rozumienie języka angielskiego na poziomie
podstawowym – wątpię, aby dla kogokolwiek problem stanowił brak
polskojęzycznych treści tego typu, który spotykamy w Fitness+.
Wracając do głosu w roli interfejsu użytkownika, zgadzam się z tym, że
o wiele naturalniej byłoby mówić do głośnika smart w naszym języku.
Z drugiej strony patrząc na to, jak ograniczona jest anglojęzyczna Siri, to
naprawdę nie będzie odczuwalna zmiana. Mam nawet wrażenie, że tuż
po wprowadzeniu polskiej Siri i tak lepiej będzie używać angielskiej, bo
zanim obsługa naszego języka dorówna poziomem choćby tej brytyjskiej

Gdy patrzę na wszystkie doniesienia o przyszłości pod znakiem Metaversum, AR i VR, to gdy już przeniesiemy się do
cyfrowego świata, będziemy musieli szukać już nie Multisportów, ale multiusług.
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wersji, miną długie lata. Ograniczanie dostępu do usług czy produktów,
które nie wymagają wyłącznie głosowej obsługi, mija się w mojej opinii
z celem. Na ten moment jedyną usługą, której brak w Polsce rozumiem
w 100%, jest nowy Voice Plan w ramach Apple Music.

Brakujące elementy
Mamy też wiele brakujących elementów w ramach usług, które w Polsce są dostępne. Ba, które pokazują nawet samemu Apple, że nasz kraj
na nie czekał i pod kątem korzystania z nich przoduje w Europie. Taką
usługą jest u nas rzecz jasna Apple Pay. Polska jest liderem płatności
zbliżeniowych w naszym regionie od lat. BLIK mamy
już prawie 7 lat. Płacenie smartwatchami przyjęliśmy tak szybko, że aż samo Apple wspomniało
o tym na jednej z konferencji. Tymczasem nadal nie
możemy korzystać np. z łatwego przesyłania sobie

Płacenie smartwat-

gotówki w ramach Apple Cash. Dlaczego?

chami przyjęliśmy tak
Podobnie sprawa ma się z transportem publicznym

szybko, że aż samo
Apple wspomniało o tym
na jednej z konferencji.

na Mapach. Jasne, tutaj potrzeba zgody wielu instytucji i ich współpracy, ale mam wrażenie, że gdyby
nacisk ze strony firmy z Cupertino był większy,

Tymczasem nadal nie

sprawa poszłaby nieco szybciej. No, ale nie wyma-

możemy korzystać np.

gam aż tego. Sporo w temacie się ruszyło w ostat-

z łatwego przesyłania
sobie gotówki w ramach

nich dwóch latach, a na ulicach naszego kraju
pojawiły się nawet samochody Apple, które fotografowały ulice w ramach uzupełnienia street view.

Apple Cash.
Live text – kolejny brakujący puzzel. Rozpoznawanie
tekstu z niemal każdego obiektu, który możemy
uchwycić okiem, a które pojawiło się wraz z iOS/
iPadOS 15, to jedna z mocno wyczekiwanych przez
mnie funkcji. I choć przy braku obsługi polskich znaków i tak korzystam
z niej często, to nie do końca rozumiem, jakim cudem tak wielka firma,
posiadająca dostęp do ogromnej bazy danych, nie poradziła sobie z tym.
Ba, liczba firm trzecich, które poprawnie rozpoznają odręczne pismo czy
systemów OCR wspierających nasz język, jest ogromna.
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Rozpoznawanie tekstu z niemal każdego obiektu, który możemy
uchwycić okiem, a które pojawiło się wraz z iOS/iPadOS 15, to jedna
z mocno wyczekiwanych przez mnie funkcji. I choć przy braku
obsługi polskich znaków i tak korzystam z niej często, to nie do
końca rozumiem, jakim cudem tak wielka firma, posiadająca
dostęp do ogromnej bazy danych, nie poradziła sobie z tym.

Apple Wallet – tak, wiem – mamy go, a korzystając z dziesiątek aplikacji, możemy łatwo dodać właściwie dowolny dokument do cyfrowego
portfela Apple. Nadal jednak wolałbym to robić natywnie. Nie łudzę się
jednak, że dowód osobisty czy prawo jazdy zobaczę w nim w ciągu najbliższej dekady. Choćby patrząc na to, ile czekaliśmy i jak działa mObywatel, a tutaj akurat chęci Apple mają drugorzędne znaczenie.

Parasol
Wracając do początku tego tekstu i wspomnianego Apple One. Osobiście chciałbym, aby tak duże firmy jak Apple, częściej robiły porządki.
Nie tylko w portfolio ich produktów, ale także usług.
Usługi parasolowe, takie jak Apple One, nie tylko znacząco redukują
zbiorcze koszty, które ponosimy za wszystkie udogodnienia współczesnego, cyfrowego świata, ale także upraszczają ich wybór. Co więcej, gdy
patrzę na wszystkie doniesienia o przyszłości pod znakiem Metaversum,
AR i VR, to gdy już przeniesiemy się do cyfrowego świata, będziemy
musieli szukać już nie Multisportów, ale multiusług właśnie, które zajmą
się większością obszarów naszego cyfrowego życia. Jestem przekonany,
że to, co widzimy do tej pory, to zaledwie mały wycinek potrzeb. Wśród
nich są takie, o których nie mamy jeszcze pojęcia, a do których najwięksi
gracze będą próbowali nas przekonać. To jednak temat na inny czas.
Pakiety usług, dostosowane do konkretnych grupy odbiorców wydają
się mieć dużo większy sens, choć wymagają zmiany podejścia w kwestii
ograniczeń terytorialnych. Bo jeśli nadal będziemy wykluczani, to takich
porządków nie będzie jak zrobić.
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Współpraca…
Od dłuższego czasu szukam opon do swojego roweru. Przeglądałem
kanały na YT. Patrzyłem na grupy na Facebooku. Przeglądałem opinie
w prasie. Jednak nie starałem się bezkrytycznie przeczytać, co jest
opisane, ale w pierwszej kolejności sprawdzić, czy opinia lub relacja nie
jest sponsorowana lub czy nie jest współpracą. Nie udało mi się dotrzeć
do wiarygodnego testu. Dla mnie wiarygodnego. Kupiłem dokładnie te
same opony, które już miałem. Uwierzyłem tylko sobie.

Z
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Zastanowiłem się, co się stało. W sieci zacząłem się rozglądać. Sprawdziłem i mamy ogromną większość testów sprzętów jako współpracę.
Nie dotyczy to tylko sprzętów sportowych. Gdy szukałem kremów,
napojów, suplementów diety, nowego komputera – wszystko było mało
wiarygodne. Testy w większości mają pokazywać przewagę produktu
sponsorowanego.
Mocno mnie skłonił do zastanowienia nad powyższym film Netfliksa „Nie
patrz w górę” („Don’t Look Up”) z gwiazdorską obsadą. Leonardo DiCaprio,
Jennifer Lawrence, Meryl Streep gwarantują świetną grę aktorską. Jednak
sama gra aktorów to jedno, a przekaz filmu to drugie. Film jest oczywiście zaszeregowany jako komedia. Jednak w mojej ocenie nie jest to
komedia, a raczej dramat. Dramat tego, co mamy już obecnie w mediach.
W nowych kanałach komunikacji, w przekazach medialnych czy polityce.
Sam film, jak i moje ostatnie doświadczenia, poruszają problem wiarygodności oraz tego, co chcemy oglądać i słyszeć. Nie mamy ochoty
widzieć głodujących dzieci w Afryce czy ginących wielorybów. Wolimy
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oglądać, jak dzieciaki z jakiejś ekipy robią dramy o papierki od lodów lub
kto co komu powiedział.
Wszystko zaczyna się od drobnych rzeczy. Ktoś chce prowadzić kanał na
YT lub profil na Insta. Poświęca na to swój czas i nierzadko pieniądze.
Zdobywa swoimi działaniami grupę ludzi, którzy mu ufają na tyle, by go
subskrybować. On daje swoje treści, oni dają mu swoją uwagę. Dostaje
już pierwsze pieniądze za reklamy. Po chwili jednak odzywa się firma,
która produkuje to, o czym on mówi. Dostaje pierwszą paczkę. Darmową
próbkę, potem następną. Trudno mówić źle o firmie i produktach, które
otrzymał. Tak dalej i dalej, potem na jego kanale są tylko rzeczy, za które
dostaje pieniądze lub drogie sprzęty do testów. O wszystkich mówi
dobrze, jeśli coś krytykuje, to jest to dokładnie uzgodnione z dostawcą
produktów. Najczęściej jakaś drobnostka.
Taka współpraca nie jest najgorsza. To są małe rybki, które starają się
jakoś przetrwać w akwarium z rekinami. Kim są rekiny? To agencje PR.
Starzy wyjadacze „internetów”. W gronie znajomych poruszyłem ten problem. Usłyszałem, że przecież gdyby mnie posłuchać na temat rowerów
i trenowania, to jestem wiarygodny. Przecież można przeczytać o moich
startach i treningach. Można zobaczyć mnie na zawodach. Tak, można.
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Jednak wiem, że sportowiec poświęca każdą wolną chwilę na trening.
Każdą złotówkę na sprzęt czy obozy treningowe i przynajmniej w Polsce
mu się nie przelewa. Więc chętnie, gdy dostaje strój kolarski czy rower
od firmy, to powie potem, że to są warte polecenia rzeczy. Agencje
o tym wiedzą i gromadzą takich ludzi. Oni nie są związani z marką. Nie
mają umowy sponsorskiej, ale chętnie dzielą się potem na grupach czy
forach internetowych. Wiedzą, że dzięki temu następna paczka z koszulkami czy butami już jest w drodze.
Nie chcę wchodzić na grunt grząski, jakim jest polityka, ale tam jest
dokładnie tak, jak pokazuje wspomniany film „Nie patrz w górę”. Gdy to
słupki oglądalności czy atrakcyjność osoby decydują, co dostawało się
na łamy gazet czy portali informacyjnych. Czy tylko ja mam wrażenie,
że manipulacja zaczyna nam się, podobnie jak w filmie, wymykać z rąk?
Czy jednak nie warto rozglądać się w dół i w górę, a nawet na boki, by
samemu przekonać się, jak wygląda rzeczywistość?
Zaczynając pisać ten felieton, miałem na celu pokazanie, że jest problem. Nie wszystko, co oglądamy i o czym czytamy, jest takie, jak nam
się mówi. Są jednak marki, które stają wbrew wszystkim trendom. Pierwsza to Apple. Przez lata uwielbiałem ich urządzenia. Potem skręciłem
w stronę Androida. Jednak przez te wszystkie lata nie widziałem, by
Apple dawał komukolwiek do testów swoje urządzenia. Przypomnijcie
sobie, jak kiedyś były z Polski organizowane wyjazdy w dniach premier,
by stać w kolejkach po nowe iPhone’y. To dawało gwarancję obiektywizmu, bo jeśli ktoś wydawał średnią krajową ze swojej kieszeni, to nie
miał oporów, by krytykować czy chwalić urządzenie. Wiedział, że od
tego nie zależy następna paczka z nowym telefonem w środku. Podobnie mam z Garminem. Każde urządzenie musiałem kupić sam. Dostaję
od nich jedynie życzenia na święta.
Staramy się być obiektywni. Jednak, jak mi powiedziała koleżanka prowadząca dobry profil na Instagramie: „Na koniec dnia, trzeba coś do
gara wrzucić”. Zgadam się z tym. Jednak nie za wszelką cenę. Nie można
promować, tak jak to jest w mojej branży, mleczka do łańcucha i mówić,
że jedno smarowanie starcza na 200–300 km, jeśli wszyscy w komentarzach po zakupie mówią, że po 50 km już nie działa. Przez taki jeden
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mały fakt produkt jest niewiarygodny. Zastanawiamy się, czy wszystko,
co się w internecie pokazuje, mówi i pisze, jest takie samo? Czy to nie
będzie ostatecznie tak, że za chwilę wszyscy się od niego odwrócą?
Jak daleko mogę się posunąć w wyrażaniu swoich opinii, będąc autorem niezależnym? Jak daleko współpraca nie zakłóca mojego obiektywizmu? Ja jestem prostym facetem, nie mam kłopotów z wyrażeniem
swoich opinii, ale też dlatego, że nie jestem uzależniony od subów,
liczby wyświetleń czy od pieniędzy za współpracę. Myślę, że musimy
znaleźć właśnie takie osoby. Takie firmy, które pozwalają nam zachować
obiektywizm i mówią: „Zerknij w dół i w górę”. To też taki ukłon w stronę
iMagazine na koniec roku. Magazynu, w którym nigdy nie usłyszałem,
że czegoś nie mogę napisać lub że mam napisać coś, z czym się nie zgadzam. Dziękuję i witam w Nowym Roku!
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Spider-Man:
Bez drogi do domu
Mam wrażenie, że filmy ze stajni Marvela już nam nieco spowszedniały

Ocena iMagazine

i nie wywołują na nas takiego wrażenia, jak jeszcze kilka lat temu. Jest
jednak bohater, którego przygody zawsze widzowie chcą oglądać. To
Spider-Man.
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Zakończenie 3. fazy MCU i przystopowanie przez Disneya z wypuszczeniem kolejnych filmów sprawiły, że my również trochę ochłonęliśmy.
Nie znaczy to jednak, że kolejne filmy nie wywołują emocji. Po prostu
nie jest to już tak pożądane jak wcześniej. Osobiście w tym momencie
o wiele bardziej wolę seriale ukazujące się na Disney+ niż wspomniane
produkcje kinowe. Nie będę jednak ukrywał, że najnowsza odsłona
przygód Człowieka-Pająka to coś, na co naprawdę mocno czekałem.
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad mieliśmy kilka odsłon „Spider-Mana”. Jedne były lepsze, drugie gorsze, ale chyba każda z nich była
czymś, co ściągało tłumy do kin. Nie inaczej było z najnowszymi filami
Marvela z Tomem Hollandem w roli głównej. Zresztą, „Bez drogi do
domu” już teraz jest jednym z najbardziej dochodowych filmowych
blockbusterów – i to w czasach pandemii. Pomimo to, że w ostatnich
miesiącach dużo rzadziej oglądam filmy na dużym ekranie, to nie
mogłem sobie odmówić tego seansu właśnie w kinie.
Akcja najnowszych przygód Człowieka-Pająka rozpoczyna się zaraz po
zakończeniu poprzedniej części. Będąc dokładniejszym, to wszystko co
dzieje się w najnowszym filmie, to pokłosie zakończenia wcześniejszego
filmu. Cały świat dowiedział się, kim jest Spider-Man i że pod maską
bohatera skrywa się Peter Parker. Widząc, jak nieznośne i trudne staje
się teraz jego życie, chłopak postanawia udać się do Doktora Strange’a,
by ten pomógł mu w wymazaniu jego tożsamości z pamięci innych ludzi.
Jak nietrudno się domyślić, coś idzie niezgodnie z planem.
„Spider-Man: Bez drogi do domu” na pewno spodoba się większości
widzów. Świadczą o tym już nie tylko jego wyniki finansowe, ale również oceny fanów i krytyków. Niestety jest również szansa, że niektórym nie przypadnie on do gustu. I wtedy pośrodku tego wszystkiego
staję ja. Cały zmieszany. Nie mogę powiedzieć, że film mi się nie podobał. Bawiłem się na nim dobrze, chętnie za jakiś czas go powtórzę
w domowym zaciszu. Fabuła jest tak rozbudowana, że wiele rzeczy
powinno tu być ogromnym zaskoczeniem, ale… dla mnie nie było. Ilość
fun service w tym filmie jest ogromna. To spełnienie chyba wszystkich
mokrych snów największych fanów. Niestety, marketing filmu i rozmaite przecieki, które wcale nie były ukrywane, skutecznie zabiły mi
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prawdziwą przyjemność z seansu. A wcale nie doszukiwałem się tego
wszystkiego. Z każdym twistem i tak wszystko wiedziałem. Szkoda.
Najgorsze jest jednak to, że ten film nie wnosi nam właściwie nic nowego
do samej postaci Petera Parkera. Tom Holland ma już w MCU swoją
trylogię, plus gościnne występy w „Avengersach”, ale mam wrażenie, że
niczego się ten jego Spider-Man nie uczy. Wciąż najpierw robi, później
myśli i popełnia te same błędy. Przykre jest to, że przez tyle filmów nie
widać w zasadzie rozwoju postaci.
Trudno jest napisać więcej o „Bez drogi do domu” bez wchodzenia w szczegóły fabularne. To nie jest zły film, ale mamy wszystko to, co zobaczyliśmy
w poprzednich częściach, tylko oczywiście „więcej i mocniej”, a ja już robię
się lekko zmęczony takim podejściem do tematu. Przydałoby się coś świeżego, ale na to pewnie jeszcze musimy nieco poczekać. Tak jak wspomniałem wcześniej, nowy „Spider-Man” większości się spodoba i mnie to cieszy.
Choć żałuję, że po wyjściu z kina sam miałem niedosyt.
Jeśli już obejrzeliście film i chcecie dowiedzieć się, co więcej o nim
myślę, to zapraszam do spoilerowego odcinka podcastu Inna Kultura.
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Matrix
Zmartwychwstania
„Matrix” wchodzi do kin. Czy cofnęliśmy się do 1999 roku? Albo chociaż
do 2003? Nie. To końcówka 2021 i czwarta odsłona popularnej serii.
Czy ten film był komukolwiek potrzebny?
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Od momentu kiedy w świat poszła informacja, że powstanie „Matrix 4”,
byłem dość sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Jednak im bliżej
premiery, tym bardziej miałem nadzieję, że może jednak coś z tego wyjdzie. Specjalnie obejrzałem tylko pierwszy zwiastun, a później zupełnie
nie śledziłem dalszych materiałów promocyjnych. Chciałem mieć niespodziankę i zobaczyć, czy twórcy czymś mnie zaskoczą. Udało im się.
Nie sądziłem bowiem, że ten film będzie aż tak zły.
Tym razem za kamerą stanęła tylko jedna z sióstr Wachowskich, Lana.
Przed obiektywem kilka znanych nam wcześniej postaci – przede
wszystkim Keanu Reeves (Neo) oraz Carrie-Anne Moss (Trinity) – a także
nowi bohaterowie. Pierwszy zwiastun pokazywał nam, że historia
będzie się odwoływała bezpośrednio do pierwszego „Matriksa”, a Neo
będzie głównym bohaterem. Warto dodać, że miał to być dość zmęczony Neo, który jakimś cudem wciąż żyje i na dodatek znajduje się
w Matriksie. Dlaczego tak się stało? Tego oczywiście nie zdradzę.
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Wspomniany zwiastun pokazał również, że film będzie nieco odstawał
wizualnie od wcześniejszych części. Dało się zauważyć, że nie będzie
tu już dominacji zielonych barw. Wydało się to dość ciekawe i dawało
nadzieję na coś świeżego.
Problemem najnowszego „Matriksa” jest jego scenariusz i wykonanie. A nawet bardziej to drugie. Pierwszy akt historii wydaje się dość
interesujący i nieco zaskakuje podejściem. Jednak im dalej idziemy
z opowieścią, tym głupsza się ona wydaje. Wiele pojawiających się
postaci wydaje się zbędnych, zwłaszcza że czasu ekranowego mają jak
na lekarstwo. Najgorzej jest jednak moim zdaniem z realizacją filmu.
Oczywiście, efekty specjalne są tu dobre, wszystko wygląda ładnie
i realistycznie, ale… nie ma w tym nic nowatorskiego. „Zmartwychwstania” nie mają absolutnie nic, co miał pierwszy „Matrix” (czy nawet
kolejne), będący filmem, który zmienił kino, a tu wszystko jest raczej
wtórne i to dość mocno. Nie ma nowych kinowych rozwiązań, nie ma
ciekawych zdjęć, scen walki, nawet muzyka tu się momentami nie
broni. Dlaczego? Nie mam pojęcia.
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Metahumor obecny w pierwszym akcie jest dobrym zabiegiem i autoironicznym komentarzem twórców do ich wcześniejszej twórczości, jednak
szybko staje się on męczący. Tak jak cały film. Pierwszy raz od bardzo
dawna miałem ochotę wyjść z kina w środku seansu. Widać z tego, że
czasami trzeba zaufać swoim pierwszym wrażeniom. Skoro czułem, że
z tego filmu niewiele będzie, to mogłem przy tym zostać.
Natomiast jeśli jesteście ciekawi, co więcej myślę o tym filmie, i już go
oglądaliście lub niestraszne Wam spoilery, to zapraszam do odcinka

podcastu Inna Kultura, który mu poświęciliśmy.
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Premiery streamingowe
styczeń 2022
Ozark – Sezon 4
Sezon 4. serialu „Ozark” będzie podzielony na
dwie części po siedem odcinków każda. Premiera
części pierwszej w serwisie Netflix jest planowana
na 21 stycznia. Fabuła serialu koncentruje się na
losach rodziny Byrde’ów, która z przedmieść
Chicago musi przeprowadzić się na wyżynę Ozark
w stanie Missouri, aby spłacić dług wobec bossa
narkotykowego.

Premiera: 21.01			
		

Euforia II
Drugi sezon nagradzanego serialu HBO. 17-letnia
Rue (Zendaya) musi odnaleźć nadzieję, balansując
jednocześnie między presją wywoływaną
przez miłość, stratę i uzależnienie. Do tej pory
mogliśmy obejrzeć jeden sezon i dwa odcinki
specjalne. Niewątpliwie jest to jeden z najbardziej
wyczekiwanych seriali nadchodzącego sezonu, po
którym możemy się spodziewać ogromu emocji.

Premiera: 10.01 				
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Tragedia Makbeta
W napisanej przez Joela Coena „Tragedii
Makbeta” zagrają Denzel Washington
i Frances McDormand. Nakręcony w całości
w czerni i bieli film jest opisywany jako
„odważna i zaciekła adaptacja klasyki
Szekspira, opowiadająca o morderstwie,
szaleństwie, ambicji i przebiegłości”.
Za produkcję odpowiada studio A24,
odpowiedzialne za najciekawsze filmy
ostatnich lat.

Premiera: 14.01			
		

AfterParty
Kiedy impreza po zjeździe absolwentów
liceum kończy się zaskakującą
śmiercią jednego z uczestników, każdy
staje się podejrzanym. Detektyw
przesłuchuje dawnych kolegów
szkolnych pojedynczo, odkrywając ich
potencjalne motywy. Każdy opowiada
swoją wersję wydarzeń, co prowadzi do
ujawnienia szokującej prawdy.

Premiera: 18.01		
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Czy bylejakość
zastąpiła jakość?
Ale ten czas pędzi. Już mamy koniec 2021, kolejny rok totalnego szaleństwa
za nami. W związku z tym pojawia się standardowa pokusa: podsumować
to, z czym mieliśmy do czynienia w ubiegłym 2021 roku.
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Podobną myśl miałem 12 miesięcy temu i wtedy okazało się, że
z 2020 rokiem niezmiennie kojarzyła mi się nowa energia w sztuce,
a zwłaszcza w muzyce. Muzyce lockdown chyba służył, może nie biznesowi, ale właśnie muzyce. Było w tej tragedii coś pięknego – cały świat
rozpacza, natomiast sztuka zaczyna rozkwitać, ograniczona restrykcjami,
ograniczona lockdownem, a mimo to powstawały płyty, single – jeden
po drugim, niczym grzyby po deszczu. Długo nad tym myślałem i doszedłem do wniosku, że to zamknięcie, ta niemożność grania koncertów
i wypełniania postanowień kontraktu pozwoliły w końcu artystom
w zaciszu domowych studiów stworzyć coś takiego, czego sami chcą,
a nie kolejne nagrania, których oczekiwali ich partnerzy biznesowi.
Tak było w zeszłym roku. Jak wygląda to w 2021? Wrócił powoli biznes,
powoli wróciły pieniądze. Wróciła też bylejakość. Serio, jak zastanowię
się i sięgnę pamięcią do początku roku 2021, to nie przychodzi mi do
głowy absolutnie ani jedna wybitna płyta, która została wydana.
Jest to o tyle smutne, że naprawdę liczyłem na utrzymanie tego trendu,
na utrzymanie tej nieskrępowanej wolności, którą dało się wyczuć
w powietrzu z okazji wspomnianego już przymusowego zamknięcia nas
wszystkich – i to na całym świecie.
Okazało się jednak, że koniunkturalizm i pieniądz zawsze zwyciężą. Nie
zrozumcie mnie źle, ja biznes rozumiem – ja to szanuje. Natomiast od
jakiegoś czasu mam wrażenie, że pogoń za łatwym dolarem wygrywa
i nie daje, co gorsza, szans czemuś bardziej ambitnemu. Niech symptomem tego typu sytuacji będzie to, że 2021 rok będzie dla mnie zdecydowanym momentem zwrotu w kierunku muzyki symfonicznej,
klasycznej… po prostu muzyki poważnej.

Wrócił powoli biznes, powoli wróciły pieniądze. Wróciła też
bylejakość. Serio, jak zastanowię się i sięgnę pamięcią do
początku roku 2021, to nie przychodzi mi do głowy absolutnie
ani jedna wybitna płyta, która została wydana.

FELIETONY
MUZ YK A

198

Serio ja – fan muzyki rozrywkowej od A do Z – postanowiłem sięgnąć po
Bacha, Vivaldiego i spółkę. Sam nie jestem w stanie w to uwierzyć, ale
było to spowodowane jedynie tym, że szukałem czegoś ambitniejszego
niż kolejny cukierkowy utwór wyprodukowany z założeniem, że musi
wygenerować miliony viewsów na YouTube.
Nie chcę nawet zanudzać nas wszystkich wielkim wątkiem, który
nazwałbym boomem na muzykę stworzoną przez youtuberów… Serio,
idziemy nie w tym kierunku, w którym powinniśmy podążać.
Niemniej jednak myślę, że będzie dobrze – moda na średniactwo przeminie, wierzę w to i mam jak zwykle nadzieję, że zadzieje się to już
w 2022 roku. Tego nam życzę. Pięknej, przemyślanej i przede wszystkim
błyskotliwej muzyki, której przyjemnie się słucha w domu. Bez poczucia
wstydu i zażenowania.
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Kapusta duszona
z jabłkami
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Skład:

Kapustę drobno szatkujemy, lekko posypujemy solą

• nieduża główka

i zostawiamy na ok. 30 min. W rondlu roztapiamy łyżkę

kapusty, ok. 800 g
• 200 g kwaśno-winnych jabłek

smalcu i przesmażamy lekko odciśniętą kapustę, dodajemy miód, mieszamy i podlewamy bulionem. Dusimy na
małym ogniu ok. 30 min. Cebulę drobno kroimy i prze-

• 150 g cebuli

smażamy na resztce smalcu. Jabłka obieramy i ścieramy

• 1,5 łyżki smalcu (ew.

na tarce jarzynowej o grubych oczkach. Do podduszonej

może być olej, ale to

kapusty dodajemy jabłka i cebulę i dusimy jeszcze przez

już będzie zupełnie

następne 30 min. Następnie zagęszczamy mąką rozprowa-

inny smak)

dzoną w wodzie, dokładnie mieszamy, żeby nie porobiły

• 2 łyżki miodu

się grudki. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i ew.

• 5–6 ziarenek pieprzu

sokiem z cytryny i jeszcze chwilę dusimy, mieszając, żeby

• pokruszony liść

się nie przypaliło.

laurowy
• 1 łyżeczka kminku
• 1 łyżka soku
z cytryny
• ½ szkl. esencjonalnego bulionu
• 1 łyżka mąki
• sól
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