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PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWE.
NIEWIARYGODNY DŹWIĘK.
SŁUCHAWKI PI7 SĄ SYNONIMEM DOSKONAŁOŚCI. 24-BITOWA KONSTRUKCJA
TRUE WIRELESS Z QUALCOMM APTX™ ADAPTIVE I PODWÓJNYMI HYBRYDOWYMI
PRZETWORNIKAMI URZEKA DETALICZNOŚCIĄ I NATURALNOŚCIĄ BRZMIENIA.
ADAPTACYJNY UKŁAD ANC AUTOMATYCZNIE ZAPEWNIA OPTYMALNY DŹWIĘK
W KAŻDEJ SYTUACJI, A REWOLUCYJNE ETUI Z FUNKCJĄ RETRANSMISJI SYGNAŁU
DŹWIĘKOWEGO MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOWOLNYM ŹRÓDŁEM AUDIO, ABY PRZESYŁAĆ
BEZPRZEWODOWO MUZYKĘ WPROST DO PI7.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl
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GŁOŚNIKI STACJONARNE 2.1 USB Z SUBWOOFEREM
45°

Głośniki Pebble Plus posiadają bardzo wydajne 2-calowe przetworniki średniego
zasięgu ustawione pod kątem 45 stopni zapewniające wysoce szczegółowe brzmienie
i niezwykle szeroką scenę dźwiękową.
Proste, wykonane z dbałością o szczegóły głośniki idealnie łączą w sobie minimalizm
i wysokie osiągi o mocy wyjściowej do 8 W RMS.

Głośniki zasilane są za pomocą pojedynczego kabla USB bez potrzeby korzystania
z gniazdka elektrycznego. Wystarczy podłączyć dowolne źródło dźwiękowe uniwersalnym
kablem AUX 3,5 mm i oddać się muzyce! Pokrętła regulacji głośności umieszczono
z przodu głównego głośnika, dzięki czemu są łatwo dostępne i wygodne w obsłudze.
Głośniki Creative Pebble Plus wyposażone są specjalnie zaprojektowany subwoofer,
dający donośny i głęboki bas.
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Majowy numer jest ultrafotograficzny. Wojtek wziął
na warsztat najnowszego Samsunga Galaxy S22
Ultra. Testy odbywały się na Sri Lance. Muszę przyznać, że chyba mamy nowego króla fotografii i to
nie tylko mobilnej. W numerze znajdziecie obszerny
materiał fotograficzny, a jakże, dotyczący zarówno
Galaxy S22 Ultra, jak i wspomnianej Sri Lanki.
Majowy numer to też motoryzacja. Dużo, bardzo
dużo materiałów o najnowszych elektrykach od
Citroëna i Volvo po Audi i Porsche.
Na majówkę osobiście polecam też najnowsze
książki, jedną mojego ulubionego aktora z dzieciństwa – Michaela J. Foxa – oraz serię thrillerów szpiegowskich Micka Herrona „Kulawe konie”, „Martwe
lwy” oraz „Prawdziwe tygrysy”. Pierwsza część już
została zekranizowana jako serial dla Apple TV+
i właśnie o nim w numerze pisze Jasiek Urbanowicz.
Korzystajcie z pięknej, majowej pogody, a wieczorami, odpoczywając, czytajcie najnowsze
wydanie iMagazine!
Zapraszam do numeru!		 Dominik Łada
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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
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Sennheiser Momentum True
Wireless 3 – Inspirowane Muzyką
Firma Sennheiser, zaprezentowała trzecią generację bezprzewodowych
słuchawek true wireless z rodziny MOMENTUM. Słuchawki MOMENTUM
True Wireless 3 wyznaczają nowe standardy w kwestii jakości dźwięku,
adaptacyjnej redukcji hałasu otoczenia (ANC) i komfortu użytkowania.
Konstrukcja, precyzyjnie wykonana z wysokiej jakości materiałów, oraz szereg oferowanych przez słuchawki technologii i funkcji, przenoszą wrażenia
odsłuchowe na zupełnie nowy poziom.
„Nasza seria MOMENTUM nieustannie z powodzeniem wyznacza na nowo
granice możliwości. MOMENTUM True Wireless 3 bazują na potężnym
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dziedzictwie. Dzięki charakterystycznemu brzmieniu spod znaku Sennheiser, technologii TrueResponse, adaptacyjnej redukcji szumów na wyższym
poziomie i jeszcze lepszemu dopasowaniu, te słuchawki douszne są naturalną kontynuacją serii MOMENTUM” – powiedział Frank Foppe, menedżer
produktu Sennheiser True Wireless.

Doskonałe wrażenia dźwiękowe
Podobnie jak wcześniejsze generacje, MOMENTUM True Wireless 3 zapewniają wyjątkową jakość dźwięku, opartą na systemie akustycznym TrueResponse firmy Sennheiser. Bazuje on na dynamicznych 7-milimetrowych
przetwornikach wyprodukowanych w Niemczech, które oferują wciągający
dźwięk stereo z głębokim basem, naturalnymi średnimi i szczegółowymi
wysokimi tonami. Nowa funkcja personalizacji dźwięku zapewnia lepsze
wrażenia odsłuchowe dzięki testowi słuchania ze specjalnym przewodnikiem, który umożliwia ustawienie idealnego brzmienia dla idywidualnych właściwości słuchu każdego
użytkownika. Ponadto aplikacja Smart Control

Podobnie jak wcześniejsze
generacje, MOMENTUM
True Wireless 3 zapew-

oferuje możliwość wyboru wstępnie zdefiniowanych ustawień i funkcję korektora, aby dostosować
dźwięk do gustu użytkownika.

niają wyjątkową jakość

MOMENTUM True Wireless 3 zostały stworzone

dźwięku, opartą na syste-

do użytkowania w codziennym życiu, zwłaszcza

mie akustycznym TrueResponse firmy Sennheiser.

w ruchu, dlatego Sennheiser specjalnie udoskonalił
adaptacyjną redukcję szumów, która automatycznie dostosowuje się do otoczenia. System stale

Bazuje on na dynamicz-

monitoruje hałas otoczenia, aby tłumić go w czasie

nych 7-milimetrowych

rzeczywistym. Użytkownicy, którzy chcą być świa-

przetwornikach wyprodukowanych w Niemczech,

domi swojego otoczenia, mogą jednym naciśnięciem
wyłączyć redukcję szumów lub przełączyć się w tryb
transparentnego słyszenia.

które oferują wciągający
dźwięk stereo z głębokim basem, naturalnymi
średnimi i szczegółowymi
wysokimi tonami.

Aby uzyskać najlepszą możliwą synchronizację
dźwięku z treściami wizualnymi, MOMENTUM
True Wireless 3 obsługują szeroką gamę kodeków
audio, takich jak AAC, SBC i aptX Adaptive, które
zmniejszają latencję do minimum. Ponadto każda
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słuchawka jest teraz wyposażona w trzy mikrofony, które gwarantują
krystalicznie czystą jakość połączeń, umożliwiając płynne i łatwe prowadzenie wideokonferencji. Intuicyjne panele dotykowe słuchawek, funkcje
których użytkownicy mogą dostosować do swoich osobistych preferencji,
ułatwiają sterowanie dźwiękiem i dostęp do asystentów głosowych.

Wyjątkowy design i niezwykły komfort
MOMENTUM True Wireless 3 zdobyły nagrodę Red Dot Design Award
2022 za stylowe, futurystyczne i ergonomiczne wzornictwo, które zapewnia
długotrwałe i wygodne użytkowanie. Słuchawki są również wyposażone
w silikonowe adaptery douszne w różnych rozmiarach, które są zaprojektowane tak, aby pasowały do wszystkich kształtów i rozmiarów uszu. Dzięki
odpornej na zachlapania obudowie z certyfikatem IPX4, MOMENTUM True
Wireless 3 są otwarte na niemal każdą przygodę. Niezależnie od tego, czy
biegasz w deszczu, czy intensywnie trenujesz, nowe słuchawki Sennheiser
zapewniają najwyższej klasy wrażenia odsłuchowe, nawet w niesprzyjających warunkach.

MOMENTUM True Wireless 3 zdobyły nagrodę Red Dot Design
Award 2022 za stylowe, futurystyczne i ergonomiczne wzornictwo, które zapewnia długotrwałe i wygodne użytkowanie.

Żywotność baterii nowych MOMENTUM True Wireless 3 wynosi siedem
godzin i można ją wydłużyć do 28 godzin korzystając z etui-powerbanku,
co oznacza, że użytkownicy nie muszą martwić się o znalezienie źródła
zasilania w pobliżu. Ponadto wysokiej jakości etui obsługuje ładowanie
bezprzewodowe, dzięki czemu jest ono niesamowicie proste.

Ceny i dostępność
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 będą dostępne w Polsce w drugiej
połowie maja w katalogowej cenie detalicznej 1129 PLN. Słuchawki będą
oferowane w kolorach: białym, czarnym i grafitowym.
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Apple uruchamia program
naprawczy dla Apple Watch
Series 6
Czytaj dalej....

Kolejne zarzuty przeciwko
Apple w sprawie
antymonopolowej, wszczęte
przez Spotify
Czytaj dalej....

Wyniki konkursu iPhone
Macro Challenge
Czytaj dalej....
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Zmiana ceny subskrypcji
bez zgody użytkownika?
Czytaj dalej....

Naprawa Face ID w iPhonie
X, bez wymiany całego
urządzenia, już możliwa
Czytaj dalej....

Apple TV+ podobno
zrezygnowało z praw do
biografii Willa Smitha
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

23

Microsoft Teams, wkrótce
oficjalnie, zoptymalizowany
pod Apple Silicon
Czytaj dalej....

iPhone 14 Pro z większymi
zaokrągleniami?
Czytaj dalej....

Apple usuwa teraz
przestarzałe aplikacje 		
z App Store
Czytaj dalej....
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JBL Quantum 810 Wireless
JBL Quantum 810 Wireless to bezprzewodowy wokółuszny zestaw słuchawkowy do gier z funkcją Aktywnej Redukcji Hałasu i łącznością Bluetooth oraz 2,4 GHz. Premiera tego modelu przewidziana jest na poniedziałek,
9 maja. Wówczas pojawi się on w sprzedaży.
W każdej grze najważniejsze jest przetrwanie. A ponieważ dźwięk i dobra
słyszalność stanowią o przetrwaniu, to odpowiedni zestaw słuchawkowy
ma wielką moc. Dzięki nowemu bezprzewodowemu zestawowi słuchawkowemu JBL Quantum 810 Wireless można wejść na wyższy poziom gry.
Słuchawki posiadają certyfikat Hi-Res i technologię JBL QuantumSOUND,
która gwarantuje, że nawet najdrobniejsze szczegóły dźwięku są krystalicznie czyste. Ponadto JBL QuantumSURROUND i DTS Headphone:X
w wersji 2.0 zapewniają najlepszy dźwięk przestrzenny w grach. Dzięki
połączeniu bezprzewodowemu 2,4 GHz, transmisji strumieniowej z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.2 i nawet 43 godzinom pracy akumulatora, który ma możliwość ładowania podczas grania, nigdy nie przegapi
się żadnej istotnej chwili gry. Zaprojektowany z myślą o grach mikrofon na
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wysięgniku z funkcją „voice-focus” i technologia tłumienia hałasu gwarantują, że użytkownik zawsze będzie brzmieć krystalicznie czysto, niezależnie
od tego, czy omawia strategię ze swoją drużyną czy zamawia pizzę. Idealny
balans dźwięku wyregulować można za pomocą pokrętła z certyfikatem
Discord, a następnie biegać i strzelać, dopóki starczy sił, korzystając z udogodnień bezprzewodowego adaptera 2,4 GHz oraz wygodnych nausznic
z pamięcią kształtu.
Co wyróżnia model JBL Quantum 810 Wireless? Dłuższy czas pracy – nawet
43 godziny! Możliwość ładowania w trakcie użytkowania, mniejszy USB
Dongle oraz Bluetooth 5.2. Podwójna funkcja dźwięku przestrzennego,
dzięki technologiom JBL QuantumSURROUND i DTS Headphone:X w wersji
2.0 pozwala doświadczyć przestrzennego, wielokanałowego dźwięku 3D
i poczuć się jednym z bohaterów gry.
Dzięki przetwornikom zapewniającym wysoką rozdzielczość usłyszeć
można każdy szczegół zanurzając się w dźwięku JBL QuantumSOUND.
Przetworniki o średnicy 50 mm z certyfikatem Hi-Res lokalizują nawet
najdrobniejsze szczegóły dźwięku z niezwykłą precyzją, od minimalnego
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szelestu skradającego się wroga po kroki hordy zombie, która powłóczy
nogami tuż za graczem. W grach dźwięk może zdecydować o przetrwaniu.
Podwójna łączność bezprzewodowa, dzięki dwóm rozwiązaniom: bezstratnej
łączności bezprzewodowej 2,4 GHz i łączności Bluetooth 5.2, nie przegapi się
ani chwili. Można też zapomnieć o opóźnieniach i spowolnieniach dźwięku.
Technologia aktywnej redukcji hałasu w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym JBL Quantum 810 stworzona została z myślą o grach i eliminuje niepożądane dźwięki w tle, pozwalając w pełni skoncentrować się
na rozgrywce. Istotnym udogodnieniem jest tutaj możliwość gry i jednoczesnego ładowania słuchawek. Wbudowany akumulator zapewnia do 43
godzin czasu JBL Quantum 810 Wireless, a po wyczerpaniu można ładować
je podczas grania. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy JBL Quantum 810
Wireless nigdy się nie poddaje – i nigdy nie zawodzi. Dzięki oddzielnym
kartom dźwiękowym pokrętło z certyfikatem Discord umożliwia idealną
regulację dźwięków czatu i gry w zestawie słuchawkowym bez przerwy
w akcji. Słuchawki posiadają też mikrofon kierunkowy na wysięgniku z funkcją „voice-focus”, wyciszaniem i technologią aktywnej eliminacji hałasu,
dzięki czemu gracz zawsze będzie brzmieć krystalicznie czysto, niezależnie
od tego, czy omawia strategię ze swoją drużyną czy zamawia pizzę.
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Wygodna, trwała konstrukcja z lekkim i wytrzymałym pałąkiem na
głowę oraz skórzanym piankowym nausznicom z pamięcią kształtu
zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić komfort nawet w trakcie najdłuższych sesji gier.
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy JBL Quantum 810 jest zgodny za
pośrednictwem połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz z komputerami
PC, konsolami PS™ (PS5 i PS4) i Nintendo Switch™ (w trybie dokowania),
za pośrednictwem połączenia Bluetooth 5.2 z urządzeniami kompatybilnymi z technologią Bluetooth oraz za pośrednictwem złącza audio 3,5 mm
z komputerami PC, konsolami PlayStation, Xbox™, Nintendo Switch, urządzeniami mobilnymi, komputerami Mac oraz urządzeniami VR. Funkcje
obsługiwane przez aplikację JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, RGB, korektor, ustawienia mikrofonu itp.) są dostępne wyłącznie na
komputerach PC. Informacje o zgodności można znaleźć w przewodniku
dotyczącym zgodności.

AKTUALNOŚCI

28

Apple M2 w tym roku,
M3 wiosną 2023 w
odświeżonych iMacach
Czytaj dalej....

UE nadal walczy, aby
USB-C stało się nowym
standardem ładowania
Czytaj dalej....

TCL z HomeKit i AirPlay
Czytaj dalej....
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MagSafe Battery Pack może
teraz ładować iPhone’a
szybciej
Czytaj dalej....

Johny Srouji z Apple udziela
wywiadu i nt. procesorów
Apple Silicon
Czytaj dalej....

Pierwsze formy do iPhone’a
14 pokazują względne
rozmiary obudowy i
aparatu
Czytaj dalej....
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20% materiałów Apple
pozyskuje z recyklingu
– tak działa robot Daisy
Czytaj dalej....

Netflix traci subskrybentów
– czas na zmiany
Czytaj dalej....

Gurman: Apple nadal
pracuje nad hybrydą
HomePoda i Apple TV
Czytaj dalej....
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Prezenty na Dzień dziecka
od Creative
Dzień Dziecka już coraz bliżej. Warto zawczasu pomyśleć o tym, co możemy
sprezentować naszym pociechom i nie tylko, w końcu dziećmi jesteśmy
całe życie, w szczególności podobno tak jest z mężczyznami [korekta śmie
przeczyć; kobiety też tak mają – przyp. korekty]. Wracając do tematu, dobrą
propozycję na upominki na Dzień Dziecka przygotował Creative.

Creative Sound Blaster Blaze
W pełni skoncentruj się na grze dzięki zestawowi słuchawkowemu Creative SB Blaze dla graczy. Lekki, zapewniający potężny dźwięk gadżet jest
godnym następcą jednego z najpopularniejszych gamingowych zestawów słuchawkowych.
Duże, 40-milimetrowe przetworniki FullSpectrum doskonale odtwarzają
rozkazy, wybuchy i snajperskie strzały, sprawiając, że możemy dać się pochłonąć grze bez reszty. Wyściełane pluszem i aksamitem muszle oraz lekki,
miękki pałąk doskonale dopasowują się do kształtu głowy, jednocześnie
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zapewniając komfort potrzebny podczas długich godzin grania. Dopełnieniem całości jest odpinany mikrofon niwelujący zakłócenia, który zapewnia
najwyższy poziom czystości dźwięków podczas wydawania rozkazów i sprawia, że Creative SB Blaze to słuchawki naprawdę wysokiej jakości.
Creative Sound Blaster Blaze kosztują w tej chwili 119 PLN. Do kupienia np.

w Komputronik.

Creative Outlier Air V3
Bezapelacyjny bestseler – seria Creative Outlier TWS – jest teraz wyposażona w Tryb Monitorowania Otoczenia i Aktywną Redukcję Szumów!
Creative Outlier Air V3, dzięki zwiększeniu mocy do 40 godz. całkowitego
czasu odtwarzania, do 10 godz. na jednym ładowaniu, przewyższa pozostałe słuchawki pod względem wydajności baterii. Stawka została podniesiona dzięki najnowszym funkcjom Kontroli Szumów, konfigurowalnym
dotykowym przyciskom sterowania i poczwórnym mikrofonom zapewniającym wyrazistość połączeń, a wszystko to zaprojektowano z myślą o najlepszych doświadczeniach bezprzewodowych.
Creative Outlier Air V3 są w promocji i kosztują teraz tylko 269 PLN. Do
kupienia np. w Komputronik.

AKTUALNOŚCI

33

Creative Sound Blaster Jam V2
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. Doświadcz poprawy czystości głosu podczas
połączeń dzięki nowej konfiguracji dwóch mikrofonów i technologii redukcji szumów oraz pracy na baterii nawet do 22 godz., co pozwali pozostać
w kontakcie na długo.
Creative Sound Blaster Jam V2 kosztują w tej chwili tylko 149 PLN. Do
kupienia np. w Komputronik.
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Creative Muvo Play
Creative Muvo Play to wodoszczelny, bezprzewodowy głośnik w kolorze
czarnym, a stylowa obudowa nadaje mu elegancji. Może stanowić wystrój
mieszkania, jednocześnie zapewniając muzykę podczas imprezy. Komunikację z urządzeniem mobilnym zapewnia mu Bluetooth 5.0. Dodatkową
cechą głośnika Creative Muvo Play jest jego funkcja zestawu głośnomówiącego. Dzięki temu nie musimy martwić się o nieodebrane połączenia.
Creative Muvo Play kosztuje 159 PLN. Do kupienia np. w Komputronik.
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Bloomberg: Apple testuje
aplikacje innych firm z co
najmniej dziewięcioma
nowymi komputerami
z Apple M2
Czytaj dalej....

Apple Watch z funkcję
łączności satelitarnej
dla SOS i kontaktów
alarmowych?
Czytaj dalej....

Wykrywanie ciśnienia krwi
opóźnione do co najmniej
2024 r.
Czytaj dalej....
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Przemówienie Tima Cooka
podczas Global Privacy
Summit
Czytaj dalej....

Kod Studio Display zawiera
informacje o nowym Mac
Mini
Czytaj dalej....

Zdjęcia nowego zasilacza 35
W Dual USB-C od Apple?
Czytaj dalej....
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Nowy partner Tap to Pay
Czytaj dalej....

Apple może ogłosić dwa
nowe komputery Mac na
WWDC 2022
Czytaj dalej....

WWDC 2022: iOS 16 i
watchOS 9 z dużymi
aktualizacjami
Czytaj dalej....
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Apple Muzeum Polska
w Fabryce Norblina
1600 eksponatów związanych z historią rozwoju i ewolucji produktów Apple
– najbardziej rozpoznawalnej marki technologicznej na świecie – pojawi się
w kreatywnym oraz interaktywnym Apple Muzeum Polska w zrewitalizowanym kompleksie Fabryki Norblina. Eksponaty zostały podzielone tematycznie i rotują przez cały czas ekspozycji. Na powierzchni 320 mkw. znajdzie
się najbardziej kompletna i największa na świecie kolekcja prezentująca
komputery, laptopy, akcesoria, telefony, software, peryferia, multimedialne
nośniki z unikalnymi materiałami Apple, plakaty oraz pamiątkowe gadżety.
Otwarcie wystawy planowane jest w kwietniu tego roku.
Marka Apple jest marką stanowiącą o przebiegu popkultury. Opowiada
o tym, czym staje się odpowiednio oświecona myśl, trafiająca na odpowiednie środowisko i ludzi. Dla wielu osób jest inspiracją i zamknięciem
geniuszu w urządzeniach elektronicznych, jest awangardą i rewolucją jednocześnie w zakresie komunikacji — istoty społecznych więzi i rozwoju.
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Wystawa ma być źródłem inspiracji, opowieścią o człowieku jako najbardziej postępowej istocie w kosmosie. Erupcja kreatywności, podziw dla
ludzkości, duma z człowieczeństwa i potężna satysfakcja z obcowania
z twórczym aspektem humanizmu — w takim nastroju wyjdziesz z Apple
Muzeum Polska.
- Wybór naszej nowej lokalizacji był nieprzypadkowy. Fabryka Norblina
jawi się jako najbardziej elektryzujące centrum lifestyle’owe w tej części
Europy. To miejsce o wręcz magicznym potencjale kulturalnym i społecznym. Miejsce, w którym unosi się duch niezwykłej historii polskiego
przemysłu, obudowany w unikatową architekturę modernistyczno-klasycystyczną. Fabryka Norblina jest kwintesencją mieszanki jutra wynikającego
z wczoraj. Jest dokładnie taka jak marka Apple — komentuje Jacek Łupina,
właściciel Apple Muzeum Polska.
Eksponaty i zbudowana wokół nich interaktywna narracja będą zachęcały widza do aktywności. Przekaz informacji z wykorzystaniem technik
komunikacji audiowizualnej, kodów graficznych, nowoczesnego designu,
a przede wszystkim interakcji sprawi, że oglądający coraz chętniej będzie
się zagłębiał w kolejne sceny i czasoprzestrzenie zbudowane wokół zbiorów marki Apple. Każde z urządzeń będzie pokazane w niezwyczajny
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sposób, w wykreowanej, skondensowanej przestrzeni audiowizualnej.
Zastosowanie scenografii, gry świateł, animacji, dźwięku, oraz infografik da
widzowi możliwość obcowania z przedmiotem w unikatowym otoczeniu,
pełnym kontekstów społecznych i kulturowych oraz łatwych w odbiorze
informacji technicznych.
Perłą wystawy jest działająca, wierna replika pierwszego komputera Apple1, która została wykonana przez właściciela muzeum z pomocą sponsorów
i grupy wolontariuszy. Posiada ona autentyczny podpis współzałożyciela
Apple – Steve’a Wozniaka – złożony na płycie komputera oraz instrukcji.
To od niego zwiedzający rozpoczną swoją podróż przez muzeum. Wśród
eksponatów znajdą się także modele znane ze swojej ciekawej historii, jaką
odcisnęły w technologicznym wyścigu i postępie. Goście muzeum poznają
ponadto urządzenia owiane złą sławą porażki oraz prototypy, niewprowadzone do masowej produkcji. Zdecydowana większość z nich jest sprawna
lub jest przywracana do działania, a odwiedzający będą mogli ich dotykać,
testować i doświadczać pod okiem kustosza.
Wszystkie informacje na temat Muzeum Apple oraz możliwość zakupu
biletu, można znaleźć na stronie: applemuzeumpolska.pl
Patronem medialnym otwarcia Apple Muzeum Polska jest iMagazine.
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Emulatory System 7 		
i Mac OS w przeglądarce
internetowej
Czytaj dalej....

11- i 13-calowe MacBooki Air
uznane za przestarzałe;
nowy model jesienią 2022
Czytaj dalej....

iFixit rozebrało Apple
Studio Display
Czytaj dalej....
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iPhone uratował życie miłośnikowi
snowboardu
Czytaj dalej....

iPad Air 5 wyposażony
w uchwyty ułatwiające
wymianę baterii
Czytaj dalej....
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Hi5 Mount Series
Hi5 Mount Series znacie z iMagazine. Były opisywane w iMagazine 6/2021
oraz iMag Bike&Mountain. To świetna opcja dla rowerzystów. Akcesoria
do mocowania telefonów do rowerów to jest nisza. Nie to, że mało osób
z tego korzysta, wręcz przeciwnie. Nisza, bo nie ma zbyt dużego wyboru na
rynku. Hi5 Mount Series to dobrze przemyślany i kompletny koncept.
Teraz Hi5 Mount Series jest w bardzo dobrej promocji i realnej na start
sezonu rowerowego. Mocowanie razem z obudową JCPAL dla telefonu, jako
zestaw, jest 20% tańsze niż gdy kupujemy wszystko osobno.
• Zestaw rowerowy - iPhone 13 PRO za 181 PLN
• Zestaw rowerowy - iPhone 13 PRO MAX za 181 PLN
• Zestaw rowerowy - iPhone 13 za 181 PLN
• Zestaw rowerowy - iPhone 13 mini za 181 PLN
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Sri Lanka w 2022
Niemalże dokładnie dwa lata temu, przed startem pandemii, udaliśmy się na nasz
ostatni urlop zagraniczny. Padło wtedy na Sri Lankę (znajdziecie tam informacje,
których nie dubluję w tym artykule, więc warto go również przeczytać) i nie
żałowaliśmy – mieliśmy pełny przygód i bardzo aktywny wyjazd, w którym
pokonaliśmy od Colombo drogę przez góry pociągiem, a potem zjechaliśmy na
południowe wybrzeże na kilka dni odpoczynku. Tym razem chciałem, abyśmy
odpoczęli przede wszystkim psychicznie, co całkowicie zmieniło planowanie
wyjazdu. Jak więc zmieniła się sama Sri Lanka i jak poradziła sobie z pandemią?
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Planowanie i hotel
Początkowo planowaliśmy zatrzymać
się w dokładnie tym samym miejscu co
przed dwoma laty. Bardzo nam się tam
podobało, pokój był genialny, a okolica
świetna. Niestety, cały hotel był zarezerwowany w naszym terminie, więc rozpoczęliśmy poszukiwania i stanęło na hotelu
na zachodnim wybrzeżu, dwie godziny na
południe od Colombo. Nie wiem, czy akurat trafiliśmy na jakąś promocję, ale cena
nas zachęciła. Normalnie unikamy tego
typu miejsc, ale Iwona nie przepada za
kąpielą w oceanie, więc chciałem, abyśmy
mieli sensowny basen do naszej dyspozycji.
Sam hotel był położony, jak się dopiero
okazało po przyjeździe, na przepięknej
i niemalże całkowicie pustej plaży o długości bodajże 5 km – idealna sceneria na
codziennie poranne spacery, zanim słońce
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zmuszało nas do szukania schronienia i schłodzenia w wodach basenu i oceanu oraz pod dostępnymi parasolami.
Na tydzień lub więcej przed wylotem trzeba też wystąpić o wizę. Robi
się to przez internet przez sprzedawcę biletów lotniczych lub na stronie
przygotowanej przez rząd Sri Lanki. Wiza jest płatna (można przez internet
kartą) w wysokości ok. 145 PLN / 36 USD i otrzymacie potwierdzenie o jej
wystawieniu na maila w ciągu kilku dni (w naszym przypadku kilka godzin).

Bilet
LOT obecnie ma kilka lotów tygodniowo z Warszawy do Colombo. Nam
udało się dostać bilety bezpośrednie w cenie ok. 2400 zł od osoby za bilet
powroty w Economy. Lot odbywa się na pokładzie 787 Dreamlinera, więc
jest więcej niż przyzwoicie, a brak przesiadek, jak to było dwa lata temu, to
spora wygoda.
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Przylot
Przed dwoma laty szczegółowo opisaliśmy, jak ogarnąć się zaraz po wylądowaniu, jeszcze przed wyjściem z lotniska. Chodzi o to, aby skorzystać
tam z bankomatów i wyjąć tyle gotówki, ile potrzebujecie. Jest limit 50 tys.
LKR na dobę, na kartę, więc warto wyjąć przynajmniej 100 tys. z dwóch
kart. Pamiętajcie też, że sporo potem stracicie na sprzedaży LKR na wylocie (nie wolno wywozić ze sobą gotówki), więc warto precyzyjnie określić
potrzeby i nie wypłacać nadmiernych kwot. Do wypłat z bankomatów
polecam korzystanie z Revoluta – w naszym przypadku było jakieś 30%
taniej niż z tradycyjnej karty debetowej. Na lotnisku są trzy bankomaty
i często któryś z nich odrzuca polskie transakcje, więc spróbujcie wszystkich. Ostrzegam, że mało gdzie można płacić kartą.
Poza wyjęciem gotówki należy też w Dialogu ogarnąć kartę SIM z internetem. My zdecydowaliśmy się na pakiet 43 GB, który kosztował nas w rejonie 30 PLN (2200 LKR). Pan w okienku da nam kartę już naładowaną albo
nam ją doładuje na miejscu. Polecam skorzystanie z jego darmowych
usług, bo samodzielne doładowanie nie jest proste.
Na koniec, jeśli nie macie kogoś znajomego na miejscu, warto ogarnąć
sobie taxi bezpośrednio na lotnisku. Będzie 30% taniej niż hotelowa (78
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USD) i 30% drożej niż brana z ulicy (40 USD), czyli w rejonie 60 USD, ale my
płaciliśmy odpowiednią kwotę w LKR. W okolicach lotniska możecie jednak spotkać osoby, które szukają szybkiego zysku, więc bezpieczniej wziąć
taką sankcjonowaną przez rząd z budki lotniskowej.

LB (Leżenie Bykiem)
Jak już wspominałem, moim głównym planem w tym roku było leżenie
bykiem na plaży lub przy basenie, czytanie książek i ogólnopojęty relaks
psychiczny. Iwona nie była do końca z tego faktu zadowolona, co bezpośrednio wynika z jej ADHD, ale finalnie chyba była zadowolona. Staraliśmy się
codziennie robić kilkukilometrowe spacery po plaży, zwiedzaliśmy okoliczne
knajpy, których nie było zbyt wiele (rezultat pandemii), i sporo pływać.

Safari
Przed dwoma laty, pojechaliśmy na safari do Udawalawe National Park,
co okazało się strzałem w dziesiątkę. Tym razem pojechaliśmy do konkurencyjnego Yala National Park, które jest większe i niestety oznacza to
nieporównywalnie większe tłumy. Fakt, że udało nam się z dosyć dużego
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dystansu zobaczyć lamparta, ale ten szybko schował się w krzakach. Pod
każdym innym względem bardziej podobało mi się w Udawalawe. Całkowity koszt safari, wraz z samochodem z kierowcą, który odebrał nas spod
hotelu, samochodem terenowym z kierowcą tylko do naszej dyspozycji na
6 godzin, oraz odwiezieniem do hotelu, wyniósł 165 USD / 40 tys. LKR (przy
dzisiejszym kursie to jakieś 116 USD). W międzyczasie kurs się mocno zmienił, o powodach czego przeczytacie poniżej.

Pandemia
Niestety, ale Sri Lanka gospodarczo bardzo mocno straciła na pandemii. To
nigdy nie był bogaty kraj, a teraz rząd musi wyłączać elektrownie na cztery
godziny dziennie, bo brakuje paliwa do ich zasilania. Brakuje też paliwa
na stacjach, a wiele sklepów, restauracji, biur organizujących wycieczki
i podobnych zwinęło biznes. Dlatego właśnie w bezpośredniej okolicy
naszego hotelu mieliśmy tylko trzy restauracje, zamiast ponad piętnastu,
jak podpowiadały Mapy Google’a. Zaletą „lepszego” hotelu był fakt, że
posiada on własne generatory prądu, więc odcięć w ogóle nie zauważaliśmy. To mogłoby być zdecydowanie bardziej frustrujące doświadczenie,
gdyby ich nie było.
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To wszystko przełożyło się też na wzrost cen
(który były w 2020 roku ok. 4-krotnie wyższe
niż w Indiach, gdzie jest naprawdę skrajnie tanio), ale dzisiaj, miesiąc z hakiem od
powrotu, widzę, że LKR spadł jeszcze bardziej
względem PLN, EUR i USD, więc na pewno
warto płacić w lokalnej walucie.
Prawie zapomniałem! Musieliśmy wykonać testy PCR na 48h przed przylotem
do Colombo i na 24h przed przylotem do
Warszawy (w sumie 300 zł od osoby), ale to
temat, który mógł się zmienić.

Medycyna
W 2020 roku mieszkaliśmy na południowym wybrzeżu Ceylonu, gdzie jest bardzo
wietrznie. To oznacza, że komarów nadal
trochę jest, ale tzw. sandflies (muchy piaskowe?) praktycznie tam nie występują.
Z tego powodu nawet nie wiedziałem, że
można je spotkać na Sri Lance. Ostatnią
przygodę z nimi miałem na Seszelach, gdzie
niemiłosiernie mnie pogryzły. Niestety dla
mnie, zachodnie wybrzeże charakteryzuje się
znacznie spokojniejszym powietrzem, więc
są obecne w zacienionych miejscach, ale
są innego typu, znacznie gorszego w moim
przypadku. Te muszki powodują u mnie silną
reakcję alergiczno-podobną w miejscu ugryzienia, która powoduje silny lokalny obrzęk
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i szalone swędzenie. Skończyło się na tym, że poprosiłem hotel o kontakt
do lekarza, który przyjechał do hotelu po uprzedniej konsultacji telefonicznej. Dzięki temu lekarka była już wyposażona we wszystko, co potrzebowałem, czyli w dwa kremy łagodzące i zastrzyk ze sterydami. Całkowity
koszt wizyty wyniósł 45 EUR i został mi zwrócony przez ubezpieczenie
podróżne w ciągu niecałego miesiąca od powrotu do kraju. Najważniejsze
jednak, że ustało swędzenie – dosłownie nie mogłem się na niczym skupić.

Warto?
Nam w odpoczynku psychicznym przeszkodziła wojna tocząca się u naszych
granic, ale Sri Lanka jest naprawdę świetnym miejscem, z przepięknymi
plażami, niesamowitym oceanem i przepysznym jedzeniem. Prawie codziennie opychaliśmy się rybami (20 zł za pełną kolację), krewetkami tygrysimi
(30 zł) lub homarami (80 zł), świeżo złowionymi danego dnia. Ambrozja! Jeśli
więc uda Wam się dorwać bilety na pokładzie 787, te bezpośrednie z EPWA
(WAW) do VCBI (CMB), w rozsądnej cenie, to gorąco polecamy – piękny kraj,
przemili ludzie, fantastyczna pogoda i wyjątkowy relaks.

Pokoloruj swój dom
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Kolorowa smart taśma LED
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Jak skupić się w pracy
– najważniejsze wskazówki
9 sposobów na walkę z rozkojarzeniem, ciągłym sprawdzaniem
mediów społecznościowych i prokrastynacją.
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Jeżeli nieustannie korzystasz z telefonu lub internetu, za nic nie możesz
się skupić, a Twoja efektywność w pracy pogarsza się, mimo że spędzasz
za biurkiem coraz więcej czasu, lektura tego wpisu może być krokiem
w stronę bardziej efektywnej pracy.
Czy kończysz dzień roboczy z poczuciem rozczarowania, frustracji i sporymi wyrzutami sumienia? Najpierw długo się rozkręcasz, ciągle zerkając na
media społecznościowe i strony z newsami na pracowym komputerze tylko po to, aby sięgnąć po telefon

Jeżeli nieustannie korzy-

i sprawdzić, czy przypadkiem w komórce na Instagramie nie ma czegoś innego?

stasz z telefonu lub internetu, za nic nie możesz się
skupić, a Twoja efektyw-

Wybacz, że ten wstęp z symptomami taki długi, ale
zależy mi, aby coś w Tobie drgnęło.

ność w pracy pogarsza się,

I nie martw się, jeśli tak masz. To znaczy – martw się,

mimo że spędzasz za biur-

ale wiedz, że spory odsetek pracowników umysło-

kiem coraz więcej czasu,

wych przed pięćdziesiątką boryka się z podobnymi

lektura tego wpisu może

problemami.

być krokiem w stronę bar-

Twórcy serwisów społecznościowych i nasza psychika

dziej efektywnej pracy.

zastawiają na nas, biedaków, sidła. Trzeba sobie uświadomić problem, pogodzić się z tym, że i na nas trafiło
i chcieć coś z tym zrobić.

Dlaczego chcieć coś z tym zrobić?
Primo:
Straconego czasu nie da się odzyskać –
Benjamin Franklin
Drugie primo: ciągłe odrywanie się od pracy i próba robienia kilku rzeczy
naraz obniża produktywność.
Ciągła chęć zaglądania do serwisów społecznościowych, podglądanie życia
innych, sprawdzanie wiadomości, sprawia, że wzrasta poziom frustracji, stresu
i niepokoju. Pogarsza się także pamięć i ogólna sprawność intelektualna.
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Ostatnie już primo jest takie, że cierpią nasi najbliżsi. Relacje z bliskimi
spłycają się i rozluźniają. Coraz trudniej jest skoncentrować się na tym, co
mówią inni.

Nie jest aż tak źle
Pocieszenie jest takie, że nie straciliśmy naszej zdolności skupienia uwagi
na dobre. Po prostu musimy ją odzyskać. Można oduczyć się szkodliwych
zachowań, zdobyć nowe umiejętności i wypracować rutyny, które pomogą
wyznaczyć nowy kurs.
Według amerykańskich badaczy ponad 40% tego, co uważamy za świadome decyzje, to w rzeczywistości nawyki i rutyny, a 85% czynności wykonujemy bez udziału świadomości.
Także nie pozostaje nic innego jak:
1. Uświadomić sobie, że nie jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej, bo to spirala uzależnienia;
2. Zamienić zgubne nawyki i automatyzmy na… nowe rutyny, wspierające
kreatywność, i się ich trzymać!
Ponieważ, jak twierdzi np. Charles Duhigg, autor książki Siła nawyku:
„Nawyków nie da się zupełnie wyeliminować. Można je jedynie zmienić
w inne nawyki”.

Jak walczyć z pokusami
Ten sam Charles Duhigg przekonuje, że każdy nawyk składa się z trzech
etapów:
1. Wyzwalacza, którym najczęściej bywają: miejsce, pora, emocja, inne
osoby lub poprzedzające zdarzenie.
2. Samej rutyny, czyli ciągu działań.
3. Nagrody, która nie zawsze jest oczywista – często ukryta jest w naszej głowie.

Według amerykańskich badaczy ponad 40% tego, co uważamy
za świadome decyzje, to w rzeczywistości nawyki i rutyny,
a 85% czynności wykonujemy bez udziału świadomości.
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Aby odejść od złego nawyku – w tym przypadku od przeglądania portali
internetowych i odkładania pracy na później – trzeba najpierw zidentyfikować wyzwalacz.
Dokładnie przeanalizuj, jak to się wszystko odbywa. Jakie czynności
wykonujesz, siadając rano za biurkiem? Co myślisz, co czujesz? Co się
dzieje wokół? Może to zapach panujący w Twoim biurze, aromat kawy,
a może pierwsza poranna wiadomość od znajomego na Messengerze?
A może myśl: „Ooo, powiadomienie na Insta. Może moja wczorajsza fotka
ma nowe polubienia?”.
Gdy uda Ci się zrozumieć, co jest lub czym są te iskry zapalne, możesz
przejść dalej. Przyjrzyj się, co robisz, kiedy wyzwalacz zadziała. Sięgasz po
telefon? Otwierasz przeglądarkę? Idziesz do kuchni? To może być wszystko.
No i nagroda. Trzeba to przemyśleć. Czy w ogóle masz ze swoich działań
jakąś gratyfikację? Faktycznie, mówi Duhigg, może być tak, że ona nawet
nie istnieje. Czy zaspokojenie ciekawości, co tam na Fejsie lub natychmiastowa odpowiedź na wiadomość sprawi, że będziesz cieszyć się większą
ogólną sympatią, estymą czy zasiądziesz do pracy z większym skupieniem
i w ogóle będzie lepiej? Hm… raczej nie, prawda?
Autor Siły nawyku zachęca, aby rozpisać szczegółowo swoją rutynę, dokładnie ją przeanalizować, a gdy już rozpoznasz, co jest wyzwalaczem, poeksperymentować tak, by znaleźć alternatywę dla dotychczasowej rutyny i nadal
uzyskiwać jakąś nagrodę. Chodzi o to, aby popróbować różnych działań,
które ukoją tę potrzebę zaspokajaną dotychczas złym nawykiem.

1. Doraźne sposoby na to, by nie dać się rozproszyć
Nie wiem, jak wygląda Twoja rutyna, ale pomóc mogą poniższe triki. Są
proste i dość oczywiste, ale mogą to być pierwsze kroki do powstrzymania
całej spirali, które dadzą Ci okazję do lepszej analizy rutyny oraz uświadomienia sobie, że może być choć trochę lepiej bez tragedii, śmierci, dożywotniej samotności i zjedzenia żywcem przez straszne pająki.
Wypróbuj więc te najprostsze metody i choć minimalnie wzmocnij koncentrację w pracy i zawalcz z rozpraszaczami.

PRODUCTIVITY

60

Czy zaspokojenie ciekawości, co tam na Fejsie lub natychmiastowa odpowiedź na wiadomość sprawi, że będziesz cieszyć się większą ogólną sympatią, estymą czy zasiądziesz do
pracy z większym skupieniem i w ogóle będzie lepiej? Hm…
raczej nie, prawda?

• Ustal sobie 15-minutowe bloki czasowe specjalnie na sprawdzanie portali
newsowych i społecznościowych trzy razy w ciągu dnia pracy, np. jako
nagroda za wykonane zadanie z pracy.
• Zainstaluj na komputerze i telefonie narzędzia do blokowania aplikacji/
stron internetowych, np. Selfcontrol na Maca, RescueTime, Freedom lub

Get Cold Turkey.
• Wyłącz powiadomienia dla wszystkich aplikacji i serwisów, które działają
na Twoją zgubę. Nie umrzesz. Dasz radę. Będziesz przecież co jakiś czas
wszystko kontrolować (patrz punkt 1).
• Schowaj telefon w kurtce lub szafce, tak, aby na niego nie patrzeć, nie
myśleć o nim. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
• Porozmawiaj ze znajomymi i bliskimi, aby, jeżeli nie zostali właśnie
porwani, zabici lub nie pękła w domu rura, nie kontaktowali się z Tobą
w godzinach pracy.
• Kiedy masz przemożną chęć wrócić do złego nawyku i na dobre oderwać
się od pracy, weź 5 głębokich oddechów, napij się wody lub przeciągnij porządnie. Pamiętasz słynne badania Glorii Mark mówiące, że aby
powrócić do przerwanej pracy w skupieniu, potrzeba aż 23 minut i 15
sekund? Dzięki takim prostym ruchom możesz w porę wziąć się w garść
i zatrzymać spiralę rozwoju złego nawyku.

2. Trochę Paulo Coelho – bądź tu i teraz
Wielu naukowców podkreśla – i to może dla niektórych być powodem do
heheszków, a dla innych ciekawą wskazówką – że rozpraszaczami uwagi
nie muszą być koniecznie zewnętrzne bodźce, jak grające radio, gadający
współpracownik czy powiadomienia z Instagrama. Mogą to być także: zmęczenie, stres, zamartwianie się.
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Zdaniem wspomnianych badaczy umiejętność bycia tu i teraz jest ważnym
elementem na drodze do odzyskania koncentracji, ponieważ pozwala na
wykorzystanie Twoich zasobów mentalnych na konkretne zadanie.
Nie możesz już zmienić przeszłości, a przyszłość jeszcze się nie wydarzyła.
Za to to, co robisz dzisiaj, może pomóc Ci uniknąć błędów z przeszłości
i utorować drogę do lepszego jutra.

3. Zadziałać też może technika Pomodoro
Tak, tak, już wszyscy mają jej po dziurki w nosie. Ale czy Ty dałeś/-aś jej
szansę? Tak na poważnie? 25 minut pracy, krótka przerwa z nagrodą. 25 minut
pracy w skupieniu. Przerwa. Nie zadziałało u Ciebie? Dlaczego? Co się działo,
że nie udało się przepracować 25 minut ciągiem? Warto to przemyśleć.
Tak czy siak, zachęcam do (ponownej) próby – to naprawdę prosta i przyjazna technika. Po przepracowaniu 25 minut odczuwasz satysfakcję, która
miło łechce. Czasem wpada się w taki flow, że 25 minut zamienia się w 45
i wówczas satysfakcja jest jeszcze większa.

4. Kolejny sposób – poszatkować wroga,…
…czyli podzielić trudne, odstręczające zadanie, które wysyła Ci podprogową
wiadomość: „I tak nie dasz sobie ze mną rady, słabiaku”, na mniejsze zadania. Na
drobne, łatwe do wykonania kroki. Już samo rozpisywanie takiego złowrogiego
wyzwania na mniejsze części pozwala wkręcić się trochę
w temat. To sprawdzone.

Ilekroć przyjdzie Ci do
głowy, aby przestać pracować i dać się rozproszyć jakiejś myśli lub
zachciance, zapisz ją na
kartce papieru i obiecaj
sobie, że zajmiesz się
nią później.

5. Ustalanie planu dnia – a przynajmniej najważniejszych zadań
Jeśli zamiast zająć się najpierw kluczowymi sprawami,
zaczniesz dzień od tych błahych, może się okazać, że
dzień dobiega końca, a Ty nie masz już czasu ani siły,
aby zrobić to, co naprawdę miało dla Ciebie największe
znaczenie.
Dlatego ważne jest, aby zawsze wyznaczać sobie 1–3
najważniejsze zadania na dany dzień. W książce Jedna
rzecz (ang. The One Thing) Gary Keller i Jay Papasan
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przekonują, że warto ograniczyć się do minimum. Sugerują, by wyznaczyć sobie tylko jeden kluczowy cel na dziś, a wszystkie inne sprawy
traktować jako drugorzędne.
Ty decyduj, czy zaplanujesz 1, czy 2, czy 3 zadania, ale wyznacz sobie priorytety, które musisz ogarnąć.

6. Miej fun z pracowania albo przynajmniej to
sobie wizualizuj
W wielu poradnikach i artykułach autorzy proponują, że żeby dobrze
pracować, należy odnaleźć w zadaniu coś fajnego, coś, co może sprawiać
radość i cieszyć. Powiedzmy sobie szczerze: nie każde zadanie da się
tak upiększyć. Raporty, excele, dłubanie w tekście umowy są po prostu
żmudne i tyle.
W takich sytuacjach motywację musisz czerpać z myśli o tym, jak będzie
fajnie, gdy już to wykonasz. Taka wizualizacja. Brian Solis, autor poradnika
„Siła koncentracji”, uważa, że albo można tkwić w prokrastynacji i poddawać
się falom trudnych emocji, które odpychają nas od wzięcia się do roboty,
albo zmienić sposób postrzegania „bólu związanego z odraczanym zadaniem i wyobrazić sobie przyjemność, jaką dałoby jego wykonanie. Jednym
z doskonałych narzędzi, które temu służą, jest właśnie projekcja mentalna”.

7. Przygotuj się jak na wielką bitwę
Przed przystąpieniem do pracy nad najważniejszym zadaniem dnia przygotuj się tak, aby nie mieć żadnych wymówek ani powodów od uciekania
myślą czy ciałem zza biurka. Po tym, jak schowasz smartfona z zasięgu
wzroku albo powyłączasz powiadomienia ze „złych portali i aplikacji”, przygotuj sobie napoje i przekąski.
Jeśli już mowa o przegryzkach, zwróć uwagę, aby były to zdrowe rzeczy
(o przekąskach pozytywnie wpływających na pracę mózgu i produktywność pisaliśmy już na naszym blogu). W dużej mierze chodzi o „dobre”
tłuszcze, mało cukru i nawodnienie.
Jeżeli możesz, poproś też osoby, które mogłyby Ci przeszkodzić, żeby
odczekały, nawet z pilnymi sprawami, aż skończysz swoje ważne zadanie
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(wiadomo, że z tych pilnych, tylko 0,1% jest naprawdę pilnych). Niech
wyślą Ci maila, a najlepiej niech zrobią zadanie w praktycznym i łatwym
w użyciu narzędziu do współpracy w zespole i zarządzania projektami, jak
Nozbe Teams. Wrócisz do nich, gdy będziesz mógł/mogła.

8. Miej pod ręką notatnik, aby spisywać natrętne myśli
Czasami najlepszym sposobem na rozkojarzenie jest po prostu przyznanie
się do niego. I tu zaskakująco skutecznym sposobem jest notowanie. Ilekroć
przyjdzie Ci do głowy, aby przestać pracować i dać się rozproszyć jakiejś
myśli lub zachciance, zapisz ją na kartce papieru i obiecaj sobie, że zajmiesz
się nią później. Często, gdy uporczywa myśl wydostanie się z głowy, umysł
zostaje uwolniony i może skupić się na ważniejszych rzeczach.

Ilekroć przyjdzie Ci do głowy, aby przestać pracować i dać się
rozproszyć jakiejś myśli lub zachciance, zapisz ją na kartce
papieru i obiecaj sobie, że zajmiesz się nią później.

9. Już kończymy – bo zawsze warto kończyć to,
co się zaczęło
Rozkojarzenie, ciągły wewnętrzny przymus sprawdzania telefonu, paraliżujący lęk i niechęć do rozpoczęcia pracy nad trudnym zadaniem to
zmora. Jeżeli jednak wiesz, że masz problem i spróbujesz dotrzeć do
jego sedna, dasz radę z nim walczyć, by móc znowu skupić się na jednym
zadaniu przez 20 lub nawet 40 minut. Wypróbuj powyższe wskazówki,
sprawdź, która najlepiej zadziała w Twoim przypadku. Nie poddawaj się.
Wszyscy w dzisiejszych czasach mierzymy się z podobnymi problemami.
To wszystko można naprawić i odzyskać umiejętność robienia jednej konkretnej rzeczy i kończenia jej. Tak – kończenia. Kończenie zadań i projektów (które faktycznie uważasz za warte ukończenia) ma istotny wpływ na
Twoje samopoczucie, poziom motywacji i zadowolenia z siebie.
Powodzenia!
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Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

„Prawdziwe tygrysy”
W księgarniach znajdziecie już najnowszą część, tom trzeci serii szpiegowskich powieści Micka Herrona o, delikatnie mówiąc, „szczególnych” agentach kontrwywiadu brytyjskiego. Polskie wydanie zostało przygotowane
przez wydawnictwo Insignis. W tej chwili w księgarniach jest promocja
– przy zakupie najnowszego tomu dwa wcześniejsze dokupicie po 1 PLN za
sztukę. Dodam jeszcze, że na podstawie pierwszej części, „Kulawych koni”,
powstał serial dla Apple TV+ z Garym Oldmanem w roli głównej, o którym w bieżącym numerze pisze Jan Urbanowicz. Co ciekawe, muzykę do
serialu przygotował sam Mick Jagger, który nigdy wcześniej czegoś takiego
nie zrobił.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa Insignis
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Sekator akumulatorowy Stiga SHT 500 AE
Pogoda sprzyja pracom w ogrodzie. SHT 500 to mocne, elektryczne
nożyce do żywopłotu, które umożliwiają wygodne cięcie – bez plączących się kabli i oparów benzyny – przez około 50 min na jednym ładowaniu. 58-centymetrowe podwójne ostrza tną z łatwością żywopłoty
i krzaki. Aby zachować naturalną pozycję ramienia i nadgarstka, można
ustawić uchwyt obracający się o 180° w trzech różnych pozycjach. Intuicyjny panel sterowania ułatwia obsługę, a wyłączniki bezpieczeństwa
uchwytu i tylnego spustu chronią nas podczas pracy.

Cena: 1099 PLN do kupienia u producenta
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Kith For Columbia – nowa outdoorowa kolekcja
inspirowana kolorystyką pustyni Sonora
Kith i Columbia zaprezentują Kith for Columbia, 45-częściową kolekcję odzieży i akcesoriów inspirowaną outdoorem i kolorystyką pustyni
Sonora, na której występuje wiele gatunków roślin w odcieniach różu,
fioletu, żółci i czerwieni.
Columbia jest jedną z niewielu marek w branży, która w autentyczny
sposób odwołuje się zarówno do stylistyki outdoorowej, jak i równocześnie stawia nacisk na rozwój wiodących technologii stosowanych
w odzieży outdoorowej. Należą do nich są m.in. Omni-Freeze ZERO
– chłodzenie aktywowane przez pot, Omni-Wick – zaawansowana technologia odprowadzania wilgoci czy Omni-Shade UPF 50, gwarantująca
wysoką ochronę przeciwsłoneczną.
Kolekcja czerpie żywą kolorystę ze świata przyrody, a składają się na nią
lekkie kurtki, rozpinane bluzy oraz funkcjonalne kamizelki. Dopasowano
do nich zarówno szorty, jak i długie spodnie. Dopełnieniem tych zestawów są czapki, przydatne podczas upalnych dni na pustyni lub podczas
miejskich wędrówek.
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Omega X Swatch
Tego nikt się nie spodziewał. Zaskakujące połączenie dwóch marek
zegarkowych z przeciwległych biegunów – ekskluzywnej Omegi z popularnym Swatchem. Kultowy model Speedmaster w nowym, gwiezdnym
wydaniu, sygnowany podwójnym logo Omega X Swatch i nowym logo
MoonSwatch. To wyglądające super zegarki w 11 odsłonach nazwanych
jak planety z naszego układu słonecznego. I choć to nie jest edycja specjalna ani limitowana, na pniu została wyprzedana, bo w sumie kto nie
chce mieć na ręku Omegi za 1125 PLN. Ale spokojnie, już producenci starają się nadrobić braki. W drugim obiegu MoonSwatche osiągają, nomen
omen, astronomiczne ceny.

Więcej na stronie Swatch
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Triggo
To coś niesamowitego. Polski pojazd elektryczny ze… zmienną geometrią ustawienia kół. Jednym kliknięciem możemy zamienić Triggo
w pojazd o szerokości niewiele odbiegającej od motocykla i dzięki temu
zmieścić się, przecisnąć, między samochodami stojącymi w korku. Dwuosobowy Triggo jest świetnym pojazdem do poruszania się po mieście.
Zwinnym i wygodnym. Triggo jest „future proof” – dzięki zastosowanym
technologiom możemy np. sterować nim zdalnie. Nie możemy się już
doczekać jego testów.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Triggo
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Sprzątanie ze stylem i wysoką skutecznością
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– nowe odkurzacze Bespoke Jet
Designerski odkurzacz. Brzmi głupio? Wcale nie w dobie, gdy nasze przestrzenie nie należą do zbyt dużych i gdzieś trzeba zmieścić te wszystkie
sprzęty. A skoro trzeba mieć odkurzacz pod ręką, to niech on ładnie
wygląda. Samsung Bespoke Jet wjechał właśnie do Polski i zdecydowanie jest to sprzęt, który przenosi porządki na wyższy poziom.
Samsung ma to do siebie, że opanowuje niektóre kategorie produktów
do perfekcji i staje się liderem w tym segmencie. Tak jest z telewizorami,
tak jest z lodówkami, a teraz ewidentnie dąży do dominacji na rynku
odkurzaczy pionowych. Od trzech lat ma w ofercie odkurzacz pionowy
Samsung Jet. Sprzęt, który, owszem, ma kilku poważnych konkurentów, ale gdy już zaczniemy go używać, rywale nie do końca mają czego
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szukać z racji chociażby przemyślanej stacji dokującej, systemu sterowania, oferty akcesoriów czy wreszcie łatwości czyszczenia pojemnika. Moc
ssąca jest tu też na poziomie przewyższającym sporo modeli odkurzaczy
konwencjonalnych. Bespoke Jet to przeniesienie tego odkurzacza na
wyższy level.
Został on zaprezentowany w ubiegłym roku, ja po raz pierwszy na
żywo widziałem go na targach CES w Las Vegas. Natomiast wczoraj, tj.
25.04.2022, miałem okazję sprawdzić, jak działa w praktyce na szczycie
jednego z najwyższych budynków w Warszawie i w Europie. Sam prywatnie użytkuję Samsunga Jet 90, więc miałem też bezpośrednie porównanie. Zrozumienie koncepcji Samsunga w podejściu do tego urządzenia
pozwala rzeczywiście się nim zachwycić.
Po pierwsze design – Bespoke Jet występuje aktualnie w trzech wariantach kolorystycznych – bieli, czerni (graficie) oraz ciemnej, butelkowej
zieleni. Design to przede wszystkim stacja ładująco-czyszcząca, która
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jest sporych gabarytów, lekko wisi w powietrzu i ma elegancką, ryflowaną obudowę. Taka konstrukcja sprzętu sprawia, że naprawdę możemy
go ulokować w rogu dużego salonu, gdzieś na boku kuchni, a nie kryć
go po szafach. Zwłaszcza że często po prostu nie mamy takiej szafy,
schowka, gdzie możemy go schować. Tu, nawet jeśli jest on wyeksponowany, to wyglądać będzie estetycznie, a nie tak jakbyśmy zapomnieli go
schować przed gośćmi, wcześniej pośpiesznie sprzątając. Dla mnie jako
estety jest to szalenie istotne. Zwłaszcza mając świadomość tego, że przy
obecnych cenach mieszkań i często nieprzemyślanych przez deweloperów układach funkcjonalnych, na takie rzeczy jak odkurzacz po prostu
nie ma miejsca. I tu pojawia się Bespoke Jet.
Druga istotna kwestia to stacja ładująco-czyszcząca. Coś, co staje się już
standardem w przypadku robotów odkurzających i pozwala zapomnieć
o ich obsłudze przez wiele miesięcy teraz trafia bezpośrednio do odkurzacza. W przypadku Samsung Jet 90 było to dodatkowe opcjonalne
akcesorium. Nawet dostałem je w promocji przy zakupie w elektromarkecie. Problem w tym, że jest mało praktyczne z racji konieczności
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wygospodarowania dodatkowego miejsca,
odczepiania odkurzacza od rury. Tutaj
mamy takie rozwiązanie all-in-one. Po
sprzątaniu odkładamy odkurzacz na stację
i pojemnik się opróżnia. Później wystarczy
wyrzucić dwulitrowy worek na przykład raz
na kwartał. Dzięki temu nie mamy zupełnie
do czynienia z brudem, nie kurzymy nad
śmietnikiem ponownie etc. Jest to doskonałe dla alergików, ale też ogólnie dość
przemyślane i praktyczne.
Pod względem użytkowym Bespoke Jet jest
już bardzo zbliżony do Jet 90. Mamy praktyczny system mocowania końcówek (które
otrzymały osobny stojak z opcją ładowania
dodatkowej baterii). Zbiornik można łatwo
rozebrać, przemyć, filtry w odkurzaczu
i w stacji czyszczącej łatwo wymienić czy
wyczyścić. Podobnie jest z czyszczeniem
szczot. Akumulatory również są na wierzchu
i można je podmieniać, aby wydłużyć czas
sprzątania (na jednym ładowaniu odkurzacz
pracuje do godziny). Łatwo wymienialne
akumulatory i łatwość konserwacji sprawiają też, że kupujemy drogi odkurzacz, ale
posłuży on nam przez lata, a nie po roku czy
dwóch stanie się kolejnym elektrośmieciem.
Niestety największym mankamentem
Bespoke Jet jest cena zaczynająca się od
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3500 zł. Modele odkurzacza występują w wielu konfiguracjach z dostępem do różnych końcówek na start. Te można też dokupić opcjonalnie
jako akcesoria. Wśród nich jest na przykład ciekawa końcówka mopująca
z dozownikiem na wodę.
Jestem zwolennikiem posiadania trzech odkurzaczy w domu – centralnego, robota odkurzającego i odkurzacza pionowego. Bespoke Jet
doskonale wpisuje się w ten ekosystem. Ale też w przypadku wielu
mieszkań może być jedynym rozwiązaniem. Jego skuteczność, praktyczność, styl rekompensują wysoką barierę wejścia w produkt.
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Michael J. Fox,
„Nie ma jak przyszłość”
O niektórych chorobach się mówi głównie dlatego, że ktoś znany
zdecydował się ujawnić, że właśnie na taką chorobę cierpi. W przypadku
Michaela J. Foxa trudno odnieść wrażenie, że on „cierpi” na parkinsona.
Czytając jego książkę „Nie ma jak przyszłość” dowiadujemy się bowiem
tego, że parkinson w jego przypadku stał się powodem, by optymistycznie
spojrzeć na życie, a nie staczać się w otchłań cierpienia teraźniejszości.
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Zapytam retorycznie: kto nie lubi Michaela J. Foxa? Proszę natychmiast
przestać czytać, jeśli zaliczasz się do tego grona! Jestem zagorzałą fanką
tego aktora, jego dokonań zarówno aktorskich, jak i producenckich
i wreszcie społecznego zaangażowania w popularyzowanie wiedzy na
temat choroby Parkinsona i wspierania osób nią dotkniętych. No dobrze,
gigantyczna w tym rola trzech części „Powrotu do przyszłości”, ale po przeczytaniu książki odnoszę wrażenie, że patrząc na Michaela J. Foxa przede
wszystkim przez pryzmat roli Marty’ego McFly, wyrządzamy mu krzywdę.
Niedaleko jednak pada Fox od McFlya… Bohater „Powrotu do przyszłości”
zawsze wydawał mi się radosnym chłopakiem. I taki obraz rysuje się samego
Foxa po przeczytaniu książki. To gość, który w zasadzie otwarcie przyznaje
się, że parkinson stał się jego wybawieniem. Dzięki chorobie odmienił swoje życie – brzmi banalnie, prawda?

Zapytam retorycznie: kto
nie lubi Michaela J. Foxa?
Proszę natychmiast przestać czytać, jeśli zaliczasz
się do tego grona!

Ale jakże jest to prawdziwe… „Zamierzałem bowiem
ciężko pracować nie tyle po to, by stać się dawnym sobą,
ale by stać się swoją nową, lepszą wersją” (s. 20).
Co można byłoby wymienić wśród działań, które faktycznie wprowadziły Michaela J. Foxa do elitarnego
grona 100 osób, których „siła, talent lub postawa
zmieniają świat” wg magazynu „Time” w 2007 roku?
Przede wszystkim publiczne ogłoszenie, że choruje na
parkinsona (1998). Podejmowanie wyzwań aktorskich

pozwalających mu przyjąć zupełnie nową optykę: „aktora z niepełnosprawnością” (s. 42), wyznaczając tym samym szlak kolejnym osobom
z niepełnosprawnościami lub osobom odbiegającym od dotychczas
dominujących typów przed kamerą. Powołanie do życia fundacji swojego imienia, wspomagającej finansować badania nad chorobą i leczeniem. Odważne komunikowanie o stanie zdrowia i godne podziwu
wycofanie się (ponowne) z kariery aktorskiej w 2020 roku, gdy objawy
parkinsona okazały się przeszkodą nie do pokonania (problemy z mową).
To te „wielkie” rzeczy. A jednocześnie w książce opisuje takie nieco
„mniejsze” rzeczy, które powodują, że mam ochotę czytać o przyszłości
tego człowieka jeszcze więcej i chciałabym inspirować się jego postawą
jeszcze bardziej. To choćby fragment, w którym opisuje, jak nauczył się
grać w golfa po czterdziestce, chorując na parkinsona. Rety, chciałabym
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z takim entuzjazmem, dystansem i pokorą opisać naukę pływania kraulem, którą niedawno podjęłam!
Pozostawiam Wam, czytelnicy, radość z czytania rozdziału poświęconego
kręceniu części filmu „Przygody nieuleczalnego optymisty” w Bhutanie,
kraju, który ma Ministerstwo Szczęścia Narodowego Brutto. We mnie pozostaje poczucie, że to autor tej książki jest miernikiem szczęścia, nawet swoistym wzorcem poziomu szczęścia. Mogę powiedzieć, że dzisiaj czuję się
jak Michael J. Fox. Lub jak dwóch Foxów (!!!). Nakręca mnie ta książka, nie
ukrywam tego. Czuję, że skoro jemu się udało tyle przeszkód pokonać, to
i ja mogę stać się nieuleczalną optymistką. Ja też mogę popatrzeć w przyszłość raczej niż wstecz i z pełną parą ruszyć w dalszą część życia.
Pozostawiam Was z jeszcze takim cytatem z książki, który zostanie ze mną
na dłużej i być może pomoże mi przewartościować różne potrzeby: „Nie
tęskniłem do ról pierwszoplanowych. Cały czas mam w pamięci hollywoodzką przypowieść, która wyjaśnia różnicę między niskim aktorem i niskim
gwiazdorem filmowym. Aby wydać się wyższym na planie, niski aktor staje
na skrzynce, natomiast niski gwiazdor filmowy każe całej reszcie wskoczyć
do rowu. Tymczasem ja odkryłem proste przyjemności siedzenia w rowie,
gdzie próżność nie ma żadnej wartości” (s. 45).
No więc jak, kto wskakuje ze mną do rowu, w którym już czeka Michael J. Fox?
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37 cm oszałamiającego dźwięku Dolby Atmos
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Polk Magnifi Mini AX

36,6 × 7,9 × 10,4 cm – takie są wymiary soundbara Polk Magnifi Mini AX.
Generalnie małe soundbary Polka w tej ultrakompaktowej obudowie
już znamy, ale najnowsza wersja AX to kolejny istotny krok do tego,
aby cieszyć się najważniejszymi standardami dźwięku i rzeczywiście je
słyszeć. Polk Magnifi Mini AX może być wyjątkowym rozwiązaniem dla
fanów dźwięku mających mało miejsca.
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Polk podkreśla, że inżynierowie firmy pracują nad technologiami audio już
od 50 lat. Bez wątpienia to jedna z tych cenionych i szanowanych marek
na rynku audio. Producent ma do zaoferowania kilka niebanalnych produktów, w ostatnich latach przede wszystkim w kategorii soundbarów.
Rodzinka głośników Mini już wcześniej robiła wrażenie, a model AX otrzymał to, na co wszyscy czekali, wsparcie dla Dolby Atmos i DTS:X.
Ten soundbar jest wręcz kieszonkowy, wymiarami bardziej przypomina
głośnik Bluetooth niż soundbar. A jednak jest to pełnowartościowy soundbar ze złączem HDMI, portem optycznym, a nawet wejściem AUX. W praktyce oznacza to, że podłączymy go do starszych modeli telewizorów, do
każdego współczesnego TV, ale też możemy podpiąć go chociażby pod gramofon, wykorzystując wejście AUX. Na pokładzie jest Wi-Fi ze wsparciem
dla AirPlay2, Spotify Connect i Google Chromecast oraz połączenie Bluetooth 5.0. To sprawia, że mówimy o sprzęcie uniwersalnym, przewyższającym
możliwościami i wyposażeniem wiele innych soundbarów. A to wszystko
przy cenie 2199 PLN.
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Z wymiarami jest jeden haczyk. Oprócz
soundbara w pudełku znajdziemy też
subwoofer. Ten jest już znaczących rozmiarów. Ale specyfika głośnika niskotonowego sprawia, że możemy go umieścić
w dowolnym miejscu w pokoju, gdzie
mamy gniazdo elektryczne i jest to nie
dalej niż 9 metrów od soundbara. Jednak
subwoofer można umieścić naprawdę tak,
by nie przeszkadzał. Natomiast sam głośnik, który jest na widoku i często zajmuje
miejsce, jest malutki. Można go postawić
na szafce czy gdzieś w ramach całej zabudowy ściany.
Pamiętajmy, że co do zasady Magnifi
Mini AX będzie wyborem dla posiadaczy
małych mieszkań, kawalerek, nietypowych
pokoi. Ktoś może chcieć mieć nawet 65lub 75-calowy telewizor albo wysuwany
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ekran projekcyjny, ale nie może sobie pozwolić na większy sprzęt audio i tu
rozwiązanie Polka jest idealne.
Magnifi Mini AX dostarcza naprawdę potężnego, immersyjnego dźwięku,
gdzie jesteśmy w stanie poczuć przestrzeń, bas, a nawet wysokość dźwięku,
co jest szalenie istotne przy dźwięku obiektowym. Magnifi Mini AX wspiera
zarówno Dolby Atmos, jak i DTS:X, czyli spokojnie odtworzy utwory z serwisów streamingowych, konsol do gier, ale też filmów zgromadzonych na
płytach Blu-ray i UHD Blu-ray. Kompaktowo, ale kompleksowo.
Współczesna „rewolucja” w rynku urządzeń audio jest czymś wspaniałym
dla użytkowników ze względu na demokratyzację dobrego czy bardzo
dobrego dźwięku. Nie jesteśmy skazani na typowe zestawy stereo i kina
domowego. Każdy może wybrać rodzaj urządzenia, sposób podłączenia
wedle założeń aranżacyjnych swojego pomieszczenia, budżetu i oczekiwań. Jednocześnie duża konkurencja wprowadza różnorodność rozwiązań
i dążenie do jak najlepszych efektów audio na każdym poziomie. Polk
Magnifi Mini AX jest tego najlepszym dowodem, przenosząc przestrzenny,
obiektowy dźwięk do rozwiązania o naprawdę niewielkich gabarytach.
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Bang & Olufsen Beosound Explore
– kompakt klasy premium
Gdy postanowimy rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale
w samotności lubimy posłuchać muzyki, Beosound Explore będzie
dla nas dobrym towarzyszem. Nie ulegnie złej pogodzie, a przy
tym wytrzyma na baterii na tyle długo, że przetrwamy nawet
weekend bez prądu.
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Producenci audio z najwyższej półki
rzadko wprowadzają do oferty przenośne
głośniki. To mało prestiżowy produkt, na
dodatek skazany na pewne kompromisy.
Rozmiar obudowy znacząco ogranicza
możliwe do zastosowania przetworniki,
a konieczność wzmocnienia i uszczelnienia jej dodatkowo utrudnia zaprojektowanie takiego urządzenia i odbija
się negatywnie na jego wyglądzie. Mimo
to Bang & Olufsen postanowił pójść
w tę stronę, a efekt pracy firmy okazał
się więcej niż zadowalający. Beosound
Explore jest wielkości sporego kubka,
dzięki czemu idealnie mieści się w dłoni.
Korpus zrobiono z aluminum, a górę i dół
pokryto gumowatym tworzywem. Czyni
to go stabilnym na wielu powierzchniach,
jest też bardzo solidny. Do sterowania
wykorzystuje pięć fizycznych przycisków
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na górze obudowy, do ładowania i podłączenia do źródła dźwięku służy natomiast
USB-C umieszczone przy dolnej krawędzi. Dioda obok portu sygnalizuje stan
naładowania baterii, a ta na górze, obok
przycisku parowania pokazuje, czy głośnik
jest włączony. Na naszym rynku Beosound
Explore występuje w trzech wersjach kolorystycznych, ale aplikacja zdradza, że jest
ich ogólnie pięć. Niezależnie od koloru,
urządzenie wygląda świetnie, design jest
surowy, ale wyróżniający się.
Producent zwrócił dużą uwagę na mobilne
aspekty korzystania z urządzenia. Głośnik
ma pasek, który może służyć za uchwyt
lub zaczep, w komplecie mamy też karabińczyk. Obudowa jest wodoszczelna
i choć port USB-C nie ma żadnej osłony,
to wytrzyma zanurzenie w wodzie na
głębokość metra przez 30 minut (stopień
ochrony to IP67). Żebrowana konstrukcja
również nie jest bez znaczenia, bo dzięki
niej urządzenie lepiej trzyma się w dłoni.
Trochę gorzej wypada waga: 637 g to już
sporo, choć jakość brzmienia to wynagradza. Beosound Explore ma kształt walca
o średnicy 81 mm i wysokości 124 mm,
jest więc naprawdę kompaktowy. Bateria głośnika działa według producenta
27 godzin i ładuje się do pełna w dwie.
Realnie czas pracy może być dłuższy,
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szczególnie przy cichym odsłuchu. Do obsługi
urządzenia wykorzystywana jest aplikacja na
smartfona. Jej możliwości ograniczają się do
podstawowego sterowania odtwarzaniem,
zmiany korekcji dźwięku, podglądu dokładnego poziomu naładowania akumulatora oraz
sparowania dwóch Beosound Explore w parę
stereo. Tej ostatniej funkcji nie sprawdziłem,
bo dostałem tylko jeden egzemplarz do przetestowania. Oczywiście mamy tu korektor
dźwięku Beosonic, a więc wybór charakteru
brzmienia na kołowym wybieraku – nikt
dotąd nie rozwiązał tego lepiej.
Do komunikacji ze źródłem dźwięku Beosound Explore wykorzystuje Bluetooth w standardzie 5.2 lub połączenie USB-C. Głośnik
jednocześnie się wtedy ładuje, niweluje to
też ryzyko zakłóceń. Sprawdziłem to z iPadem Pro, działa bezbłędnie. W przypadku
Bluetooth urządzenie obsługuje wyłącznie
kodek SBC, jednak przy tak małym głośniku
różnica względem AAC czy aptX byłaby mało
słyszalna (o ile w ogóle dałoby się ją odnotować). Urządzenie ma dwa pełnozakresowe
przetworniki o średnicy 1,8 cala i rozsyła
dźwięk symetrycznie w każdą stronę. Brzmieniu niczego nie brakuje – góra jest czysta, środek wyraźny i z dobrą separacją, a bas potrafi
mocno uderzyć. Z całą pewnością jest to najlepszy przenośny głośnik, jakiego używałem.
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Jednocześnie jest też najdroższy, ale tego
raczej można było się spodziewać.
Jeśli kupujesz przenośny głośnik wielkości
kubka i płacisz za niego 1000 zł, to chcesz,
by brzmiał dobrze. I Beosound Explore
dokładnie to robi, a przy okazji wygląda
świetnie. Lista jego funkcji nie jest przesadnie długa, niemniej nie musi taka być
– w tak kompaktowym i jednak wyspecjalizowanym urządzeniu odporność na
warunki zewnętrzne i mocna bateria są
priorytetowe, a wszystko ponad to stanowi jedynie miły dodatek.

Bang & Olufsen Beosound
Explore 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo dobre brzmienie
• trwała i ładna obudowa
• mocna bateria
Minusy:
• spora waga
Cena: 949 PLN
Do kupienia w:
Top Hi-Fi & Video Design

AUDIO
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Fidelio

– klasa dźwięku sama w sobie
W 2020 roku marka Philips TV & Sound zrobiła najlepsze, co można
zrobić dla rynku audio – wskrzesiła serię produktów Fidelio. Fidelio to
marka sama w sobie. Widzisz tę nazwę i wiesz, że możesz spodziewać się
najwyższej jakości dźwięku. Po powrocie te produkty dostarczają dokładnie
to samo i wręcz wyznaczają nowe ścieżki dla produktów premium. Szukasz
soundbaru, słuchawek nausznych, a może prawdziwie bezprzewodowych?
Takie produkty sygnowane Fidelio z pewnością znajdziesz.
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Fidelio na przestrzeni lat przyzwyczaiło nas do wysokiej jakości audio. To
produkty, które od zawsze charakteryzowały się atrakcyjnym wzornictwem,
przemyślanymi rozwiązaniami, doskonałym dźwiękiem, a jednocześnie były to
rozwiązania skierowane do dość szerokiego grona odbiorców. Fidelio jest serią
premium w ramach marki Philips TV &
Sound, ale wciąż z ceną, która nie czyni
tego produktu niedostępnym.
Fani kina domowego z pewnością już
kojarzą soundbar Philips Fidelio B97.
To niezwykła konstrukcja, pozwalająca
cieszyć się prawdziwie przestrzennym
dźwiękiem, w tym dźwiękiem Dolby
Atmos. W Philips Fidelio B97 mamy do
czynienia z belką grającą i subwooferem, ale gdy chcemy zrobić sobie seans
z tylnymi głośnikami, wystarczy odłączyć
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krańcowe części soundbara i umieścić za kanapą. W efekcie bez kabli
mamy system dźwięku 7.1.2. W dodatku to soundbar, który jako jeden
z nielicznych na rynku oferuje bardzo bogate i przyjemne dla ucha
brzmienie. Sprzęt świetnie też uwypukla dialogi, gdy tak go ustawimy,
a subwoofer daje naprawdę potężne efekty.
Fidelio to też klasyczne słuchawki w najnowszych odsłonach. Model
Philips Fidelio L3 nie tak dawno miałem przyjemność testować na
łamach iMagazine. To wygodne nauszne słuchawki bezprzewodowe
z cyfrową redukcją szumu. Sprzęt cechuje się bardzo wysublimowanym,
klasycznym i uniwersalnym designem. Pozwala cieszyć się wysokiej
jakości dźwiękiem. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że to słuchawki
o brzmieniu aspirującym do audiofilskiego, a wyceniane znacznie poniżej 1000 zł. W Philips Fidelio L3 właśnie atrakcyjny jest stosunek ceny
do możliwości i jakości wykonania. Klient, nie wydając zbyt dużej sumy,
ma poczucie, że został dopieszczony już w momencie wyjmowania
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słuchawek z pudełka, a gdy podłączy je do źródła dźwięku, jest tylko
lepiej. To taki produkt dobrej klasy do codziennego użytkowania chociażby w transporcie publicznym czy w biegu.
Produktem flagowym, crème de la crème w portfolio Fidelio, są słuchawki Philips Fidelio X3. Tymi słuchawkami na łamach iMagazine
zachwycał się w 2021 roku Paweł Hać. To model dla zwolenników klasycznych źródeł sygnału audio, porządnego domowego audio z niezłego
wzmacniacza, z płyt winylowych etc. Słuchawki są stricte przewodowe
i zgodnie z hasłem producenta są przeniesieniem sali koncertowej
wprost do naszych uszu.
Klasyka i nowoczesność muszą iść w parze we współczesnych produktach audio. Te marki, które tego nie zrozumiały, nie są już na rynku
obecne. Natomiast Philips wie, jak wyglądają rynkowe trendy i dlatego
obok wspomnianych wcześniej oferuje też słuchawki Philips Fidelio
T1, czyli model prawdziwie bezprzewodowych słuchawek (TWS). Charakteryzują się hybrydową redukcją szumów, oferują bogaty, naturalny
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dźwięk, jaki znamy z innych produktów
audio Fidelio, a przy tym mają atrakcyjne
wzornictwo wyróżniające je na tle innych
słuchawek bezprzewodowych.
Recenzja słuchawek Philips Fidelio T1
jeszcze w tym miesiącu pojawi się na
naszej stronie internetowej, więc śledźcie
nas uważnie. Warto też zwrócić uwagę
na to, że Philips nabiera wiatru w żagle,
jesienią pojawią się kolejne produkty
audio, w tym system bezprzewodowych
głośników kina domowego, które zostały
już nagrodzone za design renomowaną
nagrodą Red Dot. Dzieje się i to słychać!
Zwłaszcza gdy zanurzymy się w dźwięk
płynący z rozwiązań Fidelio.

ONE CASE

TO RULE THEM ALL
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n
fot. Iwona i Wojtek Pietrusiewiczowie
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To pierwszy smartfon, który zastąpił mi na wakacjach pełnoklatkową
lustrzankę.

Wstęp
Od paru lat powtarzam, że Samsung wyprzedza iPhone’a pod wieloma
względami, jeśli chodzi o fotografię. Dla mnie główną zaletą serii Galaxy
jest jej wszechstronność. Jeśli komuś nie przeszkadza, że ma gigantyczny
smartfon z 6,8-calowym ekranem, a zdaje się, że większość od lat preferuje takie rozmiary, to w komplecie otrzyma cztery aparaty na plecach
i jeden 40 MP selfie. Do dyspozycji otrzymujemy 12 MP ultraszeroki kąt,
108 MP szeroki kąt, oraz dwa 10 MP teleobiektywy (3 × i 10 × optyczny
zoom). Technologia hybrydowego zoomu pozwala dodatkowo na 30 ×
i 100 × przybliżenie fotografowanego obiektu.
Na kolejnych stronach znajdziecie wiele przykładów różnych zdjęć,
w których staram się zwrócić Waszą uwagę na pewne kwestie na nich
uchwycone. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że te zdjęcia są prosto z aparatu, zmniejszone oraz skompresowane jedynie na potrzeby magazynu
i nie zawierają żadnych korekt kolorów ani innych modyfikacji. Dodam

SPRZĘT

97

jednocześnie, że w tym roku zdjęcia w końcu są mniej kontrastowe niż
w poprzednich latach, dzięki czemu można je bardzo ładnie podciągnąć
do oczekiwanego efektu, jeśli ktoś ma taką potrzebę. To zdecydowanie lepszy kompromis, bo kontrast łatwo zwiększyć, ale zmniejszyć już
niekoniecznie.
Podczas wyjazdu dodatkowo i przy okazji, nie wiedząc za bardzo, co
z tego powstanie, uwieczniałem różne sceny z życia w formacie ruchomym. Wszystko było kręcone w 4K przy 30 fps, w optymalnym dla mnie
formacie (S22 Ultra wspiera nagrywanie aż do 8K) i muszę powiedzieć, że
poprawa rokroczna w S22 Ultra w możliwościach wideo została przez wielu
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pominięta, a jest zauważalna i warta zaznaczenia. Wynikowy kilkuminutowy „teledysk” znajdziecie na naszym YouTubie, pokazujący zachowanie
aparatu w różnych sytuacjach, również takich, gdzie robię rzeczy, których
nie powinienem (np. nagrywanie wideo podczas marszu po plaży).
Zapraszam!

P r ze j d ź d o f o t o re l a c ji
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GlucoActive

– życie bez nakłuwania palca
Wielu cukrzyków mierzy poziom glukozy znacznie rzadziej, niż
wynika to z medycznych zaleceń. Powodów może być wiele – brak
systematyczności, niepraktyczność lub niewygoda związana ze
stosowaniem tradycyjnego glukometru, czy wreszcie stan wypalenia
cukrzycowego.
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Mimo że na rynku są dostępne nowoczesne urządzenia półinwazyjne, które
znacząco poprawiają jakość życia cukrzyków, dostęp do nich wciąż jest utrudniony, a tego typu rozwiązania nie zawsze podlegają refundacji. W efekcie
sam koszt bezbolesnego pomiaru glukozy może wynosić nawet 1000 złotych
miesięcznie. Polski start-up GlucoActive chce zmienić tę sytuację.
Wielu cukrzyków nie jest świadomych tego, że codziennie powinni dokonywać serii pomiarów, aby monitorować stan swojego organizmu. Często
skarżą się jednak na uciążliwości związane z codziennym nakłuwaniem
palca i drobiazgowym, ręcznym prowadzeniem notatek z wynikami. Pominięcie kilku pomiarów wpływa jednak na rzetelność wyciąganych wniosków i może utrudniać leczenie.
Do popularyzacji tzw. półwinazyjnych lub bezinwazyjnych (a więc niewymagających ani nakłuwania palca, ani kontaktu z żadnym z płynów
ustrojowych) metod pomiaru glukozy niezbędne jest wsparcie organów państwowych, aby były one dostępne dla jak najszerszego grona
potrzebujących.
– Jak pokazuje praktyka, brak refundacji takich rozwiązań lub ograniczona refundacja np. kwotowo albo ze względu na wiek pacjenta,
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wpływa na ich znacznie wolniejszą popularyzację na świecie. A szkoda,
bo technologie te nie tylko ułatwiają codzienne życie diabetyków,
ale też przyczyniają się do promocji profilaktyki cukrzycy – tłumaczy
Robert Stachurski, prezes GlucoActive, polskiego start-upu pracującego
nad bezinwazyjnym glukometrem.

Cena za lepszą jakość życia
Jak potwierdzają branżowe raporty, stosowanie nowoczesnych systemów monitorowania glikemii znacząco poprawia skuteczność, jakość
oraz bezpieczeństwo opieki nad cukrzykiem. Już w 2021 roku eksperci
z Modern Healthcare Institute wskazywali, że tego typu urządzenia
półinwazyjne (wyposażone w elektrodę, za pomocą której badany jest
poziom glukozy w płynie śródtkankowym) mogłyby być finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, m.in. dzięki wykorzystaniu wpływów
z opłaty cukrowej, wprowadzonej w Polsce na początku ubiegłego roku.

Wysokość pozyskanych w ten sposób środków szacuje się bowiem na
2,7 miliardów złotych rocznie. To znacznie więcej niż wynosi w tej chwili
wartość całego rynku glukometrów w Polsce.
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Codzienność jednak rozmija się z tymi postulatami. Obecnie w Polsce systemy Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) są refundowane wyłącznie
dla osób z cukrzycą typu 1, pod warunkiem nieprzekroczenia 26. roku życia.

Z kolei czujniki FGM, które nie działają w sposób w pełni zautomatyzowany, są dostępne dla dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w wieku 4-18 lat.
To oznacza, że dorośli cukrzycy często są pozostawieni bez wyboru, jako że
dla wielu nich jedynym dostępnym budżetowo rozwiązaniem pozostaje tradycyjny glukometr paskowy. Tymczasem każdy z nas powinien mieć dostęp
do nowoczesnych rozwiązań, bez względu na wiek czy sytuację finansową.

W Europie Zachodniej portfel cukrzyka jest
mniej nadwyrężony
W innych krajach Europy sytuacja cukrzyków wydaje się bardziej komfortowa. W państwach takich jak Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy czy Norwegia od wielu lat obowiązuje pełna refundacja dla wszystkich osób, które
muszą regularnie dozować sobie insulinę. W praktyce oznacza to, że nowoczesna profilaktyka dostępna jest dla pacjentów praktycznie za darmo.
W niektórych państwach, podobnie jak w Polsce, istnieją pewne ograniczenia, np. dotyczące typu cukrzycy, wieku chorego lub innych okoliczności
towarzyszących (na przykład w Holandii systemy monitorowania glikemii
są finansowane z ubezpieczenia w przypadku osób poniżej 18. roku życia,
z wysokimi poziomami glukozy lub ciężarnych).

Przeprowadzone badanie wykazało, że pierwszorzędowy cel badania został spełniony. Urządzenie wykazuje wysoką liniową korelację w oznaczeniu glukozy za
pomocą urządzenia GlucoStation (GS-1) z komercyjnymi wynikami laboratoryjnymi.
Odchylenie od normy ISO nałożonej na dopuszczone do użytku glukometry inwazyjne w przypadku urządzenia GlucoStation (GS-1) jest niewielkie.
Liczba wyników, dla których uzyskano zgodność stężenia glukozy wyznaczonego
laboratoryjnie ze stężeniem określonym na podstawie serii danych zebranych przy
użyciu urządzenia spektrometrycznego GS-1 wyniosła 97,7% (wartości z zakresu 3''
z przedziałem ufności P<0.05).
Najważniejszym drugorzędowym celem badania jest określenie średniego błędu
oszacowania (dokładności pomiarowej), który w przypadku urządzenia GS-1 wyniósł
7,1%, nie wliczając błędów grubych. Przeprowadzone badanie wykazało, że urządzenie może być stosowane zarówno u osób zdrowych i chorych, gdyż w obu grupach
korelacja jest spełniona.
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Nie wszędzie na świecie sytuacja jest jednak tak dobra, jak w Europie
Zachodniej – mowa nawet o krajach wysokorozwiniętych, takich jak na
przykład Stany Zjednoczone. W USA cena samej insuliny od lat rośnie
w tempie ok. 15 proc. rocznie. W efekcie jedna fiolka niezbędnego dla

milionów Amerykanów hormonu kosztuje od 175 do nawet 300 dolarów,
przy czym znaczna część pacjentów cukrzycowych potrzebuje minimum
2-3 fiolek miesięcznie. O refundacje niezwykle trudno, gdyż w większości
zależą one od posiadanego przez dorosłego człowieka ubezpieczenia od
pracodawcy. Jednak 31 marca amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała akt prawny, który może zmienić sytuację poprzez ograniczenie
kosztu jednej fiolki insuliny do maksymalnej wysokości 35 dolarów. Aby

prawo weszło w życie, musi jeszcze uzyskać poparcie w Senacie.
Tymczasem dorosły chorujący na cukrzycę Polak może wydawać na badanie się i leczenie nawet do 1200 zł miesięcznie. Ta kwota obejmuje m.in.

wkłucia, strzykawki, pompy insulinowe, glukometry, paski glukozowe czy
zabiegi. Już w 2019 roku dla większości zdiagnozowanych pacjentów takie
wydatki stanowiły nawet do 10 proc. rodzinnego budżetu.

Polacy pracują nad glukometrem bez kłucia
W GlucoActive, wrocławskim start-upie, trwają prace nad odpowiedzią
na wyzwania nie tylko polskich pacjentów. GlucoStation to pierwszy na
świecie przebadany w warunkach klinicznych bezinwazyjny glukometr,
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który będzie poddany komercjalizacji – a więc będzie w zasięgu
kosztowym szerokiego grona pacjentów. Produkt będzie stanowić
atrakcyjną alternatywę zarówno dla glukometrów paskowych,
jak i rozwiązań półinwazyjnych. Spełniając rygorystyczne normy,
urządzenie dostarczać będzie dokładne wyniki pomiarów bez
konieczności nakłuwania ciała i pobierania jakichkolwiek płynów
fizjologicznych. Sprzężona z urządzeniem aplikacja automatycznie zapisze zaś mierzone parametry i poinformuje użytkownika
o potencjalnie niepokojących rezultatach. Co istotne, zakup
takiego urządzenia będzie wydatkiem jednorazowym. Nie ma
więc mowy o dokupowaniu pasków, igieł czy sensorów.
– Stacjonarne urządzenie GlucoStation może trafić do sprzedaży już na początku 2023 roku. Aby jego zakup nie był zbyt
dużym obciążeniem dla domowego budżetu, planujemy
także wprowadzenie sprzedaży ratalnej bądź abonamentowej. Równolegle będziemy prowadzić rozmowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Wszystko po to, aby pierwszy na świecie
bezinwazyjny glukometr medyczny mógł być refundowany
dla polskich pacjentów – podsumowuje Robert Stachurski
z GlucoActive.
Obecnie trwają prace nad finalną konfiguracją GlucoStation. Finalna wersja nowego urządzenia zostanie zaprezentowana w połowie tego roku.
– Aktualnie już mamy wersję beta aplikacji na iOS i Android plus
oczywiście firmware urządzenia. Pracujemy też wraz z partnerami nad przyszłym połączeniem naszych urządzeń z zewnętrznymi platformami telemedycznymi (innych firm). Nasza aplikacja
mobilna połączona jest z urządzeniem za pomocą Bluetooth,
przez co wszystkie pomiary wykonywane aktualnie na stacji
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(a w przyszłości na urządzeniach wearable) zapisują się w pamięci telefonu, skąd można zobaczyć historię pomiarów, trendy wzrostu/spadku
cukru, można dodawać swoje notatki do wykonywanych pomiarów itd.

Cena detaliczna produktu
W przypadku jednorazowego zakupu producent wstępnie ustalił cenę na
ok. 1000 euro, czyli ok. 4,5 tys. zł.

Metoda pomiaru
Rozwiązanie GlucoActive wykorzystuje pomiar bezpośredni (spektroskopia
Ramanowska). Metoda ta mierzy bezpośrednio zjawiska fizyczne powiązane z obecnością cukru we krwi, dzięki czemu można jakościowo i ilościowo z dużą dokładnością zmierzyć cukier.
GlucoActive podjęło się zadania, aby spektrofotometr, który jest bardzo
uniwersalnym urządzeniem do badania wielu substancji, przekształcić
w urządzenie o ograniczonym spektrum działania, dzięki czemu stanie się
dostępne cenowo dla użytkowników końcowych.
W spektroskopii każda substancja ma swój unikalny tak zwany odcisk
palca. Świecąc więc światłem laserowym na roztwór - bo tak naprawdę
nasze ciało oprócz skóry jest zawiesiną ciał stałych - substancje będą
w różny sposób reagować z wiązką lasera, modyfikując ją i jej parametry.
Wiedząc jaki jest unikalny "odcisk palca" glukozy, czyli w jaki sposób zmieni
się światło laserowe, które przepuszczamy przez krew, jesteśmy w stanie
określić stężenie danej substancji.
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TP-LINK Deco X20-4G
– mesh i LTE w jednym

Korzystanie z internetu komórkowego w domu to dla coraz większej
liczby osób konieczność. Deco X20-4G nie tylko go obsługuje, ale
jednocześnie pozwala zbudować sieć w infrastrukturze mesh, a to już
rzadko spotykane połączenie.

SPRZĘT

107

W ubiegłym wydaniu recenzowałem TP-LINK Deco X50, czyli stacje dostępowe,
których konfiguracja i obsługa jest niezwykle prosta. Deco X20-4G wygląda i działa
bardzo podobnie, natomiast dodatkowy
modem LTE znacznie poszerza możliwości
urządzenia. W zestawie ze stacją dostajemy
zasilacz, kabel Ethernet oraz dwa łączniki
do podpięcia zewnętrznych anten GSM.
Obudowa wygląda podobnie do tej, jaką
mają inne urządzenia z rodziny Deco, choć
wykończona jest już trochę inaczej. To biały,
plastikowy walec o matowym wykończeniu na bokach i błyszczącej górze. Na dole
znalazła się dioda sygnalizująca stan pracy,
natomiast z tyłu mamy trzy porty Ethernet
i gniazdo zasilania. Ponadto za plastikową
zaślepką znalazły się dwa gniazda do podłączenia zewnętrznych anten. Kartę w formacie nanoSIM wkładamy od dołu, tam też
znalazł się przycisk do resetowania urządzenia. Obudowa jest dość wysoka, zdecydowanie wyższa niż wspomnianego X50 – ma
167 mm wysokości. Ogólnie jednak wciąż
sprzęt jest dość kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca dzięki pionowej obudowie.
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń
Deco, tak i X20-4G konfiguruje się wyłącznie za pomocą aplikacji na smartfonie.
Proces jest błyskawiczny i trwa minutę, jeśli
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tylko dodajemy stację do istniejącej sieci. X20-4G jest kompatybilne
ze wszystkimi innymi urządzeniami Deco, nawet tymi najstarszymi.
W przypadku konfigurowania nowej sieci zajmuje to trochę więcej
czasu z uwagi na konieczność wprowadzenia ustawień operatora (o ile
są wymagane) oraz ustalenie nazwy, hasła i typu uwierzytelnienia sieci
Wi-Fi. Tworzona sieć automatycznie jest ustawiana jako dwuzakresowa,
dopiero później w ustawieniach można to zmienić i ewentualnie rozdzielić. Na głównym ekranie aplikacji widoczne są od razu funkcje związane z obsługą LTE. Widoczna jest nazwa operatora, siła sygnału, a także
prędkość pobierania i wysyłania. Ponadto wyświetlane jest też zużycie
danych, można wybrać, czy pokazywane jest całkowite, czy jedynie
miesięczne zużycie (da się też zmienić jednostki, w jakich jest widoczne).
Istotną funkcją jest możliwość skonfigurowania limitu transferu oraz
powiązanie z nim powiadomień push w aplikacji lub SMS, o ile tylko
używana karta pozwala je wysyłać. Aplikacja pozwala wysyłać i odbierać
SMS samemu, co przydaje się na przykład do wysłania komend operatora. Nie ma natomiast obsługi kontaktów i kodów wpisywanych z klawiatury numerycznej.

X20-4G konfiguruje się wyłącznie za pomocą aplikacji na
smartfonie.

Funkcje urządzenia są pogrupowane w aplikacji intuicyjnie, do wyboru
mamy ustawienia Wi-Fi, transmisji danych, SMS, czarną listę, aktualizacje, WPS oraz zarządzanie (czyli przypisanie administratora do sieci).
Znajdują się tu właściwie wszystkie funkcje, które występowały w innych
urządzeniach Deco, od wyboru trybu pracy (oprócz routera i punktu
dostępowego mamy też modem), przez Fast Roaming i Beamforming, po
sterowanie diodami. Unikalnie dla X20-4G dostępne są też opcje zmiany
kodu PIN karty SIM, wybór trybu pracy sieci, roamingu danych, operatora
czy pasma. Oprócz tego Deco X20-4G oferuje pakiet HomeShield, obejmujący ochronę sieci domowej przed atakami z zewnątrz, rozbudowaną
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kontrolę rodzicielską i obszerne raporty.
Przez 30 dni można korzystać z niego bezpłatnie, później jednak wymaga już opłacenia subskrypcji.
Sporo nowości pojawiło się w Deco Lab
– strefie, w której pojawiają się eksperymentalne funkcje, takie jak tester prędkości
sieci czy narzędzie do jej optymalizacji.
W testerze pojawiła się minigra, która umila
czas podczas pobierania i wysyłania pakietów testowych, gdy w optymalizacji pojawia
się dużo danych, oprócz transferu, pingu,
informacji o sieci i usługodawcy widoczne
są tam też proste opisy, podsumowujące,
jak dobrze dana funkcja działa. Przykładowo
możemy przeczytać, że przy danej prędkości można komfortowo streamować filmy
w 1080p. Ciekawym dodatkiem jest funkcja
wykrywania kamer, wykorzystująca aparat
smartfona. Analizuje obraz z niego i na tej
podstawie określa, czy w pomieszczeniu
znajduje się takie urządzenie.
Na co dzień korzystam z sieci mesh zbudowanej na urządzeniach Deco, dlatego
dodanie X20-4G naturalnie rozszerzyło jej
zasięg. Komunikacja przebiegała bezbłędnie, nie miałem problemu z przełączaniem
między urządzeniami ani z prędkościami
transferu czy opóźnieniami. Przez większość
czasu używałem jednak urządzeń osobno,
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by sprawdzić działanie sieci bazującej na LTE. Okazało się, że wbudowana antena jest dość słaba; tam, gdzie mój smartfon z wyłączonym 5G
pokazywał pełny zasięg, wskaźnik X20-4G z kartą tego samego operatora nie przekraczał połowy skali. Odbijało się to na prędkości transferu,
aczkolwiek mniej, niż wskazywałby na to wyświetlany przez urządzenie
poziom sygnału. Połączenie było natomiast stabilne przez cały czas.
Dzięki obsłudze Wi-Fi 6 transfer wewnątrz sieci był bardzo szybki, natomiast w przypadku połączenia z internetem wąskim gardłem okazał się
transfer komórkowy. Niestety nie miałem zewnętrznej anteny do przetestowania, podejrzewam, że znacznie poprawiłaby zasięg, a tym samym
prędkość połączenia.
Możliwość zbudowania sieci mesh i wykorzystania jednocześnie sieci
komórkowej jako źródła internetu to unikalny zestaw cech. Deco X20-4G
dobrze sprawdza się w roli takiego punktu dostępowego, a łatwość konfiguracji i wygodny podgląd aktualnego zużycia energii czynią urządzenie
przyjaznym dla każdego użytkownika. Jedynym zauważalnym problemem
jest dość słaby zasięg wbudowanej anteny, a tym samym duże prawdopodobieństwo konieczności korzystania z dodatkowej, zewnętrznej.

TP-LINK Deco 		
X20-4G 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo wygodna aplikacja
• prosta konfiguracja
• kompatybilność ze wszystkimi
urządzeniami Deco
Minusy:
• słaba wbudowana antena
Cena: 1000 PLN

SPRZĘT

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

111

Xiaomi 12 Pro
– tanio już było

Xiaomi kojarzy się większości osób ze sprzętem, który jest znacząco
tańszy od konkurentów o podobnej specyfikacji. 12 Pro, czyli nowy
flagowiec tego chińskiego producenta, z pewnością nie należy do
tanich. Jego specyfikacja natomiast owszem, robi wrażenie, ale nie
pozwala mu się ot tak po prostu wyróżnić.
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Obecnie smartfony są do siebie bardzo podobne,
ale mimo tego Xiaomi udało się uczynić 12 Pro
nieco łatwiejszym do odróżnienia od innych
telefonów. Front to duża, zakrzywiona na bokach
tafla szkła z niewielkim oczkiem aparatu przy
górnej krawędzi. Aluminiowa, matowa ramka
zwęża się na bokach, co optycznie czyni urządzenie smuklejszym. Tył przykryto natomiast plastikowym, matowym panelem, który obserwowany
pod odpowiednim kątem lekko się mieni. Jest
również zaokrąglony, przez co łatwo wyślizguje
się z dłoni. W oczy rzuca się wyspa aparatów,
która jest duża, aluminiowa i ma wielkie oczko
głównego obiektywu. Pozostałe elementy są już
dość standardowe: gniazdo USB-C, fizyczny dual
SIM czy głośniki umieszczone na górnej i dolnej
krawędzi. Te są o tyle interesujące, że powstały
we współpracy z Harman Kardon, a ponadto są
podwójne: pod każdą z dwóch maskownic znajduje się para głośników nisko- i wysokotonowych.
Brzmią dobrze, potrafią odtworzyć przestrzeń,
aczkolwiek wciąż są zbyt małe, by mówić o wyjątkowej jakości dźwięku. Na górnej krawędzi mamy
też port podczerwieni, obecnie niemal niespotykany. Smartfon jest duży, ale nieprzesadnie ciężki
– waży 205 g. Jest cięższy na górze, czuć to wyraźnie, gdy trzyma się go w dłoni.
W zestawie z Xiaomi 12 Pro dostajemy nie tylko
kabel do ładowania, ale też naklejoną fabrycznie
na ekran folię, silikonowe etui oraz ładowarkę.
Ta oferuje skromne 120 watów mocy, czyli zdecydowanie więcej niż ta, która zasila choćby
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komputer, na którym piszę ten tekst. Xiaomi położyło w tym modelu duży
nacisk na szybkość ładowania. W trybie przyspieszonym, który odbija się
negatywnie na trwałości ogniwa, od 0 do 100% ładujemy telefon w 18 min.
Możemy to zrobić około 800 razy, zanim bateria znacznie pogorszy swoje
właściwości. To oczywiście robi wrażenie na papierze, ale rozsądniejszym
wyborem jest standardowy tryb, który potrzebuje na to samo jedynie
24 min – to wciąż bardzo szybko. Jeśli mamy odpowiednią ładowarkę
bezprzewodową, a więc taką o mocy 50 watów, telefon naładuje się nią
w 42 min. To również świetny wynik. Argumentem przeciw szybkiemu
ładowaniu jest też nagrzewanie się telefonu. W ustawieniach smartfona
mamy nawet podgląd temperatury baterii, który pozwala kontrolować
stan urządzenia. Xiaomi 12 Pro może też ładować bezprzewodowo inne
urządzenia, co przydaje się zwłaszcza do szybkiego zasilania akcesoriów.
Sam czas pracy na baterii jednak nie powala – pomimo sporej pojemności
równej 4600 mAh telefon działa przez jeden dzień intensywnego użycia.
Dwa dni są osiągalne, ale przy ograniczonym obciążeniu.
Niewątpliwą zaletą Xiaomi 12 Pro jest jego wyświetlacz. Ma przekątną
6,73 cala, a to już naprawdę dużo, obsługa jedną dłonią jest raczej niemożliwa (choć nie tyle ze względu na przekątną, ile na śliskość tylnego panelu).
Ma rozdzielczość 3200 × 1440 pikseli, obsługuje HDR10+, a dzięki technologii DotDisplay ma zużywać mniej energii – tego akurat nie sposób sprawdzić. To oczywiście AMOLED, więc czerń jest idealna, a kolory żywe, ale nie
są sztucznie podbite. Ekran ma zmienne odświeżanie, sięgające nawet 120
Hz, co więcej, próbkuje też dotyk z częstotliwością 480 Hz. Ma to ponoć
odzwierciedlenie w grach, ale nie byłem w stanie odczuć różnicy, grając
w PUBG (a to gra wymagająca precyzji i refleksu). Urządzenie obsługuje też
tryb always-on, choć domyślnie jest on wyłączony. W ekranie umieszczono
skaner odcisku palca, działający szybko i skutecznie. Znajduje się na optymalnej wysokości, nie jest zbyt nisko, jak w większości smartfonów.
Android w wydaniu Xiaomi wizualnie zbliża się trochę do iOS, jednak
ogólnie nakładka tego producenta nie jest ciężka i ma własny charakter.

Xiaomi nie przesadziło z liczbą obiektywów, poszło za to w jakość.
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Najbardziej podobnym rozwiązaniem do tego
w systemie Apple jest wysuwanie centrum sterowania z prawej strony górnej belki, a powiadomień z lewej, ponadto mamy też dostępne
sterowanie gestami (choć to występuje już
właściwie u każdego producenta). Możliwości
personalizacji są bardzo duże, od układu siatki
ikon, przez dostosowanie treści wyświetlanej na
always-on display, po zmianę animacji. Jedną
z przydatniejszych systemowych aplikacji jest
Panel Sterowania, który pozwala wyczyścić RAM,
usunąć śmieci czy sprawdzić stan zabezpieczeń.
W ustawieniach mamy też sekcję funkcji specjalnych, obejmującą znane już rozwiązania pokroju
pływających okien czy wyodrębnienia przestrzeni na aplikacje, przez tryb uproszczonego
interfejsu, po pomiar tętna za pomocą skanera
odcisku palca. Ten nie jest bardzo precyzyjny,
wynik różni się o kilka uderzeń w obie strony
względem Apple Watcha (który zapewnia precyzyjny pomiar tego parametru).
Zdecydowanie najbardziej rozbudowaną aplikacją w systemie jest aparat. To drugi po baterii
wyróżniający się element smartfona. Xiaomi
nie przesadziło z liczbą obiektywów, poszło za
to w jakość. Główny obiektyw szerokokątny ma
f/1.9 i jest połączony z matrycą Sony IMX707
1/28" o rozdzielczości 50 MP. Zbiera ona dużo
światła i ma to odzwierciedlenie w zdjęciach
wykonywanych po zmroku. Nawet bez użycia
trybu nocnego zdjęcia nie są zaszumione i mają
dobrze odwzorowane kolory, natomiast po
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przełączeniu się na ten tryb fotografie zyskują na szczegółowości (aczkolwiek mam wrażenie, że duża w tym zasługa AI). Kolejny obiektyw to ultraszeroki kąt o f/2.2 i kącie widzenia 115°. Ten również współpracuje z matrycą
o rozdzielczości 50 MP. Obiektyw w sposób widoczny zniekształca obraz
przy krawędziach, choć aberracje nie są duże. Ostatni z obiektywów
to tele, który oferuje dwukrotny zoom optyczny. Takie przybliżenie nie
robi już na nikim wrażenia, zwłaszcza we flagowym modelu, niemniej
na plus należy zaliczyć jasność tego obiektywu. Ma f/1.9 i też sparowano
go z 50-megapikselową matrycą. Z przodu mamy natomiast słabszy, ale
wciąż dobry aparat 32MP i f/2.45. Zdjęcia z Xiaomi 12 Pro cechują się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów w każdych warunkach, nie licząc
bardzo słabego światła. To, przy jak słabym świetle można jednak zrobić
dobrej jakości zdjęcie, robi wrażenie. Aparat oferuje wiele trybów robienia
zdjęć, ale nie ma żadnego, który nie pojawiłby się już wcześniej: od bardzo
rozbudowanego trybu profesjonalnego, przez portrety i panoramy, po
tryb automatyczny i nocny. Telefon umożliwia też nagrywanie wideo, i to
nawet w 8K i 24 FPS, choć sensowniejszym ustawieniem jest 4K i 60 FPS
(choćby z uwagi na znikomą popularność wyświetlaczy 8K). Dostępne jest
też filmowanie w zwolnionym tempie, z prędkością od 120 do aż 1920 FPS
(aczkolwiek wtedy rozdzielczość wynosi 720p). Podczas nagrywania smartfon dobrze radzi sobie z utrzymywaniem ostrości na wybranym obiekcie,
bardzo szybko też zmienia punkt ostrzenia.
Pisząc o 12 Pro, trudno nie wspomnieć o jego wydajności. Dzięki Snapdragonowi ósmej generacji wykonanemu w technologii 4 nm, a także GPU Adreno
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730 i 12 GB pamięci RAM, telefon działa doskonale płynnie. Nie udało się mi
go w żaden sposób wyraźnie spowolnić, natomiast podczas grania, nagrywania wideo czy ładowania wyraźnie się nagrzewa. Podczas zwykłej pracy tak
się na szczęście nie dzieje. Pamięć RAM można też rozszerzyć o dodatkowe 3
GB SWAP, ale wątpię, by wiele osób potrzebowało jej jeszcze więcej. Pamięć
ROM to z kolei 256 GB, bez możliwości rozszerzenia kartą micro SD. Nie
przeszkadza mi to, aczkolwiek szkoda, że na rynku nie ma modelu o wyższej
pojemności. Warto natomiast wspomnieć o obsłudze 5G, i to na obu kartach
SIM jednocześnie. Smartfon obsługuje wyłącznie fizyczne karty w formacie
nano, nie ma wsparcia eSIM. Podczas korzystania z urządzenia zwróciłem też
uwagę na wibracje haptyczne – działają świetnie, szkoda, że wciąż zarezerwowane są wyłącznie dla najdroższych smartfonów.
Xiaomi 12 Pro to niewątpliwie bardzo dobre urządzenie, wyróżniające się
prędkością ładowania i aparatem, który radzi sobie świetnie nawet przy
kiepskim świetle. Nie brakuje mu mocy, a ekran to zdecydowanie najwyższa półka. Z drugiej jednak strony czas pracy na baterii mógłby być
lepszy, a samemu urządzeniu brakuje też trochę własnego charakteru.
Dostajemy tu teoretycznie wszystko i to w bardzo dobrej jakości, ale od
smartfonów kosztujących powyżej 5000 PLN oczekuję, że mnie czymś
zaskoczą. Choćby minimalnie.

Xiaomi 12 Pro
•
•
•
•

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

Plusy:
• błyskawiczne ładowanie
• dobre zdjęcia w nocy
• doskonała wydajność
Minusy:
• nieprzesadnie długi czas pracy
Cena: około 5200 PLN
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Logitech Lift
– komfort inaczej

Myszki pionowe to widok tylko niewiele częstszy od trackballi.
Tymczasem są one znacznie wygodniejsze niż tradycyjne, bardziej
płaskie odpowiedniki. Logitech Lift to rozsądnie wyceniona mysz
tego typu, która dzięki specjalnemu oprogramowaniu znacznie
usprawnia pracę.
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Oferta pionowych myszy Logitech do niedawna była bardzo skromna,
bazowała bowiem tylko na jednym produkcie. MX Vertical to jednak
wysoko pozycjonowane urządzenie, a tym samym mniej skłaniające użytkownika do wypróbowania tak nietypowej konstrukcji. Lift to produkt tańszy, ale funkcjonalnie niewiele różniący się od MX Vertical, dla niektórych
użytkowników może okazać się wręcz wygodniejszy, bo dostępny jest nie
tylko w wersji dla prawo-, ale i dla leworęcznych. Jest też trochę mniejsza
i ma minimalnie inny (według mnie sensowniejszy) układ przycisków. Mysz
zrobiono z bardzo dobrej jakości matowego plastiku oraz gumy, która
pokrywa większość powierzchni, z jaką styka się dłoń. Pomiędzy dwoma
głównymi przyciskami znajduje się scroll, będący też przyciskiem, pod nim
mamy jeszcze jeden przycisk. Dwa kolejne są pod kciukiem – ich umiejscowienie jest idealne, nie sposób wcisnąć je przypadkiem. Na spodzie mamy
natomiast ślizgacz wokół całej podstawy, wyłącznik oraz przycisk do przełączania sparowanych urządzeń. Klapka baterii jest magnetyczna, pod nią
znajduje się nie tylko miejsce na pojedyncze ogniwo AA, ale też przestrzeń
na schowanie dołączonego odbiornika Logi Bolt. Zastosowanie wymiennej
baterii zamiast akumulatora to niewątpliwa oszczędność, ale mysz działa
na jednym ogniwie ponoć dwa lata, więc nie będzie to uciążliwe.
Na co dzień korzystam z MX Anywhere 3, więc przesiadka na Logitech Lift
była odczuwalna. Główną różnicą okazał się jednak nie kształt myszy, do
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którego łatwo się było przyzwyczaić, a dźwięk przycisków (a właściwie
jego brak). Główne przyciski działają niemal bezgłośnie, choć mają bardzo
dobrze wyczuwalny skok. Nie rozumiem, dlaczego Logitech nie stosuje
tego rozwiązania w topowych produktach. Ciche klikanie czyni Lift świetną
do pracy wieczorem oraz w biurze, gdzie głośna mysz może przeszkadzać
innym. Jedynymi standardowo działającymi przyciskami są te pod kciukiem, przy czym ten umieszczony dalej (i pełniący domyślnie funkcję przycisku wstecz) jest głośniejszy. Świetnie działa też scroll, który ma dwa tryby
pracy (aczkolwiek nie można się między nimi przełączać ręcznie). Przy
powolnym obracaniu działa skokowo, natomiast mocny obrót powoduje
szybkie i płynne przewijanie. To idealnie sprawdza się przy długich dokumentach, które wymagają precyzji (jak choćby arkusze kalkulacyjne).
Sprzęt Logitech wyróżnia się świetnym oprogramowaniem, które pozwala
dostosować jego działanie w każdej z aplikacji z osobna. Do obsługi Lift
wykorzystywane jest Logi Options+, a więc nowa wersja aplikacji, dostępna
na razie w wersji beta (na moment pisania tekstu w standardowym Logi
Options nie możemy skonfigurować Lift). Od poprzednika różni się głównie nowocześniejszym interfejsem, opcje konfiguracji są właściwe te same.
Do każdego z przycisków (z wyjątkiem dwóch głównych) można przypisać
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jedną z wielu funkcji, takich jak regulacja głośności, wciśnięcie konkretnej
kombinacji przycisków, przełączanie między pulpitami, włączenie Mission
Control czy wykonywanie gestów w połączeniu z ruchem myszy w jednym
z czterech kierunków. Daje to ogromne możliwości i pozwala wykonywać
znacznie więcej czynności bez sięgania do klawiatury. Z Lift uczyniłem
pilota do prezentacji w PowerPoint, w Outlooku korzystałem z flagowania
i archiwizacji za pomocą bocznych przycisków, a w całym systemie nawigowałem za pomocą środkowego przycisku i gestów. Jedną z funkcji jest przełączanie między dwoma ustalonymi dowolnie prędkościami ruchu kursora,
jeśli tylko w obrębie jednego programu potrzebna nam zarówno duża precyzja, jak i szybki ruch wskaźnika, to możemy bez przeszkód mieć je obie.
Brakuje mi natomiast opcji przewijania w poziomie. Nie da się jej ustawić
nawet przez przytrzymanie klawisza i jednoczesnego obracania scrolla (tak
rozwiązano to na przykład w MX Anywhere 3). Oprócz konfiguracji działania
wskaźnika i przycisków Logi Options+ oferuje też funkcję Flow, czyli przeskakiwanie wskaźnika między dwoma różnymi komputerami po dotarciu
kursorem do krawędzi ekranu. Można w ten sposób przenosić też pliki.
Lift zapamiętuje do trzech urządzeń, z którymi łączy się przez Bluetooth
i może się między nimi błyskawicznie przełączać. Na co dzień używam
MacBooka, PC z Windowsem oraz iPada, więc takie rozwiązanie jest dla
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mnie idealne. Korzystając z myszy przez cały dzień, odczuwałem zauważalnie mniejsze zmęczenie niż przy pracy z MX Anywhere 3, bardziej pionowa pozycja dłoni jest korzystniejsza szczególnie wtedy, gdy nie robimy
przez długi czas przerw. Kształt Lift sprawia jednak, że trudniej ją zmieścić
w torbie, nie wejdzie też do większości kieszeni. Ogranicza to jej mobilne
zastosowania, to zdecydowanie sprzęt do pracy stacjonarnej.
Wszystkim osobom zmęczonym długą pracą z tradycyjną myszą Logitech Lift
może zapewnić sporą ulgę. Pozornie drobna zmiana, jaką jest inne ułożenie
dłoni, po wielu godzinach okazuje się kluczowa dla komfortu. Lift oferuje
jednocześnie wiele innych funkcji, od bezgłośnych przycisków, przez świetnie
działający scroll, po niemal doskonałe oprogramowanie, dające wiele możliwości dostosowania jej do własnych potrzeb. Brak wbudowanego akumulatora
jest nieodczuwalny przy tak długim czasie pracy – to chyba jedyny kompromis, na jaki poszedł Logitech, starając się obniżyć cenę tego urządzenia.

Logitech Lift
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Plusy:
bardzo wygodna
szerokie możliwości konfiguracji
bezgłośne działanie
wersja dla leworęcznych

Minusy:
• brak przewijania w poziomie
Cena: 349 PLN
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Dyson Solarcycle Morph
– nowoczesna lampa biurkowa
Dyson zaprezentował nowy model swojej biurkowej lampki
– Solarcycle Morph – która dostosowuje barwę światła do pory dnia,
ale ma też kilka innych ciekawych funkcji.
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Prawdopodobnie najciekawszą z nich jest czujnik ruchu, który wyłącza
Dysona, gdy nie ma nikogo w pobliżu. Funkcja ta, jak się okazuje, normalnie sprawuje się świetnie, ale nie wykrywa ruchu dłoni na klawiaturze,
więc jeśli ktoś dużo pisze w bezruchu, co, jak się okazało, robi Iwona, to
lampa wyłączy się pomimo jej obecności. Jest wtedy potrzebny szybki
gest, aby ją włączyć. Sam czujnik ruchu można wyłączyć przyciskiem,
podobnie jak funkcję dostosowywania barwy światła do pory dnia.
Ponadto na ramieniu są dotykowe suwaki do regulacji natężenia światła oraz jego barwy, ale polecam korzystanie z przycisku Auto, który to
wszystko robi za nas.
Dyson Solarcycle Morph może, jak drugi człon nazwy wskazuje, zmieniać
się. Z lampy na regulowanym ramieniu, której moc skupionego strumienia światła możemy regulować do pionowej lampki, świecącej światłem
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rozproszonym. W tym celu należy końcówkę świecącą ramienia magnetycznie
zablokować na okrągłym elemencie pionowym. Pionowa rurka jest perforowana,
więc emituje rozproszone, delikatne
światło, które nas nie razi nawet przy
maksymalnej mocy. Ciekawa wydaje
się też funkcja budzenia ze snu zwiększającym się natężeniem światła (nie
testowałem) i nie mogę nie wspomnieć
o wbudowanym porcie USB-C, przez
który możemy ładować np. smartfona.
Dyson Solarcycle Morph ma możliwość
sterowania za pomocą własnej aplikacji, ale nie integruje się w żaden sposób
z inteligentnym domem – nie ma nawet
Wi-Fi. Przy cenie 2699 zł za wariant
testowany, biurkowo-stołowy, jest to
spory brak (wariant podłogowy można
nabyć w cenie 3699 zł). Firma daje 2 lata
gwarancji i zapewnia, że lampa powinna
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świecić przez 60 lat bezobsługowo, ale
muszę tutaj zaznaczyć, że moduł LED nie
jest rozbieralny ani wymienialny, więc
nie wiem, co Dyson robi w przypadku
uszkodzeń po upływie 2 lat. Muszę też
zaznaczyć, że Solarcycle Morph ma
zewnętrzny zasilacz dosyć sporych rozmiarów, więc będziecie musieli na niego
też znaleźć miejsce – szkoda, że nie
zmieścił się w podstawie.
Lampa Dysona dostępna jest w dwóch
kolorach – czarnym i białym – i od razu
polecę ten jaśniejszy model, bo wiecznie i wyraźnie widoczny kurz na czarnej,
połyskującej powierzchni całkowicie
zniechęca do życia w mieście.

Dyson Solarcycle Morph

HOMEKIT+SOMFY

126

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Netatmo Weather Station
Netatmo Weather Station to prywatna, inteligentna stacja pogodowa
wyposażona w czujniki jakości powietrza. Netatmo Weather Station jest
w stanie zakomunikować użytkownikowi, kiedy jest najlepszy moment
na podejmowanie określonych aktywności poza domem czy też przewietrzenie mieszkania. System może zostać rozbudowany także o elementy dodatkowe i właśnie taki gotowy zestaw można teraz kupić.

Cena: 1199 PLN
Do kupienia w salonydenon.pl
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Eve Aqua – inteligentny kontroler systemu
nawadniania
Idzie wiosna – albo można napisać, że może wreszcie będzie – w każdym
razie wracamy do tematu ogrodów i ich podlewania. Eve Aqua to znany
już na rynku produkt, ale pojawiła się jego zupełnie nowa wersja oparta
o technologię Thread. Thread to sieć do komunikacji pomiędzy wszystkimi inteligentnymi urządzeniami w Twoim domu. Gwarantuje stabilność
połączeń, a jej zasięg rośnie wraz z każdym kolejnym akcesorium, które ją
obsługuje. Urządzenia łącząc się ze sobą wspólnie tworzą siatkę komunikacji, dzięki której reagują dużo szybciej niż poprzednio.

Cena: 529 PLN
Do kupienia w iCorner
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Meross MOD100 dyfuzor zapachowy do olejków
eterycznych
Meross wypuścił nowy, ultradźwiękowy nawilżacz powietrza, kompatybilny z HomeKit, Alexa i Google Home. Sterować nim możemy aplikacją
lub głosowo. Nawilżacz ma pojemność 400 ml i jest bardzo cichy. Dyfuzor zapachowy Meross jest wykonany z materiału niezawierającego BPA,
co zapewnia bezpieczeństwo dla zdrowia. Elegancki wygląd drewna
pasuje do sypialni, pokoju dziecięcego, biura, jogi, spa itd.

Cena: 215,99 PLN
Do kupienia w Amazon
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Prosty sposób na
bezpieczny dom
Domowy alarm kojarzy się nam z rozwiązaniami instalowanymi na etapie
budowy, na które decydują się firmy i posiadacze większych domów.
Tymczasem o zabezpieczeniu naszej nieruchomości możemy pomyśleć
na każdym etapie, również już podczas jej użytkowania i to niezależnie
od wielkości domu czy mieszkania. Warto zwrócić uwagę na rozwiązania
na przykład Somfy, które są kompleksowe, intuicyjne i łatwe do
samodzielnego montażu.

HOMEKIT+SOMFY

130

W naszym inteligentnym domu czy mieszkaniu nie powinno zabraknąć systemu alarmowego. W dodatku dobrze, aby mimo wszystko był on niezależny
od reszty rozwiązań smart. Dlaczego? W końcu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Warto więc wybrać system, który będzie miał indywidualną aplikację
do sterowania urządzeniami alarmowymi. Ale właśnie, aby miał aplikację i był
inteligentny. Wciąż wielu instalatorów systemów monitoringu opiera się na
przestarzałych rozwiązaniach, na przykład załączaniu alarmu wiadomościami
SMS na kartę sim, którą trzeba doładowywać czy opłacać. W nowoczesnych
systemach z dostępem z aplikacji mamy podgląd na każdy element ekosystemu zabezpieczeń, jesteśmy w stanie zweryfikować szybko stan każdej czujki,
połączone są też do niego kamery, a nawet kamery sąsiada!
Bardzo ciekawym rozwiązaniem, zarówno do mieszkań, jak i domów, mogą
być zestawy alarmowe od Somfy. Po pierwsze, sprzęt tego producenta jest
niewielki, estetyczny i łatwy w montażu. Po drugie, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jego obsługa jest bardzo prosta dzięki intuicyjnej aplikacji Somfy
Protect w naszym smartfonie. System alarmowy Somfy Protect można też
w każdej chwili rozbudować, a jeśli zajdzie taka potrzeba, poszerzyć jego możliwości także o dodatkowe funkcje.
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Jak to wygląda w praktyce? Możemy zdecydować się na zestaw Somfy Home Alarm

Premium lub też jego poszerzoną wersję z dodatkowymi czujnikami. W skład
zestawu Premium wchodzą dwa czujniki
wibracji i otwarcia IntelliTAG do zainstalowania na oknie i/lub drzwiach, syrena
wewnętrzna, syrena zewnętrzna, dwa
czujniki ruchu, mostek Link do połączenia
systemu z internetem oraz dwa klucze
zbliżeniowe Key Fob, umożliwiające m.in.
automatyczne rozbrojenie alarmu. W rozbudowanej wersji Premium systemu mamy aż
siedem czujników wibracji i otwarcia.
System ten nie ma żadnych klawiatur,
kodów itp. Uzbroimy go w aplikacji lub
kluczem zbliżeniowym. Główną rolę w nadzorze odgrywają czujniki otwarcia i wibracji
oraz czujniki ruchu. Wybita szyba, otwarcie
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drzwi wejściowych bez uprawnienia, ruch – to wszystko wzbudzi alarm. Głośne syreny (wewnętrzna 110 dB i zewnętrzna 112 dB) odstraszą intruzów, a my
w czasie rzeczywistym otrzymamy odpowiednie powiadomienie na nasz
smartfon. Powiadomienie mogą też otrzymać sąsiedzi czy wskazani znajomi,
którym wcześniej nadaliśmy właściwe uprawnienia w aplikacji, by mogli zweryfikować sytuację pod naszą nieobecność.
Jedną z fajniejszych funkcji systemu jest też to, że możemy przypisać każdy
klucz zbliżeniowy Key Fob do innego domownika. Gdy podarujemy jeden
dziecku, to w momencie powrotu do domu naszej pociechy system rozbroi
się automatycznie, a my dostaniemy powiadomienie o bezpiecznym wejściu
dziecka do mieszkania.
System alarmowy Somfy Protect można w każdej chwili rozbudowywać
o dodatkowe czujniki, w tym na przykład o czujnik dymu. Rozszerzeniem
tego systemu lub też po prostu tanim i prostym alarmem do mniejszego
mieszkania może być kamera all-in-one Somfy One+. To niewielka kamera

Full HD, która ma wbudowany czujnik ruchu i syrenę alarmową, emitującą
dźwięk o natężeniu ponad 90 dB. Co ważne, nawet w przypadku awarii zasilania kamera działa przez sześć godzin. W przypadku wykrycia niepożądanego
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ruchu zostaniesz natychmiast poinformowany o zdarzeniu, kamera zrobi zdjęcie i nagra 30-sekundowy film. Produkt objęty jest aż pięcioletnią gwarancją.
Kamera One+ pozwala tworzyć społeczność lokalną. Jeśli nasz sąsiad również ma One+, to możemy je połączyć w sieć. I gdy nasze urządzenie zostanie
odcięte od zasilania (utracimy dostęp do domowego Wi-Fi itd.), to powiadomienie o tym wyśle do nas kamera sąsiada. Jeśli jesteśmy bardziej zżyci
z naszymi sąsiadami, możemy im nadawać też częściowe uprawnienia do systemu na czas naszej nieobecności. W dobie inteligentnych domów wspólny
nadzór przestrzeni, podlewanie kwiatów czy udostępnianie kluczy wchodzą
na zupełnie nowy poziom.
Uzupełnieniem systemów alarmowych lub też naszego inteligentnego domu
działającego na bazie HomeKit może być też świetna kamera zewnętrzna

Somfy. Dostępna jest w wersji czarnej lub białej, z łatwością więc dopasujemy
ją do koloru elewacji. Widać tutaj estetyczne, europejskie wzornictwo, urządzenie w pierwszej chwili przypomina zgrabny kinkiet. Ta zewnętrzna kamera
jest nie tylko zgodna z systemami alarmowymi Somfy, ale też właśnie Apple
HomeKit, Asystentem Google’a czy Amazon Alexa.
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Dla większego poczucia spokoju i bezpieczeństwa warto zastanowić się nad alarmem
w swoim domu lub mieszkaniu. Stosunkowo
niewielkim kosztem możemy odstraszyć
intruzów, zabezpieczyć się przed skutkami
pożaru dzięki czujnikowi dymu i innymi
zagrożeniami. Oczywiście najlepiej, gdyby
taki system nigdy nam się nie przydał.
Ale gdy już go będziemy mieć, docenimy
możliwość chociażby zajrzenia do naszego
domu przez kamerę, gdy będziemy korzystać z uroków wakacji poza domem. Warto
tu pomyśleć o rozwiązaniach Somfy ze
względu na prostotę użytkowania, atrakcyjne, łatwo wtapiające się w otoczenie
wzornictwo oraz możliwość poszerzania
o kolejne elementy. W dodatku asortyment
Somfy cały czas jest wzbogacany i uzupełniany o kolejne urządzenia.

TV

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

135

Telewizor jak obraz i nie tylko
– dlaczego warto zwrócić uwagę na
lifestyle’owe telewizory Samsung?
Obok podstawowych modeli telewizorów, ekranów QLED i NeoQLED
w portfolio Samsunga jest osobna gama telewizorów Lifestyle. Perłą
w koronie tych ekranów jest rodzina telewizorów The Frame. Warto
uważniej przyjrzeć się tym telewizorom i zastanowić się, czy taki
telewizor w naszym domu lub u naszych bliskich i znajomych nie
będzie najlepszym wyborem.
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Telewizor jest meblem. Jakość obrazu jest zawsze priorytetem, ale dla części decydująca jest sama wielkość ekranu, dla wielu zaś to cena definiuje
zakup. Jest jednak grono klientów, dla których konkretne funkcje, wygląd
telewizora, możliwości będą tym, co decyduje o kupnie. Właśnie z myślą
o naszych konkretnych potrzebach, o stylu życia powstała cała gama telewizorów Samsunga pod wspólnym szyldem Lifestyle. Warto się im wszystkim przyjrzeć i nieco opowiedzieć o tym, co je wyróżnia.
The Frame – najlepiej dostępny, najdłużej obecny w ofercie i też jeden
z najbardziej nietuzinkowych modeli telewizorów na rynku, doceniony
przez osoby poszukujące dobrego wzornictwa – projektantów wnętrz
i wielu innych – choć moim zdaniem wciąż za mało spopularyzowany
w Polsce. A to telewizor, który naprawdę, zwłaszcza teraz, gdy wyprzedawane są modele z rocznika 2021, ma bardzo atrakcyjny stosunek ceny do
jakości i pasuje do wielu domów i mieszkań.
The Frame to telewizor QLED z 120 Hz matrycą i podświetlaniem Dual LED.
Przeznaczony jest przede wszystkim do powieszenia na ścianie na specjalnym uchwycie, dzięki któremu przylega do powierzchni i wygląda jak
obraz. W większości ofert znajdziemy go z dodatkową nakładaną ramką
do wyboru, którą też możemy dokupić. Ta ramka sprawia, że telewizor
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sam w sobie przypomina obraz. Możemy go ubrać w ramę o kolorystyce
jasnego dębu, ciemnego orzecha amerykańskiego, ale też śnieżną biel.
Można więc dopasować The Frame do innych ram obrazów w naszym salonie. Na rynku są też firmy specjalizujące się w wykonywaniu innych ram dla
tego telewizora na zamówienie; właściwie każdy, kto oprawia obrazy, jest
w stanie nam przygotować ramę dla tego telewizora, aby pasował on idealnie do stylizacji naszego wnętrza. Czy to nie jest cudowne?
Wspaniałe jest jednak również to, co dzieje się na ekranie, kiedy z niego nie
korzystamy. Ten telewizor nie tyle udaje obraz, ile jest obrazem. Możemy
wybierać już nie z setek, a tysięcy grafik. Dzięki specjalnej usłudze Art
Store w ofercie subskrypcyjnej mamy dostęp do obrazów ze światowych
muzeów i galerii sztuki. Możemy też wgrać swoje grafiki. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby zamówić u kogoś obraz dla siebie i wyświetlać go w formie cyfrowej na ekranie. Ekran może mieć 32 cale i być idealnym dodatkowym telewizorem w sypialni czy domowym gabinecie, ale może mieć też
nawet 85 cali i być gigantycznym dziełem sztuki w naszym salonie.
Jednocześnie The Frame nie traci na funkcjonalności telewizorów Samsung.
Mamy tu w pełni funkcjonalny Smart TV z serwisem Netflix, Amazon Video
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Prime, HBO Max, Player itd. Możemy podpiąć antenę satelitarną, konsolę
do gier, połączyć przewodowo lub bezprzewodowo z soundbarem.
Osobiście szczególnie polecam The Frame projektantom wnętrz oraz
wszystkim, którzy chcą szybko i efektownie odmienić swój salon. Wyjątkowość tego telewizora bazuje też na funkcji One Connect. Oznacza to, że
wszystkie złącza ulokowane są w zewnętrznej skrzynce, a do telewizora
biegnie mały, niemal niewidoczny przewód, który opcjonalnie może mieć
nawet 10 m długości. Ten przewód odpowiada też za zasilanie telewizora.
W rezultacie możemy go umieszczać niemal w dowolnym miejscu w salonie, bez konieczności kucia ścian, gimnastyki z przewodami i psucia estetyki wnętrza. Opcjonalnie możemy też dokupić stojak przypominający
sztalugę i umieścić na nim The Frame. To naprawdę może zredefiniować
podejście do telewizora we wnętrzach.
Wiele osób, zwłaszcza tych o artystycznej duszy, broni się przed zakupem
dużego ekranu. Jak dobrze wiemy, współczesny wyświetlacz nie służy już
do oglądania reklam przerywanych filmem – oferta serwisów VOD, kulturalna oferta chociażby serwisów oper i filharmonii z całego świata czy też
możliwość uczestniczenia w spektaklach online sprawia, że każdy miłośnik
dowolnego typu kultury znajdzie coś dla siebie, a dzięki dużemu wyświetlaczowi będzie to przeżywał, doświadczał i często odkrywał na nowo.
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The Serif – tu Samsung jeszcze bardziej postawił na design. Już nie mamy
smukłych ramek, tylko masywną obudowę inspirowaną fontem szeryfowym. Telewizor jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych, a na
dodatek w pudełku znajdziemy też nóżki. Ten telewizor idealnie prezentuje
się właśnie wtedy, gdy stoi samodzielnie, pasuje też do ciekawych komód.
Tu już rzeczywiście trzeba mieć pomysł na jego zlokalizowanie, ale jeśli
zaprojektujemy wnętrze pod The Serif, osiągniemy niesamowity efekt.
Samsung tym telewizorem, docenionym chociażby przez nowojorskie
MOMA – słynne muzeum sztuki współczesnej – udowadnia, że wyjątkowe
wzornictwo użytkowe w dziedzinie audio i wideo nie jest zarezerwowane
tylko dla jakichś snobistycznych, high-endowych brandów. Można mieć
piękny telewizor z wysokiej jakości obrazem, z funkcjami Smart TV i to jeszcze za dość rozsądne pieniądze.
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The Sero – to swoisty eksperyment i model, który musi znaleźć konkretnego odbiorcę. Jest to jednak sprzęt przełomowy, którego rozwiązania
Samsung już zaczął rozwijać w ramach całej gamy. The Sero to również
telewizor wolno stojący o przekątnej 43 cale, którego właściwie możemy
dość łatwo przenieść na przykład z dużego pokoju do sypialni. Stworzony
jest z myślą o ludziach młodych, o ludziach, którzy w dużej mierze konsumują treści mobilne, a standardowe streamingi wideo, a tym bardziej telewizja, to dla nich tylko dodatek. The Sero ma też duże głośniki pozwalające
cieszyć się muzyką z dobrym brzmieniem, gdzie obraz ma być jedynie
tłem. Co takiego wyróżnia The Sero? Przede wszystkim fakt, że telewizor
ten może obracać się i wyświetlać zarówno w pionie, jak i poziomie.
The Sero jest więc idealny do oglądania Tik Toka, przeglądania Instastory
i wielu innych filmów, czy też naszych zdjęć i filmików zrealizowanych
smartfonem. W dodatku w przypadku posiadania smartfonów Samsung,
w momencie, gdy połączymy je z Sero, obracanie działa automatycznie,
a to już prawdziwa magia. Niemniej telewizor działa też z iPhone’ami,
wspiera AirPlay i nie brakuje tu popularnych usług Smart TV. Telewizor ten
robi spore wrażenie właśnie swoją odmiennością i myślę, że odbiorcy to
docenią, niezależnie od swojej grupy wiekowej.
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The Terrace – pandemia pokazała, że nasz dom jest oazą, a posiadanie
własnego ogrodu to prawdziwy luksus. Własny ogród czy duży balkon to
doskonałe miejsce do spędzania tam większości czasu w ciepłe i słoneczne
dni. A co jeśli w ciepły czerwcowy wieczór obejrzelibyśmy swój ulubiony
serial na dużym ekranie właśnie na tarasie? W tym roku mundial jest
jesienią, ale i tak zawsze znajdzie się jakaś ciekawa transmisja sportowa,
którą można obejrzeć przy grillu. The Terrace to technologia QLED i Smart
TV Samsung przeniesione do ogrodu. Telewizory te mają wytrzymałą na
warunki atmosferyczne obudowę – łącznie z tym, że można go wypłukać
wężem ogrodowym z kurzu. Mają też wysoką jasność, rodem z ekranów
komercyjnych do przestrzeni zewnętrznych, dzięki czemu w słoneczny
dzień obraz i tak będzie wyraźny. To propozycja może bardziej pod rezydencje czy dla posiadaczy ogrodów zimowych, ale zdecydowanie taka,
która ma prawo znaleźć swoich odbiorców.
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The Premiere – projektor i telewizor to dwie zupełnie inne kategorie produktowe. W dobie dość tanich, doskonałych jakościowo, dużych telewizorów sens zakupu projektora w większości przypadków jest niewielki. Wciąż
jednak są osoby zainteresowane projektorami, wręcz w niektórych wypadkach jest to jedyne rozsądne rozwiązanie. W dodatku to wciąż właśnie projektor jest w stanie osiągnąć obraz o przekątnej ponad 120 cali, a to dużo
więcej niż telewizor.
Samsung The Premiere to projektory krótkiego rzutu, zapakowane w elegancką obudowę, przypominającą nieco soundbar, którym zresztą po
części też są. Projektor stawiamy raptem kilka centymetrów od ściany i cieszymy się gigantycznym ekranem z pełną funkcjonalnością współczesnego
telewizora od koreańskiego producenta. Z normalnym pilotem, z tunerem
telewizyjnym, z dziesiątkami aplikacji. Wszystko tak, jakby to był telewizor,
którego w salonie nie widać, gdy z niego nie korzystamy.
The Freestyle – tegoroczna nowość, którą zachwycam się od styczniowych
targów CES, i o której wiele pisałem w kwietniowym numerze iMagazine.
The Freestyle to wyjątkowy sprzęt, adresowany głównie do młodych ludzi
(choć chyba nie tak młodych, jak moja zachwycona nim trzylatka). Dla
mnie to przede wszystkim doskonały pomysł na drugi duży ekran w domu.
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The Freestyle jest mobilnym projektorem, sprzętem, który możemy spakować do plecaka. I wszędzie cieszyć się doświadczeniami Smart TV Samsung.
Sprzęt jest niemal bezobsługowy – sam dostosuje ostrość, poprawi kąty.
Jest to gadżet, fajny dodatek, ale też pokaz tego, że wyświetlacz może przybierać zupełnie niespotykane do tej pory formy.
Telewizor jest dla Ciebie i warto wybrać taki, który będzie cieszył oczy,
zarówno gdy jest włączony, jak i wyłączony
Rodzinę telewizorów lifestyle’owych Samsunga obserwuję od pierwszej prezentacji telewizora The Frame. Zachwycam się tym, jak producent rozwija to
portfolio, szukając kolejnych nisz, a raczej rozwiązując konkretne potrzeby
klientów. Każdy jest w stanie znaleźć ekran spełniający własne potrzeby
– albo jako główny ekran w domu, albo też jako sprzęt dodatkowy. Nie
dziwi więc fakt, że na świecie już ponad 2 miliony telewizorów The Frame
znalazło swoich nabywców, a w Polsce ponad 20 tysięcy w ostatnim roku.
Także tylko w parę dni od rozpoczęcia przedsprzedaży The Freestyle znalazł
10 tysięcy klientów. Przemyślcie, jakie są Wasze wymagania w przypadku
ekranu, pomyślcie, jak połączyć styl i funkcjonalność ekranu. Warto też
uświadamiać w tych kwestiach innych. Lifestyle’owe telewizory Samsunga
mogą wnieść sporo do Waszego wnętrza.
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Dakar

w Audi RS Q e-tron
41 lat temu, w 1991 roku, Michèle Mouton była pierwszą kobietą, która
wygrała Rallye Sanremo, za kierownicą rajdowej wersji Audi Quattro.
Dzisiaj, w 2022 roku, Audi wzięło udział w Dakarze z nietypowym RS Q
e-tron, wyposażonym w unikalny elektryczny napęd dostosowany do
najtrudniejszych warunków na świecie.
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Tegoroczny Dakar odbył się na piaskach
Arabii Saudyjskiej i trwał dwa (słownie:
dwa!!!) tygodnie, podczas których zawodnicy pokonywali nawet 800 km dziennie.
Jak możecie się spodziewać, to wartości
przekraczające możliwości dzisiejszej
chemii w battery packach, a przynajmniej
jeśli chcielibyśmy zachować ich rozsądne
wymiary i wagę.
To właśnie dlatego Audi zdecydowało się
na napęd w pełni elektryczny, ale ładowany za pomocą silnika spalinowego. Nietypowego spalinowego, dodam.
Na przedniej i tylnej osi zamontowano
zespoły generator-rozrusznik MGU, prosto
z Formuły E Audi e-tron FE07 (z bolidu
przygotowanego na sezon 2021) i dodano
jeszcze trzeci rozrusznik, który jest częścią
przetwornika energii i służy do ładowania wysokonapięciowego akumulatora
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podczas jazdy, a hamowanie dodatkowo umożliwia odzyskiwanie jeszcze
więcej energii. Na pokładzie znaleziono też miejsce dla battery packa
o pojemności 52 kWh, ważącego około 370 kg.
Stopniowy rozwój bolidu FE07 pozwolił uzyskać aż 97% poziom sprawności
całego samochodu, w czym m.in. pomógł opatentowany przez Audi i ich
partnera akumulator i to właśnie w nim oraz w układzie zarządzania energią, firma będzie poszukiwała dalszych procentów zysku i m.in. temu właśnie służy start w Dakarze.
Zaletą napędów elektrycznych jest brak konieczności łączenia silników
ze sobą mechanicznie, dzięki czemu nie tylko ogranicza się liczbę elementów, które mogą ulec uszkodzeniu lub które trzeba serwisować, ale
również pozwala na jeszcze lepsze technologie. Elektroniczna komunikacja
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pomiędzy silnikami na przedniej i tylnej osi umożliwia szalenie szybki
przesył danych i jego analizę, dzięki czemu to oprogramowanie odpowiada
za w pełni konfigurowalny wirtualny międzyosiowy mechanizm różnicowy.
Jeden bieg do jazdy w przód, wraz z pełnym momentem obrotowym
dostępnym od „zera”, również przynoszą sporo korzyści.
Jak już wspominałem, Dakar i jego długie pustynne odcinki uniemożliwiają
ładowanie auta w trakcie rajdu, więc Audi zaprzęgnęło do tego celu silnik
TFSI, wykorzystywany w rajdach DTM. Jego celem jest jedynie ładowanie
akumulatora, aby silniki elektryczne otrzymywały odpowiednią dawkę
elektronów. Audi jednak chciało maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa
przez wspomniany silnik, aby niepotrzebnie nie montować dużego zbiornika na benzynę, który zatankowany swoje waży, tak więc zoptymalizowano jego pracę oraz zmniejszono moc z 450 kW do około 200 kW. Silnik
kręci się teraz w zakresie 4500-6000 obr./min. i zużywa mniej niż 200 g
benzyny na kWh.

Jeszcze kilka ciekawostek.
Napęd elektryczny, zgodnie z regulaminem kategorii T1U (alternatywne
układy napędowe), osiągał nie więcej niż 288 kW całkowitej mocy, a całość
została oparta o 800 V system napięciowy. Zastosowano elektroniczny
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system hamulcowy brake-by-wire, po
jednym na oś, które umożliwiały kierowcy
dowolne sterowanie rozkładem mocy
hamowania pomiędzy nimi. RS Q e-tron
potrafi przyspieszyć ze startu zatrzymanego do 100 km/h w 4,5 s… na sypkim
podłożu, i rozpędza się do elektronicznego ograniczonego Vmax wynoszącego
170 km/h.
Wewnętrzny konkurs między designerami
działu projektowego Audi zadecydował
o jego wyglądzie, o czym opowiada Juan
Manuel Diaz oraz Dario Tomorad:
„Pojawiło się wiele wspaniałych projektów” – mówi Juan Manuel Diaz,
który w Audi odpowiada za stylistykę aut wyścigowych. „Najbardziej
spodobała nam się propozycja Dario

MOBILNOŚĆ

150

MOBILNOŚĆ

151

Tomorada. Razem z nim i z całym zespołem w wyjątkowo krótkim czasie stworzyliśmy fascynujący samochód, który jest zupełnie inny od
pozostałych, a jednocześnie od razu rozpoznawalny jako pojazd marki
Audi.”
„Większość samochodów w Rajdzie Dakar to raczej auta przypominające skrzynię” – mówi Dario Tomorad. „Marka Audi jest znana z tego, że
zawsze robi coś inaczej. Wkomponowaliśmy zatem dynamikę naszych
modeli seryjnych w samochód rajdowy. Jego sylwetka przypomina
coupé, takie jak np. e-tron Sportback. Inspirację czerpaliśmy z naszej
wyjątkowej historii.”
Audi na tegoroczny Dakar wystawiło trzy załogi: Mattias Ekström i Emil
Bergkvist (Szwecja), Stéphane Peterhansel i Edouard Boulanger (Francja)
oraz Carlos Sainz i Lucas Cruz (Hiszpania). Ich wybór skomentował Julius
Seebach, dyrektor zarządzający Audi Sport GmbH:
„Nie będzie w tym żadnej przesady, jeśli powiem, że skompletowaliśmy
„załogi marzeń.”
Jeśli chcecie obejrzeć zmagania Audi RS Q e-tron i ich załóg, to możecie
obejrzeć poniższe podsumowania, podzielone na dni i etapy:
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Dzień 1; etap 01a

Dzień 9; etap 07

Dzień 2; etap 01b

Dzień 10; etap 08

Dzień 3; etap 02

Dzień 11; etap 09

Dzień 4; etap 03

Dzień 12; etap 10

Dzień 5; etap 04

Dzień 13; etap 11

Dzień 6; etap 05

Dzień 14; etap 12 i podsumowanie rajdu

Dzień 7; etap 06
Dzień 8; dzień przerwy i podsumowanie półmetka rajdu
W międzyczasie, w swoim drugim wyścigu, Audi RS Q e-tron kierowane
przez Stéphane Peterhansel i Edouard Boulanger, wygrało Abu Dhabi
Desert Challenge:
Audi has once again made history in motorsport with technical innovation:
Following its debut with four stage victories at the Dakar Rally in January, the Audi RS Q e-tron now clinched its first overall victory – in just its
second outing. Stéphane Peterhansel and Edouard Boulanger have decided
the second round of the FIA World Rally-Raid Championship in their favor.
The Frenchmen won in Abu Dhabi with an advantage of 29.49 minutes.
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Porsche Taycan Cross
Turismo, Ionity i InnoDrive
Nowe Porsche Taycan Cross Turismo jest moim ulubionym kompromisem
pomiędzy SUV-em a osobówką. Ta klasa, zapoczątkowana bodajże przez Audi
Allroad, jest dla mnie o tyle ciekawa, że pozwala na zbliżone do osobówki
wrażenia z jazdy, czyli lepsze prowadzenie, szczególnie w zakrętach, dużą
przestrzeń we wnętrzu oraz możliwość pokonania przeróżnych przeszkód,
w tym daje możliwość zjechania nad jezioro na piknik.
Pik. Nik. Piknik. Genialne słowo.
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Cross Turismo
Dotychczas miałem okazję jedynie prowadzić Cross Turismo, czyli odmianę „terenową” Taycana, na… torze wyścigowym
Silesia Ring. Tamta sztuka, wyposażona
w Pirelli P7 Cinturato, ewidentnie odstawała
przyczepnością od „zwykłego” Taycana
Turbo S, na 21-calowych felgach obutych
w niskoprofilowe nie-całkiem-torowe-ale-bardziej-sportowe Micheliny.
Tym razem jednak spędziłem z Cross Turismo wiele godzin, podróżując po mieście,
serpentynach klasy B oraz po autostradach.
Tutaj role się odwracają i Cross Turismo,
testowany w najpotężniejszej odmianie
Turbo S, zmienia swoje oblicze. Jego ciut
bardziej miękkie zawieszenie, które przeszkadzało w pokonywaniu zakrętów na
Silesii, nabiera sensu na wertepach polskich
ulic i autostrad. Jego zwiększony prześwit
pozwala mniej martwić się o krawężniki
i inne groźne przeszkody, wszechobecne
w miejskiej dżungli.
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Jak możecie się spodziewać, Cross Turismo
okazał się rewelacyjny i gdybym miał takie
auto nabyć, to prawdopodobnie zdecydowałbym się właśnie na ten format. Niewiadomą
dla mnie jeszcze pozostaje najnowsza odmiana
Sport Turismo, czyli Taycan z tym pojemniejszym bagażnikiem z Cross Turismo.
Przypominam jeszcze, że Taycan oferuje już nie
tylko natywne wsparcie dla Apple Music bezpośrednio z interfejsu multimedialnego wbudowanego w deskę rozdzielczą, ale niedawno
dodano wsparcie dla Apple Podcasts.

InnoDrive
Pierwszy raz miałem też okazję doświadczyć
Porsche InnoDrive w warunkach drogowych.
Ten system optymalizuje zachowanie tempomatu adaptacyjnego, skrzyni biegów i zaleca
prędkość na podstawie dodatkowych informacji drogowych, takich jak topografia terenu,
rodzaj dróg, ostrość zakrętów. Optymalizuje
w ten sposób zużycie elektronów z akumulatora. Dla przykładu, jeśli jedziemy drogą
i przed nami jest ograniczenie prędkości, o którym jeszcze nie wiemy, to PID (Porsche InnoDrive) przełączy samochód w tryb żeglowania
z wyprzedzeniem, aby oszczędzić spalanie
i optymalnie wcelować się w to ograniczenie.
PID dodatkowo wspomaga nas podczas jazdy
w korku z włączonym tempomatem, poprzez
monitorowanie zachowania innych pojazdów
oraz poprzez skanowanie znaków drogowych.
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Ionity
Stacje szybkiego ładowania Ionity, których
kolejnych kilka sztuk otwarto w Polsce, mogą
zapewnić ładowanie do 350 kW. Porsche Taycan
jest jednym z niewielu aut, które zbliża się do
tej wartości, oferując maksymalne ładowanie
na poziomie 270 kW. To pozwala na naprawdę
szybkie wpychanie elektronów do „baku”. To są
oczywiście wartości w warunkach optymalnych
przy prawie pustym akumulatorze.
Jak podjechałem na stację w rejonie węzła Stryków na A2, to miałem jeszcze 17% ładunku, a po
paru chwilach od podłączenia ekran pokazał
wartość 241 kW w szczytowym momencie. Po
przekroczeniu bariery 75% ta wartość spadła
do 107 kW (co jest całkowicie normalne, to
m.in. jeden z powodów, dla których optymalnie
jest utrzymywać akumulator auta w zakresie
5–80%). Licznik dostępnego zasięgu i procent
naładowania też zaczął rosnąć w zdecydowanie
szybszym tempie niż na stacjach 50 kW. Auto
podłączyłem o 13:42–13:43 mając na pokładzie
17%, a odłączyłem o 14:05 przy stanie 76%, co
oznacza, że akumulator potrzebował 23 minuty,
aby osiągnąć taki poziom. W tym czasie zdążyłem nagrać kilka ujęć Ionity i podejść na pobliską stację benzynowej „na sikundę” oraz aby
nabyć napój chłodzący.
Ionity nie wymaga subskrypcji ani posiadania karty. Wystarczy instalacja aplikacji
na smartfonie oraz założenie w nim konta.
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Potrzebny był adres email, hasło (które musiałem potwierdzić, klikając
w link) oraz imię i nazwisko. Na koniec wystarczyło dodać sposób płatności (można wybrać po prostu Apple Pay, wtedy nie trzeba nic więcej
robić). Sekret jedynie leży w tym, aby po podjechaniu pod stanowisko
ładowania najpierw uruchomić app, wybrać słupek, z którego chcemy
skorzystać i go aktywować. Dopiero po tych czynnościach podłączamy
kabel do auta, bo inaczej app myśli, że ktoś inny zajął już ładowarkę.
Tutaj miałem podliczyć, ile taka przyjemność, bez subskrypcji, mnie kosztowała, ale Ionity w marcu oferowało darmowe ładowanie dla wszystkich, na
terenie Polski, Szwecji i Węgier. Sorry!

Powolutku do celu
Polska obecnie ma nadal zdecydowanie zbyt mało punktów ładujących
elektryki każdego typu – tych szybkich i tych powolnych. To się sukcesywnie
zmienia i posiadanie elektryka nie tylko do miasta, ale również do podróżowania po kraju lub dalej zaczyna nabierać sensu. Pozostaje teraz tylko liczyć
na to, żeby trend liczby dostępnych stacji był rosnący.
Trzymajcie kciuki!
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Volvo XC60 Recharge
– jak najdalej w ciszy

Volvo XC60 jest chyba najczęściej spotykanym na drogach
modelem tego producenta i nie ma w tym niczego dziwnego. Auto
jest odrobinę większe niż inne w tej klasie, a przy tym wygląda
i wykonane jest doskonale. Nowy napęd hybrydowy pozwala
jeździć tym samochodem inaczej niż dotychczas, nie ujmując nic
z dotychczasowego komfortu.
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XC60 było dostępne w wersji hybrydowej już od dawna, zarówno w wersji
ładowanej z gniazdka, jak i mild-hybrid. Miałem okazję jeździć tą drugą wersją
i obecność dodatkowego silnika elektrycznego była niemal nieodczuwalna,
natomiast sam samochód zachowywał się dokładnie tak, jak wersja z jedynie
spalinowym napędem. Na początku tego roku Volvo ogłosiło, że w swoich
hybrydach ładowanych z gniazdka znacząco powiększyło pojemność akumulatorów, co pozwoliło na pokonywanie znacznie większych odległości
jedynie na napędzie elektrycznym. To właśnie z tego powodu trafiło do mnie
XC60 Recharge w wersji T6, a przy tym z bardzo dobrym wyposażeniem Ultimate. W teście skupiłem się jednak nie na ogóle, a nowościach i usprawnieniach w napędzie oraz wyposażeniu, ponieważ model ten liczy sobie już pięć
lat i przez ten czas wizualnie niewiele się zmienił.
Bryła XC60 jest bardzo zgrabna, to jeden z najlepiej zaprojektowanych
dużych SUV-ów. Auto cechuje prosta stylistyka, równe linie i symetryczne
przetłoczenia, jedynie przód i tył jest trochę bardziej agresywny dzięki
kształtowi lamp. Zdecydowanie nie jest jednak nudny – linia nadwozia
nawiązuje zarówno do poprzedniej generacji, jak i starszych, bardzo kanciastych modeli Volvo. Wewnątrz zarówno kierowca, jak i pasażerowie mają
bardzo dużo przestrzeni, dobrze wypada też pojemny bagażnik. W testowanej wersji miał podniesioną podłogę, ale wynikało to nie z zastosowanego
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napędu hybrydowego, a z zainstalowanego pneumatycznego zawieszenia.
Wnętrze nie zaskakuje niczym, jeśli siedzieliście już w którymkolwiek Volvo
nie starszym niż pięć lat. Na środku konsoli dominuje pionowy ekran dotykowy, poniżej mamy prosty panel sterowania odtwarzaniem, na tunelu
oprócz niewielkiego drążka zmiany biegów znajduje się natomiast ładowarka
indukcyjna (o bardzo dużym polu detekcji) i miejsca na kubki. Za niewielką
kierownicą mamy natomiast ekran, wypełniający całą przestrzeń pod osłoną
przeciwsłoneczną. Na szybie wyświetla się też HUD, oferujący bardzo ostry
i nasycony obraz – szkoda jednak, że w celu skonfigurowania go trzeba przebrnąć przez menu samochodu. Jakość wykończenia wnętrza jest doskonała,
szkoda jedynie, że nie można zastąpić lakierowanego plastiku wokół ekranu
innym materiałem.
Podobnie jak w innych ostatnich modelach Volvo, tak i w XC60 mamy system
multimedialny działający na Google Automotive. Oznacza to, że możemy
instalować tu aplikacje ze sklepu Google (aczkolwiek wybór wciąż jest mocno
ograniczony, są głównie programy do streamingu muzyki i odtwarzania radia),
zintegrować auto ze swoim osobistym kontem oraz korzystać z map i asystenta głosowego. Mapy są świetne, pokazują informacje zarówno na głównym ekranie, jak i na wyświetlaczu za kierownicą oraz na HUD. Uwzględniają
też dojazd do najbliższej stacji ładowania. Nowością jest Asystent Google
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działający po polsku – trafiłem na moment, w którym akurat pojawiła się
aktualizacja dodająca tę funkcję. Jej działanie nie zaskakuje, jest identyczne
jak na smartfonach. Możemy wywołać asystenta przyciskiem na kierownicy
lub komendą „Hey Google”, a oprócz funkcji znanych z telefonów da się też
sprawdzić parametry auta czy ustawić temperaturę lub głośność odtwarzania.
Bardzo się cieszę, że asystent działa w naszym języku, za kierownicą przydaje
się całkiem często, zwłaszcza do ustawiania celu nawigacji.
Doskonałe wrażenie robią fotele, w testowanej wersji były wyposażone we
wszystko: elektryczną regulację, pamięć dwóch ustawień (w tym również
fotela pasażera), aktywną wentylację i masaż (również dostępny w obu). Ten
działa wybornie, ma kilka stopni intensywności, trzy prędkości i pięć programów. Idealnie sprawdza się po dłuższym czasie za kierownicą i jest skuteczny,
a to nie takie oczywiste. Z tyłu natomiast z kanapy możemy wysunąć podwyższenie dla dziecka, dzięki któremu nie jest potrzebny fotelik samochodowy.
Rozkłada się je i składa błyskawicznie, sprawdzą się szczególnie wtedy, gdy
jeździmy samochodem z różnymi osobami i często demontujemy foteliki.
Podwyższenia są przeznaczone dla dzieci o wzroście powyżej 115 cm. Fotele to
nie jedyne, co wpływa na komfort w testowanym XC60. Widoczność w aucie
jest bardzo dobra nawet bez kamer, a dzięki systemowi widoku 360° widzimy
całe otoczenie. Równie ważny jest sprawnie działający tempomat adaptacyjny,
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ale w Volvo to już norma. Standardem nie jest natomiast pneumatyczne
zawieszenie, które pozwala obniżyć auto podczas wsiadania i jazdy w trybie
Power (a więc najbardziej dynamicznym) bądź podnieść je w trybie Off-road.
Samochód dobrze trzyma się nawierzchni, niezależnie od wybranego ustawienia radzi sobie też z nierównościami, jednak im niżej, tym pewniej się nim
kieruje, zwłaszcza podczas pokonywanych z większą prędkością zakrętów.
Volvo XC60 w wersji T6 Recharge oferuje zarówno całkiem mocny silnik
benzynowy, jak i niezłą, szczególnie jak na hybrydę, jednostkę elektryczną.
Mają odpowiednio 253 i 145 KM, rozpędzają auto od 0 do 100 km/h w 5,7
sekundy. Jeśli jednak spodziewacie się wciśnięcia w fotel i błyskawicznej
reakcji na pedał gazu, możecie być zaskoczeni. Owszem, XC60 bardzo
dobrze przyspiesza, ale robi to w sposób mało
odczuwalny dla kierowcy. Wnętrze jest bardzo dobrze
wyciszone, a reakcja na pedał gazu jest delikatnie

Asystent działa w naszym

opóźniona. To zdecydowanie nie jest sportowy samo-

języku, za kierownicą przy-

chód, choć parametry przedstawiają się świetnie.

daje się całkiem często,
zwłaszcza do ustawiania
celu nawigacji.

Zastosowanie napędu hybrydowego pozwala natomiast dostosować samochód do naszego sposobu
jazdy. Do wyboru jest pięć trybów: Hybrid, Power,
Pure, Off-road i Constant AWD. Ponadto możemy
wybrać, czy akumulator ma się ładować poprzez
odzyskiwanie energii, czy też działać automatycznie. Auto po wyłączeniu silnika wraca do ustawień

domyślnych, czyli trybu hybrydowego i automatycznej pracy akumulatora,
a żeby zmienić te ustawienia, trzeba wejść do menu na ekranie dotykowym.
Bardzo brakuje tu fizycznego przełącznika trybu jazdy, znanego choćby
z modeli Volvo, które nie mają jeszcze Google Automotive.
Z uwagi na ciągłe przestawianie się do trybu hybrydowego, to w nim jeździłem najczęściej. Samochód potrafi osiągnąć w nim bardzo niskie spalanie
rzędu 3,4 l/100 km (a przypominam, że waży ponad dwie tony). Dla przeciwwagi, w trybie Power, a więc tym, w którym ekonomia staje się najmniej
istotna, w cyklu mieszanym (około 60% dystansu w mieście, 40% w trasie),
spalanie sięgało 15,2 l/100 km. Najbardziej interesujący okazał się tryb Pure,
a więc wykorzystujący jedynie napęd elektryczny. Zgodnie z deklaracjami
Volvo można przejechać w ten sposób nawet 79 km, ale dotyczy to zapewne
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sytuacji, w której nie korzystamy z żadnych systemów rzutujących na zużycie energii. Przy korzystaniu z ogrzewania oraz systemu audio w jeździe
wyłącznie miejskiej z prędkością do 50 km/h zasięg wyniósł około 60 km,
podczas gdy przy jeździe drogą ekspresową z prędkością w przedziale od 90
do 120 km/h spadł już do 45 km. To robi wrażenie, zważywszy na to, że mamy
do czynienia z hybrydą. Z tego też powodu nie zaskoczyła mnie obecność
wyłącznie złącza Type 2 do ładowania i tego, jak wolno ono działa. Maksymalna obsługiwana moc ładowarki to jedynie 3,6 kW, co realnie pozwala na
zwiększenie zasięgu o 20 km w godzinę. Jeśli ktoś zamierza traktować XC60
jak auto wyłącznie elektryczne, musi uzbroić się w cierpliwość.
Nowy napęd hybrydowy w XC60 sprawdza się znakomicie. Dzięki zwiększeniu
zasięgu na samym akumulatorze można pokonać długi dystans w absolutnej
ciszy i z zerową emisją spalin. Silnik jest jednak elastyczny i zapewnia też bardzo sensowne przyspieszenie, a w połączeniu z opcją obniżenia zawieszenia
daje dużą pewność prowadzenia. Szkoda jednak, że auta nie wyposażono
w fizyczny przełącznik trybu jazdy. Niewątpliwą zaletą jest natomiast działający po polsku Asystent Google – cały system jest wygodny, ale możliwość
sterowania nim głosowo wyróżnia go na tle innych rozwiązań.

Volvo XC60		
Recharge
•
•
•
•

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

Plusy:
• niezwykle komfortowe
• duży zasięg na akumulatorze
• integracja z usługami Google
Minusy:
• brak przełącznika trybu jazdy
Cena: od 249 900 PLN (wersja
T6 Recharge)
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CITROËN Ë-C4
– elektryk inaczej

Miejskie auta coraz częściej kojarzą się nie z niewielkim hatchbackiem,
a z crossoverem. W przypadku nowego Ë-C4, którym miałem
przyjemność jeździć, Citroën poszedł trochę na łatwiznę i tylko
w niewielkim stopniu odróżnił go od spalinowej wersji.
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Elektryczne auta wielu producentów mają zaskakiwać nowoczesnością,
odstając nieraz od pozostałych samochodów w ofercie. Tymczasem Ë-C4
dostał po prostu niezły, elektryczny napęd, całkiem pojemną baterię
i kilka elementów stylistycznych, cała reszta wygląda jednak dokładnie
tak, jak w modelu C4. Z jednej strony to źle, bo możemy zapomnieć o płaskiej podłodze z tyłu czy dodatkowym schowku pod maską, z drugiej
jednak bryła auta pozostaje bardzo zgrabna, a cały pojazd jest lekki, jak
na auto elektryczne (waży jedynie 1541 kg). Testowałem środkową wersję
wyposażenia, nazwaną Feel Pack, jednak robi ona czasami wrażenie wręcz
podstawowej. Nie ma bezkluczykowego odblokowywania drzwi, a do uruchomienia napędu konieczne jest włożenie kluczyka do stacyjki i przekręcenie go. Fotele mają wyłącznie regulację manualną, a przez umieszczenie
pokręteł do regulacji nachylenia oparcia właściwie przy słupku dopasowanie go jest bardzo niewygodne. Słabe pierwsze wrażenie jest potęgowane przez słabej jakości, twarde plastiki, niewiele informacji na ekranie
za kierownicą i bardzo nieprzystępny system multimedialny. To wszystko
sprawiło, że moje oczekiwania względem tego auta znacząco spadły. Wraz
z kolejnymi pokonywanymi kilometrami zaczynałem jednak doceniać to,
jak Ë-C4 został zaprojektowany i choć nie jest pojazdem emocjonującym,
to do przemieszczania się po mieście nadaje się świetnie.
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Wygląd Ë-C4 jest nie do podrobienia – projektanci dostali dużą swobodę,
co zaowocowało bardzo skomplikowaną linią tyłu, z licznymi skosami
i przecinającymi się przetłoczeniami. Z przodu natomiast mamy bardzo
wąskie lampy do jazdy dziennej i parę drugich, znacznie większych, ze
światłami mijania i drogowymi. Elektryczna wersja odróżnia się od spalinowej niebieskimi wstawkami na progach i zderzakach, są one jednak dość
subtelne. Podobne elementy dekoracyjne pojawiają się też wewnątrz, na
drzwiach. Linia boczna nie jest już tak nowatorska, dach opada łagodnie,
dzięki czemu z tyłu mamy sporo miejsca nad głową. Auto nie należy do
najwyższych czy największych crossoverów, natomiast wewnątrz miejsca
jest zaskakująco dużo. Czuć to szczególnie z tyłu, gdzie pasażerowie mają
sporo miejsca na nogi. Niestety z przestrzenią na głowę nie jest tak dobrze,
bo o ile nad nią faktycznie miejsca jest dużo, to boki są dość mocno opadające, przez co nawet przy niespełna 180 cm wzrostu byłem w stanie
uderzyć skronią o dach nad boczną szybą. Z tyłu w testowanej wersji nie
było też podłokietnika (jest dopiero w topowej konfiguracji), znalazły się
za to regulowane nawiewy oraz dwa porty USB (jeden USB-C i jeden USBA). Boczne miejsca tylnej kanapy mają mocowania ISOFIX, schowane za
suwakami. Są osadzone tak głęboko i nisko, że podpięcie do nich fotelika
było nie lada wyzwaniem – dawno nie mocowałem się z tym tak długo.
Przestrzeń w bagażniku jest całkiem spora, podłogę można obniżyć bądź
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schować pod nią na przykład kable do ładowania. Ma 380 l pojemności
i całkiem rozsądny kształt. Klapa otwierana jest manualnie, choć działa na
tyle lekko, że nie stanowi to aż takiego problemu (niemniej, szkoda).
Zdecydowanie najwięcej dzieje się za kierownicą – auto ma nowoczesne, choć jedocześnie wręcz ekscentryczne wnętrze. Kierownica jest
spłaszczona na górze i na dole, za nią znajduje się niewielki wyświetlacz, pokazujący wyłącznie podstawowe informacje o jeździe i dający
się konfigurować jedynie w minimalnym zakresie. Zaraz nad nim mamy
wyświetlany na rozkładanej szybce HUD, który przez identyczny font
sprawia wrażenie dublującego informacje z ekranu poniżej. Choć wolę
zdecydowanie taki interfejs pokazujący się bezpośrednio na szybie, to tu
przynajmniej jego powierzchnia jest duża i umieszczono go wysoko, nie
trzeba na niego specjalnie zerkać. Ma fizyczne przyciski do regulacji, więc
obsługuje się go bardzo wygodnie. Nie można niestety ustawić wyświetlanej na nim treści (warto natomiast skonfigurować ekran za kierownicą
tak, by powielał jak najmniej danych z HUD). Na środku góruje szeroki,
10-calowy wyświetlacz, z którego obsługujemy multimedia, klimatyzację
i konfigurację samochodu. Panel klimatyzacji umieszczono też poniżej
i jest na tyle rozbudowany i wygodny, że nie trzeba sięgać do menu na
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ekranie. Im mniej trzeba zresztą korzystać z tego wyświetlacza, tym
lepiej, bo system jest koszmarnie nieintuicyjny. Znalezienie opcji do
odtwarzania muzyki przez Bluetooth zajęło mi zdecydowanie zbyt wiele
czasu, na odkrycie, dlaczego nie działa CarPlay, poświęciłem niewiele
mniej minut. W przedniej konsoli są dwa porty USB, jeden USB-A i jeden
USB-C, tylko ten drugi obsługuje tę funkcję. A jeśli jesteśmy już przy CarPlay, to nie wykorzystuje on niestety sporej części wyświetlacza – po obu
stronach zostaje miejsce na ustawioną aktualnie temperaturę. Dziwnie
rozwiązano też sterowanie odtwarzaniem, bo możliwe jest ono albo ze
środkowego ekranu, albo z kierownicy – nie ma fizycznych przycisków
na konsoli, a z racji skomplikowania interfejsu ich brak daje się we znaki.
Na pochwałę zasługuje natomiast fabryczna nawigacja, jest naprawdę
niezła i aktualna, całkiem sensownie dobiera trasę
i działa szybko. Z uwagi na napęd elektryczny Ë-C4 ma
osobne menu pokazujące zużycie energii i status

Wraz z kolejnymi pokonywanymi kilometrami
zaczynałem jednak doceniać to, jak Ë-C4 został
zaprojektowany.

ładowania akumulatora, wywoływane przyciskiem na
głównej konsoli. Przydaje się na co dzień, choć brakuje
mi w nim bardziej szczegółowej historii przejazdów.
W autach miejskich fotele nie są aż tak ważne, jak
w samochodach przeznaczonych do pokonywania
większych odległości. Niemniej w Ë-C4 nie siedzi się
wygodnie, nawet jeśli podróż nie jest długa. Fotele
są bardzo specyficzne, ich manualna regulacja stawia
duży opór, a zarówno siedzisko, jak i oparcie należą

do raczej płaskich. To jednak nie jest jeszcze szczególnie uciążliwe,
szczególnie jeśli spojrzymy na zagłówki: mocno pochylone, z regulacją
jedynie w pionie, zapewniają podparcie jedynie punktowo. Wykończenie foteli robi za to dobre wrażenie: zastosowano syntetyczną skórę
oraz odporny na przetarcia materiał tekstylny. Wnętrze zaskakuje
liczbą schowków, w samej konsoli środkowej mamy dwie półki, a niższa
ma pod sobą dodatkową przestrzeń. Sporo miejsca jest też w tunelu,
zarówno w uchwytach na kubki, jak i w podłokietniku. Dodatkowo
mamy niewielkie schowki we wszystkich drzwiach i aż dwa przed pasażerem. Oprócz tradycyjnego, otwierającego się w dół, jest też wysuwana
szuflada. Dodatkowo mamy chowane mocowanie na tablet o uniwersalnym kształcie.
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Ë-C4 nie tyle jedzie, ile płynie przez miasto. Kierownica działa bardzo lekko,
a zawieszenie jest miękkie, co właściwie nie zdarza się w samochodach elektrycznych. Przy niskiej wadze pojazdu było jednak możliwe zestrojenie go
bardziej komfortowo, przez co pokonywanie progów daje wrażenia podobne
do tych, jakie mamy w miejskich autach spalinowych. Ë-C4 zapewnia też
bardzo dobrą widoczność w każdą stronę, nawet do tyłu (a tylna szyba jest
przecięta nieprzejrzystą lotką). W testowanej wersji zainstalowano system
kamer 180°, które oferują dobrą jakość, ale rysują obszar bardzo blisko auta,
co wyklucza szybkie manewry. Kamery 360° dostępne są opcjonalnie, ale
tylko w topowej konfiguracji. Parkowanie nawet bez kamer pozostaje łatwe,
samochód jest w końcu nieduży, a do tego lekko podniesiony (na tyle, by
wygodniej wjechać na krawężnik). W aucie panuje cisza, nie ma żadnej imitacji dźwięku silnika, ale swoje robi też aerodynamika. Nawet przy 120 km/h
szum wiatru jest znikomy – tego się po aucie miejskim nie spodziewałem.
Napęd samochodu zestrojono spokojnie i tylko w trybie sport jest wyraźnie
dynamiczny. Do codziennej jazdy podstawowy tryb zupełnie jednak wystarczy. Silnik oferuje 136 KM i 260 Nm, rozpędza auto do 100 km/h w 9,5 sekundy.
To nie są wyniki, do jakich przyzwyczaiły nas auta elektryczne, podobnie
zresztą jak pojemność baterii. Ta ma 50 kWh, a więc nieprzesadnie dużo,
ale pozwala na pokonanie niewiele ponad 200 km w mało sprzyjających
warunkach. Testowałem auto, gdy temperatura za oknem nie przekraczała
kilku stopni Celsjusza, używałem ogrzewania non stop. Po naładowaniu do
pełna zasięg wynosił 332 km, ale spadał on początkowo nieproporcjonalnie
szybko do pokonywanej odległości, natomiast im bliżej końca pojemności,
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tym wskazania były bardziej realne. Do ładowania wykorzystywane jest złącze CCS, a maksymalna moc ładowania to 100 kW. Taka ładowarka pozwala
naładować akumulator do 80% w pół godziny – nie miałem jednak okazji
tego sprawdzić. W jeździe Ë-C4 brakowało mi opcji one-pedal driving. Nawet
w trybie zwiększonego odzyskiwania energii rekuperacja jest niewielka, dlatego hamulca trzeba używać tak samo, jak w aucie spalinowym.
Po trudnym początku polubiłem się z Ë-C4. Choć wiele rozwiązań jest
nie tyle nowatorskich, ile nietypowych, stosunkowo łatwo można się do
nich przyzwyczaić. Nie mogłem jedynie przekonać się do foteli, w których forma zdominowała walory użytkowe. Niemniej dzięki niskiej wadze,
niewielkim wymiarom i komfortowemu zawieszeniu Ë-C4 w mieście
sprawdza się doskonale. Zasięg również wypada nieźle, zwłaszcza jeśli pod
uwagę weźmiemy rozmiar baterii. To bardzo dobry samochód do przemieszczania się po mieście, z rozsądną przestrzenią bagażową i lekko ekstrawagancką linią, która nie każdemu musi przypaść do gustu, ale z całą
pewnością zwraca na siebie uwagę.

CITROËN Ë-C4
•
•
•
•

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

Plusy:
• komfortowe, miękkie zawieszenie
• spory zasięg
• bardzo dobra widoczność
Minusy:
• niska jakość plastików
• nieintuicyjny system
multimedialny
Cena: testowana wersja (Feel Pack):
153 900 PLN podstawowa wersja
(Live Pack): 142 00 PLN najwyższa
wersja (Shine): 161 400 PLN
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Jak zabezpieczyć e-bike
Cz. 1
Wyborowi roweru, dopasowaniu go poświęcamy dużo czasu,

szczególnie roweru ze wspomaganiem elektrycznym <link>. Niestety,
potem często zapominamy albo lekceważymy dobór zapięcia
– zabezpieczenia – do nowego nabytku. Taka lekkomyślność niestety
może się skończyć jego szybką utratą. Amatorów cudzej własności
nie brakuje, a e-rowery w związku z dużym popytem i problemami
z dostępnością u dystrybutorów są łakomym kąskiem dla złodziei.
Skupmy się zatem na tym, jak zabezpieczyć rower elektryczny.
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Mówi się, że zapięcie powinno kosztować minimum 10% wartości roweru.
Jest to prawda i fałsz równocześnie. Nawet starego roweru z torpedo i bez
przerzutek wartego może jakieś 200 zł nie zapinałbym linką z marketu za
20 zł, bo znajdzie się chętny także na taką cudzą własność. Niestety zdarza
mi się spotykać rowery za kilka, kilkanaście tysięcy złotych zapięte linką za
50 zł. Linka, poza wyjątkami, nie jest w ogóle dobrym pomysłem, na pewno
nie jako zapięcie dla roweru za miliony monet. Jakie zatem zabezpieczenie
będzie odpowiednie do wartościowego roweru?

Skale bezpieczeństwa zapięć
Każdy znaczący producent zabezpieczeń rowerowych stosuje skalę bezpieczeństwa. Przykładowo Abus oznacza swoje zabezpieczenia rowerowe
w skali 1–15 i na ich przykładzie łatwo wyjaśnić poziomy bezpieczeństwa
zabezpieczeń rowerowych.
Grupa 1–5
Powinno się stosować jako zabezpieczenie akcesoriów, np. kasku czy siodełka. Na pewno nie stosujemy ich jako głównych zapięć dla e-bike.
Grupa 6–9
Zabezpieczenia do stosowania w miejscach o niskim i średnim poziomie
ryzyka, czyli np. wtedy, gdy podczas przejażdżki lub treningu skończą nam
się batoniki, a chcemy wejść do wiejskiego sklepu na kilka minut i uniknąć głupiego dowcipu i biegania za własnym rowerem. W spokojniejszych
obszarach w mieście też się sprawdzą. Osobiście na noc w żadnym miejscu
bym żadnego roweru nie zostawiał z jedynym zabezpieczeniem poniżej 8.
Zaleca się stosowanie zapięć z tej grupy jako dodatkowych przy rowerach
o znacznej wartości – czyli np. e-bike.
Grupa 10–15
Zapięcia mocniejsze, do stosowania w mieście, w miejscach, gdzie nasz
rower jest bardziej narażony na kradzież. 15 jest maksymalnym poziomem

Zdarza mi się spotykać rowery za kilka, kilkanaście tysięcy złotych zapięte linką za 50 zł.
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bezpieczeństwa dla rowerów. Abus ma
w ofercie zabezpieczenia z poziomem 20
przeznaczone dla motocykli i skuterów, ale je
również można stosować dla rowerów, choć
nie należą do najlżejszych.
Dla rowerów ze wspomaganiem rozpatrywałbym tylko grupę 10–15, a jako zabezpieczenie
wspomagające coś z przedziału 7–9.

U-lock
Jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia rowerowego jest tzw. szekla, nazywana
również u-lock, ze względu na swój kształt.
Można ją kupić już za kilkadziesiąt złotych, ale
takich bym się jednak wystrzegał. Na co więc
zwrócić uwagę, wybierając u-locka? Po pierwsze stopień bezpieczeństwa według producenta – w klasyfikacji Abus porządne u-locki
zaczynają się od 7. Następnie grubość i kształt
pręta – lepsze są „kanciaste” od okrągłych.
Wreszcie bardzo istotne jest podwójne ryglowanie, czyli to, że zamknięcie zamka blokuje
ryglami „u” na jego obu końcach, nie na jednym, co uniemożliwia m.in. przekręcenie „u”
względem zamka po przecięciu w jednym
miejscu. Innymi słowy, trzeba ciąć dwa razy,
a to oznacza dwa razy więcej czasu i hałasu
na pozbycie się zapięcia przez złodzieja.
Ostatecznie jest jeszcze klasa zamka, czyli,
upraszczając, im więcej zapadek i bardziej
skomplikowany klucz, tym lepiej.
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Wadą i zaletą u-locków jest ich konstrukcja, bo, choć kształt powoduje,
że trudniej przeciąć lub wygiąć takie zabezpieczenie, to jednak ten sam
kształt i długość obejmy sprawia czasem, że nie zawsze jest łatwo przypiąć
rower do czegoś innego niż stojak rowerowy, a ten nie zawsze będzie tam,
gdzie potrzebujemy zaparkować. Niestety również z tego powodu niezbyt wygodnie się je przewozi. Mocowanie na ramę musi być mocne, żeby
u-lock nam nie „latał” podczas jazdy. Szekle również nie należą do najlżejszych, ale to akurat w przypadku przewożenia ich e-bike nie jest większym
problemem. Mocny u-ulock z 15 poziomem bezpieczeństwa o długości
około 23 cm będzie ważył trochę ponad 1,5 kg.
U-locka o poziomie 12–15 zalecałbym jako główne zabezpieczenie dla rowerów elektrycznych.

Łańcuch
Równie popularnym zabezpieczeniem jest łańcuch. Nie jest on sztywny
jak u-lock, łatwiej dzięki niemu przypiąć rower do czegoś bardziej nietypowego, np. do latarni, które są zazwyczaj za grube na przypięcie się
za pomocą u-locka. Niestety dobry łańcuch waży znaczenie więcej niż
u-lock. Łańcuch o poziomie bezpieczeństwa 15 i długości 110 cm to ponad
2,5 kg, łańcuch z poziomem 12 będzie ważył nadal ponad 2 kg. Ogniwa
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są zazwyczaj zabezpieczone w osłonie z materiału lub gumy, co pozwala
w miarę łatwo łańcuch owinąć wokół ramy na czas transportu. Można
wybrać krótszy łańcuch, będzie lżej, ale wtedy znacznie tracimy na elastyczności z przypinaniem roweru. Dłuższe łańcuchy – są dostępne do ok.
170 cm – będą jeszcze cięższe i sprawdzą się jako zabezpieczenia stacjonarne, trzymane w stałym miejscu, gdzie parkujemy rower, np. pod pracą.
Tyle że z trzymaniem zapięcia założonego na stałe w miejscu publicznie
dostępnym należy być ostrożnym. Chętny na nasz rower może obserwować miejsce i powoli, systematycznie uszkadzać zapięcie, tak żebyśmy tego
nie zauważyli.
Łańcuchy są bardzo dobrymi zabezpieczeniami, ale niestety kosztem wagi.
Sprawdzą się na pewno jako zapięcie w garażu, piwnicy, te trochę lżejsze
jako zapięcie przewożone z rowerem.

Zapięcia składane
Mniej popularne, ale coraz częściej spotykane są zapięcia składane. Łączą
w sobie zalety łańcucha i u-locka. Są zbudowane z płaskich sztabek
metalu łączonych grubymi nitami. Dzięki takiej konstrukcji łatwo się składają, zajmują niewiele miejsca w mocowaniu na ramie. Są sztywniejsze
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od łańcucha, ale znacznie bardziej elastyczne niż u-lock. Podczas wyboru
zapięcia składanego należy zwrócić uwagę na sposób łączenia „sztabek”
– czy jest ciasny i nie ma tam możliwości podejścia z łomem albo szlifierką.
Łączenia są „najsłabszym” punktem tego rodzaju zapięcia. Dobrze wykonane zapięcie składane zapewnia taki sam poziom bezpieczeństwa jak łańcuch czy u-lock. W ofercie Abusa znajdziemy zapięcia składane od 7 do 15
poziomu. Składanego zapięcia powyżej 10 poziomu, możemy używać jako
podstawowego zapięcia do roweru. Dzięki kompaktowej budowie idealnie
się sprawdza jako zabezpieczenie roweru miejskiego, łatwo się przewozi,
pozwala zapiąć rower np. do latarni i jest lżejsze od łańcucha (2 kg przy
długości 110 cm dla poziomu 15).

O-lock
Ostatnim typem zabezpieczeń są o-locki, nazywane też zabezpieczeniami
ramowymi lub blokadą tylnego koła. Najczęściej są montowane seryjnie
w rowerach miejskich typu holenderskiego, w zwykłych i tych ze wspomaganiem. Nie należy o-locka traktować jako samodzielnego zabezpieczenia,
bo, zgodnie z nazwą, blokuje on tylko tylne koło. Rower można wziąć pod
pachę i z nim odejść. Do większości modeli można dokupić więc specjalny
łańcuch wpinany w złącze w o-locka, którym możemy rower przypiąć do
stojaka, latarni etc. Producenci zabezpieczeń ramowych nie oznaczają ich
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wysokimi stopniami bezpieczeństwa. Najmocniejsze Abusa mają tylko
poziom 9. Nawet z wpinanym łańcuchem nie traktowałbym takiego zapieczenia jako głównego. To tak jak linka, tylko trochę bezpieczniej, raczej jako
dodatkowe do głównego o wyższym stopniu bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia specjalne
Możemy jeszcze spotkać zabezpieczenia specjalne – np. kotwy połączone
z łańcuchami do zamontowania w piwnicy lub garażu. Blokady tarcz
hamulcowych – zazwyczaj przeznaczone do motocykli, ale można je stosować także w niektórych rowerach elektrycznych.

Wadą i zaletą u-locków jest ich konstrukcja, bo, choć kształt
powoduje, że trudniej przeciąć lub wygiąć takie zabezpieczenie, to jednak ten sam kształt i długość obejmy sprawia czasem, że nie zawsze jest łatwo przypiąć rower do czegoś innego
niż stojak rowerowy, a ten nie zawsze będzie tam, gdzie potrzebujemy zaparkować.

Zamknięcie zabezpieczenia
Bez względu na rodzaj zabezpieczenia, musimy je w jakiś sposób zamknąć.
Na rynku można spotkać zamykane na szyfr – tych unikajmy, chyba że to
linka służąca do przypięcia kasku – zamykane kluczem – tutaj zasada jest
prosta: im bardziej skomplikowany klucz, tym lepiej. Przy zabezpieczeniach
wyższej klasy można zamówić kilka zabezpieczeń różnego rodzaju otwieranych jednym kluczem. Jest to bardzo wygodne, kiedy np. mamy więcej niż
jeden rower albo trzymamy dodatkowy łańcuch w garażu w pracy.
Na koniec coś dla geeków: zabezpieczenia smart otwierane aplikacją ze
smartfona lub pilotem. Nie ma ich jeszcze zbyt dużo na rynku. Miałem
okazję testować u-locka Smart X i zabezpieczenie składane Bordo Smart
X od Abusa <linki>. Są na pewno ciekawym i wygodnym rozwiązaniem dla

MOBILNOŚĆ

178

miejskiego rowerzysty. Abus rozszerza portfolio smart, obecnie testuję
blokadę na tarczę hamulcową pierwotnie przeznaczoną dla motocykli, ale
sprawdzającą się również z cargo e-bike.
Zabezpieczenie dobieramy do roweru i do miejsc, gdzie jeździmy i zostawiamy rower. W centrum miasta, gdzie potencjalnych chętnych na nasz
rower jest dużo, używajmy tych z poziomem 10–15, a na dłuższe parkowanie w takich miejscach zakładajmy też drugie. Starajmy się stosować
zabezpieczenia różnego typu, jeżeli zapinamy rower dwoma, np. łańcuch
+ u-lock, składane + o-lock z łańcuchem. Jeżdżąc rowerem ze wspomaganiem, nie musimy się przejmować wagą zabezpieczenia, 0,5–1 kg nie zrobi
różnicy w czasie jazdy, a może uratować nas przed utartą roweru.
O tym, jak nie przypinać i gdzie nie przypinać roweru, będzie w następnym
numerze iMagazine. To niby rzecz oczywista, ale najlepsze zabezpieczenie
nie pomoże, jak zapniemy rower do cienkiej siatki lub słupka, z którego
można zsunąć zamknięcie, a takie rzeczy też widziałem.

W YBUCHOW Y
I ELEK TRY ZUJĄC Y
iMAG MOTO
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Audio Hijack 4
Niedawno pisałem o Audio Hijack 3, z którego korzystam od lat i bez
którego sobie nie wyobrażam życia, a tymczasem Rogue Amoeba
wydało wersję 4.0, z paroma naprawdę ciekawymi nowościami.

Lista nowości jest długa, więc postaram się je szybko podsumować:
• Lista sesji teraz przewiduje stosowanie jej jako naszego centrum
dowodzenia.
• Boczny pasek okna każdej sesji zawiera pięć różnych zakładek, w tym
Skrypty oraz Schedules, a kontrola wszystkich powinna być teraz spójniejsza.
• Bloki w sesjach wcześniej łączyły się automatycznie między sobą, co
utrudniało niektóre rzeczy przy bardziej skomplikowanych konfiguracjach. Teraz dodano możliwość ręcznego sterowania połączeniami, co
powinno powodować mniej frustracji.
• Audio Hijack 3 miał tylko ciemny interfejs, ale Rogue Amoeba dodała do
4-ki jej przeciwieństwo, czyli Light Mode.
• W górnym pasku dodano ikonę z tzw. Global Window, czyli wyskakującym okienkiem, z którego zawsze mamy dostęp do naszych sesji.
• Bloki można teraz filtrować, co powinno ułatwić przeszukiwanie listy
Audio Units, nawet jeśli macie ich setki.
• Dodano nowe Bloki:
• Mikser – miksuje do pięciu źródeł, łącznie ze sterowaniem poziomami i fade’ami.
• Magic Boost – automatycznie podbija ciche audio i jednocześnie nie
dotyka tego, które już jest głośne.
• Simple Compressor – automatycznie filtruje nasze audio, lepiej
balansując ciche i głośne dźwięki.
• Istniejące Bloki zostały poprawione lub przeprojektowane i każdy z nich
otrzymał możliwość stosowania presetów, aby zachować odpowiednie
dla danej sesji ustawienia. Ponadto każdy popover z każdego Bloku może
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zostać przypięty, aby nie znikał. Na deser dodano też możliwość edycji
nazw poszczególnych Bloków.
• Okno sesji teraz nie musi być otwarte, aby sesja została nagrana prawidłowo – można je dowolnie zamykać.
• Auto Run pozwala na automatycznie uruchamianie wybranych sesji
przy każdym uruchomieniu Audio Hijack. Jeśli to połączymy z automatycznym uruchamianiem Audio Hijacka, to możemy sobie zautomatyzować pewne czynności.
• Do każdej sesji w Audio Hijack 4 możemy dodać skrypt, który będzie
wykonywał zawarte w niej czynności, napisane w JavaScript. Alternatywnie jest wsparcie dla natywnych Shortcuts oraz dla prostszych, wbudowanych w aplikację skryptów.
• Dodano wsparcie dla Audio Units v3.
Audio Hijack 4 kosztuje 79 USD dla nowych klientów oraz 29 USD dla wła-

ścicieli wersji 3 (upgrade). Od siebie jedynie podpowiem, że nową wersję
zacznę używać od Nadgryzieni 358 i planuję zainteresować się skryptami,
aby zautomatyzować sobie niektóre czynności.
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Elden Ring
From Software wniosło naukę na błędach w grach na niewyobrażalnie
wysoki poziom. Seria Dark Souls, a także Demon Souls, Bloodborne
i Sekiro różniły się dość mocno, ale wszystkie zgodnie nie wybaczały
potknięć i wymagały od gracza maksymalnego zaangażowania. W Elden
Ring również jest bardzo trudno, ale pojawiła się rzecz dotąd niespotykana:
możemy się czasem pomylić i nie zawsze będzie to nas kosztowało życie.
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Wysoki poziom trudności w grach był przez ostatnie lata domeną tytułów indie. Tam deweloper mógł wyróżnić się mechaniką zbudowaną na
nieuchronnej śmierci i szlifowaniu własnych umiejętności. Brak presji
wydawcy na uzyskanie wysokiej sprzedaży pozwalał wyśrubować poziom
trudności i eksperymentować, tymczasem w tytułach AAA coś takiego
było niespotykane. Dark Souls przebiło się jednak do mainstreamu, a Bloodborne, będące ekskluzywnym tytułem Sony, udowodniło, że trudne gry
również mogą przyciągnąć wielu graczy. Elden Ring wyłamuje się ze schematu, jaki dotąd wykorzystywało From Software i rozbudowuje rozgrywkę,
oferując graczowi ogromny, otwarty świat. Choć poziom trudności starć nie
zmniejszył się, to dzięki swobodzie poruszania się wielu walk można uniknąć, jeśli nie czujemy się jeszcze na siłach, by je stoczyć, a w przypadku
konfrontacji ze zbyt silnym przeciwnikiem możemy zdecydować się na
ucieczkę i obrać zupełnie inny kierunek podróży, by wrócić do niego nawet
po kilkudziesięciu godzinach. O ile ostatnio miałem już przesyt otwartych
światów i denerwowała mnie powtarzalność zadań je wypełniających, to
w przypadku Elden Ring jestem zachwycony takim rozwiązaniem. Zabrało
z gatunku to, co czyniło go dla mnie nieprzystępnym: frustrację. W bardziej
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liniowych Demon Souls i jego następcach trafiając na trudnego przeciwnika, możemy nieraz utknąć na dobre i ginąć przy nim raz za razem, bo
gra nie oferuje innej ścieżki. Oczywiście rozgrywka zbalansowana jest tak,
że da się go zwyciężyć, ale jest to okupione koniecznością poświęcenia
godzin na nauczenie się gry. W Elden Ring natomiast możemy grać tak, jak
lubimy i nic nie stoi na przeszkodzie, by do początkowo zbyt trudnych,
opcjonalnych bossów wrócić wtedy, gdy jesteśmy już od nich zdecydowanie silniejsi.
A właściwie o czym ta gra jest? To dobre pytanie, bo choć fabuła jest
całkiem złożona i nie sprowadza się jedynie do motywowania gracza do
kolejnych potyczek, to opowiadana jest nietypowo. Protagonista się nie
odzywa, natomiast napotykane postacie mówią stosunkowo niewiele
i rzeczy te, zwłaszcza początkowo, nie wiążą się ze sobą zbyt mocno. Rozeznania się nie ułatwia brak żadnego dziennika czy nawet znaczników bądź
listy zadań. Kierunek wskazują mniej więcej miejsca łaski, czyli punkty,
w których możemy odpocząć, zarządzać ekwipunkiem i umiejętnościami,
nie ma jednak żadnej konkretnej ścieżki, która byłaby widoczna. To od nas
zależy, jak potoczy się przygoda i choć w końcu dotrzemy w przewidziane
przez twórców miejsca, to odbędzie się to na naszych zasadach. Po kilku
godzinach spodobało mi się to, ale na początku zupełnie nie mogłem
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odnaleźć się w świecie bez znaczników,
dokładnej mapy i choćby jednego, określonego celu. Co więcej, dostałem łomot najpierw od wielkiego rycerza na koniu, później
od znacznie mniejszych, nietoperzowatych
stworów, by następnie zginąć w odkrytej
jaskini, zaszlachtowany przez jakieś gargulce.
Spędzenie dziesiątek godzin w Valhalli było
aż zanadto widoczne. Elden Ring uczy pokory,
ale docenia rozsądek. Po tym, jak zacząłem
się więcej skradać, walczyć z przeciwnikami
pojedynczo i używać wierzchowca, by eliminować ich jeszcze skuteczniej, gra zrobiła
się znośna. Po eksploracji kolejnych terenów,
dziesiątkach ekranów z wielkim napisem
„nie żyjesz” na środku i pokonaniu kilku
większych oponentów uznałem natomiast,
że dawno nie ogrywałem czegoś równie
dobrego. Zrozumiałem, dlaczego ta gra jest
tak wysoko oceniana – spuszcza graczowi
gigantyczny łomot, ale docenia każde staranie i rozsądne podejmowanie decyzji.
W świecie stworzonym przez From Software
czeka wiele niebezpieczeństw i zginąć można
właściwie wszędzie, ale jednocześnie mamy
tu też na co popatrzeć. Mapa jest olbrzymia
i pełna zakamarków, w niewielu tytułach
tak bardzo opłaca się dosłownie lizać ściany.
Możemy znaleźć zarówno ukryte zasoby,
jak i całe gigantyczne podziemia z bossami
i unikalnymi przedmiotami. Większość tych
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obszarów jest opcjonalna, więc kończąc grę, możemy do nich nawet nie
zajrzeć. Co więcej, świat jest zróżnicowany również pod względem kolorystyki – nad wszystkim króluje złociste drzewo, ale tereny wokół znacznie
się od siebie różnią. Mamy i suche, nieco piekielne równiny, jak i gęste lasy
i łąki, budujące niemal sielską atmosferę (nie licząc maszkar, które szybko
cofną nas do ostatniego punktu odrodzenia). Elden Ring wprowadza też
proste elementy platformowe, bohater może bowiem skakać (a nasz wierzchowiec robi to nawet podwójnie), ale precyzja ruchu pozostawia tu wiele
do życzenia. Niemniej przemierzanie tego groźnego, ale i pięknego, zróżnicowanego świata jest niesamowite. Co więcej, jego wygląd mocno zakorzeniono w fabule, a wiele miejsc ma swoją historię, co czyni podróż jeszcze
bardziej interesującą i sensowną. Za fabułę odpowiada między innymi
George R. R. Martin, nie obawiajcie się jednak, że z niedokończonych rozdziałów kolejnego tomu „Pieśni Lodu i Ognia” skleił historię w Elden Ring.
Tu jest zdecydowanie bardziej mrocznie, a wygląd wielu przeciwników
sugerowałby, że odpowiadał za nich nie Martin, a Lovecraft.
Elden Ring ma wiele mechanik, które są typowe dla RPG. Postać tworzymy
od podstaw, wybierając klasę, a wraz z nią początkowy zestaw statystyk.
Możemy też edytować wygląd, i to bardzo szczegółowo, na szczęście
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jednak mamy też kilka wyjściowych konfiguracji, jeśli szkoda nam czasu na
takie detale. Klasa bohatera ma znaczenie szczególnie na początku, później bowiem możemy pokierować rozwój bohatera właściwie na dowolne
tory, co więcej, podczas gry możemy rozdać wszystkie punkty umiejętności
na nowo (aczkolwiek liczba takich resetów jest ograniczona). Zarówno do
rozwoju bohatera, jak i do kupowania czy ulepszania przedmiotów, wykorzystujemy zdobywane na pokonywanych przeciwnikach runy, będące
jedyną walutą w grze. System statystyk początkowo wydaje się bardzo
skomplikowany, zwłaszcza że wszelkie opisy są oszczędne (w przypadku
niektórych przedmiotów wręcz nie wiadomo, do czego służą). Z czasem da
się go zrozumieć na tyle, by nie zastanawiać się nad lokowaniem kolejnych
punktów umiejętności. Gra pozwala też tworzyć przedmioty ze znajdowanych zasobów, ale ten system już niczym szczególnym się nie wyróżnia,
z wyjątkiem tego, że nie jest obecny we wszystkich grach From Software.
Podczas rozgrywki do pomocy możemy wezwać innych graczy, aczkolwiek nie w każdej potyczce mogą nam pomóc. Dołączenie do cudzej gry
to świetny sposób na znalezienie sposobu na konkretnych przeciwników,
często trafiamy na doświadczonych graczy, którzy w takich starciach po
prostu sobie radzą. Ponadto możemy zostawiać na ziemi wiadomości dla
innych oraz je odczytywać (przypomina mi to bardzo wskazówki przekazywane w Death Stranding), a plamy krwi wskażą, jak inny zginęli. Często
widzimy też duchy innych postaci, przemierzające świat – te pomagają
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znaleźć warte uwagi miejsca bądź ścieżkę do ominięcia wrogów. Choć
początkowo warto się skradać, to otwartej walki nie unikniemy. To właśnie ten element jest zdecydowanie najlepszym, co oferuje Elden Ring.
Nawet walcząc z szeregowym przeciwnikiem, możemy zginąć od kilku
ciosów. Gdy wrogów jest więcej, nie czekają na swoją kolej, tylko atakują
zaciekle, otaczają nas i zasadniczo robią wszystko, by to nie oni skończyli przebici mieczem. Ponadto mają oni różne odporności na żywioły
oraz fizyczne ataki, a im wróg większy, tym ciekawsza jest z nim walka.
Bossowie oraz mocniejsi przeciwnicy mają słabe punkty i fazy walki,
do których przechodzą wraz ze zwiększającymi się obrażeniami, jakie
im zadajemy. Jednych warto sprowadzić na ziemię, tnąc ich po nogach,
w przypadku innych trzeba poczekać, aż ich miecz wbije się w ziemię, by
ciachnąć ich po oczach, pozbawiając tym samy wzroku. Pojedynki z bossami są jeszcze lepsze, nie wystarczy zapamiętać schematu ataków, bo
te mogą być przerywane i modyfikowane w trakcie. Ponadto wrogowie
są bardzo mobilni, więc założenie ciężkiej zbroi może przynieść skutek
odwrotny do zamierzonego. Dobierając ekwipunek, trzeba zwracać
uwagę na jego ciężar, bo wpływa on na szybkość ruchu – warto na przykład zdjąć najsłabszy element zbroi, by odciążyć bohatera, a tym samym
poprawić jego mobilność. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zamiast
tarczy dzierżyć drugą broń lub korzystać z jednej oburącz – możemy
przełączać się między tymi ustawieniami w trakcie walki, co jeszcze
mocniej urozmaica starcia.
Niestety, o ile mechanika rozgrywki jest fenomenalna, to nie można tego
samego powiedzieć o realizacji technicznej. Gra ma na PS5 problemy
z utrzymaniem płynnych 60 klatek, i to w trybie wydajności (mamy jeszcze tryb jakości). Nagminnie doczytuje też drobne elementy otoczenia,
jak na przykład porastające wzgórza trawy. O ile podczas walki to nie
występuje, to przy szybkim przemieszczaniu się na wierzchowcu problem
jest mocno odczuwalny. Jakość oprawy graficznej też nie powala – jest
bardzo dobrze, ale nie czuć, że to gra na nową generację konsol (a te
od półtora roku są już przecież na rynku). Mimo tego świat gry potrafi
zachwycić zróżnicowaniem, monumentalnością i niesamowitym klimatem. To zdecydowanie najbardziej kolorowa gra From Software, ale dzięki
temu jeszcze mocniej czuć kontrast pomiędzy spokojnymi, otwartymi
przestrzeniami a zniszczonymi i wręcz książkowo opanowanymi przez

GRY

190

zło ruinami. Na pochwałę zasługuje też design przeciwników, zwłaszcza
bossów – jednocześnie potrafią budzić obrzydzenie, jak i współczucie.
Rzadko kiedy spotyka się też tak świetne animacje walki, w ruchu jest
dosłownie cała postać, a im dziwniejsza anatomia przeciwnika, tym
większe wrażenie robi to, jak się przemieszcza. Udźwiękowienie budzi
mieszane uczucia – z jednej strony mamy bardzo dobrą, mocną, epicką
muzykę (motyw z menu jest genialny), z drugiej głośne i ostre odgłosy
walki, które momentami wręcz nieprzyjemnie kłują w uszy.
Nie dziwię się zarówno tym, którzy spędzili w Elden Ring już setki
godzin, jak i tym, który od gry się odbili. Tak wysoki poziom trudności
to chlubny wyjątek na tle zbyt łatwych gier AAA, które muszą być przystępne od samego początku. Elden Ring to tytuł zdecydowanie bardziej
wymagający, ale i niezwykle satysfakcjonujący. System walki wypada
fenomenalnie, a danie graczowi dużej swobody w przemierzaniu świata
pozwala odkrywać go we własnym tempie i stawać do walki dopiero
wtedy, gdy poczujemy się na to gotowi. Jestem pewien, że spędzę w nim
jeszcze wiele godzin.
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West Virginia International
Yeager Airport (KCRW)
Lotnisko Yeager International (KCRW) mieści się w Zachodniej Wirginii,
obok miasta Charleston i zostało oddane do użytku w 1947 roku. Dzisiejszą nazwę otrzymało dopiero w 1985 roku, po generale Chucku Yeagerze,
pierwszym pilocie, który pokonał barierę dźwięku na pokładzie Bell X-1.
Lotnisko obsługuje linie lotnicze American, Delta, Spirit i United Airlines.
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Głównie są to samoloty typu CRJ2 lub CRJ7, ale Spirit ląduje tutaj
A319 rejsem z Orlando na Florydzie. Lotnisko jest też gospodarzem
dla McLaughlin Air National Guard Base, która stanowi dom dla
ośmiu samolotów typu C-130 Hercules. Ze względu na swoje położenie, na spłaszczonej górze na wysokości ok. 300 m oraz krótki pas
startowy o długości 1,92 km, Yeager uważany jest za jedno z bardziej
niebezpiecznych lotnisk na świecie.

Produkt: West Virginia International Yeager Airport
Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020
Objętość po zainstalowaniu: 3,22 GB
Cena: 22,72 AUD / 15,15 EUR
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Orbx Panama
City Pack

w partnerstwie z Orbx

Kanał Panamski powstawał od 1881 roku, a pierwszy statek przepłynął go
dopiero w roku 1914. Do 2012 roku przepłynęło go ponad 815 tys. statków.
Ma 82 km długości, łączy Pacyfik z Atlantykiem, oszczędzając statkom ok.
10 tys. km, zależnie od obranej przez nich trasy, a przeprawa trwa ok. 12
godzin. Orbx odtworzył cały kanał, włącznie z pięcioma śluzami, mostami
Centennial i Atlantic, ponad 50 rodzajami statków oraz portami i budynkami współczesnymi oraz historycznymi.
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Na te ostatnie składają się muzea, stadiony oraz przede wszystkim najważniejsze budynki w samym mieście Panama. Poprawiono również
florę, ukształtowanie ziemi oraz dodano customowe nocne oświetlenie
na bazie prawdziwych zdjęć i orthofotografie wybranych rejonów.
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Całość składa się na naprawdę imponujące przedsięwzięcie, które
można zwiedzać nie tylko helikopterem czy Cessną, ale również podziwiać, będąc zdecydowanie wyżej.

Produkt: Orbx Landmarks Panama City Pack
Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020
Objętość po zainstalowaniu: 7,01 GB
Cena: 13,63 AUD / 9,09 EUR
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Przedłuż życie swojego iPhone’a
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Zabierz go do 5-gwiazdkowego SPA w iMad
„Dłuższe życie każdej pralki to…” – chyba każdy pamięta to hasło
reklamowe. Natomiast na co dzień o tym zapominamy, a to właśnie
konserwacja jest kluczem do przedłużenia życia i trwałości wszystkich
naszych urządzeń. Dlatego warto pomyśleć o tym, by naszego
iPhone’a lub MacBooka zabrać na przegląd, wykonać kilka drobnych
i tanich operacji i znów cieszyć się sprawnym sprzętem przez kolejne lata.

W 2022 roku nawet najwięksi techmaniacy nie widzą już sensu w wymianie iPhone’ów co roku. Przeciętny użytkownik korzysta ze swojego iPhone’a znacznie dłużej niż dwa lata, a komputery miewamy nawet przez
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dekadę. I dzięki długiemu wsparciu oprogramowania po stronie Apple jest to jak najbardziej możliwe i komfortowe. Obecnie iOS 15
dostępny jest nawet na iPhonie 6S z września 2015 roku. Przepis na długowieczność
naszych nadgryzionych sprzętów jest bardzo
prosty – dbanie i konserwacja.
Tak jak nasz samochód zabieramy na przeglądy,
tak jak powinno się czyścić odkurzacze czy
zmywarki, tak też konserwując i rewitalizując
nasze iPhone’y czy MacBooki jesteśmy w stanie cieszyć się urządzeniami przez długi czas.
Warto to robić, ponieważ często taka rewitalizacja jest stosunkowo tania, szybka, a wręcz
pozwala odkryć nasze urządzenie na nowo.
Nierzadko też aktualny sprzęt jest wciąż dobry
i zakup kolejnej generacji iPhone’a możemy
odsunąć w czasie jeszcze chociażby o rok
i zaoszczędzić. Albo też przygotować go w ten
sposób do przekazania mamie, dziadkowi czy
dziecku, aby cieszyli się sprzętem jak nowym,
który posłuży im przez kolejne lata.
A z iPhone’em i MacBookiem można zrobić
naprawdę wiele, co udowadnia autoryzowany
serwis Apple – iMad – działający w pięciu
miastach, ale też oferujący serwis wysyłkowy
na terenie całej Polski. Niektóre procedury
są naprawdę błyskawiczne i tanie. Chociażby
czyszczenie głośnika iPhone’a wpływa pozytywnie na jakość dźwięku i jego głośność podczas rozmów i odtwarzania dźwięków. Teraz ta
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usługa kosztuje 29 zł zamiast 49 zł. Natomiast
za 139 złotych możemy przeprowadzić w iMad
konserwację i czyszczenie Macbooka. Ta
wpływa pozytywnie na odprowadzanie ciepła,
cyrkulację powietrza, powoduje, że nasze urządzenie może działać szybciej i nie grzeje się
tak bardzo. To także szansa na przedłużenie
żywotności komponentów.
Obok konserwacji ważne są szybkie naprawy.
Dlatego iMad w przeciwieństwie do innych
partnerów Apple ma na miejscu w każdym
swoim salonie wykwalifikowanych techników i może pochwalić się certyfikacją Apple
Premium Service Provider z zadowoleniem
klientów sięgającym ponad 90% (mierzonym według restrykcyjnych standardów
firmy z Cupertino). Umawiając się online, na
przykład przez Booksy, technicy są w stanie
w ciągu godziny wymienić ekran w iPhonie (na
co firma oferuje teraz rabat nawet do 100 zł
w przypadku iPhone’ów z Face ID i 50 zł na
urządzenia z Touch ID), czy wymienić baterię
w słuchawkach AirPods. Większe usterki to
naprawa maksymalnie w 3–4 dni. W dodatku
klienci mogą wypożyczyć na czas naprawy
urządzenie zastępcze jak MacBook Air M1,
iPad Air czy iPhone 13. Dzięki temu cały czas
możemy pracować, nie obawiając się o to, że
pozostaniemy bez naszego ekosytemu Apple.
Co ważne, iMad oferuje też usługę iMadCity, gdzie technik dojeżdża i naprawia
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urządzenie bezpośrednio u klienta. Usługę naprawy na miejscu firma
oferuje także dla klientów biznesowych. Jeśli masz firmę i pracujecie
na urządzeniach Apple, możesz zagwarantować ciągłość pracy swoim
pracownikom. iMad jest partnerem Apple Care Enterprise i dla biznesu
proponuje specjalnego service managera. Numer telefonu do wsparcia
technicznego to 12 200 24 30, lub mail – info@imad.pl
Jeśli chcecie zmienić swoje urządzenie na nowe, to iMad prowadzi skup
nadgryzionych sprzętów. Natomiast nowego iPhone’a czy Maca wcale nie
musicie kupować, możecie go wynająć dzięki usłudze iMadRent.
Wraz ze wzrostem popularności iPhone’ów i pozostałych urządzeń Apple
w naszym kraju pojawiło się wiele ofert serwisowych. Warto korzystać
z serwisu – aby przedłużać życie swoich sprzętów i cieszyć się ich pełną
funkcjonalnością. Warto robić to też w sposób komfortowy, u sprawdzonych partnerów. Zwłaszcza że – jak udowadnia iMad – dobry serwis, w którym można napić się kawy, wcale nie musi być kosztowny. Za to finalna
satysfakcja jest niemal gwarantowana. Tak jak 12-miesięczna dodatkowa
gwarancja na wymienione komponenty.
Tekst powstał przy współpracy z firmą iMad
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Łatwiejszy podgląd zaznaczonych
kafelków w Apple TV
W tym numerze, dla odmiany, mam poradę dla posiadaczy przystawki
telewizyjnej od firmy z Cupertino – Apple TV. Ikony na ekranie
głównym przypominają kafelki. Wybrany kafelek nieco się powiększa
względem innych. Czasami jednak może nam być trudno szybko
zauważyć, który jest akurat wskazany. Można to jednak zmienić.

Aby ułatwić
identyfikację
zaznaczonego
kafelka, musimy
najpierw przejść
do Ustawień.

Następnie wybieramy
Dostępność.
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Z sekcji Wzrok
wskazujemy
Ekran.

W ustawieniach Kontrastu przechodzimy
do Stylu fokusu.

Tu z kolei wybieramy Wysoki
kontrast.

Od tej pory wokół
wybranego kafelka
pojawi się biała ramka
ułatwiająca jego szybsze odnalezienie.

REKOMENDOWANY PRZEZ:
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Formuła 1 po nowemu
– jak zacząć?
To nie będzie pełen technicznych szczegółów tekst, ponieważ jestem
tylko fanem – wielkim – ale nadal tylko fanem najszybszego motosportu
na tym świecie. Formuła 1 przeszła w tym roku kolejną wielką rewolucję,
która – wierzcie mi – naprawdę warta jest dania temu sportowi szansy,
jeśli jeszcze go nie śledzicie. Dziś chcę Wam krótko podpowiedzieć, jak
zacząć przygodę z oglądaniem i śledzeniem Formuły 1 w Polce.

W
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Więcej o zmianach w 2022 roku, o zrównaniu zespołów dzięki nowym
wytycznym dotyczącym konstrukcji bolidów i wielu innych aspektach
posłuchacie w mojej rozmowie z jednym z byłych dziennikarzy Eleven
Sports Maćkiem Jermakowem w podcaście „Bo czemu nie?”. Po jej wysłuchaniu po prostu obejrzyjcie pierwsze tegoroczne GP Bahrajnu z 20 marca
i oczywiście nadróbcie trwający sezon do momentu, w którym czytacie
ten tekst. A jak to zrobić?

Transmisja
W Polsce przynajmniej jeszcze w roku 2022 opcje są dwie.
Pierwszą jest oglądanie transmisji w telewizji Eleven Sports z polskim
komentarzem, który serwują wieloletni eksperci w komentowaniu Formuły 1 nad Wisłą: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński
i Michał Gąsiorowski. Czasami jeszcze szef całej stacji, czyli Patryk Miro-

sławski. Zaletą jest oczywiście język polski.
Wad, przynajmniej dla mnie, jest więcej. Zacznę od jakości aplikacji Eleven Sports. Na próżno jej szukać na Apple TV. Kiedyś była, a dziś po jej
pobraniu dostaniemy komunikat: „Oglądaj na WWW”. Player internetowy
działa fatalnie, niby możemy oglądać powtórki, ale tylko przez 24 godziny
od zakończenia transmisji i częściej to nie działa, niż działa. Aplikacja na
Android TV działa w miarę stabilnie, ale znowu wylogowuje nas co dwa
tygodnie, bo ktoś w trakcie jej pisania miał kaprys ustawienia czasu trzymania sesji na tak krótko. Wpisywanie loginów i haseł z klawiatury na
Android TV albo nawet przez aplikację producenta telewizora nie jest dla
mnie akceptowalne. Aplikacje na iOS/iPadOS? Nie żartujcie.
Do tego po latach katowania się za 16 zł miesięcznie,
owszem, ogromnie doceniam wiedzę i jakość komentarza wspomnianego grona dziennikarzy, ale język polski

Dziś chcę Wam krótko

bardzo zawęża perspektywę spojrzenia na ten sport.

podpowiedzieć, jak

Od 2023 roku prawa do transmisji F1 w Polsce przej-

zacząć przygodę z oglądaniem i śledzeniem
Formuły 1 w Polce.

muje telewizja i usługa VOD Viaplay, ale nie wiadomo,
czy za tym pójdą również obecni dziennikarze Eleven
Sports, a patrząc na jakość aplikacji Viaplay, nie spodziewam się cudów. Dlatego ja wybrałem inną drogę.
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Tą drogą jest wykupienie subskrypcji na oficjalną aplikację F1 TV Pro od
Formuły 1. Koniecznie pakietu Pro, ponieważ wtedy macie dostęp do
transmisji na żywo, prowadzonej przez dziennikarzy Formuły 1 i telewizji
Sky. O wiele więcej ujęć, wywiadów, rozmów czy analiz prosto z wyścigowego padoku, konferencje prasowe z kierowcami itd. Nie to jest jednak najważniejsze.
Płacicie ok. 200 zł (chyba że załapiecie się na przedsezonową zniżkę
w marcu, to wówczas 170 zł) za 12 miesięcy subskrypcji. Na dzień dobry
wychodzi taniej niż Eleven Sports, a do tego dostajecie genialne aplikacje. Na iOS, iPadOS i tvOS. Co to daje? A na przykład możliwość oglądania transmisji, podróżując po torze z wybranym kierowcą (w czasie
rzeczywistym), śledzenie czasów poszczególnych sektorów czy inne
ustawienia obrazów z kliku kamer i miejsc na torze jednocześnie. Zyskujecie stabilność, maksymalną jakość 4K, wsparcie dla Dolby Atmos
i Spatial Audio (oglądanie wyścigu z założonymi AirPods Max wyrywa
włosy z głowy) i po prostu – święty spokój.

Na dzień dobry wychodzi taniej niż Eleven Sports, a do tego
dostajecie genialne aplikacje. Na iOS, iPadOS i tvOS. Co to
daje? A na przykład możliwość oglądania transmisji, podróżując po torze z wybranym kierowcą (w czasie rzeczywistym),
śledzenie czasów poszczególnych sektorów czy inne ustawienia obrazów z kliku kamer i miejsc na torze jednocześnie.

Dziennikarze
No dobrze, ale ktoś może chcieć nadal posłuchać komentarzy ulubionych ekspertów z Polski? Ja również chcę, dlatego śledzę ich kanały na
YouTubie. Po pierwsze, publikują na nich regularnie w trakcie trwania
sezonów. Po drugie, mogą tam wypowiadać się o wiele swobodniej niż
na antenie. Po trzecie, odwalają niesamowitą robotę w szerzeniu wiedzy
o tym sporcie.
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Zachęcam Was zatem do wykupienia F1 TV Pro oraz śledzenia następujących kanałów na YouTubie:

Mikołaj Sokół – najbardziej znana postać i skarbnica wiedzy
o Formule 1 w Polsce. Dodatkowo polecam nową książkę Miko-

łaja pt. „Szybko, szybciej, najszybciej”. To podróż pełnym gazem
przez wyścigowe mistrzostwa świata, z przystankami w postaci
osiemnastu najważniejszych wyścigów – spośród ponad tysiąca
rozegranych dotąd Grand Prix.

Aldona Marciniak – dziennikarka Onet.pl, Przeglądu Sportowego
i Eleven Sports.

Maciej Jermakow – były dziennikarz Eleven Sports, amatorski
zawodnik rajdowy.

Michał Gąsiorowski – dziennikarz Eleven Sports i współzałożyciel
Radia 357.

Podcasty
Na koniec, zwłaszcza do biegania, polecam Wam trzy podcasty:
Oficjalny podcast Formuły 1 „F1: Beyond The Grid”.
Podcast „Co Drive” prowadzony przez Jaśka Olejniczaka, Aldonę i Cezarego
Gutowskiego.
Podcastową nowość od Myke'a Hurleya z podcastu „Connected” oraz
Austina Evansa pt. „The Backmarkers”. Chłopaki nagrywają od razu po
zakończeniu danego GP, na żywo na ich kanale YouTube, a podcast to zapis
tego nagrania.
Udanego kibicowania!
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Wymieniać?
Takie pytanie słyszę coraz częściej od rozmaitych czytelników,
słuchaczy czy znajomych. Ono ma oczywiście dalszą część, którą
zazwyczaj jest iPhone, Mac i Apple Watch. W tej kolejności. „Wymieniać
Krzyśku iPhone’a czy jeszcze nie?” Zawsze odpowiadam kontrpytaniem:
„A dlaczego chcesz wymieniać?” i zapada niezręczna cisza.

B
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Bo wypada
Słyszę najczęściej, choć równie dobrze mogłoby to być prostsze: „Nie
wiem”. Wypaść to można z przeciążonego nadmiarem trosk pierwszego świata wagonika. Wybaczcie dosadność, ale tak to od wielu lat
widzę. I nie piszę Wam tego, spacerując po bezkresnych pastwiskach
jako hodowca alpak. Raczej jako fanboy, geek, nerd i podcaster starający się opowiadać o technologii z punktu widzenia wartości, którą
wnosi lub wnieść może w nasze życie. I tutaj właśnie wracam do
„wypadania”.
Odkąd miałem pierwszego iPhone’a, a był to model 4S, starałem się
podchodzić do tego sprzętu jak do inwestycji. Nie wybrałbym w życiu
Apple, gdyby nie fakt, że wyższy wydatek odwdzięcza się niespotykaną u innych producentów i ekosystemów amortyzacją w czasie.
Sam wyznaczałem sobie zatem własne cykle wymiany telefonu czy
komputera, czyli mówiąc wprost, umawiałem się ze samym sobą, że
iPhone’a wymieniam co dwie generacje, a Maki kupuję minimum co
cztery lata. Wtedy „wypadał” mój rok wymiany.
Im dalej w las, tym bardziej ten plan zaczął się rozjeżdżać. I to nie
w stronę, o której właśnie myślicie.

Rower dla umysłu
Wiele osób z naszej gadżeciarskiej bańki uwielbia przywoływać słowa
Steve’a Jobsa, który powiedział przed laty, że: „Komputer powinien
być jak rower dla umysłu”. No i super, bo samo powiedzonko jest bardzo nośne, przywołuje wiele obrazów w głowie i równie wiele słyszałem jego przeinaczeń.

Odkąd miałem pierwszego iPhone’a, a był to model 4S, starałem się podchodzić do tego sprzętu jak do inwestycji. Nie
wybrałbym w życiu Apple, gdyby nie fakt, że wyższy wydatek
odwdzięcza się niespotykaną u innych producentów i ekosystemów amortyzacją w czasie.
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Po pierwsze, Jobsowi nie chodziło o to, że najwyższa i najdroższa
możliwa konfiguracja z linii Pro jest jedyną słuszną opcją dla każdego.
Gdyby tak było, Apple miałoby w ofercie od zawsze jeden komputer.
Po drugie, w tej wypowiedzi nie chodzi w ogóle o to, aby ktokolwiek
musiał spędzać długie godziny, zaprzątając sobie głowę szukaniem
odpowiedzi na pytanie: „Czy to już czas? Czy ten rower nadal jedzie?”,
jednocześnie pędząc na nim z górki. Wyobraźcie sobie, jak taki marzyciel mógłby skończyć. I w końcu, po trzecie, Jobs miał na myśli brak
myśli na temat tego, czego dokładnie używamy, a jednocześnie cały
ocean myśli dotyczących tego, do czego tego danego telefonu, komputera czy zegarka używamy.

Zrobiłem sobie ćwiczenie i na pytanie znajomego o to,
jakiego iPhone’a 13 obecnie używam (bo pytanie od razu
zakładało, że mówimy o jednym z najnowszych flagowców),
odpowiedziałem: „Zielonego”. Tak właśnie myśli wiele osób
z tego całego Zachodu, na który nadal tak często spoglądamy z utęsknieniem.

Niewidzialność cyferek, które są wizytówką świata PC, to jest to, co
wyróżniało i wyróżnia nadal Apple. Pod warunkiem, że zaczniemy
po prostu działać. Obecnie nadal używam iPhone’a 11 Pro. Trzeci rok.
Mój iMac ma już 5,5 roku, Apple Watch 6 nie posiada żadnych oznak
świadczących o tym, że muszę o jego istnieniu jako elektroniki myśleć
w ciągu dnia. Gdyby którykolwiek z tych sprzętów tego wymagał
– wymieniłbym je. W przypadku iMaca miałem ostatnio taki moment
zawahania się, bo jednak żyjemy w erze Apple Silicon, ale wiecie co? Nie
mam powodów.
Żadnych sensownych powodów, aby tracić czas, którego i tak mamy
mało jako ludzie, na szukanie dziury w całym. Baterię można wymienić,
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...Jobs miał na myśli brak myśli na temat tego, czego
dokładnie używamy, a jednocześnie cały ocean myśli dotyczących tego, do czego tego danego telefonu, komputera
czy zegarka używamy.

matrycę wyczyścić, a zegarka po prostu używać. I to nawet będąc osobą
piszącą i mówiącą o technologiach – o zgrozo!

Zielony
Czasem chciałbym być zielony w temacie technologii. No wiecie, nie
mieć czegoś na wzór klątwy wiedzy na barkach, ale jak się nad tym
dłużej zastanowię, to dochodzę do prostego wniosku. To my o tym
decydujemy.
Zrobiłem sobie ćwiczenie i na pytanie znajomego o to, jakiego iPhone’a 13 obecnie używam (bo pytanie od razu zakładało, że mówimy
o jednym z najnowszych flagowców), odpowiedziałem: „Zielonego”. Jego
minę zapamiętam na długo i choć cała sytuacja była dość zabawna,
zrozumiałem, jak wiele wolności jest w takim podejściu. Tak właśnie
myśli wiele osób z tego całego Zachodu, na który nadal tak często spoglądamy z utęsknieniem. Żeby nie być gołosłownym, zapytałem paru
amerykańskich blogerów i dziennikarzy technologicznych o to, dlaczego
korzystają ze sprzętów Apple. Zresztą to pytanie zadałem już dziesiątkom gości mojego podcastu.
W przeważającej większości odpowiedź była zbliżona do zdania: „Bo nie
muszę myśleć o tym, czy działa”. I myślę, że to powinno stanowić pytanie, na które odpowiedź wskaże nam odpowiedni moment na wymianę
sprzętu. Dopóki jest niewidoczny, nie potrzebujesz niczego innego.
Choćby nie wiem, kto i co uznawał za „jedyną, sensowną konfigurację”.
Mam zielony telefon, grafitowy zegarek i iMaca.

FELIETONY

TOMASZ PLUSZCZYK
@thomas_voland

215

Jak chudnę przy komputerze
– bieżnia do chodzenia pod biurkiem

Dwa lata temu opublikowałem wpis o pracy na stojąco, a właściwie o korzystaniu
z komputera na przemian siedząc i stojąc, przy elektrycznie podnoszonym biurku.
Sprawdzało mi się to na tyle dobrze, że nigdy bym już nie wrócił do samego
siedzenia. Jednak w trakcie pandemii ruchu miałem coraz mniej, a kilogramów
coraz więcej i postanowiłem z tym coś zrobić – najlepiej nie wkładając to żadnego
wysiłku i nie poświęcając na to w ogóle czasu, a przy takim założeniu tylko jeden
sposób przychodził mi do głowy – chodzenie podczas korzystania z komputera…

O
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Oczywiście w takim tempie, które w niczym by mi nie przeszkadzało, nie
męczyło i było komfortowe. Już teraz zdradzę, że chodzenie okazało się
wygodniejsze od samego stania przy podniesionym biurku i od roku nie
korzystam już z komputera na przemian siedząc i stojąc, tylko na przemian
siedząc i chodząc.
Tylko w kompakcie miałem dość szeroki kąt, żeby zrobić jakiekolwiek zdjęcie na bieżni w tak małym home office
Nawet przed pandemią robiłem ledwo ponad 5000 kroków dziennie,
więc wciąż o wiele za mało, by móc jeść wszystko, na co miałem ochotę.
Był to również wynik daleki od tego, dającego duże benefity zdrowotne,
bo warto chodzić ok. 12 000 kroków dziennie lub nawet więcej [1] (badania i opracowania linkuję na końcu tego wpisu). Chodzenie to też jeden
z najlepszych sposobów na chudnięcie – niemal nie wymaga wysiłku, nie
podwyższa kortyzolu jak np. bieganie i na spokojnych spacerach organizm nie potrzebuje spalać zapasów glikogenu. W rezultacie nie trzeba
walczyć z głodem, bo nie zwiększa się gwałtownie, jak podczas spalenia tylu samo kalorii biegając. Jeśli nie jest się na poziomie atlety, to na
godzinnym spacerze spali się więcej kalorii, niż podczas godziny treningu
polegającego na wyciskaniu ciężarów. Dla osób siedzących w temacie
treningów siłowych wydaje się to oczywistą oczywistością, ale mnie
zaskoczyło. Oczywiście chodząc, nie zbuduje się mięśni, które później
będą potrzebować mnóstwa kalorii. Niestety urządzenia takie jak Apple
Watch, mimo bardzo dokładnego pomiaru tętna, pokazują straszne głupoty, szacując spalane kalorie [3].
Czyli chodzenie to bardzo dużo zalet, ale też ogromna wada – jest zbyt
czasochłonne, żeby był sens tracić w ten sposób życie. Trzeba poświęcić

Chodzenie to też jeden z najlepszych sposobów na chudnięcie
– niemal nie wymaga wysiłku, nie podwyższa kortyzolu jak np.
bieganie i na spokojnych spacerach organizm nie potrzebuje
spalać zapasów glikogenu.
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dużo więcej czasu niż na bieganie, jeśli chce się osiągać znakomite rezultaty. Za nic w świecie nie wychodziłbym codziennie na bardzo długie spacery, nawet jeśli przekładałoby się to na świetną kondycję i polepszenie
zdrowia. Po prostu mam dużo ciekawsze zajęcia, niż chodzenie. Jednak
skoro używając komputera i tak od trzech lat jestem regularnie na nogach,
to mógłbym nimi wówczas trochę poruszać…

Chudnięcie przy komputerze
Kupiłem więc bieżnię dedykowaną do chodzenia, a nie biegania (chociaż w moim modelu można też biegać, ale max 10 km/h), by używać jej
wyłącznie w trakcie korzystania z peceta. Czyli większość dnia siedzę, ale
gdy przychodzi moment zmiany pozycji na stojącą, to robię to tak jak
wcześniej, tyle że zamiast stać na podłodze, to przebieram nogami na
bieżni (i rzeczywiście chodzenie jest wygodniejsze niż samo stanie – po
kilkunastu minutach stania nieruchomo, więcej mi się nie chce, tzn. zaczynam się wiercić, przerzucać ciężar z jednej nogi na drugą itd, więc po
prostu stoję do 20 minut, po czym siadam. Chodzić mogę wielokrotnie
dłużej, nie czując żadnego dyskomfortu. Nie biegam, robię zwykły spacer.
Na zewnątrz mój standardowy chód to ok. 4,5-5 km/h, natomiast przy
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komputerze chodzę wolniej – ok. 3,5-4 km/h
to bardzo komfortowa prędkość (a zaczynałem od 2,5-3 km).
Pas na zdjęciu wyszedł dużo jaśniejszy niż
w rzeczywistości. Cały czas jest znacznie
ciemniejszy od obudowy bieżni i bliżej mu do
czarnego koloru, niż szarego.
Po 8 miesiącach chodzenia przy komputerze
miałem 25 cm mniej w obwodzie brzucha,
ale jadłem też mniej kaloryczne jedzenie.
Natomiast po schudnięciu zacząłem ograniczać czas spędzany na bieżni, bo nie żywiąc
się pizzami i słodyczami, ciężko by mi było
jeść wystarczająco dużo, by zwiększyć masę,
zamiast ją zmniejszać (po schudnięciu chciałem poprawić sylwetkę siłownią, czyli zamiast
być na deficycie kalorycznym, przydałby się
mały nadmiar kalorii). Okazało się, że będąc
przyzwyczajonym do ruchu, zejście z 25 000
kroków do 15 000 kroków było bardzo proste.
Jednak późniejsze ograniczenie do 12 000
kroków i mniej wymagało zmiany nawyków.
W ostatnich tygodniach celowałem w 7 km
dziennie, co przy moim wzroście i 4km/h przekłada się na ok. 9000 kroków. I chociaż teraz
wydaje mi się to marnym wynikiem (wymaga
ograniczania się w chodzeniu, więc już wracam do nieco wyższych liczb), to bez bieżni
byłaby to najlepsza średnia mojego życia
– normalnie takie rezultaty miałem jedynie
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w pojedynczych miesiącach, bo nie mam pracy ani hobby, wymagających
chodzenia. Natomiast chcąc robić 7 km, muszę kontrolować licznik kroków,
bo gdybym chodził tyle ile chcę, to byłoby kilka kilometrów więcej.
Natomiast na etapie odchudzania się, robiłem 12-17,5km dziennie. Nawykiem, który pozwalał mi bardzo łatwo zwiększyć liczbę kroków, była rezygnacja z przeglądania internetu zaraz po przebudzeniu i robienie tego przy
komputerze – na bieżni, jeszcze przed śniadaniem. Dawałem sobie wtedy
godzinę na nadrobienie social mediów, czytanie artykułów i na YouTube,
po czym zaczynałem normalny dzień, mając nabite 6000 kroków. Później
w trakcie standardowego korzystania z komputera, wpadało kolejne 12
000-19 000 i tak każdego dnia.
Jednak dodam, że początki z bieżnią były trochę bolesne. Od razu zacząłem robić dużo kroków (ale na mniejszej prędkości niż teraz, więc w kilometrach nie były to aż takie duże liczby, jak po kilku miesiącach), jednak
z jakiegoś powodu, zamiast chodzić w najwygodniejszych butach jakie
miałem, wziąłem te, których nie używałem i oddelegowałem je do chodzenia tylko na bieżni. Były mniej wygodne niż te, jakich używałem na
zewnątrz, co w połączeniu z tym, że nogi nie były przyzwyczajone do
takiej aktywności, porobiło mi pęcherze i chodzenie stało się bolesne. Po
kilkunastu dniach zacząłem używać tych samych butów co na co dzień,
a po miesiącu kupiłem takie, w których chodzę tylko na bieżni i jest mi
w nich bardzo wygodnie.
Teoretycznie buty na podeszwach biegowych wymienia się po ok. 500 km.
Ja nie biegałem, więc powinny wytrzymać dłużej. Obecnie mają niecałe
5 000 km i mam wrażenie, że amortyzacja im zmalała, ale nie na tyle by
chodzenie było niewygodne. Natomiast po 3000 km byłem przekonany, że
wciąż są jak nowe (oczywiście nie poszedłem do sklepu, by to zweryfikować z nową parą, bo pewnie wyprowadziło by mnie to z błędu i zachciałoby mi się wymiany). Jakbym robił znowu po 17 km dziennie, to bym je
zmienił na nową parę, dla maksymalnego komfortu, ale przy 7 km nie
czuję takiej potrzeby – po prostu mocna amortyzacja robi mi różnicę głowie, kiedy już danego dnia dużo przeszedłem, a 7 km to teraz „tyle co nic”.
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Bieżnia do chodzenia – czym
się różni od zwykłej, modele
itd.
W przeciwieństwie do normalnych bieżni,
taka do chodzenia jest o wiele niższa, lżejsza i cichsza. Nieużywana składa się w pół
i niektóre modele można przechowywać
pionowo, więc zajmują niewiele miejsca. Ta
której używam jest jedną z większych przeznaczonych głównie do chodzenia, a i tak
pozostaje bardzo kompaktowa:
R1 Pro to jeden z większych modeli (szczególnie na szerokość), bo jest przystosowany też
do niezbyt szybkiego biegania
W wielu modelach nie ma uchwytu, lub podczas chodzenia nie trzeba go wyciągać i to
ogromna zaleta, bo przeszkadzałby pod biurkiem i wydłużał czas rozkładania bieżni.
Aczkolwiek gdy ten uchwyt jest rozsunięty, to
bardzo wygodnie się przestawiania bieżnię,
więc nie chowam zupełnie gdy bieżnia jest nieużywana, ale też nie dźwigam go do chodzenia.
Czyli po prostu jest ciągle w tej postaci:
W moim domowym biurze, rozłożenie
modelu R1 Pro trwa ok. 15 sekund, a jeśli bym
się obijał to pewnie ok. 20 (mniej więcej tyle
mi to zajmowało zaraz po zakupie). Mam tutaj
na myśli cały proces – przesunięcie krzesła
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biurowego, przemieszczenie bieżni pod biurko, które w między czasie
zmienia wysokość (nieużywaną bieżnię przechowuję bardzo blisko biurka),
przechylenie jej z pozycji pionowej do poziomej, rozłożenie i podpięcie
kabla zasilającego.
Są różne modele bieżni do chodzenia – ja się zastanawiałem nad zakupem
kilka miesięcy i wybrałem Xiaomi Walkingpad R1 Pro, czyli przebrandowany Kingsmith – dlatego, że jest wygodna w rozkładaniu, przechowuje
się ją w pionie i trafiałem wyłącznie na pozytywne recenzje. Jednak dużo
też myślałem o innych modelach Xiaomi, głównie o A1 i A1 Pro, które mają
zbliżone parametry, ale są węższe. Jednak topowy model trafił mi się w tej
samej cenie, więc skorzystałem.
Moi znajomi widząc rezultaty chodzenia przy komputerze, też poczynili
zakupy. W ich przypadku padło na modele R1 Pro (czyli ta sama co moja),
R2 (czyli cięższa wersja R1, pozwalająca biegać 12 km/h zamiast 10), S1 (wyraźnie mniejsza, wyłącznie do chodzenia i do przechowywania poziomowego,
ale można o coś oprzeć w pionie), HMS Loop 12 Multi (bieżnia max 12 km/h,
z wbudowanym niewielkim biurkiem. Jednak trzeba na nim dodatkowo
postawić podwyższenie, bo na maksymalnej wysokości jest wciąż nisko).
Udało mi się też przekonać sporo osób słuchających mnie w podcaście Nadgryzieni lub śledzących mojego Twittera – oni najczęściej donosili mi o tym
samym modelu co mój, czyli R1 Pro. Natomiast zawsze odradzałem model C1
od Xiaomi, bo to najniższy model z silnikiem szczotkowym.
W przypadku bieżni do biegania, średnia żywotność to 8 lat. Jaka będzie
w przypadku tego, czego używam do chodzenia, nie mam pojęcia, ale nawet
jakby to była kilka razy mniejsza, to wciąż byłoby warto. Właściwie niezbyt
umiem sobie wyobrazić powrót do wcześniejszego życia – zarówno pod
względem braku ruchu stojąc przy komputerze, jak i nadmiaru kalorii. Zakładam jednak, że chodząc na bieżni przystosowanej do prędkości znacznie wyższych niż używane przeze mnie, pożyje ona długo. Po pierwszych ok. 5000 km
nie widzę żadnych oznak zużycia. Zgodnie z instrukcją, raz na 3 miesiące kapię
pod pas 2 krople oleju (był w zestawie), a w czasie kiedy chodziłem bardzo
dużo, oliwiłem ją trochę częściej. Dodatkowo regulowałem pas chyba 3 razy
(tak jak w każdej bieżni, z tyłu są śrubki, których się używa gdy pas przesuwa
się całkowicie do lewej lub do prawej strony, lub kiedy jest zbyt luźny i się
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ślizga). Jest to proste, bo polega na obróceniu śrubki o 1/4 obrotu i tyle, jedynie kierunek kręcenia się zmienia w zależności jaki ma być efekt.

Ustawienia bieżni xiaomi walkingpad r1 pro
W zestawie jest pilot bezprzewodowy, którym zmienia się prędkość
i tryb bieżni. Do tej pory mam w nim fabryczną baterię i trzymam go
cały czas na biurku, ale jak ktoś się uprze to może przymocować do ręki,
tak jak na reklamach:
Chodzę w trybie manualnym, czyli ustawiam np. 4 km/h i ta prędkość jest
utrzymywana, a pilotem reguluje się co 0.5 km/h. W trybie automatycznym prędkość jest utrzymywana będąc na środku pasa, a gdy się podejdzie do przodu – przyspiesza; chodząc na końcu pasa – zwalnia. U mnie się
tryb auto nie sprawdzał i nawet nie próbowałem go konfigurować, bo i tak
chcę chodzić ze stałą prędkością.
Jeśli się zejdzie z pasa, to po chwili bieżnia się zatrzymuje, a po 10 minutach wyłącza i wtedy resetuje licznik czasu/kroków/kalorii itd; czyli to
co się wyświetla na przednim wyświetlaczu. Po 2 godzinach chodzenia,
wyświetla się komunikat REST i trzeba zrobić przerwę 30 albo 60 minut
– nie pamiętam, bo zawsze i tak wtedy albo schodziłem, albo odpinałem

FELIETONY

223

kabel zasilający, co resetuje przerwę i pozwala natychmiast kontynuować
chodzenie. Ponieważ przerwa jest wymuszana niezależnie od prędkości
jaka była używana, to podejrzewam, że używając jej ponad 2h na prędkości 4 km/h nie ryzykuję uszkodzeniem sprzętu, ale nie mam pewności,
więc nie idźcie w moje ślady.

Wady używania komputera w taki sposób
Kilka lat temu miałem wątpliwości, czy na stojąco będzie się dało komfortowo pracować (bez chodzenia), ale dotyczyły one głównie korzystania
z tabletu piórkowego. Okazało się, że stojąc pracuje się równie komfortowo,
co siedząc. Praca podczas chodzenia wiele nie różni od samego stania – piszę
z taką samą prędkością, a tnąc linie czasowe, nie mam problemu z wycelowaniem dokładnie w wybrane miejsce. Właściwie wszystko robi się równie
wygodnie jak stojąc i siedząc, poza jedną rzeczą… Precyzyjne operowanie
tabletem piórkowym, np. dorysowywanie rzęs, jest dla mnie niemożliwe przy
prędkościach jakie lubię. Po prostu w momencie gdy stawiam krok, ręka robi
delikatny ruch, który w każdej innej sytuacji niczego nie zmienia, ale np. rysując w tym momencie prostą linię, miała by ona uskok w chwili kroku.
Poza tym do grania w ten sposób musiałbym się przyzwyczaić, bo jak kieruję postacią w bok, a jednocześnie przebieram nogami idąc przed siebie,
to jest to dziwne uczucie. Ale biorąc pod uwagę, że w VR przywykłem do
biegania po ścianach i strzelania robiąc jednocześnie salta, to do grania
podczas chodzenia też bym się przyzwyczaił, po prostu nie miałem kiedy.
Przez ostatni rok prawie nie grałem na monitorze w gry FPP lub TPP, a do
wszelkich innych nie musiałem się w ogóle przyzwyczajać – w Diablo
2 Ressurected, Divinity 2, Baba is you itp. grało mi się na bieżni doskonale.

Ile miejsca na to potrzeba
U mnie bieżnia wystaje 110 cm od biurka, w stronę szafy, którą mam za plecami. Dodatkowo mam 5 cm odstępu między tą szafa, a bieżnią, czyli od
biurka do ściany jest 115 cm. W tym 4 cm zajmuje uchwyt na końcu bieżni,
który da się przesunąć (ale będzie to wydłużało czas jej rozkładania). Poza
tym przez grubo ponad pół roku miałem meble bliżej za sobą i 101 cm
przestrzeni, a nie 110, ale wtedy kilka razy w miesiącu zdarzało mi się zahaczyć butem o szafkę będącą tuż za bieżnią i uchwyt musiałem chwytać od
wewnętrznej strony, stawiając bieżnię do pionu. Teraz mając dodatkowe
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kilka centymetrów, chwytam jak chcę i w nic nie kopię, a w momencie kiedy
robię krok, za mną wciąż jest kilkanaście centymetrów pasa. Oczywiście
dodatkowo trzeba mieć też gdzie odstawić krzesło, na którym się siedziało.
Natomiast do przechowywania bieżni, miejsca potrzeba tyle co nic. Wrzucałem już wyżej grafikę z wymiarami po złożeniu modelu R1, który jest
dużo większy od tych bardziej kompaktowych. Natomiast jak ktoś ma
ograniczoną przestrzeń, to może wybrać jakiś mniejszy model i trzymać go
na boku, pod biurkiem.

Na jakiej wysokości trzeba mieć biurko
Bieżnia do chodzenia jest dużo niższa niż normalna, moja ma ok. 7 cm. Biurko
mam na wysokości 121 cm przy prawidłowej pozycji, czyli takiej jak siedząc
– zgięcie w łokciach ok. 90 stopni i górna krawędź monitora na wysokości
wzroku. Oczywiście w zależności od ustawienia monitorów, butów i przede
wszystkim od wzrostu, potrzebna będzie inna wysokość, u mnie tak jest przy
187 cm wzrostu, butach na podeszwie ok. 3 cm i ergonomicznej klawiaturze,
której wsparcie nadgarstków ma wysokość 2-3 cm. Czyli obecnie w biurku
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Idasen mam jeszcze 6 centymetrów zapasu, ale słyszałem o osobach, które
przy podobnym wzroście, potrzebowały większej wysokości.
Producent reklamuje używanie tej bieżni podczas używania komputera,
ale robi to w tak idiotyczny sposób, że jakieś przepisy powinny tego zakazywać (w sumie można by powiedzieć, że reguły BHP to robią). Pozostaje
mieć nadzieję, że nikt nie zaczerpnie inspiracji, do podobnego ustawienia
stanowiska pracy:
Wzrok wpatrzony w ścianę za monitorem, bo ekran jest tak nisko,
że garb byłby gwarantowany, klawiatura tak nisko, że o jakiejkolwiek
ergonomii nie ma mowy i po pierwszym dniu używania komputera
w ten sposób, pewnie bym stwierdził, że zwracam bieżnię i nigdy więcej o pracy na stojąco nie chcę słyszeć.

Producent reklamuje używanie tej bieżni podczas używania
komputera, ale robi to w tak idiotyczny sposób, że jakieś przepisy powinny tego zakazywać (w sumie można by powiedzieć,
że reguły BHP to robią).

F.A.Q.
Czy zgięcie na środku bieżni czuć podczas chodzenia?
Ja nie czuję go w ogóle chodząc w Ultraboostach, ale sprawdziłem jakby
było bez butów i wówczas byłbym w stanie powiedzieć w jakim momencie stopa przekracza zgięcie, ale musiałbym się na tym skupić i nie przeszkadza to w ogóle. Jednak jedna osoba mi zgłosiła, że w jej egzemplarzu
to zgięcie bardzo wyczuwalne i bieżnia została zareklamowana z tego
powodu. U innych z tego co wiem wszystko było okay.
Czy hałas przeszkadza?
Przy 4 km/h dźwięk nogi stawianej na bieżni, jest głośniejszy niż dźwięk silnika, więc jeśli odgłosy chodzenia po mieszkaniu nie przeszkadzają, to na
bieżni też raczej nie będą.
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Czy da się w ten sposób pisać na klawiaturze?
Moja szybkość pisania na bieżni i bez niej jest identyczna.
Da się chodzić boso?
Tak, ale nie wyobrażam sobie robić tak duże przebiegi, skoro w butach jest
wygodniej i zawsze w nich chodzę.

Jak poprawnie liczyć kroki na iphonie/apple watchu
Teoretycznie można by za każdym razem włączać aplikację KS Fit, która
synchronizuje się z bieżnią i wysyła dane do aplikacji Health na iPhonie, niestety Apple fatalnie rozwiązało sposób używania różnych źródeł
danych, przez co uważam taką metodę za bezużyteczną. Aplikacji użyłem tylko do skonfigurowania prędkości, z jaką bieżnia ma się standardowo włączać, ustawiłem jakie dane mają być na wyświetlaczu i co jakiś
czas aktualizuję swoją wagę.
Używam iPhone i Apple Watcha – korzystając z komputera moje dłonie
większość czasu są na biurku, więc zegarek nie jest w stanie poprawnie
zliczać kroków. Dlatego w kieszeni mam zawsze telefon, a w opcjach Apple
Health, na liście urządzeń zliczających kroki przesunąłem go na samą górę
(standardowo zegarek jest pierwszy). Czyli w aplikacji zdrowie wchodzi się
na „Kroki”, przewija na sam dół i po kliknięciu w ostatnią opcję (coś w stylu
„źródła danych”), pokazuje się to co widać poniżej:
Otóż Apple nie potrafi poprawnie sumować kroków z kilku urządzeń
– w aplikacji zdrowie wyświetlą się tylko te z tego co zostało ustawione
jako pierwsze na powyższej liście. Wiele programów pobiera dane z Apple
Health, (np. MyFitnessPal) i liczy na ich bazie kalorie, więc to ważne by
dane były poprawne.
Dodatkowo podczas chodzenia włączam na Apple Watchu trening
„Indoor walking”, ale nie jest to konieczne – po prostu bez tego aplikacja Apple Fitness miała by dane kompletnie różne od rzeczywistych,
bo o ile zdrowie może mieć dane z telefonu, to Fitness ma je zawsze
z zegarka. Z włączonym treningiem wciąż kroki są bardzo zaniżone, ale
przynajmniej bliższe rzeczywistości.
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Natomiast by znać swoje faktyczne wyniki,
używam darmowej aplikacji Pedometer++.
Poza tym, że jest po prostu najfajniejsza,
mierzy ile dni bez przerwy osiągamy swoje
cele w liczbie kroków i daje różne dodatkowe
wyzwania, to działa o wiele lepiej niż Apple
Health. Otóż Pedometer++ potrafi analizować
dane z zegarka i telefonu, a następnie wybrać
najbardziej poprawne wyniki. Więc jeśli po
domu chodzę bez telefonu w kieszeni, to
zamiast braku danych, będą te z zegarka
i odwrotnie (trzeba w opcjach tego programu
włączyć „Merge Apple Watch Data).

Podsumowanie
Ja już zawsze będę mieć jakąś bieżnię do
chodzenia (miejmy nadzieję, że przez najbliższe 7-10 lat tę samą, co w tej chwili), bo
to zbyt duży upgrade życia, żeby z niego
zrezygnować. Zdarzało mi się też na niej oglądać seriale, ale jednak do tego wolę leżeć
rozwalony w fotelu przed dużym ekranem.
Natomiast binge-watchując cały sezon, bardzo chętnie w połowie przenoszę się na 1-2
odcinki na bieżnię. Wszystko już chyba napisałem, ale dodam, że dużo też na ten temat
mówiłem. W 314 odcinku podcastu Nadgryzieni, od 44 minuty (od 56 minuty w wersji
wideo) opowiadałem o pierwszych wrażeniach. Było to 2 tygodnie po zakupie, czyli ok.
rok i 20 kilogramów temu:
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Peacemaker
„Peacemaker. What a joke” – okazuje się, że jednak nie. Jeżeli oglądając
zeszłoroczny „Legion samobójców”, myśleliście, że Peacemaker nie jest
ciekawą postacią, to koniecznie wpiszcie na listę serial od HBO Max,
będący spin-offem filmu.

FILM

230

Jestem fanem poczucia humoru i podejścia do filmów superbohaterskich w wykonaniu Jamesa Gunna. Wszak „Strażnicy Galaktyki” z MCU
okazał się obrazem – w swojej kategorii – wybitnym i nawet druga
część dała radę. Jeśli jednak mówimy o „Legionie samobójców”, to
całość nie była już tak ciekawa. Owszem, było lepiej niż w przypadku
pierwszego filmu z 2016 roku, ale tu akurat poprzeczka nie była zawieszona wysoko. Kiedy więc pojawiła się informacja o serialu „Peacemaker”, nie byłem nim specjalnie zainteresowany. Dlaczego?
Jak wspomniałem, film nie zrobił na mnie wrażenia, a Peacemaker nie
wydał mi się ciekawym bohaterem, który miałby jeszcze na dodatek otrzymać własny serial. Okazuje się jednak, że pierwsze wrażenia
mogą okazywać się błędne.
Akcja serialu rozgrywa się niedługo po zakończeniu filmu. Peacemaker (w tej roli ponownie John

Czego możemy się spodziewać w „Peacemakerze”?

Cena) zostaje zwerbowany do nowej drużyny, której celem będzie… naturalnie, ocalić świat. Choć
wydawać by się mogło, że nie zobaczymy tu nic

Oczywiście absurdalnego

ciekawego, to w większości przypadków już po

humoru od Jamesa Gunna,

pierwszym odcinku będziemy wiedzieć, czy zosta-

którego przedsmak mieliśmy już między innymi

liśmy tym tytułem kupieni, czy może jednak nie.
U mnie skończyło się na tym, że cały sezon obejrzałem w dwa dni.

w „Legionie samobójców”.
Czego możemy się spodziewać w „Peacemakerze”? Oczywiście absurdalnego humoru od
Jamesa Gunna, którego przedsmak mieliśmy
już między innymi w „Legionie samobójców”. Wiem, że takie żarty nie
trafią do każdego, ale ja nie mam z nimi problemu w tej konwencji.
Dodatkowo czeka nas dużo akcji i naprawdę dobrze zrealizowanych
scen oraz kapitalna – jak zwykle u Gunna – ścieżka dźwiękowa. Polecam już samo intro serialu, które przez swoją muzykę oraz absurdalną
realizację jest jednym z tych, których nie chce się przewijać.
Jednak to nie wspomniane elementy są w serialu najlepsze. Nie wiem
do końca, jak Gunn to zrobił, ale z totalnie nieciekawego bohatera
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filmu zrobił w serialu kogoś z krwi i kości. Na dodatek zaczynamy go
lubić, rozumieć i doskonale zdawać sobie sprawę, dlaczego jest taki, jaki
jest. To samo tyczy się innych bohaterów serialowej drużyny i ich relacji
między sobą. Przede wszystkim przez pierwszą połowę sezonu mamy
doskonale budowaną więź emocjonalną między nimi, co pozwala nam
rewelacyjnie wręcz wsiąknąć w tę opowieść, a na końcu odpiąć wrotki
i odjechać w kierunku absurdu, pojawiającego się na ekranie w zawrotnym tempie.
„Peacemaker”, choć się dla mnie w ogóle na taki nie zapowiadał, okazał
się jednym z ciekawszych seriali tego roku. Co prawda jest tu bardzo
wiele składowych, które niektórym widzom się nie spodobają, jednak
warto dać mu szansę. Warto też zwrócić uwagę na to, że John Cena
świetnie sprawdził się również w dramatycznych cechach swojej postaci
i szczerze czekam, aż dostanie nowe propozycje zagrania bardziej
„poważnych” bohaterów.
A jeśli chcecie posłuchać jeszcze trochę o nowym serialu HBO Max,
zapraszam do przesłuchania jednego z odcinków podcastu Inna Kultura.
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Kulawe konie
Seriali w serwisach streamingowych nie brakuje – jak i samych
serwisów zresztą. Dlatego wyborów tytułów do oglądania trzeba
dokonywać dość staranie, by nie wpakować się w coś, co będzie dla
nas stratą czasu. „Kulawe konie” wbrew pozorom wcale takie kulawe
nie są i ogląda się je dobrze – a momentami wręcz znakomicie.
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„Kulawe konie” to książka autorstwa Micka Herrona, a właściwie jest
to już cykl powieści. Opowieść o marginesie brytyjskiej służby wywiadowczej tak dobrze przyjęła się wśród czytelników, że postanowiono
stworzyć ekranizację, która kilka tygodni temu zawitała na AppleTV+.
Gwiazdorska obsada, w której najjaśniej świeci nazwisko Gary’ego Oldmana – a poza nim pojawiają się również Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cooke – to tylko jeden z elementów, które mogą
zachęcić do obejrzenia tej produkcji.
Tytułowymi kulawymi końmi jest ekipa, która trafia do swoistego agencyjnego czyśćca. Za rozmaite przewinienia zostają przeniesieni z MI5 do
Slough House. Tam zajmują się przerzucaniem papierów i na ogół przez
większość czasu się nudzą. Dowodzi nimi Jackson Lamb, który ma nadzieję,
że szybko pozbędzie się reszty przybyłych do niego agentów. Szybko okazuje się jednak, że jako widzowie nie będziemy się – podobnie jak bohaterowie – nudzić wiecznie i wpadamy w kolejną szpiegowską aferę.

Tytułowymi kulawymi końmi jest ekipa, która trafia do swoistego agencyjnego czyśćca. Za rozmaite przewinienia zostają
przeniesieni z MI5 do Slough House.
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Przyznaję, że nie włączyłem serialu zaraz po premierze pierwszych
odcinków. Nieco zbiły mnie opinie znajomych, którym nie przypadły
one do gustu i mając inne pozycje do oglądania, skupiłem się na nich.
Postanowiłem jednak dać „Kulawym koniom” szansę i nie zawiodłem
się. Znajdziemy tu wiele elementów, za które kochamy wiele innych brytyjskich produkcji: ironię i goryczkę, które z humorem komentują nasze
współczesne społeczeństwo. Wszystko to oczywiście zaprawione nieco
kryminalną i szpiegowską intrygą z doborową obsadą.
Pomimo tego, że całość opowiada o nudnych agentach, to można się
naprawdę dobrze bawić na wszystkich odcinkach serialu. Co prawda
specyfika produkcji jest dość nietypowa i nie każdemu przypadnie on
do gustu, ale na pewno warto spróbować. Liczyć możemy na wysoką
jakość realizacyjną, do czego zdążyło nas już przyzwyczaić AppleTV+.
Warto również sięgnąć po książkę, której serial jest dość wierną adaptacją. O kolejności zdecydujcie sami – czy najpierw czytacie, czy oglądacie.
Jeśli jednak historia Wam się spodoba, to jest spora szansa, że sięgniecie
również po kolejne części cyklu Micka Herrona, które w Polsce wydawane jest nakładem wydawnictwa Insignis.
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Premiery streamingowe
maj 2022
Miłość, śmierć i roboty – część 3
To już trzecia część nominowanej do Emmy
antologii „Miłość, śmierć i roboty”. Nowe
odcinki to połączenie grozy, wyobraźni i piękna,
a tematyka obejmuje różnorodne kwestie, takie
jak odkrywanie pradawnego zła czy apokalipsę
przedstawioną przez pryzmat komedii.

Premiera: 20.05		
		

Stranger Things – sezon 4
Od bitwy o Starcourt, która sprowadziła na
miasteczko Hawkins terror i zniszczenie, minęło
sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami,
nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje
rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami
licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy.
W tym trudnym dla nich okresie pojawia się
nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata.

Premiera: 27.05			
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Prehistoryczna planeta
Ten niezwykły serial dokumentalny Jona
Favreau i producentów „Zielonej planety”
pozwala w nowatorski sposób podziwiać
cuda natury. Przeniesiemy się 66 milionów
lat wstecz, gdy dostojne dinozaury i inne
niesamowite stworzenia chodziły, pływały
i latały po naszej planecie.

Premiera: 23.05		
		

Teheran – sezon 2
Tamar jest hakerką i agentką Mosadu, która
pod fałszywą tożsamością infiltruje Teheran,
by pomóc zniszczyć irański reaktor jądrowy.
Ale gdy jej misja kończy się niepowodzeniem,
Tamar musi zaplanować operację, która narazi na
niebezpieczeństwo wszystkich jej bliskich.

Premiera: 06.05		

Do zobaczenia
na YouTube

SUBSKRYBUJ

SUBSKRYBUJ
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Złapać muzyczne Zen
Gdy piszę ten tekst, nie jest mi wcale łatwo. Ba, jest to chyba pierwszy raz
w moim życiu, gdy poczułem, że jest mi trudno. Jest mi trudno nie fizycznie,
a właśnie psychicznie. W tym czasie, gdy wszystko wydaje się najgorsze,
najbardziej dobijające i po prostu przykre, zacząłem się zastanawiać: „Co
mogę zrobić, by sobie ulżyć?” – oczywiście w kontekście muzycznym,
w końcu to muzyka zawsze sprawiała, że stawałem na nogach i po prostu
ruszałem do przodu, nie oglądając się zbytnio za siebie.
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Tak było i tym razem, natomiast zdecydowanie zmianie uległ typ
muzyki, który pomógł mi osiągnąć rzeczony spokój ducha i równowagę.
Pierwszy raz nie jest to kolejna dawka hałasu. Nie słucham metalu, nie
słucham hardcore punka, dzięki którym miałbym poczucie przynależności, buntu i wspólnego bólu, dzięki czemu po prostu egoistycznie
poczułbym się lepiej.
Tym razem już wiem, że nikt nie ma prawa wiedzieć, co czuję, bo każdy z nas
jest absolutnie inny, każdy z nas przeżywa swoje problemy na swój sposób
i trochę naiwnym jest poszukiwać sensu życia w tekstach piosenek, których
autorami nierzadko są nałogowi użytkownicy substancji pobudzających.
Zapytacie zatem, co zrobiłem? Z pomocą przyszła mi aplikacja Spotify (ale
spokojnie możecie sięgnąć po inną tego typu aplikacje) i playlisty, które
w najprostszy sposób można określić jako „Muzyka służąca za tło w trakcie ćwiczenia jogi lub uprawiania medytacji”. Gdy byłem nastolatkiem,
powiedziałbym, że to taka typowa muzyka ze spa lub, co gorsza, z windy.
Nic tu się nie dzieje, nikt nie popisuje się swoją wirtuozerią. Zamiast tego
mamy do czynienia z wolno płynącymi dźwiękami, które mają sprawić,
że łatwiej będzie nam znaleźć grunt pod nogami, skoncentrować myśli
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i po prostu być tu i teraz. Sam nie wierzę
w to, co piszę, ale czasem mam wrażenie,
że każdy z nas ma potrzebę po prostu znaleźć ten wewnętrzny spokój – ja znajduję go
właśnie dzięki tego typu dźwiękom. Chichot
losu polega na tym, że jest to totalne przeciwieństwo muzyki, na której się wychowałem. Totalne przeciwieństwo energii, której
szukałem przez większość życia w muzyce.
Przy tych „medytacyjnych” dźwiękach
muzyka klasyczna wydaje się szybka i energiczna. Coś w tym jest, prawda? Mnie rozwaliło to głowę, ale sprawiło też, że łatwiej
mi się uspokoić, ochłonąć i po prostu pobyć
samemu ze sobą – dlatego też pomyślałem,
że warto Wam o tym napisać. Warto chyba
wiedzieć, że muzyka może też odgrywać
rolę stricte terapeutyczną, nie tylko ładując
nas ładunkiem energetycznym, ale również
poprzez wygaszanie naszych emocji, studzenie ich, co finalnie spowoduje, że w głębi
duszy poczujemy spokój.
Jedyny dysonans i problem, jaki mam,
polega na tym, że średnio mogę polecić
Wam jakiś album, jeśli chodzi o tego typu
muzykę, ponieważ, jak już wspominałem,
brzmi ona bardzo generycznie. Cóż… Mówi
się trudno, ważne, że działa.
Oby podziałało na Was tak samo, jak na
mnie!
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MAKOWA KUCHNIA

MAŁGORZATA ŁADA
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Smoothie
jabłkowo-owsiane

MAKOWA KUCHNIA
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Skład:

Obieramy jabłko, wycinamy gniazdo nasienne, kroimy w kostkę

• jedno jabłko (jakie,

i wrzucamy do blendera.

to zależy od preferencji, czy wolimy

Wsypujemy płatki owsiane, dodajemy masło migdałowe

słodsze, czy

(możemy kupić gotowe lub przygotować swoje sami, miksując

twardsze)

lekko prażone migdały z olejem słonecznikowym). Wlewamy

• garść płatków
owsianych

mleko owsiane i doprawiamy cynamonem (z umiarem, aby
smoothie nie było za gorzkie).

• łyżka masła migdałowego (lub masła

Wszystko miksujemy do osiągnięcia jednolitej, gładkiej

orzechowego)

konsystencji.

• szklanka mleka
owsianego
• cynamon

Najlepszy efekt i smak osiągniemy, gdy jabłko, masło i mleko
będą zimne, wyjęte z lodówki.
Smacznego!

DOSTĘPNY NA
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Światło to podstawa w budowaniu fotografowanej sceny i nie zawsze mamy nad nim
kontrolę. To ujęcie było bardzo kłopotliwe ze względu na mocno podświetlone tło,
gdzie słońce przedzierało się przez chmury oraz bardzo ciemny pierwszy plan. Szyba,
przez którą na to patrzyłem, nie pomagała. Oba aparaty – 1 × i 3 × – ładnie sobie jednak poradziły z rozjaśnieniem pierwszego planu oraz z ochroną tła przed przepaleniem, a całość wygląda naturalnie. To trudna sytuacja dla algorytmów HDR i wyraźnie
widać, że ostatnimi czasy poprawiły się.
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Zupełnym przypadkiem spotkaliśmy radosnego rozrabiakę w rejonie naszego
gate’u, więc nie pozostało mi nic innego, jak sprawdzić tryb portretowy na jego psim
futerku. Nie ukrywam, że S22 Ultra mnie tutaj bardzo pozytywnie zaskoczył – świetnie poradził sobie z włosami i brzegami, a całość wygląda bardzo naturalnie, łącznie
z rozmyciem tła, które pozostawiłem w domyślnym ustawieniu (można je podkręcić
jeszcze bardziej lub zniwelować).
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Kadr ultraszerokokątny zrobiłem, aby pokazać, jak duże są silniki w Boeingach 787
i dopiero po chwili spostrzegłem, że w tle stoi aktualnie obsługiwany rządowy samolot. Nie pozostało mi nic innego, jak wykonać jeszcze kilka zbliżeń na elementy
samolotu, aby pokazać różnicę między 0,6 ×, a przybliżeniem 30 ×. To jest to, czego
zawsze brakowało mi w aparatach w smartfonach.
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Sri Lanka o tej porze roku rozpieszcza pogodowo, ale trafiliśmy na
nigdy wcześniej niespotkany burzowy front, przez co wiele dni było
pochmurnych, co akurat ceniłem sobie pod względem chęci unikania
słońca, ale niekoniecznie pod względem fotograficznym. Pierwszy
dzień był jednak śliczny i chciałem sprawdzić, jak Galaxy poradzi
sobie ze zdjęciem prosto pod słońce. Kiedyś przestrzegano fotografów przed takimi zdjęciami, ale świat poszedł naprzód. Rozjaśnienie
pierwszego planu na szerokim kadrze jest wystarczająco naturalne,
aby nie budziło moich wątpliwości i w zasadzie jedyne, co jeszcze nie
jest idealne, to samo słońce. To oczywiście notoryczny problem, również w „dużych” aparatach, z którym Samsung poradził sobie nadspodziewanie dobrze (lepiej niż mój Sony A7R II), ale widzę tutaj pole do
poprawy. Ciaśniejszy kadr natomiast ładnie demonstruje zaletę posiadania teleobiektywu na życzenie, który mieści się w naszej kieszeni.
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Siedząc na kolacji pewnego wieczoru w restauracji na plaży,
zauważyłem, że niebo zostało delikatnie podświetlone przez
zachodzące słońce, nadając mu fantastyczny odcień. Sama
restauracja natomiast miała sporo sztucznego, zimnego światła,
które podświetlało okoliczne palmy. S22 tutaj spisał się idealnie,
tak jak tego oczekiwałem – prawidłowo odwzorował balans bieli
na pierwszym planie, jednocześnie lekko gasząc pomarańczowy
kolor na niebie. Całość była dodatkowo zrobiona w trybie nocnym (automatycznie), co pozwoliło wydobyć fakturę chmur. Przypomnę, że korekta balansu bieli jest bardzo trudna w przypadku
JPG i wykonując taką czynność, musimy pogodzić się z utratą
jakości. Alternatywą jest korzystanie wtedy z trybu RAW (Pro),
w którym balans bieli możemy dowolnie zmieniać.
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Galaxy S22 Ultra ma zoom aż do 100 ×, ale jak już wspominałem, ten najczęściej spisuje się
słabo w przypadku fotografii, w której zależy nam na jakości zdjęcia. Firma zresztą ostrzega,
że tryby 30 × i 100 × powodują utratę jakości, jednak uważam, że 30 × zoom jest w pełni użyteczny i pozwala nam na zdjęcia, których normalnie smartfonem byśmy nie zrobili. Ba! Nie
mam obecnie obiektywu w lustrzance (za duży, za ciężki i zbyt nieporęczny na podróżowanie dla mnie), żeby takie zbliżenia robić bez podchodzenia do obiektu. Przykładowym obiektom, które widzicie tutaj, nie za bardzo podobało się, że się do nich próbowałem zbliżyć.
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Zachody słońca, jeśli nie są retuszowane, na zdjęciach z wielu aparatów wyglądają
słabo. S22, dla kontrastu, daje nam bardzo ładny punkty wyjściowy do bardzo delikatnej edycji.
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Kolejny z wielu przykładów, gdzie przybliżanie kadru daje nam nieoczekiwany
widok, który ciężko zauważyć gołym okiem.
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Zachód słońca był inny każdego dnia, tutaj był nieciekawy – horyzont był pokryty
chmurami, słońce bardzo szybko traciło energię w wyniku tego haze’u, podobnie
zresztą jak kolor nieba. Zwróćcie jednak uwagę na roślinki na pierwszym planie,
jak ładnie uchwycił ich podświetlone liście, a jednocześnie nie zabił w nich soczystej zieleni.

SPRZĘT

256

Chwilę po wykonaniu poprzedzającego zdjęcia na plaży przed nami powstało zamieszanie
i nie mieliśmy pojęcia, co się tam dzieje z takiego dystansu. 100 × zoom jednak poradził
sobie tutaj wzorowo i wkrótce stało się jasne, że kręcona jest reklama bliżej nieokreślonego
napoju na tle zachodzącego słońca. Reżyser jednak nie był zadowolony z warunków tego
dnia i wrócili jeszcze w późniejszym terminie na poprawki.
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Wieczorami na plaży można było spotkać buddystów, którzy szukali czegoś niewidocznego
gołym okiem, co z kolei zainspirowało mnie do pokazania w maksymalnym przybliżeniu
tego, na co normalnie nie patrzymy gołym okiem – słońca. Widzicie tutaj aparat 1 × przycięty
do kwadratu ze względów kompozycyjnych kontra 100 ×.
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Tak, wiem – ta restauracja powtarzała się u nas średnio co dwa wieczory. Ale nie
bez powodu! Mieli tutaj znakomite krewetki oraz przepiękny widok. Tego dnia
akurat udało mi się uchwycić porównanie balansu bieli sztucznego, zimnego światła pod dachem i ciepłego zachodu, oczywiście w trybie nocnym. Całość wygląda
wyjątkowo naturalnie, a aparat ładnie wszystko wypośrodkował, aby nic nas specjalnie nie raziło. Niebo jest nieznacznie bardziej fioletowe niż w rzeczywistości,
różnica jest naprawdę niewielka, a spójność pozostała.
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Do nocnej fotografii nieba mam takie szczęście, że albo mam zbyt dużo zanieczyszczenia światłem, albo chmury wchodzą mi w paradę. Oba powyższe kadry nie są specjalnie wybitne, ale stoi za tym konkretny powód…
Były robione całkowitej ciemności! Takiej pełnej, w której niebo było całkowicie
czarne. Wspominałem, że z ręki, bez statywu? Nie? No to wspominam.
Biorąc pod uwagę, że wyszedłem sobie po prostu na plażę, podniosłem aparat przed
siebie, nacisnąłem spust i jedynie skupiałem się, aby przez kilka sekund trzymać go
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nieruchomo (nawet nie zadałem sobie trudu, aby się gdzieś zaprzeć lub zablokować
ręce), to jestem absolutnie w szoku, że cokolwiek z niego wyszło. Widzimy wyraźnie
ocean, fale rozmyte przez długi czas naświetlania oraz kontenerowce na horyzoncie.
A gwiazdy? No cóż – były chmury, więc nie miałem żadnych oczekiwań, tym bardziej,
że to przecież smartfon, a o takie zdjęcia ciężko „dużym” aparatem, ale jak się dobrze
przyjrzycie, to znajdziecie tam nawet Pas Oriona.
Tak, to też było z ręki i bez statywu.
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Trzy powyższe kadry zostały zrobione późną nocą i wykorzystałem do nich obiektywy 0,6
×, 1 × oraz 3 ×, aby pokazać, jak wszystkie trzy sobie sprawnie radzą w nocnej fotografii,
pomimo posiadania diametralnie różnych przysłon. To tutaj Samsung poczynił największe
postępy w S22 Ultra i widać to wyraźnie.
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Kolejne porównanie od 0,6 × do 30 ×. To czyni ten smartfon tak bardzo uniwersalnym narzędziem, mieszczącym się w kieszeni, że naprawdę może wielu zastąpić aparat. Podpowiem
może, że na tym wyjeździe miałem ze sobą lustrzankę i skorzystałem z niej raz, w dniu,
w którym moja żona zabrała mi Samsunga.
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Jak wspominałem, główny aparat 1 x ma matrycę 108 MP, która normalnie robi wynikowe
zdjęcia 12 MP (dzięki technologii pixel binning), ale jeśli chcemy, to możemy go przełączyć
w tryb pełnej rozdzielczości 108 MP. To generuje JPG o rozdzielczości 12000 x 9000 px
(nie, nie pomyliłem liczby zer) i wadze 40–50 MB, co normalnie nie ma sensu, ale są takie
momenty, gdzie robi to niesamowite wrażenie. Dla porównania wyciąłem 100% crop z oryginału, abyście go mogli zobaczyć 1:1.
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Jak wspominałem, główny aparat 1 x ma matrycę 108 MP, która normalnie robi wynikowe
zdjęcia 12 MP (dzięki technologii pixel binning), ale jeśli chcemy, to możemy go przełączyć
w tryb pełnej rozdzielczości 108 MP. To generuje JPG o rozdzielczości 12000 x 9000 px
(nie, nie pomyliłem liczby zer) i wadze 40–50 MB, co normalnie nie ma sensu, ale są takie
momenty, gdzie robi to niesamowite wrażenie. Dla porównania wyciąłem 100% crop z oryginału, abyście go mogli zobaczyć 1:1.
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Ja rozumiem, że te warany bardziej boją się nas, niż my ich, ale nie muszę chyba tłumaczyć
nikomu zaskoczenia na twarzy, gdy z chaszczy wychodzi dwumetrowy waran i podąża sobie
spokojnie w sobie tylko znanym kierunku. Teleobiektyw w aparatach był zawsze przeze mnie
preferowany i dzisiaj już ciężko mi wyobrazić sobie sens smartfona bez niego.
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Tryb portretowy można też wykorzystać do generowania sztucznej głębi ostrości,
co widać tutaj – ostrość złapana jest na piasku kilka metrów przede mną, a tło jest
delikatnie i zaskakująco naturalnie rozmyte.
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Na tym ujęciu widzimy całkiem ładnie podpalone zachodzącym słońcem niebo, a tymczasem w rzeczywistości te było całkowicie czarne. Tryb nocny zdaje egzamin.
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Tego dnia spędziłem większość czasu w trybie Pro, w którym można wszystkimi parametrami zdjęcia sterować indywidualnie. Nie wiem, czy to była kwestia chmur i odpowiedniego
momentu, ale tutaj Ultra zdecydowanie najlepiej zarejestrował słońce.

SPRZĘT

269

Spodziewałem się, że zoom przyda się właśnie przede wszystkim na Safari i nie
myliłem się. Tutaj, jeśli się dobrze przyjrzycie, widać geparda leniwie rozciągniętego na skale w dosyć dużej odległości od nas. Niestety, zanim do niego dotarliśmy, to poszedł precz, kamuflując się w krzakach. Nie dziwię mu się.
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Zoom przydaje się też znakomicie nie tylko do zbliżeń np. zwierząt, ale również do ciaśniejszych pejzaży. Jestem naprawdę szalenie zadowolony z tych wyników.
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Niby zwykłe, nieciekawe zdjęcie (pomijam tutaj Quentina Tarantino, bo ten by
coś znalazł), ale zrobione trybem portretowym. Zwróćcie uwagę, jak sprawnie
sobie poradził z wszystkim „dziurami”, np. pod prawą kostką tej Pani, w prześwicie
kabiny pod jej nogami czy nad jej głową. Wręcz idealnie. iPhone z LiDAR-em sobie
tak nie radzi. Nadal!
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Ten słoń na tle zieleni był ledwo widoczny gołym okiem, a tymczasem zdjęcie wyszło
świetne. To jest też ten moment, w którym chciałbym, aby 100 x zoom miał jakość 30 x. Daj
mi palec, a odgryzę rękę!
Jeśli Wam jeszcze mało, to zapraszam do obejrzenia, co Samsung Galaxy S22 Ultra potrafi
w kwestii nagrywania wideo na naszego YouTube’a.

