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Bezprzewodowe słuchawki
nauszne Px7 S2
Usłysz muzykę zgodnie
z zamierzeniami artysty
Słuchawki nauszne Bowers & Wilkins Px7 S2 to
następca wielokrotnie nagradzanego modelu PX7,
łącząc sobie innowacyjne rozwiązania techniczne
– tym ulepszone ANC – wyjątkowym komfortem
użytkowania. Najnowsza konstrukcja zapewnia
precyzyjne, naturalne jednocześnie angażujące
brzmienie True Sound, co jest zasługą 40-mm
przetworników. Inspiracją do ich opracowania były
kolumny głośnikowe klasy premium należące do
stosowanej studiach nagraniowych serii 800 Diamond.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl
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POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
PEŁNIĄ DŹWIĘKU

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

NA JAKI ZASŁUGUJE
TWÓJ TELEWIZOR

DHT-S716H

DHT-S716H

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

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

DHT-S416

DHT-S316

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

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

DOSKONAŁY DŹWIĘK KINA DOMOWEGO DENON
OPARTY NA 110 LATACH INNOWACJI

www.denon.pl
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Sierpień to pełnia sezonu ogórkowego. Większość
zachodniego świata właśnie wtedy wyjeżdża na
wakacje. Ferragosto. To samo tyczy się większości
branż. W zasadzie wszyscy szykują się na targi IFA
w Berlinie, które zaczynają się na przełomie sierpnia i września. Tymczasem, co zobaczycie po tym
numerze, wygląda na to, że jedna branża nie ma
wakacji. W numerze mamy dla Was dużą dawkę
motoryzacyjnych tematów – wakacyjną podróż VW
Californią, podnoszącego ciśnienie Porsche 911 GTR3,
eleganckiego DS7 Crossback oraz… elektryzujące
Audi, Volvo i Citroëna.
Oczywiście motoryzacja to nie wszystko, co znajdziecie w numerze. Specjalnie dla Was zebraliśmy najciekawsze, naszym zdaniem, nowe produkty, które
pojawiły się w ostatnim czasie – najnowszy, inteligentny ekspres Siemensa, odkurzacz Tefala, ekosystem ogrodowy od Stigi czy genialne, mobilne okulary
VR od HTC. To tylko wybrane produkty z numeru.
Ze swojej strony polecam też świetne felietony,
m.in. o zrównoważonym rozwoju oraz 10 czynnikach, które niszczą zespół.
Zapraszam do numeru!		 Dominik Łada

aktywna redukcja szumu
i monitoring otoczenia
to podstawa

Creative Outlier Air V3, to 40 godzin całkowitego czasu odtwarzania, do 10 godzin na jednym ładowaniu. Najnowsze funkcje
Kontroli Szumów, konfigurowalne dotykowe przyciski sterowania i poczwórne mikrofony zapewniające wyrazistość
połączeń. Słuchawki Creative Outlier Air V3, napędzane przez 6 mm przetworniki z biocelulozy i ulepszone za pomocą
technologii Bluetooth® 5.2, są wyposażone w certyfikat wodoodporności i stopień ochrony IPX5, dzięki czemu możesz
cieszyć się idealnym dźwiękiem w każdych okolicznościach.
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Aktualizacja macOS
Monterey do wersji 12.5
Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS
do wersji 15.6
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do 		
wersji 15.6
Czytaj dalej....
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Aktualizacja firmware dla
Apple TV Siri Remote
Czytaj dalej....

Jak Apple Watch i aplikacja
Zdrowie poprawiają jakość
życia?
Czytaj dalej....

Zyskaj supermoc na studia
– rusza #BackToSchool 		
u Apple
Czytaj dalej....
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Jony Ive na dobre kończy
współpracę z Apple
Czytaj dalej....

Steve Jobs wyróżniony
pośmiertnie – otrzymał
Medal of Freedom
Czytaj dalej....

Apple Chip Expert opuszcza
firmę, aby dołączyć do
Samsunga
Czytaj dalej....
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Apple zmuszone do wypłaty
50 mln USD za sprzedaż
MacBooków z wadliwymi
klawiaturami
Czytaj dalej....

Najnowsza aktualizacja
Thread zbliża Apple TV 4K
i HomePod do Matter
Czytaj dalej....

iFixit rozebrało MacBook
Air z procesorem Apple M2
Czytaj dalej....
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JBL Charge 5 Tomorrowland
Już w najbliższy weekend w miejscowości Boom w Belgii rozpocznie się
tegoroczny festiwal muzyki elektronicznej Tomorrowland, który potrwa do
końca lipca. Z tej okazji na polskim rynku pojawia się właśnie limitowana
edycja głośników JBL Charge 5 Tomorrowland. To najlepsze brzmienie JBL
nie tylko do muzyki elektronicznej!
JBL Charge 5 Tomorrowland to przenośny wodoodporny głośnik z powerbankiem, którego limitowana edycja pojawia się w Polsce wraz z rozpoczęciem w Belgii festiwalu muzyki elektronicznej Tomorrowland! Głośnik
zapewnia wyraziste brzmienie JBL Original Pro Sound dzięki zoptymalizowanemu przetwornikowi o dużym skoku, oddzielnemu głośnikowi wysokotonowemu i dwóm radiatorom basowym JBL. Pozwala zabrać imprezę
ze sobą bez względu na pogodę i zapewnia do 20 godzin odtwarzania
muzyki oraz praktyczny powerbank, który umożliwia ładowanie urządzeń
zewnętrznych przez całą noc. Deszcz? Rozlane napoje? Piasek na plaży?
JBL Charge 5 Tomorrowland zapewnia ochronę przed wodą i pyłem na
poziomie IP67, więc jest w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom. Funkcja
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PartyBoost pozwala połączyć wiele głośników obsługujących technologię PartyBoost, aby nagłośnić każdą imprezę.
Limitowana edycja głośnika JBL Charge 5
Tomorrowland ozdobiona została złoto-czarnym logotypem znanego na całym
świecie festiwalu Tomorrowland.
Wyraziste brzmienie JBL Original Pro
Sound pozwala cieszyć się niesamowitym
brzmieniem JBL wszędzie. JBL Charge 5
Tomorrowland wypełni dźwiękiem duże
pomieszczenie oraz doskonale brzmi na
zewnątrz. Dobra zabawa nie powinna
szybko się kończyć. JBL Charge 5 Tomorrowland ma akumulator wystarczający
nawet na 20 godzin, więc można bawić
się przez cały dzień i całą noc. Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez
Bluetooth pozwala połączyć bezprzewodowo z głośnikiem nawet 2 smartfony lub
tablety i na zmianę odtwarzać dźwięk JBL
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Pro Sound. Z funkcją PartyBoost można
podkręcić zabawę łącząc dwa takie same
głośniki zgodne ze standardem JBL PartyBoost, aby uzyskać dźwięk stereo lub
łącząc wiele różnych głośników zgodnych
ze standardem JBL PartyBoost, aby rozkręcić imprezę. Natomiast wbudowany
powerbank sprawia, że nie trzeba przerywać imprezy, gdyż w prosty sposób można
ładować urządzenie źródłowe bez zatrzymywania muzyki.
JBL Charge 5 Tomorrowland jest już
dostępny, a jego sugerowana cena detaliczna to 949 zł.
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Problemy i wadliwe sztuki
nowych MacBooków Air
Czytaj dalej....

Apple TV HD z pierwszym
pilotem Siri uznane
z przestarzałe
Czytaj dalej....

Apple planuje zmniejszyć
zatrudnianie i wydatki
w 2023 r.
Czytaj dalej....
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Pierwsze MacBooki Pro
z Touch Barem uznane za
przestarzałe
Czytaj dalej....

Rekord: 105 nominacji dla
produkcji Apple TV+
Czytaj dalej....

Apple bada problemy
z ładowaniem iPadów
mini 6
Czytaj dalej....
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Gurman: Nowa konstrukcja
i wygląd Apple Watch Pro
Czytaj dalej....

Apple usuwa wskaźnik
poziomu baterii AirTag
z aplikacji Find My
Czytaj dalej....

DaVinci Resolve 18, wersja
finalna już dostępna.
Za darmo
Czytaj dalej....
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Twitter wprowadza
„Unmentioning”
Czytaj dalej....

Zrobotyzowana stacja
ładowania ułatwi życie
niepełnosprawnym
kierowcom
Czytaj dalej....

iOS 16 wprowadza nowe
możliwości układu U1
Czytaj dalej....
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C Seed N1 – telewizor jak
dzieło sztuki
Czytaj dalej....

Ruszył Digital Care Camp
na Helu
Czytaj dalej....

Sprzęt smarthome to nie
tylko dom – oto inteligentny…
jacht
Czytaj dalej....
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Kuo: Apple boryka się
z problemami z dostawami
części dla iPhone’a 14
Czytaj dalej....

YouTube w końcu
wprowadza na szeroką skalę
funkcję Picture-in-Picture
Czytaj dalej....

Samsung The Freestyle
teraz z bonusem
Czytaj dalej....
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Volkswagen uruchomił
park szybkiego ładowania
bez… przyłącza dużej mocy
Czytaj dalej....

Gurman: M2 Pro i M2 Max
na przełomie roku
Czytaj dalej....

Roaming, a urlop za
granicą – nieuwaga bywa
bardzo kosztowna
Czytaj dalej....
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Chcesz Apple CarPlay
w nowych Volvo?
Zaktualizuj system
Czytaj dalej....

Przeprojektowane
inteligentne etui AirPods
Max ujawnione w patencie
Czytaj dalej....

Konstrukcja MacBooka Air
M2 kryje sporo nowości
Czytaj dalej....
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10 czynników,
które niszczą zespół
Poznaj 10 powodów, dla których praca w zespole nie idzie, jak
trzeba. Zagrożenia czyhają na każdym kroku i mogą wynikać z cech
poszczególnych osób, sposobu zarządzania oraz bezsensownych,
acz utartych zwyczajów. Przeczytaj i nie daj się zaskoczyć.
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• Czy praca zdalna blokuje skuteczną współpracę?
• Jakie są wewnętrzne przyczyny niepowodzeń w zespole?
• Jak nieprawidłowe zarządzanie zaburza dynamikę zespołu?
• Co robić, aby uniknąć problemów w zespole?

Czy praca zdalna blokuje skuteczną współpracę?
Istnieje przekonanie, że praca zdalna, czyli nieprzebywanie w jednej
przestrzeni, jest przeszkodą na drodze do efektywnej pracy zespołowej…
W Nozbe na co dzień przekonujemy się, że to nie musi być prawda. U nas
praca zespołowa oparta jest na komunikacji poprzez zadania, przeplatanej rozmowami na czacie i regularnymi, dobrze
przygotowanymi spotkaniami, jeśli są konieczne. Nie
odczuwamy żadnych barier czy trudności.

U nas praca zespołowa
oparta jest na komunikacji

Mamy przykłady wielu innych firm zdalnych, które
odniosły i odnoszą sukces: Hotjar, Buffer, Automat-

poprzez zadania, przepla-

tic, Eventbrite, Basecamp i in. Wystarczy zbudować

tanej rozmowami na czacie

kulturę pracy zespołowej i komunikacji w zespole

i regularnymi, dobrze przygotowanymi spotkaniami,
jeśli są konieczne. Nie
odczuwamy żadnych barier
czy trudności.

zdalnym i dbać o to, aby jej przestrzegać – ale o tym
w dalszej części.

Jakie są wewnętrzne przyczyny
niepowodzeń w zespole?
Część przyczyn złego funkcjonowania zespołu
i destruktywnej atmosfery jest „zasługą” samych jego
członków, którzy mają swoje problemy, temperamenty i przyzwyczajenia.

1. Ego. Kiedy czyjeś ego jest dla niego ważniejsze niż zespół, projekt lub
cel. Może się tak zdarzyć, gdy jedna osoba jest bardziej zainteresowana
tym, by dobrze wypaść przed szefem niż sukcesem zespołu. Albo, gdy ktoś
zawsze obwinia lub gdy ktoś czuje się i zachowuje, jakby był zbyt wspaniały, aby wykonać niezbędną pracę. Tutaj dochodzi także upór i zbytnie
przywiązanie do własnych metod i pomysłów. Pracując w zespole, wszyscy
muszą być otwarci na nowe podejścia i eksperymenty – nawet, a może
przede wszystkim, lider. Tylko dlatego, że zawsze robiłeś to w ten sposób,
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nie oznacza, że jest to najlepszy sposób. I to, że ktoś jest wyżej w firmowej
hierarchii, nie oznacza, że jego rozwiązanie z automatu jest lepsze.
2. Niezdrowa konkurencja. Zdrowa konkurencja może być dobrą rzeczą,
szczególnie w niektórych typach zespołów, np. sprzedażowych – poszczególnych członków można motywować poprzez grywalizację, za pomocą
tabeli liderów lub premii za wysoką wydajność. Ale gdy konkurencja zajdzie za daleko, może zniszczyć ducha pracy zespołowej i stworzyć atmosferę „ty kontra ja”, która nie jest dobra dla nikogo, generuje konflikty, stres
i skupienie na sobie, a nie na celu zespołu.
3. Czarna owca na pokładzie. Jeśli co najmniej jeden członek zespołu
wkłada w pracę tylko połowę wysiłku – spóźnia się, wcześniej kończy,
sprawdza pocztę przez cały dzień itp. – ma zdecydowanie negatywny
wpływ na cały zespół. Ważne jest, aby wszyscy wkładali pełny, równy wysiłek i wyłapywali, gdy ktoś hamuje działania.
4. Kierowanie się wyłącznie emocjami. Instynkt, emocje i przeczucia mają
swoje miejsce, ale wnoszenie ich w zbyt dużym natężeniu do zespołu
może mieć szkodliwy wpływ. Członek zespołu, który zawsze czuje się
odtrącony, gdy jego pomysł nie jest wybrany; który widzi przejawy lekceważenia w każdej interakcji lub który zabiera do domu stres i niepokój
związany z projektem, może wprowadzać do miejsca pracy toksyczny klimat. We współpracy warto racjonalizować wiele rzeczy i podchodzić do
wszystkiego z dystansem.

Jak niewłaściwe zarządzanie niszczy zespół?
Pozostałe czynniki utrudniające pracę w zespole w dużej mierze zależą od
tego, jak jest ona zorganizowana i zarządzana. Tu oczywiście główną rolę
odgrywają managerowie. Przyjrzyjmy się kolejnym czynnikom:

Ważne jest, aby wszyscy wkładali pełny, równy wysiłek
i wyłapywali, gdy ktoś hamuje działania.
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5. Mikrozarządzanie. Gdy pracownicy muszą uzyskać zgodę lub podpis
na każdą czynność, którą wykonują, praca idzie jak po grudzie. Lider musi
ufać, że pracownicy dokonają właściwych wyborów, a pracownicy muszą
czuć się komfortowo, prosząc o pomoc, kiedy jej potrzebują. Równowaga
jest tutaj kluczowa.
6. Źle przekazywany feedback. Jeśli filozofia zarządzania polega na krytykowaniu wszystkiego – bez pochwał i wsparcia, zespół długo nie pociągnie.
Konstruktywna krytyka (słowo klucz: konstruktywna) i generalnie dobrze
sformułowany feedback ma koronne znaczenie dla rozwoju pracowników
i utrzymania entuzjazmu w zespole.
7. Zbyt sztywna hierarchia i strach przed dyskusją. Myślę, że ten punkt
ściśle wiąże się z pierwszym czynnikiem dotyczącym ego. W zespole
otwartość na feedback i ulepszanie procesów są superistotne. Lęk przed
negowaniem i podważaniem różnych pomysłów i sugestii – szczególnie
tych płynących od szefa – obniża potencjał i hamuje działanie. Strach
przed dyskutowaniem i podważaniem dotychczasowych metod nie wyjdzie biznesowi na dobre.
8. Nietrafne dopasowanie osób do odgrywanych ról. Kiedy ludzie są w niewłaściwych rolach, praca nie jest tak wydajna, jak mogłaby być. Powód jest
prosty: ludzie pracują lepiej, gdy mają funkcje zgodne z ich mocnymi stronami. Niestety managerowie i liderzy często nie mają jasnego obrazu cech
potrzebnych do poszczególnych ról – a tym samym dopasowania do stanowiska. Na szczęście oceny behawioralne i inne narzędzia mogą pomóc
rzucić światło na to, którzy pracownicy najlepiej nadają się na określone
stanowiska.
9. Brak szkoleń, które zapewniałyby równomierny rozwój wszystkich
pracowników, a nie tylko tych, którzy mają na to przestrzeń po pracy.
W Nozbe mamy Piąteczki – ostatni dzień tygodnia każdy może poświęcić na czytanie, oglądanie, przerabianie kursów i uczenie się rzeczy, które
sprawią, że będziemy lepszymi ludźmi i pracownikami. Nie każdy po skończonej pracy ma przestrzeń na doszkalanie się, a nierówne szanse mogą
tworzyć podziały i złą atmosferę w zespole.
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Kiedy ludzie są w niewłaściwych rolach, praca nie jest tak
wydajna, jak mogłaby być. Powód jest prosty: ludzie pracują
lepiej, gdy mają funkcje zgodne z ich mocnymi stronami.

10. Słaba komunikacja. Kiedy lewa ręka nie wie, co robi prawa, dochodzi
do różnego rodzaju problemów: powielanie pracy, zapomniane zadania,
niedotrzymywanie terminów itp. Komunikacja jest absolutnie kluczowa
w każdym zespole.

Co robić, aby uniknąć problemów w zespole?
System komunikacji, którego każdy się trzyma
Aby w zespole panowała zdrowa atmosfera i aby nikt nie czuł się pokrzywdzony, a także, aby osoby z przerośniętym ego nie miały pola do toksycznych działań, warto wspólnie ustalić zasady komunikacji:
• piszemy do siebie z szacunkiem – co nie znaczy, że sztywno i formalnie,
• oceniamy zachowania, a nie ludzi,
• pamiętamy, że w pracy chodzi o osiągnięcie wspólnego celu,
• dajemy sobie przestrzeń na mówienie, co nam nie pasuje,
• mówimy o swoich odczuciach, nie generalizujemy,
• szanujemy swój czas – nie przeszkadzamy współpracownikom.
Do tego trzeba ustalić kanały i savoir vivre komunikacji – czy dzwonimy do
siebie z drobnostkami, czy szanujemy swój czas i cierpliwie czekamy na feedback. Czy zwołujemy spotkania, czy stawiamy na komunikację pisemną?

Piramida komunikacji
W Nozbe nazywamy piramidę – piramidą, aby podkreślić, jak rzeczywiście
chcemy się porozumiewać w zespole i aby zobrazować proporcje poszczególnych kanałów komunikacji.
• Chcemy spędzać jak najwięcej czasu na Poziomie 1. czyli na pracy głębokiej,
• a następnie przechodzić na Poziom 2., by uzyskać feedback od innych
członków zespołu.
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• potem często, choć nie zawsze, potrzebujemy doprecyzować sprawy na
Poziomie 3., czyli w wiadomościach prywatnych,
• lub na szybko przedyskutować niejasności w rozmowie jeden na jeden
(Poziom 4.).
• W końcu, jeśli wymaga tego sytuacja, zbieramy wszystkich zainteresowanych i angażujemy ich w spotkanie (Poziom 5).
W ten sposób pozwalamy każdemu członkowi zespołu realizować jak
najwięcej zadań, jak najmniej przeszkadzając sobie wzajemnie i prosząc
o informacje zwrotne tylko, gdy jest to konieczne.

Komunikacja asynchroniczna
Z własnego doświadczenia polecamy zespołom model komunikacji asyn-

chronicznej, w której chodzi o dbałość o skupienie oraz możliwość wrócenia do każdej dyskusji (dzięki formie pisemnej).
W modelu asynchronicznym wiadomość może zostać wysłana w dowolnym momencie – niezależnie od tego, czy odbiorca jest gotowy, czy nie.
Przykładem takiej wiadomości jest mail lub – jeszcze lepiej – zadanie delegowane w Nozbe lub innej aplikacji. Odbiorca może odpowiedzieć wtedy,
gdy zechce albo gdy będzie mógł.
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Komunikacja synchroniczna jest całkowicie zależna od czasu – wymaga
absolutnej synchronizacji czasowej wszystkich osób. Odpowiedzi oczekuje
się natychmiast.

Kultura pracy i wartości firmy
Duch zespołowości świetnie się miewa w strukturach, w których na czoło
wysuwa się zaufanie do pracownika. Kiedy leaderzy zamiast kontrolować
i ganić pracowników poświęcają czas na to, aby ułatwić im pracę i motywować do rozwoju.
Wspomniana sztywna hierarchia, w której kierownik
to szara eminencja, przy której lepiej nic nie mówić,

Duch zespołowości świetnie się miewa w strukturach, w których na czoło
wysuwa się zaufanie do
pracownika. Kiedy leaderzy zamiast kontrolować
i ganić pracowników
poświęcają czas na to, aby
ułatwić im pracę i motywować do rozwoju.

a już na pewno nie sugerować zmian ani nie krytykować – nie służy zespołowi.
Bardzo polecamy także oddawanie odpowiedzialności za projekty pracownikom, którzy najwięcej
w danym przedsięwzięciu się udzielają. Dzięki
temu będą czuli sprawczość, wolność i bardziej się
zaangażują.

Elastyczny czas pracy oraz
Piąteczki
W naszej firmie nie mamy sztywnych godzin pracy.
Każdy sam decyduje, kiedy zasiada przed komputerem, biorąc pod uwagę swoje obowiązki domowe,
najlepszą wydajność w ciągu dnia i inne, indywidualne aspekty. Rozliczani jesteśmy na podstawie stu-

procentowego zaufania do pracowników… A tak naprawdę to na podstawie
efektów naszej pracy. Wszyscy lubimy to, co robimy, dobrze się w Nozbe
czujemy, więc nie pracujemy za karę, ale by realizować postawione cele.
Każdy z nas ma świadomość, że sukces firmy składa się na sukces poszczególnych pracowników.
W piątki z kolei zachęcamy do skupienia się na „ostrzeniu piły”, czyli
na rozwoju osobistym, uczeniu się obsługi nowych narzędzi, podnoszeniu kwalifikacji itd. W Nozbe taka forma 4-dniowego tygodnia pracy
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funkcjonuje od wielu lat i nie zaobserwowaliśmy spadku produktywności
ani obrotów, a wręcz przeciwnie.

Spotkania kwartalne z kierownikiem
i retrospekcje
Takie spotkania i retrospekcje to tworzenie przestrzeni na rozmowę,
feedback, omówienie tego, co się nie udało i tego, co świetnie wypadło.
W retrospekcji uczestniczy cały zespół/dział i każdy wie, że – w nieprzemocowy sposób – może wyrazić swoje niezadowolenie, rozczarowanie lub
porozmawiać o problemach i wspólnie poszukać rozwiązań.
Spotkania kwartalne z bezpośrednim przełożonym to miejsce na bardziej
indywidualne i osobiste opinie. Oceniamy naszą współpracę, planujemy
ulepszenia, mówimy sobie, co nam się podoba, co nas wspiera, a co utrudnia nam pracę.

Podsumowanie
Współpraca w zespole – działającym w jednym biurze lub zdalnie – może
dobrze funkcjonować i sprawiać, że projekty realizowane są sprawnie,
a komunikacja przebiega bez zakłóceń. Wystarczy otwartość na feedback,
zaufanie i świadomość, że wspólnie robimy coś fajnego i ważnego.

LIFESTYLE

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Lifestyle

Tamara Łempicka – kobieta w podróży
Do 14 sierpnia w Muzeum Narodowym w Lublinie odbywa się wyjątkowa
wystawa jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich artystek XX wieku – Tamary Łempickiej. Wystawa „Tamara Łempicka – kobieta
w podróży” jest zaproszeniem do świata lat 20. i 30. XX wieku, czyli do
niezwykłej epoki podporządkowanej nowemu stylowi, jakim było art
déco. Dzieła artystki nierozerwalnie związane z jej życiem, prezentowane
w otoczeniu przedmiotów codziennego użytku – mebli, wyrobów rzemiosła artystycznego, strojów oraz maszyn. Jest to największa wystawa
artystki w Polsce, jaka odbyła się do tej pory. Warto się wybrać.
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Grid
Szukasz pomysłu na idealny prezent dla prawdziwego geeka? Jednocześnie chcesz, aby to było coś gustownego, najlepiej do powieszenia na
ścianę? Oto coś dla Ciebie. Grid, czyli kratka. Kratka, a w zasadzie ramka,
z rozłożonym na części pierwsze kultowym iPhone’em czy Nintendo. Czy
trzeba czegoś więcej? Ależ to wygląda.

Ceny zaczynają się od 139 USD
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Zens Magnetic + Watch Wireless
Charger
Dzieło sztuki. Z aluminium. Połączenie minimalistycznego, uniwersalnego wzornictwa oraz funkcjonalności. Ładowarka Zens, wykorzystując technologię
Qi, jednocześnie naładuje Twojego iPhone’a, zegarek
Apple Watch i słuchawki AirPods. Mało? Wbudowany
port USB-A za pomocą kabla umożliwia ładowanie
czwartego urządzenia w tym samym czasie. Fajna
opcja – ładowarka do Apple Watch jest odczepiana
i możemy ją zabierać ze sobą i używać na wyjazdach.

Cena: 549 PLN
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MOFT Z Laptop Desk Stand
Cienki jak papier. Prawie. Do tego z nagrodą Red Dot Design Award.
Świetny stojak na komputer lub tablet umożliwiający pracę na stojąco przy każdym biurku lub stole. Jak ważna jest praca na stojąco dla
naszego kręgosłupa, nie musimy chyba przypominać. MOFT Z można
łatwo złożyć i zabrać wszędzie ze sobą. Umożliwia ustawienie komputera
w czterech różnych pozycjach.

Cena: 299 PLN

LIFESTYLE

41

KODAK Ring Light Mini 4"
Wideokonferencje. Selfie. Vlogi. Wszystko wymaga odpowiedniego
oświetlenia nas, naszej twarzy. Nie ma opcji, aby dobrze wyglądać,
wykorzystując światło zastane lub punktowe. Wszyscy profesjonaliści
wykorzystują do tego celu specjalistyczne oświetlenie, tzw. beauty ring.
I w tym miejscu wchodzi Kodak, cały na biało, oferując nieduże światło,
które może wszędzie zabrać ze sobą. Ring Light Mini to klips, który przypinamy do swoich urządzeń. Nadaje się świetnie do zabrania ze sobą.
Mamy możliwość regulowania natężenia i koloru światła.

Więcej...

TECHNOKULTURA

ANIA GABRYŚ
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Narracja,
przyszłość i metaverse
„Przeszłość jest źródłem wiedzy, a przyszłość jest źródłem nadziei” – taki
cytat wyskoczył mi w wynikach wyszukiwania, gdy wpisałam te dwa
słowa – „przeszłość” i „przyszłość” – i kliknęłam „search”. Patrząc na to, co
robimy z przeszłością, to żal mi ściska, sami wiecie co. Gdy myślę o wizjach
przyszłości, którymi karmią nas twórcy filmów czy książek futurologicznych,
to zastanawiam się nad definicją słowa „nadzieja”…

Taki piękny wstęp, że aż bym się sama rozmarzyła, gdyby nie te wizje przyszłości. Choćby filmy: „Metropolis” jeszcze faktycznie jakąś nadzieję daje
– nie straciliśmy wszystkiego, co ludzkie. Ale „Mad Max”? Książki to samo:
cykl „Metro 2033”, no i klasyka – „1984” – bez komentarza. Wizje przyszłości nie napawają nadzieją. No dobra, może niektóre jednak tak, bo, jak
mi słusznie w domu wypomniano, stosunkowo sielankowo prezentuje się
wizja świata przyszłości w „Star Trek”. Sama chciałabym być obywatelką
planety należącej do Federacji i latać sobie na wczasy na… Koniec marzeń.
Ciekawe, że w potocznym ujęciu przeszłość prezentujemy jakoś tak… ładniej. Może nas do tego
zmusza powiedzenie „dobrze to już było”, a może
lubimy idealizować te czasy, gdy byliśmy piękni
i młodzi, i dotyczy to dokładnie każdego człowieka

Gdy myślę o wizjach przy-

i każdej epoki. Bohaterowie popularnych seriali

szłości, którymi karmią

historycznych są czyści, często tylko czarne cha-

nas twórcy filmów czy książek futurologicznych, to

raktery mają brzydkie zęby, mało kto choruje na
raka, sentymentalnym kochankom w spacerach po
uroczych miasteczkach nadmorskich w Anglii nie

zastanawiam się nad defi-

przeszkadzają nieczystości wylewane wprost pod

nicją słowa „nadzieja”…

ich stopy… A to tylko takie drobnostki, jeśli chodzi
o brzydką stronę przeszłości.
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Trochę podobnie jest w przestrzeni wirtualnej. O prezentacji przeszłości
w internecie już trochę pisałam, szczególnie w kontekście digitalizacji. Cyfryzujemy wszystko, co tylko jest z przeszłości, nieco opętańczo
pragnąc przechować każdy jej zachowany fragment. Te zdigitalizowane
obiekty następnie prezentujemy na wirtualnych wystawach, które, najczęściej, przybierają postać wirtualnych półek z obiektami. Całkiem jak
w sklepie spożywczym online, mamy nabiał, warzywa, mięso itd., tak
samo w muzeum wirtualnym otrzymujemy półki z malarstwem europejskim XVII wieku, ceramiką chińską epoki Ming czy obuwiem noszonym
na francuskim dworze w przeddzień rewolucji. Każdy z takich obiektów
– tak samo jak mleko w supermarkecie – jest zawieszony w przestrzeni
wirtualnej, oderwany od kontekstu, nie mówi nam zbyt wiele o samym
sobie, o potrzebie jego powstania, o jego wykorzystywaniu itd. Kolejny
obiekt – klik – kolejny obiekt – klik – kolejny obiekt… Żeby więc związać współczesnego człowieka z przeszłością reprezentowaną przez te
obiekty, budujemy wokół nich narracje. Tak, jakbyśmy w supermarkecie
spożywczym online, dając na wirtualną półkę mleko bez laktozy, od razu
opowiadali historię tworzenia tego mleka. Po grudach, ale dotarłam do
głównego tematu: budujemy narracje, żeby poradzić sobie z przeszłością.

Cyfryzujemy wszystko, co tylko jest z przeszłości, nieco
opętańczo pragnąc przechować każdy jej zachowany
fragment. Te zdigitalizowane obiekty następnie
prezentujemy na wirtualnych wystawach, które, najczęściej,
przybierają postać wirtualnych półek z obiektami.

Narracja (ang. storytelling) pozwala człowiekowi umieścić dany przedmiot, wydarzenie w kontekście, wywołując w nim zarazem określone
– zwykle zamierzone – emocje. No proszę Was, weźcie taką tarkę do prania i pokażcie ją w skansenie młodemu człowiekowi. Wzruszy ramionami,
pójdzie dalej („kolejny obiekt – klik”). Tarka, wokół której zbuduje się narrację epatującą trudem praczki, jej zmęczeniem, bolącym kręgosłupem,
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zniszczonymi rękami i porównaniem z pralką spowoduje, że młody
człowiek się wzruszy, zamiast wzruszyć ramionami. Przynajmniej
miejmy nadzieję, że się wzruszy, a nie okaże nieczułym twardzielem.
No ale gdzie tu technologia, gdzie tu przyszłość?
Otóż okazuje się, że również przyszłość można tworzyć, wykorzystując narrację. Właśnie narracja i jej

U założeń raportu tkwi
twierdzenie, że przyszłość
możemy kształtować za
pomocą odpowiednich narracji, w samym raporcie zaś
chodzi o to, jak będzie wyglądać przyszłość metaverse,
czyli wirtualnego świata
(jeeeest, technologia!).

wykorzystanie leży u podstaw pracy futurolożki
Leah Zaidi, związanej z Multiverse Design. Powiedziałabym, że to, czym się zajmuje, to wróżenie ze
zdigitalizowanych fusów, ale moim celem nie jest
w żadnej mierze deprecjonowanie tego, co robi.
Przeciwnie, jestem pod olbrzymim wrażeniem
rezultatów prezentowanych na stronie jej firmy,
podwalin metodologicznych i wreszcie tego, co
stało się bezpośrednim impulsem do tych rozważań
na temat przeszłości, przyszłości i narracji: raportu
„Portals. Futures of the Metaverse”, który zrealizowała wiosną tego roku wraz z Jesse’em Damianim,
pisarzem, kuratorem sztuki nowych mediów.

U założeń raportu tkwi twierdzenie, że przyszłość możemy kształtować
za pomocą odpowiednich narracji, w samym raporcie zaś chodzi o to,
jak będzie wyglądać przyszłość metaverse, czyli wirtualnego świata
(jeeeest, technologia!). Być może – jak w innym miejscu Leah Zaidi pisze
– „zmieniając narrację (ang. story), będziemy mogli zmienić [naszą]

percepcję, a tym samym rzeczywistość”. „Przecież to, co uważamy za
rzeczywistość, jest faktycznie narracją” – kolejny cytat z tej futurolożki.
Podkreślenie słowa „narracja” jest moje, bo na tym elemencie się skupiam. Już wiemy, że narracja na temat trudu praczki ma szansę związać
emocjonalnie odbiorcę z zapomnianym przedmiotem z przeszłości,
tarką do prania, ale pozwala na znacznie więcej. Ostatnio storytelling
króluje w marketingu. Sami dobrze o tym wiecie – nie sprzedajemy

samochodu, zabezpieczamy przyszłość dziecka. Nie promujemy
HomePoda, tylko umożliwiamy odmianę twojego nudnego życia
(akurat tę reklamę reżyserował Spike Jonze, więc już w ogóle, to śmietanka śmietanki, jak mawiają Francuzi).
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Wracając do metaverse, to jest to nakładka na realny świat, ten, w którym żyjemy. Albo, inaczej, to po prostu nowa nazwa internetu, w którym spędzamy coraz więcej czasu. Sensownie więc przewidzieć, jak ten
metaświat będzie wyglądał i z jakimi problemami będziemy się borykać.
Autorzy przedstawili 12 tematów, a ponieważ sam raport jest naprawdę
ładny i do tego krótki (za to z mnóstwem odnośników), to zachęcam do

pobrania go ze strony Metaverse Design, wystarczy się zarejestrować.
Tym bardziej że mnie w temacie narracji, przeszłości i przyszłości bardziej
interesuje to, że na przyszłość – tę wirtualną i tę niewirtualną – możemy
wpływać za pomocą narracji. Akurat do takiego sposobu według mnie
zmieniania przyszłości zaprzęgnięto technologię, a mianowicie film.

Właśnie z tym mamy do czynienia w przypadku produkcji historycznych,
filmów i seriali. Taki trochę paradoks, ale, ha, już wyjaśniam. Twórcy seriali
czy filmów (a także autorzy książek) grają z naszą wizją przeszłości, wprowadzając wątki niezgodne z historiografią albo mocno naciągane. Przykładem niech będzie postać Lagerthy w „Wikingach”, która ma wzmocnić
rolę kobiety we współczesnych i przyszłych społeczeństwach. Historyczny
kostium pozwala na więcej, a do tego widzowi daje ułudę, że „tak było
naprawdę” (bo ilu fanów serialu sprawdzi, ile prawdy, ile legendy złożyło
się na tę postać?). Ostatnia ekranizacja „Perswazji” Jane Austin pokazuje
nam z kolei zupełnie współczesne oblicze głównego bohaterki (ku wielkiemu oburzeniu miłośników/miłośniczek pisarki), co znowuż współczesne
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buntowniczki utwierdza w przekonaniu, że „drzewiej też tak bywało”,
a prawdziwa miłość zawsze zwycięży. Z drugiej strony mamy filmy i seriale
fantastyczne o superbohaterach (np. „Supergirl”), gdzie bohaterowie są zróżnicowani pod każdym względem (płeć, kolor skóry, orientacja seksualna,
pochodzenie itd.), pokazując widzom, jak powinno wyglądać współczesne
– i przyszłe – społeczeństwo. Te produkcje, które oglądamy z zadowoleniem,
dają właśnie narracje mające budować przyszłe relacje międzyludzkie.
Jak dowodzi Leah Zaidi, to właśnie narracje są narzędziem do zmiany przyszłości, która nas martwi. Martwi nas, bo do tego nas przyzwyczaiły filmy
i książki dystopijne, ale martwi nas także dlatego, że żyjemy w czasach katastrofy klimatycznej, kryzysu migracyjnego i innych zagrożeń dla aktualnego
stanu. Futurolodzy dzisiaj dają nam narzędzia, by tę przyszłość zmienić
i zachęcają do aktywnego brania udziału w tej zmianie i przygotowania się
na nią, także za pomocą technologii. Innymi słowy, krótko i treściwie: potraktujmy już dzisiaj Metaverse jako poletko doświadczalne przed przyszłością.
Ona naprawdę może być bardzo nieprzyjemna, chyba że ją zmienimy, dzięki
zmianie narracji, odzyskując tym samym nadzieję (mam nadzieję!).
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Grające serce Twojego salonu
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

AVR–X1700H

Rozsądny amplituner do kina domowego – w 2022 roku to zdanie jest
wyzwaniem, znalezienie takiego sprzętu naprawdę nie jest łatwe. I tu
pojawia się Denon AVR-X1700H. Produkt, który zdecydowanie należy do
tych z gatunku „wszystko mających”, a jednocześnie dostępny cenowo
dla każdego, kto realnie myśli o swojej przygodzie z kinem domowym.
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Globalne problemy z półprzewodnikami
mocno uderzyły w sektor audio. Wiele
sprzętów stało się obiektami westchnień
z bardzo ograniczoną dostępnością. Na
szczęście zaczyna być z tym trochę lepiej.
Przynajmniej Denon AVR–X1700H jest
dostępny w regularnej sprzedaży. To sprzęt
wyceniany aktualnie na 3499 PLN i jeśli
zaczniemy rozglądać się po tym, co jest
dostępne i jest na rynku, szybko okaże się,
że to jeden z najtańszych amplitunerów
kina domowego, który możemy aktualnie
kupić, a zarazem najciekawszy. Właśnie
od takiego sprzętu jak AVR-X1700H warto
zacząć swoją przygodę z kinem domowym
lub też właśnie na takie urządzenie dobrze
jest zaktualizować swój system, gdy nasze
stare kino nie wspiera Dolby Atmos czy
nie obsługuje HDMI 2.1 120 Hz itd. Co warto
też podkreślić, AVR-X1700H jest zintegrowany z system multiroom Heos. Może być

AUDIO

51

jednym z elementów całego systemu dźwiękowego w naszym domu i to
też jest fantastyczna rzecz.
Denon AVR-X1700H to 7.2 kanałowy amplituner audio-video ze wsparciem
dla treści w 8K oraz z obsługą formatów dźwiękowych 3D, czyli DTS:X oraz
Dolby Atmos. To potężny, 7-kanałowy wzmacniacz, wyposażony w dyskretne wzmacniacze wysokoprądowe na wszystkich kanałach; AVR-X1700H
zapewnia wysoką moc 145 W na kanał. Przetworniki o niskiej impedancji
mogą współpracować z szeroką gamą głośników, zapewniając zrównoważony, tonalny dźwięk.
Aby zapewnić najlepszą dostępną jakość obrazu, AVR-X1700H wyposażono w zaawansowaną sekcję HDMI. Płyta HDMI z sześcioma wejściami
i jednym wyjściem zawiera trzy wejścia 8K obsługujące transmisję sygnału
8K/60 Hz i 4K/120 Hz do 40 Gbps. Wszystkie wejścia HDMI oferują 4:4:4
Pure Color sub sampling, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma
(HLG), Dynamic HDR oraz BT.2020 dla zapewniania wyjątkowej klarowności
obrazu. Ciesz się bezproblemowym odtwarzaniem dzięki skalowaniu do
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8K na wszystkich wejściach i obsługą HDCP 2.3, najnowszego standardu
ochrony przed kopiowaniem. AVR-X1700H można łatwo podłączyć przez
eARC (Enhanced Audio Return Channel), aby dostarczać nieskompresowany i kodowany obiektowo dźwięk z telewizora do amplitunera za
pomocą jednego kabla HDMI. Gracze mają do dyspozycji wiele technologii zapewniających płynniejszą i szybszą rozgrywkę, w tym: rozdzielczość
4K/120 Hz, Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT), oraz
Auto Low Latency Mode (ALLM).
W pudełku z amplitunerem znajdziemy oczywiście mikrofon. Po przejściu
przez proces instalacji, przy pierwszym podłączeniu do telewizora wyświetli się asystent konfiguracji i będziemy mogli dokonać szczegółowego
pomiaru akustyki pomieszczenia. AVR-X1700H analizuje nasze głośniki
i pomieszczenie, a następnie optymalizuje każdy kanał odtwarzania, aby
móc w pełni cieszyć się dźwiękiem w naszym kinie domowym.
System Heos to obecnie chyba najbardziej rozbudowany system multiroom na rynku. Jest dostępny w dziesiątkach produktów Denona
i Marantza. W efekcie w całym domu możemy dopasować różnego typu
głośniki, odtwarzacze, wzmacniacze i stworzyć z nich spójny system
multiroom audio. To będą głośniki kina domowego w salonie, głośniki
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instalacyjne w ogrodzie (a może w łazience), w sypialni, pokoju dziecięcym
itd. Możemy w każdym pokoju odtwarzać ten sam utwór lub sterować
każdym urządzeniem z aplikacji. Jednocześnie Denon AVR-X1700H współpracuje z asystentami głosowymi, wspiera AirPlay 2 oraz obsługuje Spotify,
Amazon Music, TuneIn i wiele innych.
Podsumowując, Denon AVR-X1700H to wszechstronny amplituner kina
domowego, godny współczesnych czasów. Wydaje się uczciwie wyceniony
i oferuje wszystko to, czego należy oczekiwać od tego sprzętu, tej klasy,
a nawet więcej. Jest tu pełne wsparcie dla aktualnie dostępnych na rynku
rozdzielczości (w tym 8K), rozwiązań dla graczy (pełna współpraca z konsolami nowej generacji i pecetami) i wreszcie wsparcie dla wszystkich najpopularniejszych formatów audio. Jeśli marzy Wam się stworzenie fajnego
kina domowego za rozsądne pieniądze, to Denon AVR-X1700H powinien
być rozważany jako jeden z jego komponentów.
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Yamaha TW-E5B
– zbyt surowe
Ze sprzętem Yamahy nie było mi po drodze. Słuchawki tej firmy są
zawsze bardzo dobrej jakości, ale jednocześnie nie zaskakują niczym.
TW-E5B są do bólu przewidywalne, choć trudno nazwać to wadą.
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Yamaha TW-E5B to słuchawki true wireless, które na pierwszy rzut oka
wyglądają dość zwyczajnie. Ich plastikowy korpus jest spory, ma fizyczne
przyciski, a do ucha wsuwamy prostą, gumową końcówkę. Wyróżniają się
jedynie fakturą zewnętrznej powierzchni obudowy – ta jest przyjemnie
chropowata. Do słuchawek dostajemy też spore etui, które pozwala je
oczywiście doładować, a samo jest podłączane do prądu przez USB-C.
Ma też diody, które pokazują stan akumulatora. Do wyboru mamy cztery
kolory obudowy, dostałem wersję czarną, która jest zdecydowanie najmniej rzucająca się w oczy, choć nie nudna. Przyciski i logo na obudowie
mają miedziany kolor, co znacznie ożywia ich wygląd. W komplecie dostajemy cztery pary końcówek oraz kabel USB-A–USB-C. Wszystko wygląda
bardzo standardowo do momentu, gdy spróbujemy włożyć je do ucha.
Okazuje się, że TW-E5B nie tyle wsuwamy, ile wkręcamy w małżowinę, co
od razu budzi słuszne skojarzenia ze słuchawkami sportowymi. Fragment
korpusu słuchawek wystaje lekko, a końcówka jest umieszczona pod
takim kątem, że bardzo mocno trzyma się w uchu i świetnie przylega do
ścian kanału słuchowego. Izolacja pasywna w tym modelu jest świetna,
choć gumowe końcówki mogłyby być bardziej elastyczne, bo początkowo
uwierają. Sposób ich zakładania przypomina bardzo ten, jakiego wymagają
Bose QC Earbuds, czyli wzorowy pod względem ANC i izolacji pasywnej model. TW-E5B trzymają się w uchu równie mocno, pomimo braku
dodatkowego, gumowego skrzydełka zahaczającego o małżowinę. Podczas
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uprawiania sportu świetnie sprawdzają się fizyczne przyciski: jeden na
lewej i dwa na prawej słuchawce. Z ich pomocą włączamy asystenta głosowego, tryb pass-through, zmieniamy utwory i regulujemy głośność. Sterowania nie trzeba się uczyć, a skok przycisków bardzo łatwo wyczuć. Dzięki
klasie szczelności IPX5 słuchawek można z powodzeniem używać w deszczu. Zauważalnym brakiem pod względem komfortu obsługi jest brak
czujnika wyjmowania z ucha – w sprzęcie z tej półki to już poważna wada.
Świetnie wypada natomiast czas pracy na baterii, wynosi około 8 godz. bez
doładowywania z etui. Łącznie z nim możemy uzyskać około 30 godz. działania, a to już świetny wynik.
Aplikacja do słuchawek ma niezły design i zbiera niemal
wszystkie potrzebne opcje w jednym miejscu. Lista nie
jest zbyt obszerna, ale każda z funkcji ma sens. Pozwala

Podczas uprawiania

ona włączyć tryb pass through (niestety, nie oferuje

sportu świetnie

żadnych opcji konfiguracji), sprawdzić stan baterii czy

sprawdzają się
fizyczne przyciski.

uruchomić tryb gry, zmniejszający opóźnienie przesyłanego dźwięku. Słuchawki mają też Listening Care, czyli
korygowanie dźwięku tak, by wszystko było słyszalne
przy niższej głośności. Działanie tej funkcji bardzo mi się
podoba, nie wpływa znacząco na brzmienie, a pozwala
zmniejszyć zauważalnie poziom głośności. Do dyspozycji
mamy też całkiem zaawansowany korektor brzmienia, ma
pięć suwaków, ale zabrakło opcji zapisania presetu – działa tylko ten, który
aktualnie ręcznie ustawimy. Nie rozumiem tej decyzji producenta, zaimplementowanie takiej funkcji nie wydaje się skomplikowaną rzeczą. Na liście
opcji TW-E5B zabrakło ANC, co jest kolejną zadziwiającą decyzją. Po sprzęcie z tej półki spodziewam się już tej funkcji, tu mamy jedynie wyciszenie
pasywne – fakt, solidne, ale nie może równać się nawet z prostym ANC.
Za generowanie dźwięku odpowiadają 7-milimetrowe przetworniki. Słuchawki komunikują się ze źródłem przez Bluetooth, z wykorzystaniem
kodeków SBC, AAC lub aptX Adaptive. TW-E5B wyróżniają się wysokimi
tonami – te są wyraźne i przyjemne dla ucha, o ile nie słuchamy bardzo głośno. Powyżej około 70% głośności maksymalnej robią się kłujące.
Bardzo dobrze słychać je też w tle, doskonale uzupełniają brzmienie.
Środek wypada dla kontrastu słabo – brakuje mu szczegółów, separacja
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instrumentów również kuleje, dźwięk jest skupiony, jedynie wokal lekko
się wybija. Dół jest raczej miękki, niezbyt obfity, nie dominuje w brzmieniu.
Może uderzyć mocno, ale niewystarczająco krótko – daje typowo imprezowe brzmienie, pasujące do muzyki house i elektroniki. Mimo skupionego środka całkiem dobrze czuć przestrzeń, szczególnie jak na słuchawki
o konstrukcji zamkniętej.
TW-E5B to najlepsze słuchawki true wireless w ofercie Yamahy, ale do
konkurentów wiele im jednak brakuje. Nie mają ANC, nie brzmią też
wystarczająco dobrze, jak na swoją cenę. Są prawidłowo zaprojektowane,
świetnie trzymają się w uszach, co w połączeniu z ich brzmieniem i obsługą
fizycznymi przyciskami czyni je świetnym wyborem dla aktywnych osób.
Dźwięk, jaki generują, sprawdzi się w mniej skomplikowanej muzyce, choć
nie można odmówić mu szczegółowości, zwłaszcza w górnych pasmach.
Tym, co obniża ocenę, jest środek – zbyt skupiony i kontrastujący pod
względem szczegółowości z górą.

Yamaha 			
TW-E5B
•
•
•
•

			

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

Plusy:
• świetna izolacja od otoczenia
• fizyczne przyciski
• bardzo dobra bateria
Minusy:
• brak ANC
• przeciętne odwzorowanie średnich
tonów
Cena: 999 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Creative Zen Hybrid

– słuchawki z ANC nie muszą być drogie
Zwykle poszukując bezprzewodowych słuchawek z aktywnym
tłumieniem dźwięków otoczenia (ANC – Active Noise Cancelling), na
myśl przychodzą nam produkty takich marek jak np. Bose czy Sony,
a swój udział w rynku tych urządzeń ma również Apple. Wszystkie
te produkty są nam doskonale znane, jednak ich wspólną cechą jest
dość wysoka cena. Co w sytuacji, gdy chcielibyśmy otrzymać podobną
funkcjonalność (ANC) za mniejszą kwotę?
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W sukurs takim konsumentom przychodzi Creative wraz ze swoim najnowszym produktem, nausznymi słuchawkami o konstrukcji zamkniętej:
Creative Zen Hybrid.
Słuchawki otrzymałem w niewielkim, eleganckim pudełku, zaskakująco
małym jak na model nauszny – niektóre słuchawki douszne są sprzedawane w większych opakowaniach. W zestawie oprócz samych słuchawek
(mają składany pałąk, dzięki czemu zajmują mniej miejsca w transporcie)
znalazłem wykonany z przyjemnego w dotyku materiału miękki futerał,
przewód USB-C–USB-A przeznaczony do ładowania, przewodnik Szybki
Start oraz analogowy kabel stereofoniczny z wtyczkami jack 3,5 mm
o długości 1,2 m. Owszem, w droższych modelach zwykle otrzymamy
sztywny futerał, ale nie jest to element stanowiący główne kryterium
wyboru takiego sprzętu.
Zwykle, gdy mowa o tańszym sprzęcie zapewniającym określoną
funkcjonalność, podejrzewamy, że producent na czymś zaoszczędził. Wspomniałem o futerale (tu jest tylko materiałowy woreczek),
ale w tym przypadku można by było podejrzewać np. akumulatory.
Wszak mówimy o słuchawkach bezprzewodowych, a te bez akumulatorów nie mają racji bytu. Od razu jednak chcę Was uspokoić. W tym
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zakresie Creative żadnych niepożądanych
oszczędności nie poczyniło. Producent
deklaruje, że przy aktywnej funkcji ANC
w pełni naładowane Zen Hybrid mają
działać aż 27 godz., jestem skłonny w to
uwierzyć – po używaniu tego sprzętu
przez ok. dobę (trzy sesje po 8 godz.
każda) energii w akumulatorach wciąż
jeszcze trochę było. Zresztą, czas pracy
na zasilaniu z akumulatorów można
jeszcze wydłużyć. Wystarczy wyłączyć
ANC, a wówczas deklarowany czas pracy
w pełni naładowanych słuchawek rośnie
do aż 37 godz. Jak widać, wydajność
akumulatorów jest tu zaletą, co więcej,
Creative zadbał również o kwestię ładowania. Słuchawki podładowujemy przez
gniazdo USB-C i zaledwie 5 min doładowania wydłuża czas pracy słuchawek
o 5 godz., natomiast pełne naładowanie
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całkowicie rozładowanych Zen Hybrid
potrwa ok. 1.5 godz.
Creative Zen Hybrid to sprzęt przyzwoicie wykonany. Sam pałąk jest wykonany
z tworzywa, ale jest wzmocniony stalowym
elementem, jest też oczywiście rozsuwany,
co pozwala dopasować słuchawki do głowy
słuchacza. Od wewnętrznej strony pałąk jest
wyścielony miękką pianką typu memory
foam, dopasowującą się do kształtu głowy.
Złego słowa nie mogę też powiedzieć
o samych padach. Wykończone od wewnątrz
miękkimi poduszeczkami z ekoskóry nie nadwerężą naszych uszu nawet po długiej sesji.
Słuchawki bez najmniejszych problemów
dogadały się zarówno z moim smartfonem,
jak i laptopem. Połączenie jest realizowane
oczywiście za pośrednictwem interfejsu
Bluetooth (w wersji 5.0, obsługa profili A2DP,
HFP, AVRCP, kodeki SBC i AAC). Wystarczy
włączyć słuchawki i uaktywnić funkcję parowania na drugim urządzeniu, po chwili sprzęt
jest już połączony. Jak grają Zen Hybrid?
Za reprodukcję dźwięku w tym modelu
odpowiadają standardowe, 40-milimetrowe
przetworniki neodymowe, zapewniające
zgodnie z deklaracjami producenta pasmo
przenoszenia 20–20 000 Hz przy czułości (1
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kHz/mW) 117 dB i impedancji 32 omy. Brzmienie tego modelu spodoba
się osobom, które cenią raczej cieplejsze i łagodniejsze tony z dość
wyraźną separacją i nie nad wyraz podkreślonymi basami. I nie chodzi
o to, że basów nie ma, są. Mówiąc wprost, jeżeli kochasz basy, Creative
Zen Hybrid może Ci nie wystarczyć. Za to słuchawki powinny przypaść
do gustu osobom preferującym muzykę tworzoną za pomocą szerokiego
instrumentarium: muzyka filmowa, klasyczna, instrumentalna, elektroniczna itp. Za tłumienie dźwięków otoczenia odpowiadają z cztery z pięciu łącznie zainstalowanych w tym sprzęcie mikrofonów. Muszę przyznać,
że robią one dobrą robotę. Miałem okazję sprawdzić je w podróży i ANC
wywiązuje się ze swojego zadania.
Creative chwali się też, że model Zen Hybrid to słuchawki SXFI Ready.
SXFI to dźwięk przestrzenny, jednak nie oznacza to, że słuchawki fizycznie są w stanie reprodukować przestrzenne brzmienie. Słówko „Ready”
oznacza, że efekt uprzestrzennienia brzmienia jest tu realizowany programowo, za pomocą aplikacji mobilnej SXFI. Po jej zainstalowaniu na
smartfonie pełni ona funkcję swoistego odtwarzacza multimedialnego
dodającego do odtwarzanej muzyki algorytmiczną alchemię, mającą

AUDIO

63

wywołać u słuchacza efekt przestrzennego brzmienia. Jak to działa? Sprawdzałem ten efekt na grupie osób i zdania
były podzielone, osobiście wybieram
klasyczne brzmienie, niemniej zawsze to
jakiś dodatkowy ficzer.
Oczywiście Creative Zen Hybrid nie
zawodzą również w kwestii współpracy
ze sprzętem mobilnym, odbieranie połączeń telefonicznych, współpraca z Siri
czy Asystentem Google – to wszystko
jest i działa. Ile kosztują Creative Zen
Hybrid? Model ten miał swój debiut
8 czerwca 2022 roku, a sugerowana cena
tego modelu to 458 zł. Jeżeli poszukujecie modelu ze skutecznym ANC o selektywnym, czystym brzmieniu i długim
czasie pracy na baterii, Creative Zen
Hybrid Was nie zawiodą.
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Vivo X80 Pro
– aparat z telefonem
Na rynku smartfonów coraz trudniej się wyróżnić – telefony są do
siebie łudząco podobne, a trochę lepszy procesor czy aparat nie
robi już zbyt dużego wrażenia. Vivo X80 Pro oferuje jednak nie tylko
naprawdę świetne zdjęcia, ale i wzornictwo, które zdecydowanie rzuca
się w oczy.
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Flagowy model Vivo ma wszystko to, czego
można spodziewać się po telefonie z najwyższej półki. Jest duży i dość ciężki, waży 216
gramów, co w połączeniu z zaokrąglonymi
krawędziami czyni go też łatwym do upuszczenia. Ma aluminiowy korpus, wykończony
matowo, ramka na dole i na górze jest szersza, by zmieścić port USB-C, głośnik i mikrofon, a także podwójne gniazdo kart SIM. Na
górze mamy natomiast błyszczącą wstawkę
z drugim mikrofonem i portem podczerwieni,
pozwalającym sterować różnymi urządzeniami. Lewa krawędź jest pusta, na prawej
mamy natomiast bardzo wąski, podwójny
przycisk regulacji głośności oraz drugi, mniejszy, do blokowania ekranu. Głośnik rozmów
wkomponowano w wąską szczelinę nad
wyświetlaczem, jest na co dzień niewidoczny.
O ile jednak front wygląda dość standardowo,
to tył jest już unikalny dla tego modelu.
Wykończono go trawionym szkłem, a około
1/3 powierzchni zajmuje wielka, mocno
wystająca wyspa z czterema obiektywami
(w tym jednym peryskopowym), potrójną
diodą doświetlającą, oczkiem laserowego AF
oraz logo ZEISS. Vivo podkreśla tę współpracę
na każdym kroku, jednak biorąc pod uwagę
to, jak dobry jest aparat X80 Pro, wcale się
temu nie dziwię. Do telefonu dołączony jest
obszerny, szczególnie jak na 2022 rok, zestaw
akcesoriów. Dostajemy mocną, 80-watową
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ładowarkę, kabel, przewodowe słuchawki na USB-C oraz zrobione z elastycznego plastiku etui na tył (nie zakrywa jednak bocznych krawędzi).
Fabrycznie naklejono też na ekran folię, ta jest niemal niewidoczna,
z wyjątkiem okolicy przedniego aparatu, gdzie nie dopasowano jej już tak
dokładnie. W Polsce Vivo X80 Pro jest oferowany tylko w jednym kolorze,
czyli Cosmic Black – bardzo mi się w nim podoba, nie jest nudny, jego tył
bardzo ożywia ogólny design.
Ekran w X80 Pro nie pozostawia nic do życzenia. To AMOLED o przekątnej 6,78 cala, odświeżaniu do 120 Hz (LTPO) i wysokiej jasności, sięgającej
szczytowo 1500 nitów. Wyświetlacz ma rozdzielczość 1440 × 3200 pikseli,
domyślnie włączona jest mniejsza, ale podbicie jej się przydaje, bo projektanci interfejsu gustowali w drobnych elementach. Krawędzie są lekko
zakrzywione, ale nie na tyle, by ten zabieg przeszkadzał. W ekranie umieszczono oczko przedniego aparatu, znajduje się ono przy górnej krawędzi, na
środku. W dolnej części wyświetlacza mamy z kolei skaner odcisku palca,
który nie dość, że działa błyskawicznie, to ma bardzo duże pole detekcji.
To najlepsze tego typu rozwiązanie, jakie miałem okazję używać. Odwzorowanie kolorów jest doskonałe, producent pozwala niezależnie wybrać
profil wyświetlania oraz temperaturę barwową, a także nałożyć na to filtr
światła niebieskiego (mający zresztą własne ustawienia). Płynność również
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jest doskonała właściwie wszędzie, skoki zdarzały się mi tylko w niektórych
aplikacjach firm trzecich, a i to raczej ze względu na ich kiepską optymalizację. Za wydajność odpowiada tu ośmiordzeniowy Snapdragon 8 generacji
1, GPU to natomiast Adreno 730. Telefon ma 12 GB RAM LPDDR5 z możliwością rozszerzenia o 4 GB pamięci SWAP. Ma to sens, bo pamięć ROM
(o pojemności 256 GB) jest w standardzie UFS 3.1. Nie da się jej jednak
rozszerzyć. Urządzenie potrafi się zauważalnie grzać przy dłuższym nagrywaniu wideo, ale ogólnie utrzymuje niską temperaturę, za co odpowiada
układ chłodzenia parowego.
Jedynym elementem X80 Pro, który nie wypada wyjątkowo dobrze, jest
czas pracy na baterii. Jej pojemność to 4580 mAh, pozwalające na jeden
dzień intensywnej eksploatacji, ewentualnie dwa, ale tu już trzeba znacznie
ograniczyć korzystanie z energochłonnych funkcji. Nie mogę za to narzekać na prędkość ładowania, dzięki 80-watowej ładowarce dołączonej do
zestawu można przewodowo naładować ją w około 45 minut od zera do
pełna. Smartfon obsługuje też szybkie ładowanie bezprzewodowe (z mocą
do 50 W), wymaga jednak dedykowanej ładowarki, której nie miałem. X80
Pro ma funkcję ładowania zwrotnego, przydatną, gdy trzeba podładować
na przykład słuchawki. Bez trudu trafiałem w cewkę ładującą właściwie za
każdym razem, w smartfonach wcale nie jest to tak oczywiste. Smartfon
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ma zresztą więcej przydatnych funkcji. System można bardzo mocno personalizować
dzięki nakładce Funtouch OS 12, od animacji, przez kształt i rozmiar ikon, po wygląd
poszczególnych elementów interfejsu i jego
kolorystykę. Z poziomu ekranu blokady
można uruchamiać przypisane do gestów
skróty. Jednym z moich ulubionych elementów jest aplikacja pilota, wykorzystująca port
podczerwieni. Dzięki niej da się sterować
mnóstwem urządzeń i choć nie jest to tak
wygodne, jak dedykowany pilot, to bywa
szybsze, jeśli ten gdzieś nam się zgubi. Jedyną
zauważalną wadą nakładki Vivo jest spora
liczba drobnych elementów, z widżetami na
czele – zabrakło mi choćby prostego, dużego
zegara. Smartfon wyposażono w bardzo
dobrej jakości silnik haptyczny – jest jednym
z najlepszych, z jakimi miałem do czynienia. Warto też wspomnieć, że X80 Pro jest
wodoszczelny, klasa szczelności to IP68.
Kluczowym elementem X80 Pro jest aparat,
producent wspólnie z ZEIIS dopracował ten
element zarówno na poziomie sprzętu, jak
i oprogramowania. Aplikacja aparatu jest
świetna, niezwykle przejrzysta i wygodna,
mimo mnóstwa funkcji jakie oferuje. Domyślnym trybem jest zwykłe robienie zdjęć, na
górze mamy zestaw przełączników, które
pozwalają wymusić lub wyłączyć HDR, flash
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czy tryb makro, a dodatkowo mamy też opcję włączenia korekcji kolorów
ZEISS. Sprawia ona, że barwy wydają się przygaszone, ale finalnie są one
znacznie bliższe rzeczywistości niż te, jakie standardowo generuje aparat.
Ponadto dzięki AI smartfon może automatycznie dobierać tryb robienia
zdjęć, choć ta funkcja akurat pojawia się też już właściwie u wszystkich konkurentów. Do dyspozycji mamy też płynny zoom, od 0,6 (wykorzystujący
obiektyw ultraszerokokątny) do aż 60-krotnego powiększenia cyfrowego.
Maksymalny zoom optyczny jest pięciokrotny i jest bardzo dobrej jakości.
Telefon ma cztery obiektywy z tyłu: szerokokątny połączono z matrycą
50 MP, ma f/1.6, optyczną stabilizacją obrazu i laserowy AF. Obiektyw
peryskopowy współpracuje z matrycą o rozdzielczości 8 MP, f/3.4, również
ma optyczną stabilizację obrazu. Trzeci obiektyw również oferuje zoom
optyczny, ale już tylko dwukrotny, ma f/1.9 oraz matrycę 12 MP, ponadto
zintegrowano z nim gimbal. Ostatni, ultraszerokokątny, o polu widzenia
114 stopni, f/2.2 i matrycy 48 MP nie ma już stabilizacji. Z przodu znalazł się
natomiast prostszy aparat z matrycą 32 MP. Zestaw ten jest bardzo zróżnicowany i dosłownie radzi sobie w każdych warunkach. Nawet bez trybu
portretowego telefon potrafi zrobić ładne, delikatne bokeh, w przypadku
zdjęć w dedykowanym trybie efekt jest oczywiście wyraźniejszy, ale wciąż
wygląda dobrze. Ponadto do wyboru jest kilka odmian tego efektu. W trybie Pro mamy natomiast dostęp nie tylko do wielu manualnych ustawień,
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ale i do korekcji perspektywy. Nagrywanie filmów również wypada świetnie,
choć tu cyfrowe bokeh nie zawsze wygląda już dobrze, co widać szczególnie
przy krawędziach obiektów na pierwszym planie. Dobrze wypadają za to
nagrania w słabym świetle. Rzadko spotykaną opcją jest możliwość wyboru
tabeli LUT, zmieniającej wygląd nagrywanego filmu. X80 Pro oferuje nagrywanie we wszystkich popularnych rozdzielczościach, w tym 4k i 30 lub 60
FPS, mamy też opcję nagrań w 8k i 30 FPS, ale przy niej telefon mocno się
nagrzewa. Ciekawostką jest opcja włączenia telepromptera, przydająca się
podczas nagrywania za pomocą przedniej kamery – można do niego wrzucić tekst o maksymalnej długości 6000 znaków.
X80 Pro nie zawodzi na żadnym polu – to świetny i wyróżniający się wzornictwem smartfon, który wszystko robi przynajmniej dobrze. Do pełni
szczęścia brakuje mi jedynie mocniejszej baterii lub oszczędniejszego
zarządzania energią, bo dzień intensywnej pracy to trochę mało. Nie sposób nie wspomnieć też o cenie, 6000 PLN za telefon to dużo, nawet za tak
dobrze wyposażony.

Vivo X80 Pro
•
•
•
•

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

Plusy:
• uniwersalny, świetny aparat
• ekran z naturalnym odwzorowaniem barw
• wyróżniający się tylny panel
Minusy:
• bateria tylko na jeden dzień
intensywnej pracy
Cena: około 6000 PLN
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POCO F4 GT

– prawdziwie gamingowa maszyna
Przemysł gier chyba na dobre zadomowił się już także u producentów
smartfonów. Jak grzyby po deszczu pojawiają się produkty
przeznaczone do gier. Czasami niosą ze sobą ciekawe nowinki
techniczne, wlewając nowego ducha w coraz bardziej nudny świat
nowoczesnych telefonów. Świetnym tego przykładem jest POCO F4 GT.
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Technikalia
Jak na gamingowy sprzęt przystało, F4 GT od POCO może pochwalić się
świetnymi podzespołami. Zacznijmy od tego, że w ofercie mamy dwie
wersje pamięciowe do wyboru – 128 GB pamięci dyskowej i 8 GM RAM oraz
256 GB na dysku i 12 GB RAM. Z czego te ostatnie mogą być w razie czego
rozszerzone o dodatkowe 3 GB pamięci wirtualnej.
Sercem konstrukcji jest Qualcomm 8 pierwszej generacji – procesor i karta
graficzna z pierwszym 4-nanometrowym układem. Według specyfikacji ma
to pozytywnie wpłynąć na wydajność i zużycie energii. I rzeczywiście tak
jest. Nic się nie zacina nie tylko podczas wykonywania normalnych czynności na telefonie (co chyba nikogo już nie dziwi), ale także podczas obciążenia, jakim z pewnością jest granie.
Telefon działa pod kontrolą systemu MIUI 13, czyli dobrze znanego z innych
modeli firmy Xiaomi. Jednak w ich przypadku działanie na pulpicie jest
zbliżone do znanego z iOS, czyli wszystkie aplikacje są dostępne z pulpitu
na kolejnych ekranach. W F4 GT mamy natomiast POCO Launcher – gdzie
wszystkie aplikacje są trzymane w wysuwanej od dołu szufladzie.
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Oczywiście dobry procesor, grafika i pamięć to nie wszystko. Do płynnego
grania potrzebny nam też jest ekran. Ten w POCO F4 GT jest z najwyższej półki. Wykonany został w technologii AMOLED. Jest spory, bo ma aż
6,67 cala i proporcje 20:9. Potrafi wyświetlić pełną gamę kolorów z przestrzeni DCI-P3 oraz wspiera HDR10+. Ekran charakteryzuje się także sporą
jasnością, choć przy automatycznym jej dostosowywaniu potrafił się mocno
przyciemnić przy podobnych warunkach. Wyświetlany obraz ma rozdzielczość FullHD+, czyli 2400 × 1080 pikseli. Standardowa częstotliwość odświeżania to 60 Hz, ale kiedy odpalimy grę – wzrasta do 120 Hz. Zresztą, możemy
na stałe ustawić tę ostatnią wartość, choć będzie to miało wpływ na szybsze
rozładowywanie się baterii. A skoro już przy tym jesteśmy…

Ładowanie
W zestawie z telefonem otrzymamy nie tylko kabel do ładowania, ale też
i samą ładowarkę. I to nie jakąś tam zwykłą, która ma po prostu naładować
urządzenie bez względu na to, jak długo to zajmie. Nie. Otrzymujemy 120
W ładowarkę, która jest superszybka. Producent chwali się, że potrafi naładować telefon do 100% w 17 minut. Oczywiście taki wynik został uzyskany
w warunkach laboratoryjnych. W rzeczywistości, gdy rozładowałem telefon
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do stanu jego zupełnego wyłączenia i dopiero wtedy go podłączyłem, to
ładowanie do pełna zajęło mi niecałe 25 minut. Uważam, że to nadal rewelacyjny wynik. Zapomnicie podłączyć ładowanie na noc? Nic straconego.
Podłączacie telefon rano i zanim wyszykujecie się do pracy, ten już dawno
będzie w pełni energii!
Warto tutaj zaznaczyć, że to szybkie ładowanie nie jest domyślnie włączone. Można albo skorzystać z podpowiedzi w specjalnym powiadomieniu, które pojawi się po podłączeniu kabla, albo samemu przejść do
ustawień baterii i tam włączyć odpowiednią opcję. Należy przy tym pamiętać, że w trakcie takiego błyskawicznego ładowania urządzenie może się
dość mocno nagrzać. Pytanie również, jaki wpływ taki tryb będzie miał na
żywotność baterii. Na to jednak nie jestem w stanie odpowiedzieć, gdyż
wymagałoby to wielomiesięcznych testów.
Ostatnią rzeczą, której nie można pominąć w przypadku gamingowego
telefonu, jest podłączenie go do ładowania. Oczywiście standardem jest
już ładowanie przez port USB-C i nie inaczej jest w przypadku POCO F4
GT. Dołączony kabel ma jednak wtyczkę w kształcie litery L, dzięki czemu
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nawet podczas grania możemy komfortowo korzystać z telefonu. Sprzyja
temu również fakt, że wtyczka jest zaokrąglona i nie wbija się w dłoń.

Dźwięk
Kolejnym ważnym elementem sprzętu dla graczy jest dźwięk. I pod tym
względem F4 GT nie zawodzi. Przede wszystkim wbudowane głośniki mogą
być bardzo głośne, a mimo tego dźwięki nadal będą czyste. Co prawda
o głębokie basy dość ciężko, ale do góry nie można mieć zarzutów.
Ponadto głośniki umieszczono w bardzo przemyślany sposób. Podczas grania telefon zazwyczaj trzymamy w poziomie. W POCO F4 dodatkowo trzymać będziemy raczej wyłącznie w jednym ustawieniu: poziomym. Dlaczego,
o tym nieco dalej. W związku z tym głośniki znajdują się bardziej z prawej
krawędzi górnej i dolnej strony telefonu. Dzięki temu, kiedy trzymamy urządzenie, to nie zasłaniamy otworów, z których wydobywają się dźwięki.
Dźwięki to nie tylko to, co się wydobywa z telefonu, ale również, co do niego
„wpada”. W przypadku F4 GT mamy do czynienia z trzema mikrofonami
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– u góry, na dole oraz z lewej strony. Ten ostatni staje się dolnym mikrofonem podczas grania, dzięki czemu – znowu – nie zasłonimy go dłońmi.
Dobre bebechy, świetny ekran, doskonały dźwięk. To wszystko już było
i nie jest aż tak ekscytujące. Czas więc na wisienkę na torcie…

Magnetyczne przyciski
W graniu na ekranie dotykowym nie ma niczego złego. Ale jeśli przychodzi
nam już „wciskać” różne przyciski, niektóre naraz, to może się okazać, że
przesłonimy sobie ekran rękoma albo będziemy trzymać telefon w niekomfortowy sposób. To z kolei może wpłynąć na rozgrywkę – spóźnimy się
z wejściem w zakręt, nie zauważymy przeciwnika. Stąd już prosta droga do
ekranu GAME OVER.
POCO F4 GT proponuje nam swoje rozwiązanie w przypadku dwóch dodatkowych przycisków. Podczas normalnej pracy są one niewidoczne. Ale
wystarczy, że przesuniemy specjalne suwaki znajdujące się w prawym boku
telefonu, aby te dwa specjalne przyciski się pojawiły.
Dzięki silikonowemu podkładowi oraz ośmiu magnesom chodzą one lekko
i precyzyjnie. Po ustawieniu telefonu w pozycji poziomej przypominają
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swoiste bumpery znane z kontrolerów do Xboxa czy PlayStation, tylko
oczywiście te w POCO są dużo mniejsze i metalowe.
Ponieważ takie przyciski nie są standardem wśród innych urządzeń, musimy
mieć jakąś opcję ich konfiguracji. Ta pojawia się po włączeniu dowolnej gry
w postaci dodatkowego menu. Uruchamiamy je, przeciągając jasny pasek
z lewej górnej strony ekranu (w widoku poziomym). Menu to jest stworzone
z myślą o graczach i oprócz wspomnianej konfiguracji umożliwia też choćby
wyciszenie powiadomień, nagrywanie ekranu, modulację głosu lub też
wyłączenie trybu wysokiej wydajności. Jeśli zaś chodzi o samą konfigurację
przycisków, na specjalnym ekranie wskazujemy najpierw, który przycisk
konfigurujemy, a następnie przesuwamy wirtualny przycisk w miejsce, na
którym ma być symulowany dotyk. Na przykład w grze Asphalt 9 ustawiłem, że lewy przycisk będzie dotykał lewą stronę ekranu, czyli włączał drift
lub obrót 180°, a prawy – dopalacz. W ten sposób w trakcie grania widzę
dokładnie cały ekran. Konfigurator pozwala też na ustawienie sekwencji
danego przycisku, czyli dotknięcie jednego obszaru, gdy przycisk jest wciśnięty i dotknięcie innego miejsca, gdy przycisk zwalniamy.
Szybko można się przyzwyczaić do takiego sterowania, a później ma się
dziwne uczucie, gdy wróci się do „normalnego” telefonu. To naprawdę
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działa…, jeśli działa. Okazało się bowiem, że przez te przyciski nie byłem
w ogóle w stanie zagrać w inną grę samochodową – Real Racing. Przyciski
te są wykrywane jako podłączony kontroler i choć są tylko dwa, to gra każe
mi sterować resztą przełączników znanych z takich akcesoriów, jak choćby
gałką w celu skręcania. W Asphalt 9 też miałem taki problem na początku,
ale to na szczęście udało się zmienić w ustawieniach. W Real Racing takiej
możliwości niestety nie ma… Pytanie więc, w ilu grach te przyciski nie będą
stanowić problemów, a w ilu uniemożliwią rozgrywkę?
Oprócz wykorzystania w grach można zaprząc dodatkowe przyciski także
do codziennej pracy. W ustawieniach telefonu przypiszemy im zdefiniowane
wcześniej akcje, jak choćby włączenie aparatu, latarki, trybu cichego itp.
Sposoby na aktywację są dwa – dwukrotne wciśnięcie danego przycisku lub
przytrzymanie go. Rozwiązanie to bardzo fajnie sprawdza się w przypadku
uruchamiania latarki – szybko można ją włączyć i tak samo wyłączyć.

…i reszta
Tyle się rozpisałem, a można by jeszcze. Ponieważ jednak skupiamy się tu
na aspekcie gamingowym, po prostu wspomnę tylko o paru rzeczach.
Urządzenie odblokowujemy głównie czytnikiem linii papilarnych, który
wbudowany jest w przycisk usypiania telefonu. Działa on bardzo sprawnie
i szybko wykrywa palec.
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W przerwach między graniem można oczywiście wybrać się na dwór
i przy okazji porobić zdjęcia lub filmy. Główny aparat z obiektywem od
Sony może wykonać zdjęcia aż do rozdzielczości 64 megapikseli. Ponieważ
robienie zdjęć nie jest głównym przeznaczeniem tego telefonu, nie spodziewajmy się idealnej jakości, szczególnie przy słabym oświetleniu. Jest po
prostu bardzo dobrze i zapewne w większości zaspokoi Wasze potrzeby.
Na koniec warto też wspomnieć, że POCO F4 GT występuje w dwóch wariantach kolorystycznych – Stealth Black oraz Knight Silver. Przy czym ten
ostatni jest dostępny tylko w droższej konfiguracji. A jeśli już o cenach mowa
– model z 8 GB RAM i 128 GB pamięci kosztuje około 3000 złotych. Za dodatkowe 4 GB i podwojenie pamięci trzeba zaś dołożyć jeszcze 500 złotych.

Podsumowanie
Dawno nie miałem możliwości testować telefonu, który sprawiłby mi tyle
frajdy. Czuć, że mamy do czynienia z urządzeniem z wysokiej półki, bo
wszystko śmiga jak po maśle, co szczególnie ma znaczenie pod obciążeniem, jakie potrafią sprawić przeróżnej maści gry. Dodatkowe przyciski
są sporym ułatwieniem i choć czasem mogą sprawić kłopot, to myślę, że
przyszłe aktualizacje mogą te problemy łatwo rozwiązać.
Jeśli uwielbiacie grać mobilnie, a do tego szukacie porządnego telefonu, to
bez wahania polecam Wam POCO F4 GT!

Producent: POCO
Gdzie kupić: X-Kom

Ocena iMagazine
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HTC Vive Flow

– prawie kompaktowy VR
Gogle VR nie kojarzyły się nigdy ani z przenośnymi, ani tym
bardziej z ładnymi urządzeniami. Tymczasem HTC Vive Flow
pokazuje, że można połączyć obie te cechy, nie ujmując przy tym
możliwości sprzętu.
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Najlżejszy, a jednocześnie najbardziej konsumencki model gogli w ofercie
HTC, jest jednocześnie najładniejszy. Vive Flow są stylizowane na zwykłe okulary przeciwsłoneczne, choć oczywiście rozmiary urządzenia oraz jego zakres
zastosowań jest zupełnie inny. Nie mają jednak typowej dla tego typu sprzętu
konstrukcji, bo na głowie trzymają się jedynie dzięki nausznikom i stopce
opierającej się o nos. Zauszniki gogli składają się do wewnątrz – jest to
możliwe dzięki zastosowaniu wykonanej z elastycznej tkaniny osłony przed
światłem z zewnątrz. Łatwo ją zdemontować, choćby po to, by ją wyczyścić.
Zauszniki dość mocno dociskają się do głowy, ale jednocześnie odchylają się
tak, by dopasować do każdej osoby. Z prawego zausznika wychodzi krótki
przewód, na którego końcu znajduje się gniazdo USB-C do podłączenia
zasilania. Dzięki temu rozwiązaniu wtyczka kabla nie wystaje bezpośrednio
z obudowy, daje większą swobodę ruchu. W nauszniki wmontowano głośniki,
które są dobrej jakości. Alternatywnie z urządzeniem można też sparować
słuchawki Bluetooth (gniazda mini Jack niestety nie ma). Na górnej krawędzi
znalazł się włącznik oraz przyciski regulacji głośności, pomiędzy nimi mamy
też otwory wentylacyjne. Całe urządzenie jest bardzo lekkie, waży zaledwie
189 g, nie licząc kabla, a dzięki temu, że podłączamy je jedynie do zasilania
(wystarczy powerbank), mamy dużą swobodę poruszania się.
Pomimo kompaktowej konstrukcji Vive Flow mają naprawdę mocną specyfikację. Wyposażono je w dwa wyświetlacze, każdy o rozdzielczości 1600
× 1600 pikseli i przekątnej 2,1 cala. Pokrywają one pole widzenia do ok.
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100°, co już nie robi wrażenia. Odświeżanie obrazu wynosi natomiast 75 Hz,
dzięki czemu ruch jest wystarczająco płynny. Rozstawu soczewek nie da się
zmienić, ale za to dla każdej z nich da się indywidualnie ustawić ostrość. To
szczególnie przydatne dla osób z niewielką wadą wzroku, które na co dzień
nie noszą okularów lub korzystają z takich o małej mocy. Vive Flow nie ma
gniazda karty pamięci, ale dysponuje 64 GB pamięci ROM. Otoczenie zobaczymy natomiast dzięki dwóm kamerom – ich podstawową funkcją jest rozpoznawanie otoczenia, niemniej obraz, który dostarczają, jest dobrej jakości
(wypada znacznie lepiej niż ten, który widać w podglądzie w Vive Focus
Plus). Otoczenie zobaczymy, wciskając dwukrotnie wyłącznik. HTC zastosowało w Vive Flow aktywne chłodzenie, które zmniejsza temperaturę w przestrzeni pomiędzy goglami a twarzą. Wentylator jest cichy, ale skuteczny,
nawet podczas używania ich w nagrzanym pomieszczeniu nie odczuwałem
przesadnego dyskomfortu wynikającego z długiego noszenia urządzenia.

Na głowie trzymają się jedynie dzięki nausznikom i stopce
opierającej się o nos.

Priorytetem podczas projektowania Vive Flow była mobilność, nic więc
dziwnego, że urządzenie nie jest sprzedawane z kontrolerami ruchowymi.
Jest z nimi kompatybilne, natomiast z założenia ich funkcję pełni smartfon.
Telefon musi znajdować się na liście kompatybilnych urządzeń, ta nie jest
przesadnie obszerna. Obecnie są na niej wyłącznie smartfony z Androidem,
prawdopodobnie z uwagi na ograniczenia iOS. Decyzja ta okazała się trafiona,
choć kontroler jest nie tylko dokładniejszy, ale i wygodniejszy. Telefon ma
wydzielone na ekranie cztery strefy, odpowiadające czterem przyciskom,
rozpoznaje też gesty w pionie, pozwalające przewijać treść. Śledzenie ruchu
działa bez zarzutu, ale co kilka minut trzeba resetować położenie wskaźnika,
bo ten potrafi się przemieścić w niepożądanym kierunku. Ponadto smartfony są obecnie na tyle duże, że wymachiwanie nim i jednoczesne sięganie
do właściwego obszaru ekranu dalekie jest do określenia go wygodnym.
Telefon sprawdzi się w wielu aplikacjach, ale nie wszędzie – trzeba mieć to
po prostu na uwadze i w razie potrzeby nabyć również kontrolery. Z uwagi
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na przenośność, gogle nie mają też wbudowanej pojemnej baterii – ta się
po prostu nie zmieściła. Akumulator Vive Flow daje nam jedynie około 10 s
na przełączenie się z jednego źródła zasilania do drugiego, w tej roli dobrze
sprawdza się jakikolwiek mocniejszy powerbank umieszczony w kieszeni.
Oprogramowanie Vive Flow jest bardzo dobrze zaprojektowane. Obsługa
jest banalnie prosta – na głównym ekranie mamy pasek ze skrótami do
sklepu, biblioteki, ustawień, zmiany profilu i projekcji smartfona, poruszamy się w nim, wskazując odpowiednie elementy kursorem. Nie są one
zbyt wielkie, ale precyzja poruszania wskaźnikiem za pomocą smartfona
jest wystarczająca, by nie frustrowały. HTC opracowało kilka własnych
aplikacji, dostępnych też na innych urządzeniach (służą między innymi
do przeglądania multimediów czy wyświetlania podglądu ze smartfona),
ale głównym źródłem oprogramowania jest sklep. Znajdziemy tu gry, ale
i masę innych aplikacji, które w przypadku Vive Flow mają dużo więcej
sensu (z uwagi na nie tak mocne trzymanie się twarzy). Urządzenie reklamowane jest między innymi jako sprzęt do wyciszenia i medytacji, faktycznie, oprogramowania tego typu jest sporo i jestem w stanie zgodzić się
z założeniem, że Vive Flow mogą być w tym pomocne. VR zawsze odcina
od rzeczywistości, ale dzięki ich lekkości i chłodzeniu dużo łatwiej o nich
zapomnieć. Mamy tu też dużo innych aplikacji, z Firefoksem na czele
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– przeglądanie stron w VR nie jest może najwygodniejszą formą konsumpcji treści, ale wyświetlenie ich niczym na wielkim ekranie przed sobą jest
na tyle odmiennym doświadczeniem, że poświęcałem mu sporo czasu.
W przypadku gier zwróciłem się w kierunku prostszych tytułów, które nie
tyle wymagały dużo ruchu, ile oferowały różnego rodzaju wrażenia. Moją
ulubioną została ta, w której wjeżdżamy na szczyt wieżowca i po desce
możemy wyjść poza jego dach – niby proste, ale skutecznie oszukuje błędnik. W Vive Flow zabrakło mi jedynie wielozadaniowości – aplikacja w tle
nie może być nawet wstrzymana, za każdym razem uruchamia się od nowa.
Z tym samym problemem spotkałem się już w Vive Focus Plus.
Żadne gogle VR, jakie testowałem, nie dawały takiej swobody ruchu jak
Vive Flow. Nie tylko są lekkie i niewielkie, ale i nie muszą być podłączone
do żadnego zewnętrznego źródła. Fakt, wymagają powerbanka, ale to nie
jest problem, bo nie stanowi on żadnego ograniczenia. Uzyskanie kompaktowych wymiarów nie zostało okupione niższymi parametrami technicznymi, za co należą się HTC wyrazy uznania. Pomysł z zastąpieniem
kontrolera smartfonem uważam za trafiony, acz niedopracowany – chętnie
zobaczyłbym jako opcjonalne akcesorium kompaktową wersję takiego
urządzenia zamiast aplikacji, która działa tylko na wybranych telefonach.

HTC Vive 				
Flow		
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo dobra jakość obrazu
• lekkie i wygodne
• dają swobodę ruchu
Minusy:
• nieprecyzyjne sterowanie
telefonem
Cena: około 2700 PLN
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Nuphy Air60
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

– najcieńsza mechaniczna klawiatura
na świecie, która fizycznie pasuje
w miejsce klawiatury w MacBookach Pro
Dzisiaj rano dojechała paczka z Nuphy Air60 – 60% klawiaturą,
reklamowaną jako najcieńszą mechaniczną klawiaturą świata. Nie
mam jak tego zweryfikować, ale faktycznie jest cienka. A przy okazji
całkiem fajna!
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Zacznę od pytania, które prawdopodobnie zadajcie sobie już teraz
w myślach – ile to kosztuje? Nie za dużo, bo około 110 USD. Przesyłka
będzie prawdopodobnie jechała z Chin, więc może dojść do tego VAT.
W zamian za sto i dziesięć zielonych, otrzymujemy mechaniczną klawiaturę, z podświetleniem LED, opartą o niskoprofilowe przełączniki Gaterona
(czerwone, niebieskie lub brązowe; testuję te ostatnie), która może łączyć
się po Bluetooth 5.0 z trzema różnymi urządzeniami, fizycznie kablem lub
dodatkowo radiowo za pomocą dołączonego dongle’a.
Obudowę wykonano z aluminium, a spód jest plastikowy, i nie jest to
problemem – całość jest przyjemna w dotyku i wysokiej jakości, więc
zupełnie mi to nie przeszkadza (niektóre moje mechaniczne customy są
całkowicie wykonane z tworzyw sztucznych). Same klawisze wykonano
z PBT i są „najcieńszymi sferycznymi klawiszami PBT na świecie”. Na spodzie znajdziemy cienkie gumowe „nóżki”, które mają zapobiegać jej ślizganiu się (w paczce znalazłem dodatkowo cztery zapasowe). Jak się okazuje,
mają też służyć do czegoś innego…
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Ich szerokość, głębokość i usytuowanie powoduje, że możemy fizycznie
położyć Air60 na klawiaturach naszych MacBooków Pro, a ona nie będzie
naciskała żadnego klawisza, a jednocześnie zostawi nam dostęp do górnego rzędu, łącznie z Touch ID oraz do TrackPada.
Kompletnie się tego nie spodziewałem, ale te słowa właśnie powstają na
Nuphy Air60, która leży na moim MacBooku Pro 14”. Fakt, że spód obudowy
jest plastikowy, powoduje dodatkowo, że nie martwię się o zarysowania.
Nuphy też podpowiada, że Air60 analogicznie powinno działać na „99%
laptopów innych producentów”. Do weryfikacji.
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Nie ma jednak róży bez kolców… Pisanie na tej klawiaturze, leżącej na
MacBook Pro, pomimo że jest to najcieńsza klawiatura na świecie, nie
jest najergonomiczniejszym rozwiązaniem na świecie, głównie z powodu
nienaturalnego wygięcia nadgarstków. Ale da sie. Przydałyby się takie
cienkie podkładki pod nie, które jednocześnie nie zasłaniałyby TrackPada. No i trzeba się pilnować, aby nie zamknąć ekranu bez uprzedniego
zdjęcia klawiatury.
Do kompletu możemy sobie również zamówić Nuphy Folio, który służy
jako stojak dla iPada. Nie mamy jednak wtedy TrackPada, a po przyzwyczajeniu się do Apple Magic Keyboard, ciężko wrócić do rozwiązania bez
niego. Nuphy na powyższych ilustracjach pokazuje, jak to Folio można
używać, bo klawiaturę możemy oczywiście sparować z iPadami oraz iPhone’ami, równocześnie.
Pomimo, że Air60 ma uklad 60%, to zawiera strzałki. To bardzo nietypowe
i bardzo ułatwi wielu osobom życie, szczególnie, że ta klawiatura nie ma
programowalnych warstw. Bardziej przypomina układ zbliżony do MacBookowego, ale z obciętym górnym rzędem F1-F12.
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Pomimo, że Air60 nie wspiera QMK ani VIA, to ma kilka z góry zdefiniowanych skrótów, np. do włączania BT, przełączania się pomiędzy urządzeniami, zarządzania podświetleniem LED i barwami itd. Tych skrótów
nie można zmieniać. Na tyle urządzenia są dodatkowo dwa przełączniki.
Pierwszy ma trzy pozycje: Off, Wired i Wireless. Drugi już tylko dwie: Mac
i Win. Tryb Mac powoduje, że dolny rząd, od lewej do prawej, prezentuje
się następująco:
• Ctrl, Alt/Option. Command/Windows Key, Spacja, Command/Windows
Key (…).
Tryb Win natomiast wygląda tak:
• Ctrl, Command/Windows Key, Alt/Option, Spacja, Command/Windows
Key (…).
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Tryb Mac, dla osób piszących w języku polskim, jest całkowicie bezużyteczny, ponieważ tracimy całkowicie prawego Alta, więc nie ma jak wprowadzać PL znaków. Możemy się przełączyć na Win, ale wtedy lewy Option/
Alt i Command są zamienione miejscami – i tak źle, i tak niedobrze.
Zajęło mi to kilka godzin, ale znalazłem rozwiązanie!
1. Po pierwsze, klawiaturę należy umieścić w trybie Win. Obowiązkowo.
Jak się okazało, tryb Mac nie jest programowalny.
2. Potem potrzebujemy dostęp do PC z Windows, na którym należy
zainstalować aplikację Nuphy Console, do pobrania z ich strony
internetowej.
3. Podłączamy klawiaturę kablem USB-A/C do USB-C do tego PC-ta
i w aplikacji zamieniamy miejscami lewy Alt/Option z Command/Win
– do Alta po prostu przypisujemy Command, a do Commanda Alt.
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Dzięki temu możemy uniknąć rozwiązań software’owych, jak SharpKeys na
Windows czy Karabiner Elements na macOS. To jest o tyle istotne, że klawiatura będzie się wtedy prawidłowo zachowywała z iPadami, iPhone’ami
i każdym innym komputerem, do której ją podłączycie, bez konieczności
konfigurowania czegokolwiek.
Uff. Byłem bliski poddaniu się i deklaracji, że Air60 jest dla Polaków
bezużyteczna!
Zapomniałem wcześniej dodać, że klawisze i PCB w Air60 są hotswapowe,
więc można je wyjąć i wymienić bez lutowania, To jednocześnie powoduje,
że możemy je łatwo wyjąć i nasmarować, aby lepiej pracowały i brzmiały.
Ale to zadanie na inny dzień.

SPRZĘT

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

92

Twelve South HiRise 3
– mało miejsca, dużo sprzętu

Teoretycznie, im więcej ładowarek w domu, tym wygodniej znaleźć
miejsce do podłączenia kolejnego sprzętu, jednak w praktyce
generuje to coraz większy bałagan. Twelve South HiRise 3 umożliwia
zasilenie wszystkich podstawowych urządzeń naraz, bez zajmowania
zbędnej przestrzeni.
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Nowa ładowarka od Twelve South jest urządzeniem, które może nie wygląda
szczególnie zgrabnie, ale nadrabia to swoją użytecznością. Dostępna w kolorze białym lub czarnym ładowarka HiRise 3 pozwala na jednoczesne ładowanie iPhone’a (z MagSafe), Apple Watcha oraz AirPodsów bądź innego
urządzenia wspierającego standard Qi. Jej korpus zrobiono z aluminium,
a spód oraz górną część pokryto gumą. W połączeniu z dużym ciężarem
ładowarki zapewnia ona bardzo dobrą stabilność. Z tyłu podstawy znalazło się pojedyncze gniazdo USB-C do podłączenia zasilacza, w komplecie
dostajemy jednak tylko 1,5-metrowy kabel. Producent zaleca, by do HiRise 3
podłączyć zasilacz o mocy przynajmniej 20 W, by wykorzystać jej potencjał.
Brakuje jedynie drugiego portu, do którego dałoby się przewodowo podłączyć kolejne urządzenie (takie rozwiązanie jest często spotykane), niemniej
nawet bez niego stosunek zajmowanej na blacie powierzchni do liczby ładowanych sprzętów jest więcej niż satysfakcjonujący.
HiRise 3 jest wysoką ładowarką, ale dzięki temu mamy wygodny dostęp do
dolnego pola ładującego. Sam ładuję na nim AirPodsy Pro (które nie mają
jeszcze etui z MagSafe), natomiast bez problemu zmieści się tam dowolny
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smartfon. Zasięg cewki jest spory, nie
miałem problemów z trafieniem w nią.
Status ładowania jest sygnalizowany przez
niewielką diodę na podstawie. W przypadku uchwytu MagSafe smartfon trzyma
się wyjątkowo mocno i stabilnie, jednak
na gumie pokrywającej to miejsce bardzo
szybko odbija się wyraźnie kółko. Niestety, ten materiał łatwo się brudzi, tym
mocniej, im bardziej barwiących etui używamy. Korzystam z wersji białej, na której
te ślady znać prawdopodobnie znacznie
bardziej niż na czarnej. Mocowanie iPhone’a nie oferuje żadnej regulacji nachylenia urządzenia, więc jeśli ktoś chciałby
wykorzystać HiRise 3 do rozmów FaceTime, musi liczyć się z tym ograniczeniem.
W przypadku ładowania Apple Watcha
zegarek skierowany jest ekranem w górę,
bransolety nie trzeba rozpinać, podłącza
się go bardzo wygodnie. Ładowanie jest
całkiem szybkie, choć nie wykorzystuje
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w pełni możliwości standardów MagSafe czy Qi. Ładowarka iPhone’a ma
maksymalną moc 10 W, Apple Watch dostaje 3 W, a cewka w podstawie
ma tylko 5 W mocy. To niewiele – przez noc naładujemy tak wszystko, ale
jeśli HiRise 3 ma stać na biurku i podładowywać smartfona w ciągu dnia, to
jedynie MagSafe daje tutaj sensowną moc.
Do HiRise 3 mogę podłączyć wygodnie wszystkie urządzenia, które regularnie rozładowuję w ciągu dnia. Dla mnie to idealne urządzenie na szafkę
nocną, bo zajmuje mało miejsca, ale i ma mocne magnesy, więc nawet po
ciemku łatwo wszystko do niej podłączyć. Nie jest za szybka i to chyba jej
największa wada – 18 W mocy łącznie to zdecydowanie za mało, by można
było mówić o efektywnym zasileniu dowolnego sprzętu.

Twelve South 			
HiRise 3		
•
•
•
•

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

Plusy:
• zajmuje mało miejsca
• stabilna
Minusy:
• niewielka moc
Cena: 99,99 USD
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Garmin Varia RCT715

– wsteczny radar rowerowy z rejestratorem

Garmin jest producentem, który mnie zaskakuje. Zaskakuje
pewnie też innych producentów urządzeń rowerowych. Tym
razem pobił samego siebie.
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Do tej pory najlepszym dodatkiem rowerowym był radar wsteczny połączony ze światłem wstecznym. Gdy pierwszy raz go dostałem do testów,
nikt o nim nie słyszał wśród moich kolegów rowerzystów. Gdy jednak
zaczęliśmy jeździć w grupie, dźwięk o zbliżających się pojazdach oraz to,
jak skutecznie o tym informował, spowodowały, że dziś wielu z nich ma
swoje egzemplarze.
Na rynku rowerowym nie widziałem innego producenta tego typu urządzeń. Nie widziałem nawet namiastki z Chin radarów wstecznych do
rowerów. Garmin więc mógł bezpiecznie sprzedawać swoje produkty
niezagrożony. Jednak nie spoczął na laurach i wprowadził nową wersję. Tym razem do świetnego Varia RTL 515 dodano rejestrator. Kamerę
nagrywającą obszar za kolarzem.
Radar Varia służy do ostrzegania rowerzysty przed nadjeżdżającym
pojazdem, kamera jako rejestrator służy do udokumentowania zdarzeń,
których jesteś świadkiem lub uczestnikiem. Wbudowana kamera rejestruje sytuacje za kolarzem w jakości 30 kl/s w rozdzielczości Full HD lub
HD. Kąt widzenia kamery to 220°. Wbudowano 16 GB pamięci na nagrania. System rejestratora zapisuje pliki co 30 sekund w trybie ciągłym.

SPRZĘT

W pudełku mamy standardowy zestaw
mocowań. Tym razem mamy większe urządzenie i Garmin zmienił standardowe zapięcie na takie z dodatkową blokadą. Wyraźnie
mocniejsze i solidniejsze. Sam radar też
urósł i ewidentnie nie jest na diecie, bo
przybrało mu na grubości. Jest duży. Jednak
jeszcze w granicach rozsądku. Wykonanie
jak zawsze – bez zarzutu. Złącze zakryte
i zabezpieczone przed wilgocią. Co istotne,
w końcu też zastosowano USB-C. Pierwsze
urządzenie z takim złączem od Garmina.
Po wyjęciu z pudełka musimy podłączyć
i sparować urządzenie. Potrzebujemy
aplikacji Garmin Varia, gdzie na telefonie
możemy obsługiwać tryb radaru. Możemy
też skonfigurować rejestrator. Ja w swoim
ustawiłem na nagrywanie ciągłe w trybie
720p. To wydłuży pracę na baterii oraz czas
zapisywanych materiałów oraz nagrywanie
dźwięków.
Urządzenia Garmina mają wbudowaną funkcję rejestracji zdarzeń oraz informowanie
o nich osoby wskazanej w naszych kontaktach. Varia oczywiście także wspomaga
te działania i zapisuje jako osobny klip,
który nie zostaje później nadpisany przez
następne nagrania.
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Na nagrania możemy automatycznie nałożyć parametry naszej jazdy,
takie jak prędkość, dane z GPS oraz datę i czas. Producent podaje, że
urządzenie powinno działać do 6 godzin z włączonym zapisem. Ja miałem kilka jazd po około 2 godziny i nie jestem w stanie tego potwierdzić.
Funkcje wykrywania pojazdów oraz tryb światła tylnego opisywałem
w testach Varia RTL515. Przypomnę tylko, iż radar wykrywa pojazdy
w odległości od 140 m za nami. Pokazuje na ekranie telefonu czy komputerka rowerowego, ile jest pojazdów i jak daleko. Daje to poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość psychicznego nastawienia się na
wyprzedający samochód czy motocykl. Światło do jazdy dziennej też
dostosowuje się intensywnością świecenia w zależności od tego, jak
daleko jest od nas pojazd. Mamy do dyspozycji światło do jazdy dziennej
i nocnej migające, do jazdy w grupie oraz światło ciągłe. Bateria wytrzymuje do 16 godzin w trybie światła migającego dziennego z włączonym
radarem bez kamery. Komunikacja z telefonem jest poprzez Bluetooth,
a z komputerkami rowerowymi przez Ant+.
Podsumowując, Garmin cały czas dostarcza nam nowoczesne rozwiązania. Jest, podobnie jak Apple, prekursorem pewnych rozwiązań. Radar
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z kamerą jest tego najlepszym przykładem. Czy go kupię? Raczej nie. Po pierwsze ze względu na cenę. Mam swojego
RTL515 i nie dopłacę dodatkowych 200
euro za kamerę. Varia RCT715 kosztuje
399,99 euro, to dosyć drogo. Jednak
gdybym nie miał już radaru, to bym się
poważnie zastanowił. To, co jeszcze mi
się nie spodobało, to gabaryty uchwytu.
Jestem jednak pewien, że niewielu na to
zwróci uwagę, a jedynie kolarze szosowi
opanowani obsesją odchudzania swoich
rowerów. Polecam jednak to rowerzystom
przemierzającym polskie drogi. Funkcje
radaru są nieocenione, a światła i naszej
widoczności na drogach nigdy za wiele.
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Bike Trax

– GPS tracker do rowerów ze wspomaganiem
Popularność rowerów ze wspomaganiem eklektycznym rośnie. Jest
to jeden z najbardziej rozwijających się segmentów rynku. Potwierdza
to oferta e-bike zaprezentowana na ostatnich targach Eurobike we
Frankfurcie nad Menem. Niestety, wraz ze wzrostem popularności
wśród użytkowników, e-bike’i stają się łakomym kąskiem dla złodziei.
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Nawet mocne zapięcia nie dają gwarancji,
że rower nie zostanie ukradziony. Można się
zabezpieczyć, dodatkowo montując GPS
Tracker. Jednym z takich urządzeń na rynku
jest Bike Trax od Powunity, czyli GPS Tracker
przeznaczony do rowerów ze wspomaganiem.
BikeTrax występuje w kilku wersjach – w zależności od typu i producenta silnika – oraz
w wersji uniwersalnej. Ponieważ mam rowery
z silnikami Boscha, taka właśnie wersja trafiła
do mnie na testy. W przypadku niemieckiego
producenta silników trzeba jeszcze określić
model silnika, ze względu na różne rodzaje
złącz w ich poszczególnych generacjach.
W pudełku znajdujemy: tracker, baterię podtrzymującą zasilanie – kiedy silnik jest wyłączony, a baterie napędu są z roweru wyjęte
– i kable połączeniowe – zależne od silnika,
do którego montujemy BikeTrax. W moim
przypadku jest to silnik Bosch gen 2, więc jest
rozgałęźnik zasilania z portu od komputerka
sterującego. Dodatkowo producent dodał
opaski mocujące i dwustronną taśmę klejącą
do zamontowania pod pokrywą silnika baterii oraz, oczywiście, dokładną instrukcję wraz
z kodem aktywacyjnym.
Instalacja jest prosta i jeżeli dysponujemy kluczem do zdejmowania korby w naszym rowerze, nie powinna stanowić problemu dla kogoś
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lekko wprawnego w mechanice rowerowej. Należy zdjąć obudowę silnika,
podłączyć we wskazane gniazdo w silniku. Jeżeli jest to silnik w starszej wersji, to użyć dołączonego dodatkowego rozgałęźnika i wpiąć go w port zasilania komputera sterującego, a do rozgałęźnika z kolei tracker i komputer.
Następnie podłączyć dodatkową baterię zasilającą, znaleźć dla niej miejsce
tak, żeby się zmieściła pod obudową silnika i gotowe. Tyle teorii. Miałem plan
sam wykonać montaż, ale niestety brak czasu nie pozwolił. Rower pojechał
do serwisu Towarowe.pl, który ma doświadczenie z montażem Bike Trax
i jest ich dystrybutorem. Rower został zawieziony rano i odebrany po obiedzie. Dowiedziałem się, że mój model roweru ma ciasną obudowę silnika
i ciężko było znaleźć miejsce na baterię, ale mimo wszystko udało się.
Pozostało aktywować urządzenie. Producent zaleca
robić to na zewnątrz budynku, żeby zasięg GPS i GSM

Aplikacja jest prosta, służy
do uzbrajania i rozbrajania trackera, można
ustawić powiadomienia na
ruch lub jeżeli rower opuści zaznaczony obszar (geofence). Dodatkowo zapisuje
ślad naszej jazdy, rejestrując dystans, średnią i maksymalną prędkość.

był dobry. Ściągamy na smartfon aplikację PowUnity,
tworzymy konto i wpisujemy kod aktywacyjny. W cenie
urządzenia mamy rok subskrypcji. Jest to opłata abonamentowa za dostęp do serwisu PowUnity i za kartę
e-sim w trackerze. Każdy kolejny rok kosztuje 179 zł lub
19 zł za miesiąc.
Podczas konfiguracji aplikacja prosi o zezwolenie
na powiadomienia nawet w trybie nie przeszkadzać
i wyciszonym – logiczne, lepiej zauważyć informację, że
nasz rower porusza się bez nas o 23:30 niż następnego
dnia rano, kiedy będzie nie wiadomo, dokąd odjechał.
Dobra, będzie wiadomo, bo jest tracker, ale szybsza
reakcja zawsze lepsza w takich sytuacjach.

Aplikacja jest prosta, służy do uzbrajania i rozbrajania trackera, można
ustawić powiadomienia na ruch lub jeżeli rower opuści zaznaczony obszar
(geofence). Dodatkowo zapisuje ślad naszej jazdy, rejestrując dystans,
średnią i maksymalną prędkość. Umożliwia też eksport zapisanych śladów
w GPX i jako obrazek.
Jedną z opcji zawansowanych jest opcja integracji z systemem Smart
Home. Według opisu można np. zautomatyzować uzbrajanie trackera czy
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sprawdzanie statusu. Niestety, nie ma bezpośredniej integracji z HomeKit. Z tego, co przejrzałem dokumentację, można to zrobić za pomocą
Homebridge. Jak znajdę chwilę czasu, to będę
dokładniej sprawdzał. Na razie ograniczyłem się
do automatyzacji dostępnej bezpośrednio z aplikacji. To m.in. uzbrojenie trackera po wyłączeniu
silnika – działa bardzo dobrze, jedynie trzeba się
przyzwyczaić i pamiętać, żeby rozbroić, używając
telefonu, bo inaczej chwilę po ruszeniu telefon
zaczyna wydawać przeraźliwy dźwięk, sygnalizując, że nam rower odjeżdża. Jeżeli używamy np.
Apple Watch, to otrzymujemy również powiadomienie na zegarek.
Po ponad dwóch tygodniach codziennego używania Bike Trax mam tylko jedno zastrzeżenie
do aplikacji: nie zawsze prawidłowo pokazuje
rozbrojenie trackera. Rozbrajamy, a w aplikacji
nadal widzimy status „uzbrojony”. Zrestartowanie
aplikacji powoduje odświeżenie statusu i wskazywanie prawidłowego. Aplikacja nie należy też
do najładniejszych, ale nie taka jej rola, ma być
czytelna i prawidłowo obsługiwać tracker.
Rowery ze wspomaganiem eklektycznym nie
należą do tanich. Wyroby popularnych producentów na markowych komponentach to wydatek
ponad 10 000 zł. Bike Trax kosztuje około 950 zł
plus cena subskrypcji po roku używania. Czy
warto? Moim zdaniem tak, nie uchroni w 100%
od kradzieży, ale na pewno umożliwi – lub ułatwi
– odzyskanie roweru, jak ostatnio w Łodzi.
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Stiga

– ekosystem w ogrodzie
Wielu z nas kojarzy markę Stiga z… ping pongiem. I macie rację. Firma
założona przez Stiga Hjelmquista w 1934 roku zaczynała od produkcji
sprzętu sportowego. Nadal to robi, ale drugą, równie ważną branżą,
w jakiej działa, jest produkcja sprzętu do naszych ogrodów.
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Wspomniany Stig Hjelmquist uwielbiał sport. Naturalne dla niego było, aby
łączyć przyjemne z pożytecznym i tak rozpoczął swoją przygodę z biznesem
od sprzedaży desek surfingowych Happy oraz kajaków Sioux. Od razu myślał
zdecydowanie szerzej o tym, co produkuje i sprzedaje. Skoro użytkownicy
jego sprzętu pływali w wodzie, to zaczął im oferować wyroby takie, jak bransoleta do pływania z wodoszczelnym pojemnikiem na pieniądze i biżuterię
oraz termoizolowany dzbanek na kawę – prekursor dzisiejszych termosów.
Przed wybuchem II wojny światowej bardzo mocno wszedł w branżę,
w której szybko stał się marką światową – w sprzęt do ping ponga. Najpierw sprowadzał stoły z Wielkiej Brytanii, potem zaczął je sam produkować. Wprowadził własne rakietki i dostał wyłączność na sprzedaż jedynej
piłeczki tenisowej zaakceptowanej do wykorzystywania w zawodach przez
Swedish Table Tennis Association (Szwedzki Związek Tenisa Stołowego).
Zakończenie wojny zbiegło się z dwoma ważnymi zdarzeniami dla przyszłości firmy. W 1945 roku w życie wchodzi nowe prawo w Szwecji wymagające, by w każdym obiekcie był sprzęt przeciwpożarowy. Stig dostrzega tu
okazję do prowadzenia dobrych interesów i zaczyna sprzedawać drabiny,
wiaderka, gaśnice i wiadra strażackie. Tutaj zaczyna się historia drugiej nogi
biznesowej – produkcji sprzętu do domu i ogrodu.
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Drugim wydarzeniem była podróż biznesowa Stiga do USA. W ramach spotkań ze swoimi partnerami i dostawcami podczas jednego z tych wyjazdów
odkrywa kosiarkę silnikową – w przyszłości będzie to jeden z najczęściej
sprzedawanych artykułów jego firmy, produkt sztandarowy.
Co ciekawe, Stig od początku starał się motywować swoich pracowników
do aktywności fizycznej. Wykonywanie ćwiczeń pozwalało na zdobywanie
punktów oraz nagród pod koniec listopada, gdy wyłaniani byli zwycięzcy.
1994 rok to kolejna ważna data w historii firmy. Rozpoczęcie sprzedaży
Stiga Garden Battery – pierwszej na świecie kosiarki traktorowej zasilanej
akumulatorowo.
Piszę to wszystko, abyście mogli zrozumieć markę i produkty Stiga. Nierozerwalnie ze sobą połączony sport i sprzęt. Wysoka jakość i zdrowy tryb
życia na świeżym powietrzu. Praktycznie od zawsze grałem w ping ponga
i miałem rakietki Stiga. Teraz testuję ich sprzęt w ogrodzie – dmuchawę,
sekator i kosiarkę.
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Co jest w ofercie?
Najważniejsze jest to, że oferta firmy Stiga jest bardzo dobrze przemyślana.
Mając ogród, znajdziemy wszystkie niezbędne nam urządzenia do jego obsługi
w ramach jednego producenta. Co więcej wszystkie urządzenia są ciche, ekologiczne, elektryczne i używają tego samego akumulatora. Na bazie właśnie
jego zbudowany jest ekosystem. W asortymencie akumulatorowym znajdują
się zarówno kosiarki, jaki i roboty koszące, traktory, podcinarki i kosy, pilarki,
podkrzesywarki, sekatory, dmuchawy czy urządzenia wielofunkcyjne.

Akumulatory
Co ważne, producent twierdzi, że ich nowa technologia akumulatorów
E-Power 20V daje 10 sezonów bez straty mocy – co w dzisiejszych czasach jest kluczowe, bo nie kupujemy sprzętu na chwilę, tylko w dłuższej
perspektywie będziemy rozwijać nasz ogrodowy ekosystem o kolejne
elementy. Każdy sprzęt, który kupujemy, wspiera ten sam rodzaj baterii
(w ofercie są 4 pojemności, od 2 do 7,5 Ah, pasujące do wszystkich urządzeń) i jest sprzedawany bez akumulatorów, specjalnie po to, abyśmy mogli
wykorzystać już te, które wcześniej kupiliśmy.
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Dmuchawa akumulatorowa SAB 700 AE
SAB 700 AE to akumulatorowa dmuchawa do liści, która zapewnia długotrwałą pracę, szczególnie przy niskich obrotach, z czasem pracy do 153 minut.
Bezszczotkowy silnik o mocy 500 W zapewnia dużą prędkość powietrza do
55 m/s w jednym kierunku – szybko i łatwo czyści powierzchnie. Dołączona
dodatkowa okrągła i płaska dysza zapewnia jeszcze bardziej skoncentrowane
dmuchanie. Miękki w dotyku, ergonomiczny uchwyt sprawia, że korzystanie
z niego jest przyjemne, a poręczny haczyk pozwala przypiąć szelki.
Intuicyjna klawiatura umożliwia bezproblemowy wybór między trzema
różnymi ustawieniami prędkości powietrza. Możemy wybrać niski dla lekkich materiałów na trawnikach i żwirze; średni do ścinków trawy i liści na
asfalcie i innych twardych powierzchniach; lub pełną prędkość dla świeżego śniegu, mokrych liści i innych trudniejszych zanieczyszczeń.
Dmuchawa jest w miarę cicha, ale jednocześnie wydajna, a że nie jest
spalinowa, można jej nadal używać. Jest to ulubione narzędzie mojego
8-letniego syna, który wyjątkowo chętnie pomaga w czyszczeniu podjazdu
odkąd ją mamy. Kosztuje w tej chwili około 1200 PLN.
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Sekator akumulatorowy
SHT 700 AE
Gdy ma się żywopłot, to sekator do
niego jest najważniejszym urządzeniem
w ogrodzie. Dzięki dwufunkcyjnej, synchronizowanej przekładni, która zasila
dwa ostrza z prędkością 3500 obr/min,
elektryczne nożyce do żywopłotu SHT
700 umożliwiają ciągłe cięcie teoretycznie
do 50 minut na jednym ładowaniu, ale mi
udało się pracować zdecydowanie dłużej,
sporo ponad godzinę.
Podwójne ostrza wycinane laserowo
o długości 58 cm z łatwością przecinają
gałęzie o średnicy nawet do 2,6 cm. Bardzo wygodna konstrukcja – możemy ustawić uchwyt na +/- 180° w trzech różnych
pozycjach. Dla optymalnego bezpieczeństwa osłona dłoni chroni nas podczas
pracy. Ergonomiczna rękojeść wykonana jest z miękkiej gumy. Aby chronić
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nożyce do żywopłotu przed uszkodzeniem na twardych powierzchniach,
SHT 700 jest wyposażony w poręczną ochronę końcówki ostrza. Sekator ma wygodny otwór do zawieszania, dzięki czemu możemy go łatwo
przechowywać.
Bezprzewodowe nożyce były dla mnie odkryciem. Do tej pory używałem
nożyc na kablu, który ciągle przeszkadzał i się plątał. Tu nie mamy tych
problemów. Cena około 1100 PLN.

Kosiarka akumulatorowa Combi 753e V
Crème de la crème mojego zestawu testowego. Akumulatorowa kosiarka
do trawy Combi 753e V. Jest wyposażona w wytrzymałe, ocynkowane,
metalowe, szerokie ostrze o średnicy 51 cm, które pozwala skosić dużą
powierzchnię za jednym przejazdem. Wyjątkowo mocny silnik bezszczotkowy o mocy 1,5 kW zapewnia wydajne i komfortowe koszenie – zużywa
o 30% mniej energii niż odpowiednik szczotkowany.
Intuicyjna klawiatura Combi 753 umożliwia wybór między sześcioma prędkościami i trybem ekonomicznym, a system cięcia 4 w 1 oferuje sześć opcji
wysokości. Aby dopasować pracę do stanu trawnika i pory roku, możemy
zdecydować, czy mulczować, zbierać, wyrzucać z boku czy z tyłu. Możemy
też dopasować kierownicę do naszego wzrostu.
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Przód jest również chroniony przed uderzeniami i przeszkodami oraz ma uchwyt
do przenoszenia ułatwiający podnoszenie.
Kosiarka pracuje na jednym lub dwóch
akumulatorach. Dwa akumulatory 5 Ah
starczają mi na około 1,5–2 godz. pracy
i skoszenie około 1500 m2 trawnika. Większości z nas to wystarczy. Cena kosiarki
w tej chwili jest na poziomie 3700 PLN.

Podsumowując
Stiga jest trochę jak Ikea. Wszystko do
siebie pasuje. Wszystko jest zwyczajnie ładne i minimalistyczne, a przede
wszystkim funkcjonalne. Szwedzkie. Po
co przesadzać i kombinować, jeśli można
od początku budować jeden, spójny ekosystem. Polecam, u mnie wszystko bardzo
się sprawdziło.
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Siemens EQ700 Integral
– poprawienie ideału

Cztery lata temu testowałem ekspres, który zmienił moje podejście do
automatycznych ekspresów do kawy. Był to model EQ.9 Plus Connect.
Teraz Siemens zaprezentował nowy model, który nie do końca w prostej
linii jest jego następcą, ale staje się właśnie flagowym urządzeniem
producenta – EQ700 Integral.
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EQ.9 Plus Connect tak mi się spodobał, że ostatecznie sam zdecydowałem się na jego zakup.
Przez te cztery lata codziennego użytkowania
wyrobiłem sobie zdanie, jakiego nie byłbym
w stanie mieć po dwóch tygodniach czy nawet
miesiącu testów, dlatego z pełną świadomością
mogę powiedzieć, że Siemens wziął sobie do
serca pewnie nie tylko moje uwagi i EQ700
Integral po prostu jest kompletny. Mogłem to
stwierdzić, przygotowując pierwsze flat white.
Poniżej przedstawiam Wam punkty, na które
zwróciłem uwagę, według mojej subiektywnej oceny ważności.

Cieplejsze napoje
To była i jest największa bolączka mojego
ekspresu. Jestem osobą, która bardzo lubi
gorącą kawę, a nie cierpi zimnej. O ile mój
ekspres przygotowuje odpowiednio gorące
espresso lub dłuższą, czarną kawę, to już
wszelkie kawy z mlekiem są dla mnie za
chłodne. Wszystkie ustawienia związane
z temperaturą mam na max, a mimo to
muszę uciekać się do podgrzewania filiżanek
lub kubków wrzącą wodą, czasem wręcz do
podgrzewania gotowego napoju w mikrofalce. Tak, wiem, to już totalna profanacja
i wstyd, ale lubię mieć odpowiednią temperaturę. Zdaję sobie sprawę, że wielu z Was
pije chłodniejsze kawy i prawdopodobnie
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nawet nie zauważylibyście tego, o czym
piszę (chociażby moja żona nie wie, o co
mi chodzi). W EQ700 Integral problem
się rozwiązał i wreszcie miałem to, czego
oczekiwałem od ekspresu. Rewelacja.

Pokrętło zostało zastąpione
przez dotykowy ekran
Witamy w nowoczesnym świecie. EQ700
Integral ma dotykowy, 5-calowy ekran
iSelect Display. Każdy sobie z nim w sposób intuicyjny poradzi. Jest odpowiedniej
wielkości i rozdzielczości, jest czytelny I,
co najważniejsze, nie przekręca się w trakcie wciskania, jak to ma w zwyczaju moje
pokrętło, przez co często robi się inna kawa
niż ta, którą planowaliśmy. Wydawałoby
się, że to dość dziwna uwaga, ale uwierzcie
mi, bardzo poprawia wygodę użytkowania.

Tacka grzewcza
Mała rzecz, a cieszy. Tacka do podgrzewania filiżanek jest w tej chwili sporo
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większa, czyli zmieści się na niej więcej naczyń, ale, co najważniejsze, błyskawicznie się rozgrzewa i utrzymuje temperaturę. Nasze filiżanki postawione na nowym Siemensie szybko się nagrzeją i będą idealne do wlania
do nich od razu kawy. Świetnie sprawdza się to, gdy rano, jeszcze z łóżka,
zdalnie uruchamiamy ekspres i zanim się umyjemy i ubierzemy, nagrzeje
się nam nasz ulubiony kubek. Sprawdzone – polecam.

Jeden, ale za to większy pojemnik na kawę
Mój ekspres ma dwa pojemniki na kawę. O ile w pierwszym momencie
myślałem, że to coś fajnego, bo będę mieć dwa różne rodzaje ziaren, to ostatecznie i tak kończyło się zawsze na tym, że używałem tylko jednego pojemnika, a drugi stał pusty. Jeśli nie pijemy aż tyle kawy, żeby ziarna szybko się
zużywały, to dwa pojemniki po prostu powodują, że kawa szybciej wietrzeje.
Teraz, w nowym ekspresie jest tylko jeden pojemnik, za to trochę większy
niż pojedynczy w starym – ma pojemność 350 g vs 250 g w poprzedniku.

Uproszczona, czytelniejsza konfiguracja napojów
W EQ700 Integral konfigurujemy napoje przy użyciu ekranu dotykowego. Gdy wciśniemy ikonę danego napoju, pojawia się menu, w którym
mamy możliwość wyboru czterech poziomów mocy, czterech poziomów
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pojemności oraz możemy dostosować
intensywność aromatu lub proporcje
mleka. Wszystko czytelnie i logicznie.
Wcześniej, w moim modelu, momentami
czuję się trochę jak geek, jak użytkownik
Linuxa potrzebujący skompilować jądro
systemu. Po co to było, skoro można
to tak prosto rozwiązać? Gratulacje dla
inżynierów, bo wreszcie ktoś to dobrze
przemyślał.

Lepsze, zdecydowanie precyzyjniejsze zarządzenie
aromatem, smakiem i mocą
przyrządzanej kawy
Kolejny punkt na mojej liście ściśle związany jest z poprzednim. Aromat i smak
kawy jest nie tylko zależny od mocy kawy,
ale również od parametrów parzenia: temperatury parzenia oraz tempa przepływu
wody. Inteligentna grzałka Sensoflow
w połączeniu z jednostką zaparzającą
pozwala kontrolować parametry przygotowywanej kawy, aby otrzymać dopasowany
aromat bez zmiany mocy. W odróżnieniu
od obecnych ekspresów automatycznych
EQ700 Integral dostosowuje ilość ziaren
kawy nie tylko do z góry przypisanej mocy
kawy. Ekspres dopasowuje ilość użytej
kawy do innych parametrów, takich jak
rozmiar napoju, jego moc oraz rodzaj
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napoju. Czyli w skrócie – optymalizacja. Mniej
wody zużywamy i przede wszystkim tyle, ile
potrzeba ziaren, a nie zawsze tyle samo.

HomeConnect
Siemens ma swój Smart Home, jest nim
HomeConnect. Nadal ubolewam, że nie
pojawiła się integracja z HomeKit, ale z drugiej strony system jest bardzo stabilny, integruje inne sprzęty AGD z oferty producenta
i umożliwia ich zdalną kontrolę i konfigurację.
W HomeConnect możemy zaktualizować
nasz ekspres, wyłączyć np. irytujące wielu
użytkowników płukanie wstępne, ale przede
wszystkim możemy cieszyć się pełną ofertą
coffeeWorld, czyli przepisami na kawy z różnych zakątków świata i z najlepszych kawiarni.
Coś czego żaden inny producent nie oferuje.
Ciekawostką jest integracja HomeConnect
z zegarkami Amazfit. Nie mają tego Apple
Watch, nie mają WearOS, a mają Amazfity.
Z mojego T-Rex2, z nadgarstka, mogę włączyć
ekspres, wybrać rodzaj kawy i ją zaparzyć.
Wygodne, jak nie ma się pod ręką telefonu.

Wydłużone okresy pomiędzy
serwisowym czyszczeniem
i odkamienianiem
Ostatnia kwestia, która bardzo jest ważna, to
zmienione odstępy pomiędzy czyszczeniem
i odkamienianiem. Wcześniej pełne czyszczenie było wymagane co około 350–400
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napojów. W EQ700 Integral jest to około
1000. Znacznie upraszcza to korzystanie
z ekspresu, nie mówiąc o kosztach.

Podsumowując
Najnowszy ekspres Siemensa EQ700 Integral to świetny wybór, gdy szukacie ekspresu i nie przeraża Was cena. Ta nie jest
niska, w zależności od sklepu trzeba liczyć
się z kwotą około 7 000–8 000 PLN. Z drugiej strony pamiętajcie, że to nadal taniej
niż za topowego iPhone'a. iPhone’a zmieniacie średnio co 1–2 lata, a ekspres
zostanie z Wami dużo dłużej. Polecam
koniecznie obejrzeć też, co na jego
temat ma do powiedzenia Wojtek, który
w odróżnieniu do mnie nie miał doświadczenia z poprzednikami, zatem może mieć
zupełnie inne, świeże spojrzenie.
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Siemens EQ700 Integral
- ekspres parzący perfekcyjne kawy
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Tefal Xforce flex 15.60
– niech moc będzie z Tobą
Sprzątanie nie jest czynnością wzbudzającą emocje, dla większości z nas
to raczej żmudny obowiązek. Jasne, można korzystać z robotów, ale one
mają ograniczenia. Czasem poszukujemy czegoś bardziej uniwersalnego.
Tefal Xforce flex 15.60 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który
sprosta najbardziej wygórowanym oczekiwaniom w zakresie porządków.
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Sprzęt trafił do naszej redakcji w dwóch paczkach. Oprócz głównego
urządzenia, czyli samego odkurzacza Tefal Xforce flex 15.60, otrzymaliśmy
również opcjonalną nakładkę mopującą Aqua Head. Dodam, że marka
Tefal zorganizowała trwającą właśnie promocję (trwa ona do 17 sierpnia
2022 roku), w ramach której zakup testowanego odkurzacza Xforce flex
15.60 premiowany będzie nakładką mopującą o wartości ok. 400 zł. Jeżeli
lubicie mieć nie tylko odkurzone, ale i umyte podłogi, zdecydowanie
warto się tą opcją zainteresować.

Tefal Xforce flex 15.60 – stylistyka premium
Tefal Xforce flex 15.60 to topowy model odkurzacza bezprzewodowego
w ofercie francuskiej marki. To widać już od pierwszego kontaktu z tym
sprzętem. Sam odkurzacz jest świetnie i stylowo wykonany. Połączenie
matowej i błyszczącej czerni z elementami w kolorze miedzi i chromowanym filtrem w cyklonowej komorze na kurz (to odkurzacz bezworkowy)
sprawia, że sprzęt cieszy oko. Oczywiście wygląd to rzecz gustu, ale zastosowane tu materiały, ich spasowanie, przemyślana konstrukcja całości
wywołują pierwsze wrażenie obcowania z produktem klasy premium.
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Tefal Xforce flex 15.60 – wyposażenie
Pierwszą zaletą odkurzacza Tefal jest wyposażenie. Już w standardowym
zestawie sprzedażowym (z pominięciem wspomnianej nakładki mopującej) w pudełku obok samego odkurzacza znalazłem sporo dodatków. Bazę
stanowi odkurzacz, który bez dołączenia do niego rury flex (dlaczego się
tak nazywa, o tym za chwilę) sprawdza się w roli podręcznego odkurzacza
do sprzątania np. mebli czy tapicerek samochodowych. Ponadto w zestawie otrzymujemy dwie turboszczotki z wbudowanymi w nie listwami LED
doświetlającymi sprzątaną powierzchnię (jedna turboszczotka do podłóg
i dywanów, druga, mniejsza, np. do tapicerki), płaską i małą ssawkę do tapicerek i zasłon, szczelinówkę oraz ssawkę z włosiem na elastycznej rurze,
która doskonale sprawdzi się w odkurzeniu trudniej dostępnych miejsc,
takich jak np. deska rozdzielcza w aucie. Uzupełnieniem ssawek jest modułowy stojak/stacja dokująca, która – co istotne – nie wymaga sztywnego
zamocowania jej na przykład do ściany (choć można to zrobić i co jest
częstym rozwiązaniem w przypadku innych odkurzaczy pionowych). Stacja
została tak pomyślana, że może stać samodzielnie w dowolnie wybranym
przez użytkownika miejscu. Ponieważ na etapie jej montażu instrukcja
zaleca podpięcie do niej dostarczanego w zestawie zasilacza do ładowania
akumulatorów odkurzacza, dobrze, by wybrana lokalizacja była w pobliżu
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gniazdka elektrycznego. Uzupełnieniem zestawu jest zapasowy filtr zmywalny Easy Wash, ten pierwszy już jest zamocowany wewnątrz sporych rozmiarów pojemnika na kurz o pojemności 0,9 l.

Xforce flex 15.60 to sprytny sprzęt
Montaż poszczególnych elementów odkurzacza: rur, ssawek i innych akcesoriów jest banalnie prosty. Tefal zastosował tu mechanizm zatrzaskowy,
dzięki czemu podłączenie jakiegokolwiek elementu nie wymaga żadnego
wkręcania czy wciskania. W ogóle użycie siły jest niewskazane. Podłączenie
ssawki po prostu polega na nasunięciu jej na odkurzacz lub podłączoną
do niego rurę, aż do charakterystycznego kliknięcia zatrzasku. Rozłączenie
sprowadza się do naciśnięcia jednego z licznych przycisków Lock System,
co spowoduje zwolnienie zatrzasku. Wówczas bez najmniejszego użycia siły
odłączamy dwa elementy.
Testowany model ma w nazwie słowo „flex”. Zgodnie z informacjami
przekazanymi nam przez producenta odnosi się to do kolejnego sprytnego rozwiązania: zginanej rury głównej pionowego odkurzacza. Świetny
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pomysł oszczędzający nasze plecy. Chcąc
odkurzyć przestrzeń pod łóżkiem czy
pod stolikiem w salonie, nie musisz zginać się do podłogi. Wystarczy nacisnąć
Push na ruchomym złączeniu, a rura
odkurzacza zegnie się w połowie niczym
noga strusia, ułatwiając nam uprzątnięcie
podłogi zakrytej meblem.
To nie koniec dobrych pomysłów. Jeżeli
macie bardzo wysokie mieszkanie (sufit
na wysokości powyżej 3 m), w przypadku
zwykłego odkurzacza pionowego trzeba
wspomagać się drabiną, chcąc odkurzyć np. spojenia ścian i sufitu. Nie tym
razem. Pionowy wspornik stacji dokującej
może służyć jako przedłużka, ułatwiając
nam dostanie się do naprawdę wysoko
i trudno dostępnych miejsc. Pajęczyny
nie mają szans.
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Moc i skuteczność
Większość bezprzewodowych, akumulatorowych odkurzaczy pionowych
na rynku to sprzęt, który może służyć co najwyżej jako urządzenie uzupełniające, podstawowym narzędziem w wielu domach są wciąż duże,
klasyczne odkurzacze, zasilane energią z gniazdka elektrycznego. Jednak
wydajność testowanego sprzętu mocno mnie zaskoczyła i śmiem twierdzić,
że jest to sprzęt, który w klasycznych M3 o powierzchni ok. 60 m2 w zupełności może odgrywać rolę odkurzacza głównego. Jeżeli macie większe
lokum, wystarczy dokupić zapasowy akumulator, jego wymiana jest banalnie prosta, to pozwoli kontynuować porządki na większej powierzchni bez
konieczności oczekiwania na naładowanie baterii.
Xforce flex 15.60 oferuje moc ssania wynoszącą aż 230 AW (air watts). Czy
to dużo? Jak na akumulatorowy odkurzacz bezprzewodowy – bardzo dużo.
Większość odkurzaczy bezprzewodowych dostępnych na rynku nawet nie
zbliża się do 200 AW, nieliczne, opisywane jako ultrawydajne, podobnie
jak produkt marki Tefal, przekraczają tę wartość. Doskonały wynik, który
naprawdę czujesz podczas sprzątania. Duża moc to jednak też duże zapotrzebowanie na energię. Ile czasu możemy sprzątać tym urządzeniem na
jednym ładowaniu?

HOMEKIT+SOMFY

127

Czas porządków i tryby pracy
Odkurzacz zasilany jest z dzięwięciokomorowego akumulatora litowo-jonowego pracującego z napięciem 32,4 V, co zdaniem producenta ma wystarczyć
nawet na 80 minut sprzątania, a jak jest w rzeczywistości? Testowany sprzęt
francuskiej marki daje użytkownikowi możliwość wyboru jednego z aż pięciu
trybów pracy: Eco, Eco+, tryb automatyczny, Max oraz Boost. Jak można się
domyślić, najdłuższy czas pracy gwarantuje najsłabszy tryb Eco. Po naładowaniu odkurzacza do pełna w tym trybie faktycznie można odkurzać przez
prawie półtorej godziny, z tym że ma to sens jedynie w przypadku łatwych
do odkurzenia powierzchni, takich jak płaskie podłogi drewniane, terakora,
panele etc. Dywany wymagają większej mocy, ale i tę przecież Xforce oferuje. Dla mnie optymalnym trybem pracy jest ten automatyczny. W tym
trybie odkurzacz samodzielnie dostosowuje moc silnika i siłę ssania zależnie
od powierzchni, którą sprząta. Działa to nadspodziewanie dobrze, a czas
sprzątania w tym przypadku wahał się w moim przypadku od 25 minut do
godziny. Skąd taka różnica? Cóż, jest ona zależna od ilości zanieczyszczeń
w sprzątanym pomieszczeniu. Jeżeli sensory wykryły większą ilość kurzu,
odkurzacz zwiększał moc, co wpływało na skrócenie czasu porządków.

HOMEKIT+SOMFY

128

W najmocniejszym trybie Boost (uruchamianym przełącznikiem trybów na
panelu lub tymczasowo czerwonym spustem w rękojeści) w pełni naładowany odkurzacz może pracować przez ok. 8 minut. Mało? Wcale nie, z tego
trybu w praktyce korzysta się sporadycznie. Przyda się on, gdy np. rozsypiemy jakąś przyprawę na podłodze w kuchni itp. Do uprzątnięcia tego typu
„wypadków” wystarczy dosłownie kilkanaście sekund pracy, 8 minut w takim
przypadku to aż nadto. Czas ładowania w pełni rozładowanego odkurzacza
to 3 godziny, ale w praktyce rzadko ładowałem sprzęt aż tyle czasu. Do szybkiego odkurzenia pokoju zazwyczaj wystarczała mi tylko część energii z akumulatora, a po skończeniu porządków odkładałem sprzęt na stację dokującą.
W efekcie, kiedy bym nie złapał za Xforce, był zawsze gotowy do pracy.

Oprócz typowych domowych zabrudzeń testowany sprzęt
musiał zmierzyć się również ze zwierzęcą sierścią. I przyznam,
że to, jak Tefal Xforce flex 15.60 radzi sobie z tym nie najłatwiejszym tematem, zasługuje na najwyższe uznanie.

Skuteczność? Wzorowa
Odkurzacz sprawdzaliśmy praktycznie na każdej powierzchni: od podłóg
drewnianych, paneli i terakoty, przez wykładziny dywanowe i klasyczne
dywany, aż po tapicerki meblowe i samochodowe. Oprócz typowych
domowych zabrudzeń testowany sprzęt musiał zmierzyć się również ze
zwierzęcą sierścią. I przyznam, że to, jak Tefal Xforce flex 15.60 radzi sobie
z tym nie najłatwiejszym tematem, zasługuje na najwyższe uznanie. Turboszczotka jest tak skonstruowana, że sierść nie zaplątuje się w nią i nie
blokuje pracy. Doskonały sprzęt dla posiadaczy sympatycznych futrzaków.

A jak z mopowaniem?
Na wstępie wspomniałem, że sprzęt otrzymaliśmy z opcjonalną nakładką
mopującą Aqua Head. Za jej pomocą można jednocześnie odkurzać podłogę, jak i ją mopować. Trzeba jednak pamiętać, że absolutnie nie można
odkurzać podłogi, na której znajdują się płyny. Nakładka mopująca jedynie
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delikatnie zwilża mytą powierzchnię, dzięki czemu w trakcie jej używania odkurzacz nie zasysa płynów, lecz zabrudzenia. Samo korzystanie
z nakładki jest proste: odłączamy od niej pojemnik na wodę, uzupełniamy
płyn (czystą wodę, instrukcja zastrzega, by nie używać detergentów!),
z powrotem na nakładkę zakładając także szmatkę mopującą (są dwie
w zestawie) i całość mocujemy w odkurzaczu w miejsce standardowej turboszczotki. Zwykle przed mopowaniem podłogi wypada ją odkurzyć, dwufunkcyjna nakładka Aqua Head uwalnia nas od tej konieczności, odkurzając
i mopując jednocześnie.

Kilka słów o higienie
Tefal Xforce flex 15.60 to cyklonowy odkurzacz bezworkowy z dużym – jak
na tę klasę urządzeń – pojemnikiem na kurz (0,9 l). Opróżnianie pojemnika jest banalnie proste, odsunięcie charakterystycznej zapadki w kolorze błyszczącej miedzi pozwala wyjąć pojemnik z odkurzacza. Następnie
wystarczy wyjąć delikatnie zestaw filtrów i wysypać zawartość pojemnika
do kosza na śmieci. Jeżeli macie kłopot z alergią, najlepiej od razu wysypać
zawartość do worka i worek wynieść do śmietnika. Sam odkurzacz ma wielostopniową filtrację, dzięki czemu jest to sprzęt bezpieczny dla alergików.
Wewnątrz chromowanego filtra cyklonowego jest jeszcze zmywalny filtr
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Easy Wash. Można go myć pod bieżącą wodą, trzeba jedynie pamiętać,
by przed ponownym zamocowaniem w pojemniku na kurz i odkurzaczu
odczekać do pełnego wyschnięcia filtra (producent zaleca dobę oczekiwania). Bardzo łatwo oczyścimy też turboszczotkę, wyjęcie obrotowego elementu to kwestia otwarcia zawleczki z boku obudowy tego akcesorium.
Podsumowując, zwykle od odkurzacza oczekujemy wydajności, skuteczności i funkcjonalności. Tefal nie tylko te oczekiwania spełnia, ale model
Xforce flex 15.60 udowadnia, że nieobca francuskim projektantom jest
sztuka eleganckiego wzornictwa przemysłowego, co w połączeniu z przemyślaną i wygodną w obsłudze konstrukcją, bardzo dużą mocą w tym segmencie produktów i wydajnym akumulatorem pozwala wybrać ten sprzęt
jako podstawowy odkurzacz w domu. Sprzęt jest dostępny w wielu popularnych sieciach ze sprzętem RTV/AGD, kosztuje 2699 zł. Przypominam, że
do 17 sierpnia 2022 opcjonalną nakładkę mopującą otrzymamy gratis.
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Smart Home zasilany energią słoneczną?
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Somfy przedstawia Oximo Solar io – innowacyjny napęd
solarny do rolet zewnętrznych
Rynek produktów zasilanych zieloną energią nieustannie się rozwija. Marka
Somfy wprowadza do sprzedaży nowe urządzenie – Oximo Solar io, czyli
zestaw napędowy do rolet zewnętrznych, który zasilany jest światłem
dziennym. Działa on jak tradycyjny, elektryczny napęd smart, jednocześnie
zapewniając prostotę i intuicyjność obsługi. Sprawdzi się w obiektach
nowo budowanych i modernizowanych, gdyż jego montaż nie wymaga
kucia ścian czy niszczenia wystroju pomieszczeń.
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Oximo Solar io od Somfy to innowacyjne urządzenie stworzone z myślą
o ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu w domu. Nowy napęd do rolet zewnętrznych wykorzystuje
do działania światło dzienne, co oznacza bardziej zrównoważony sposób
korzystania z dobrodziejstw technologicznych. Jak pokazują wyniki badania
przeprowadzonego na zlecenie Somfy, ponad 60% ankietowanych jest zainteresowanych zakupem napędu solarnego do rolet (Badanie Rynek osłon
zewnętrznych w Polsce). Zautomatyzowane osłony okienne zewnętrzne
latem chronią dom przed przegrzaniem, a zimą zapobiegają utracie ciepła.
Racjonalne korzystanie z energii i oszczędzanie na stałych kosztach domowych to główne korzyści ze stosowania rozwiązań Smart Home na co dzień.

Sprawne zasilanie w pochmurne dni
Oximo Solar io do prawidłowego działania nie wymaga wystawienia
na pełne słońce. Zestaw składa się z napędu, akumulatora i panelu
słonecznego. Zastosowana technologia pozwala na efektywne wykorzystanie światła dziennego i kumulowanie energii, dzięki czemu urządzenie będzie działać sprawnie również w pochmurne dni czy w nocy.
Jedno doładowanie akumulatora wystarcza aż na 45 dni użytkowania
bez dostępu do słońca, przy standardowym zamykaniu i otwieraniu
rolet dwa razy dziennie. Jeśli jednak przyszły użytkownik chciałby się
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upewnić, czy Oximo Solar io to odpowiednie rozwiązanie, może to
sprawdzić, korzystając z aplikacji Solar by Somfy. Test można przeprowadzić w trzech prostych krokach za pomocą własnego smartfona.
– W ostatnich latach obserwujemy rosnącą troskę o dobro środowiska i rozwój
tzw. zielonej energii w każdym aspekcie życia. To przekłada się też na zmiany
w naszych domach. Dla naszych klientów coraz większe znaczenie mają kwestie innowacyjności i ekologii. Zgodnie z globalnym ekoprogramem Somfy Act
for Green nasze produkty tworzymy w taki sposób, by ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do sprzedaży rozwiązania solarnego Oximo Solar io – mówi Marcin Kubiszak, dyrektor
marketingu Somfy Polska.

Wygodne sterowanie
Obsługa nowych, ekologicznych rozwiązań jest

Obsługa nowych, ekologicznych rozwiązań jest

intuicyjna i przyjazna użytkownikom – sterowanie
roletami zewnętrznymi z napędami Oximo Solar
io jest równie proste, jak zarządzanie klasycznymi

intuicyjna i przyjazna użyt-

smart roletami. Do wyboru są trzy możliwości.

kownikom – sterowanie

Pierwszą z nich jest bezprzewodowy przełącznik

roletami zewnętrznymi
z napędami Oximo Solar

Smoove io, który wystarczy przykleić w dowolnie
wybranym miejscu i otwierać oraz zamykać roletę.
Drugą – pilot do zdalnego sterowania urządzeniami

io jest równie proste, jak

Smart Home. Trzecim rozwiązaniem jest połączenie

zarządzanie klasycznymi

rolety z napędem Oximo Solar io z centralą Smar-

smart roletami.

tHome TaHoma switch.
– Ekosystem Smart Home wprowadza do naszego
najbliższego otoczenia szereg udogodnień, które
każda osoba może dopasować do swoich potrzeb.

Klienci doceniają zarazem możliwość dodawania kolejnych rozwiązań
usprawniających codzienne życie. Do urządzeń, które już posiadamy,
możemy dołączyć również Oximo Solar io, dzięki czemu będziemy mogli np.
stworzyć scenariusz, w którym rolety automatycznie się zamkną, a światła
włączą. Trzy różne sposoby sterowania napędem sprawiają, że każdy użytkownik odnajdzie coś dla siebie – komentuje Marcin Kubiszak, dyrektor
marketingu Somfy Polska.
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Uniwersalne rozwiązanie
Napęd Oximo Solar pasuje do każdego rodzaju rolety zewnętrznej.
Jest zasilany światłem dziennym, dlatego też nie potrzebuje żadnego
dodatkowego okablowania. Dzięki temu nie trzeba zastanawiać się nad
sposobem ukrycia przewodów ani również kuć ścian, by doprowadzić
zasilanie, narażając się na dodatkowe koszty remontu. Można go zatem
zainstalować w dowolnym momencie – przy budowie nowego domu lub
podczas remontu. Na brak okablowania jako zaletę solarnych rozwiązań
automatyki domowej wskazuje prawie 90% ankietowanych Polaków
(Badanie Rynek osłon zewnętrznych w Polsce). Co więcej, podczas montażu użytkownik nawet nie musi być w domu. Ponieważ panel montuje
się na zewnątrz, wystarczy zlecić to zadanie monterowi i w spokoju zająć
się swoimi sprawami.
Solarny napęd do rolet to przełom w zasilaniu urządzeń Smart Home. Może
być świetnym dopełnieniem istniejącego już ekosystemu, ale równie dobrze
sprawdzi się jako osobne, niezależne urządzenie.
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Hej, Siri, podlej ogródek!
Recenzja Yardian Pro
Gdzie jest granica Smart Home? W moim przypadku takiej nie ma, choć
jeszcze wiele udogodnień przede mną. Faktycznie jednak niektóre
elementy IoT/Smart Home niekoniecznie mają sens. Inne natomiast
zmieniają nasze życie, codzienność, przekładają się na oszczędności. Tak
jest w przypadku Yardian Pro – inteligentnego sterownika do systemu
nawadniania ogrodu zgodnego z Apple HomeKit.
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Podlewanie ogrodu czy utrzymywanie przystrzyżonego trawnika staje się
obecnie sprawą newralgiczną i kontrowersyjną. Niemniej jest to coś, na
czym wielu osobom zależy. A jeśli już podlewać, to warto to robić w sposób
wygodny, komfortowy. I tu pojawia się Yardian Pro.
Systemy nawadniania ogrodów są różne, ale ich konstrukcja co do zasady
jest prosta i opiera się na elektrozaworach i ciśnieniu wody. Oprócz samej
instalacji rozłożonej po całym ogrodzie potrzebujemy też sterownika. I takim
sterownikiem jest właśnie Yardian Pro. Możemy go kupić zarówno na etapie
tworzenia swojej instalacji i dobrać komponenty pod niego, jak i wymienić
nasz aktualny sterownik niebędący smart właśnie na taki. To może być sprzęt
sprzed 5, 10 czy nawet 20 lat i szybko oraz stosunkowo tanio jesteśmy go
w stanie zaktualizować, a tym samym sprawić, że nasze nawadnianie ogrodu
stanie się smart i jeszcze bardziej komfortowe.
W moim przypadku wymieniłem sterownik RainBird RZX właśnie na Yardian Pro od Aeon Matrix. Możecie go kupić na niemieckim Amazon za 199,99
EUR za wariant 8-strefowy i za 225,99 EUR za wersję 12-strefową. W moim
przypadku przejście z jednego na drugi sterownik zajęło dokładnie 7 minut
i to tylko dlatego, że nie wykręcałem śrubek przytrzymujących przewody
w swoim starym sterowniku wkrętarką. Wystarczyło przepiąć przewody
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(w moim przypadku był to komplet pięciu przewodów od pięciu stref, należało podłączyć do zasilania centralkę, powiesić w miejscu starej i już). Reszta
to konfiguracja w aplikacji.
Ukłon w stronę Aeon Matrix za to, że choć mamy do czynienia z niewielkim
brandem, skupionym na jednym produkcie, to zarówno instrukcja obsługi
dostępna online, jak i aplikacja, są spolszczone. Może tłumaczenie nie jest
wybitne, ale czytelne i pozwoli też w pełni korzystać z aplikacji osobom mniej
biegłym w językach obcych. Sama podstawowa konfiguracja urządzenia jest
banalnie prosta. Kluczowe wydaje się jedynie dobranie stacji meteorologicznej w pobliżu, jeśli nie będziemy używać jakiegoś czujnika deszczu z naszego
ogrodu wpiętego w system lub zintegrowanego choćby z HomeKitem.
Natomiast w aplikacji Yardian możemy naprawdę poszaleć z konfiguracją
naszego systemu nawadniania. Wybrać rodzaje dysz, dopasować rodzaj gleby
i tego, co nawadniamy w każdej ze stref, ustawić kąty nachylenia, zapotrzebowanie na wodę itd. Wszystko po to, aby następie móc wybrać program
podlewania smart dopasowany stricte do tego, co mamy w ogrodzie i jakie są
warunki atmosferyczne.
Dzięki temu o kwestii podlewania możemy już raz na zawsze zapomnieć
(poza zakręceniem zaworów na zimę i wyłączeniem podlewania w tym czasie).
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Wszystko dzieje się automagicznie, bez naszej ingerencji, w sposób dostosowany do pogody, do naszego ogrodu, aktualnej pory roku, pory wegetacji
roślin itd. W efekcie powinno udać nam się oszczędzać wodę w momencie,
gdy pada lub zaraz będzie padać (bo sam czujnik deszczu czy wilgotności nie
jest w stanie przewidzieć pogody, może jedynie działać wstecz).
Oprócz inteligentnego nawadniania Yardian Pro oferuje również ręczne tryby,
pozwalające w zgodzie z własnymi preferencjami dostosować nawadnianie
ogrodu z pominięciem części lub wszystkich funkcji smart. To sprawia, że jest
to już zwykły system sterowania nawadnianiem, ale jednak z kontrolą przez
telefon, co też ma swoje atuty.
Wreszcie Yardian Pro oferuje integracje z asystentem Google i Amazon Alexa,
a przede wszystkim Apple HomeKit. Tak, system nawadniania wreszcie może
być widoczny w naszej aplikacji Dom. Przy czym, co ciekawe, nie jesteśmy
w stanie tworzyć automatyzacji związanych z podlewaniem przez tę aplikację. Domyślnie widzimy, że sterowanie nawadnianiem odbywa się w ramach
harmonogramu ustawionego w aplikacji Yardian. Możemy jednak uruchomić
pojedyncze sekcje ręcznie lub całość i korzystać z tego w ramach komend Siri.

HOMEKIT+SOMFY

139

W moim przypadku przejście na Yardian Pro to rozwiązanie problemów
pierwszego świata. Wcześniej musiałem iść do kotłowni, odpalić nawadnianie
i za parę dni je wyłączyć, bo akurat padało albo miało padać. Często w efekcie podlewanie działało i tak wtedy, gdy spadło nieco deszczu lub też zostało
przeze mnie włączone o parę dni za późno i trawa zaczęła już przysychać. Nie
świadczy to może najlepiej o mnie, jest to przejaw lenistwa czy niedopilnowania. Natomiast Yardain Pro sprowadza się albo do pójścia zupełnie na łatwiznę
i zdania się na pełną automatyzację, albo przenosi te przyciski z kotłowni po
prostu na kanapę. A przecież i tak system nawadniania jest już znaczącym
udogodnieniem względem chodzenia z wężem itd. Co kto lubi, kto jakie ma
preferencje i jak bardzo ceni sobie tę wygodę, a może i nawet próżność.
Dla mnie Yardian Pro to rozwiązanie, którego potrzebowałem. To dopełnienie
mojego domu i ogrodu w wersji smart. Oczywiście jest jeszcze kilka elementów na przyszłość, ale to właśnie kolejny element tej układanki. Zdecydowanie
warty rozważenia i biorąc pod uwagę cenę, także względem innych elementów smart, to jest to sprzęt godny rekomendacji.
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Laserowa perfekcja w kinie domowym
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Sony VPL-XW7000ES
to marzenie kinomana

Sony VPL-XW7000ES to najnowszy projektor do kina domowego
od japońskiego producenta Kina Domowego przez duże K. Jeśli
marzą Wam się seanse w domu, to właśnie Sony VPL-XW7000ES jest
ucieleśnieniem tych marzeń. To wyjątkowy projektor, który za sprawą
swojego laserowego źródła światła nieco zmienia reguły.
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Projektory wracają do gry. Ktoś powie, że nigdy nie umarły i to prawda. Ale
był moment w historii, gdy nie były w stanie zaoferować adekwatnej jakości
względem dostępnych i coraz tańszych dużych telewizorów, ponieważ nie
były w stanie dostarczyć obrazu w 4K HDR. To się zmieniło, choć wciąż trzeba
liczyć się z wysokimi kosztami, aby te efekty dostarczyć. Projektor za 4–5,
a nawet 10 tys. zł nam takiej wysokiej jakości obrazu nie dostarczy. Dopiero
najnowsze laserowe projektory Sony to poziom klasy światowej. Przebijający
to, co zobaczymy na wielu telewizorach i co tak bardzo istotne – w większości sal kinowych w kraju. Projektor Sony VPL-XW7000ES to zupełnie inny
wymiar rozrywki pod każdym względem i warto mieć to w głowie. Warto też,
marząc o kinie w domu i dysponując odpowiednim budżetem, tak konfigurować swoje wnętrza, aby móc zainwestować w ten system.
Zacznijmy od początku, czyli tego, jak Sony VPL-XW7000ES prezentuje się
na papierze:
• jest to projektor 4K wykonany w technologii wyświetlania SXRD (zdecydowanie wyprzedzającej to, co oferuje 3LCD i DLP),
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• mamy tu natywną rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli,
• obiektyw tego projektora ma elektryczną regulację zarówno ostrości,
powiększenia, jak i osi obiektywu!,
• źródłem światła jest laser i luminofor (żywotność znacząco przekraczająca projektory lampowe i nietracąca na jasności z biegiem lat),
• natężenie światła to 3200 lumenów,
• niemal nieograniczony współczynnik kontrastu,
• projektor ma 2 wejścia HDMI HDCP 2.3 (nie jest to jednak gamingowe
HDMI 2.1 i jesteśmy ograniczeni do 120 Hz),
• procesor obrazu to X1 Ultimate for projector (czyli specjalny, zaawansowany procesor, opracowany przez Sony Pro),
• poziom głośności to 26 decybeli,
• pobór mocy sięga do 420 W,
• projektor waży 14 kg,
• ma wymiary 46 × 21 × 51 cm,
• w kartonie znajdziemy pilota RM-PJ24, przykrywę obiektywu, przewód
zasilający oraz baterię do pilota.

Seanse takie, jak w Hollywood
Gdy uruchomimy Sony VPL-XW7000ES i zaczniemy oglądać film, najlepiej z płyty UHD Blu-ray, ale też treści z Apple TV 4K, to zanurzymy się
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w prawdziwym świecie kina na wielkim ekranie. To, co oferuje nam Sony VPL-XW7000ES,
jest nie tylko zjawiskowe, ale wspaniałe. Jeśli
lubisz filmy, kochasz kino i na przykład do
tej pory nie zetknąłeś się z ostatnią generacją projektorów Sony, ekranami micro LED
czy dużymi telewizorami OLED, to, co tu
zobaczysz, spowoduje u Ciebie opad szczęki.
Naprawdę, gdy wszedłem do salonu HCX
Cinema w Warszawie, gdzie miałem okazję
w profesjonalnej kameralnej sali do kina
domowego obejrzeć scenę otwierająca „Szybkich i wściekłych 9”, to byłem oszołomiony.
Kontrast, kolory, detale, błyski chromu, promienie słońca i to wszystko na gigantycznym
ekranie. Coś takiego może uzyskamy w 2–3
salach kinowych w Polsce, a żaden telewizor nie jest w stanie nam dostarczyć takiej
wielkości ekranu, zwłaszcza o prawdziwych
kinowych proporcjach 21:9. Później puściłem
jeszcze kilka materiałów wideo i to wszystko
wyglądało bajecznie.
Sony VPL-XW7000ES jest wybitnie jasny, ma
świetne pokrycie barw i potrafi bawić się
w HDR. To jest właśnie jedno z największych
wyzwań w świecie projektorów. W przypadku telewizorów OLED każdy piksel świeci
oddzielnie. W telewizorach LCD/mini LED itd.
mamy strefy lokalnego wygaszania i procesor
nimi steruje, zapalając jaśniej czy ciemniej.
W przypadku projektora, gdzie obraz jest
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wyświetlany przez obiektyw, uzyskanie jasnych elementów nie jest takie
oczywiste. A jednak tu się to udaje w sposób atrakcyjny dla oka, rzeczywisty i porywający. Naprawdę, płomienie ognia, blaski słońca, pierścień
we „Władcy Pierścieni” – te wszystkie rzeczy wyglądają tak, jak na HDR
przystało. Na pewno będą to inne doświadczenia niż na telewizorze, ale
przebijające efekty z 90% telewizorów, a przez rozmiar ekranu – doświadczenia kinowe bijące wszystko, co do tej pory mieliście okazję widzieć. Kin
z HDR na świecie jest naprawdę niewiele, w Polsce na przykład nie mamy
żadnego Dolby Cinema.

Sony VPL-XW7000ES może dużo
Za ten najnowszy high-endowy (choć w ofercie Sony wcale nie flagowy)
projektor trzeba zapłacić około 70 tys. zł. To jasno pokazuje, z jakiego typu
produktem mamy do czynienia, jakiej klasy to sprzęt. Ale pamiętajmy też,
że 100-calowy telewizor, a właściwie monitor Sony FW-100BZ40J, wyceniany jest na 60 tys. zł, a inne telewizory, które mogłyby z takim projektorem konkurować, wyceniane są na setki tysięcy złotych. Wszystko zależy,
co chcemy osiągnąć, jak chcemy korzystać i na co możemy sobie pozwolić.
Tak, to nie jest sprzęt dla każdego.
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Natomiast Sony VPL-XW7000ES ma kilka niepodważalnych atutów, choćby
na tle swojego mniejszego brata, Sony VPL-XW5000ES. To przede wszystkim ta bardzo wysoka jasność na poziomie 3200 lumenów, pozwalająca od
czasu do czasu przy dobrze dobranym ekranie cieszyć się obrazem także
w dzień (choć to projektor stworzony z myślą o kinowych warunkach),
oraz wspomnianym HDR-em. Robotę robi tu elektroniczne ustawienie
ostrości, powiększenia i możliwość zmiany osi obiektywu. W efekcie nie
tylko możemy cieszyć się jednym gotowym ustawieniem i nie martwić się
o kwestię dostępu do samego projektora, gdy na przykład mamy go na
windzie z sufitu podwieszanego. Możemy też jednym przyciskiem zmieniać
proporcje ekranu i właśnie mieć dostęp do ekranu 21:9 oraz proporcji 16:9,
w zależności od seansu, potrzeb i sytuacji. Wreszcie laserowe źródło światła
daje przewagę w serwisie i żywotności względem klasycznych lamp. Choć
martwienie się o żywotność lampy przez wiele osób jest często mocno
eksploatowanym tematem w świecie projektorów, to problem ten istnieje
i rzeczywiście może rzutować na koszty i czas działania naszej inwestycji
w rozrywkę. Laserowe źródło światła pozwala o tym zapomnieć i spokojnie
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cieszyć się projekcją, aż do czasu, gdy podejmiemy decyzję o przejściu na
kolejną technologię za dekadę czy nawet później.

Projektor to tylko składowa projektu Kino
Domowe
To bardzo ważne, aby pamiętać, że na zakupie samego projektora się nie
kończy. Kiedy miałem propozycję testów Sony VPL-XW7000ES, to mogłem
ten sprzęt testować w domu, ale zdecydowałem się wybrać do warszawskiego salonu HCX Cinema, aby móc sprawdzić go w takich warunkach,
w jakich rzeczywiście się go używa. Nie mam u siebie odpowiedniego
ekranu, cały sprzęt audio mam w salonie, gdzie nie uzyskam pełnego
zaciemnienia w ciągu dnia. Więc możliwości stworzenia sobie takich
warunków, aby w pełni korzystać z XW7000ES, nie są łatwe do uzyskania.
Natomiast jeśli się je spełni, to zyskujemy coś niepowtarzalnego, coś, co
będzie cieszyć nas, naszych bliskich, znajomych itd.
VPL-XW7000ES to sprzęt najwyższej klasy, światowej klasy. Dlatego potrzebujemy do niego też odpowiedniego ekranu, dobrego odtwarzacza UHD
Blu-ray, urządzenia typu Apple TV 4K, systemu audio, biblioteki płyt 4K,
zaciemnienia pomieszczenia itd.
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Zrób sobie kino, na jakie
zasługujesz
W iMagazine piszemy o produktach dla
różnych grup docelowych. Cieszę się, że
mamy czytelników, do których trafiają
takie produkty jak VPL-XW7000ES. Segment premium AV w Polsce się rozwija
i jest coraz więcej osób, które mogą
sobie na to pozwolić lub po prostu
wreszcie decydują się na taki format
rozrywki w swoim domu. Jeśli masz miejsce w salonie, specjalne pomieszczenie,
budżet i marzy Ci się 120-, 150-calowy
kinowy ekran o fenomenalnej jakości, to
Sony VPL-XW7000ES jest najnowocześniejszym rozwiązaniem, które pozwala
naprawdę poczuć się jak na najlepszym
kinowym seansie.
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Zjawiskowy QD-OLED

– recenzja Samsunga QE55S95B
Samsung QD-OLED już jest w sprzedaży! To wyjątkowy moment na
rynku telewizorów, swoisty przełom, a raczej zawirowanie w stabilnym
segmencie ekranów OLED.
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Samsung QE55S95B był już u mnie w domu, korzystałem z tego nowego
OLED-a i mogę Wam zdradzić, że to fenomenalny telewizor, który przełamuje dotychczasowe ograniczenia w swojej kategorii. Oto powody:

Nigdy nie wchodzi się do takiej samej rzeki – czyli druga
przygoda Samsunga z telewizorami OLED

W 2007 roku zadebiutował Sony XEL-1. Pierwszy dostępny w sprzedaży
telewizor OLED kosztował ponad 10 tysięcy PLN i miał zawrotne 11 cali.
Na kolejne telewizory z organiczną matrycą trzeba było czekać aż do
2012 roku. Wtedy swoje duże telewizory OLED zaprezentowały firmy
LG i Samsung. Model ES9500 zadebiutował na targach CES w Las Vegas.
Ekran robił niesamowite wrażenie i miałem okazję zobaczyć go wtedy
po raz pierwszy. W 2012 roku telewizory 55-calowe były czymś wyjątkowym i wszystkie ekrany były Full HD. Telewizor OLED Samsunga w bardzo
ograniczonej globalnej dystrybucji trafił do sprzedaży jesienią 2012 roku
i po paru tygodniach na rynku został wycofany. Choć osoby, które miały
okazję go użytkować, testować, zachwycały się jego parametrami – odcieniami bieli czy płynnością ruchu – na długo o tym można było zapomnieć w telewizorach OLED. Telewizor OLED LG trafił do Polski w grudniu
2012 roku, Full HD, 55 cali za 39 tysięcy PLN. Obecnie 60 HZ ekran 4K 55 cali
OLED LG A1 można nabyć bez szczególnej promocji za 3799 PLN. To dobitnie pokazuje, jak mocno ewoluowała technologia i jak masowa się stała.
Samsung na dekadę zaprzestał sprzedaży telewizorów OLED, ale oczywiście dział badań i rozwoju w Samsung Display nie próżnował. W tym czasie
LG Display, spółka zależna od LG Electronics, rozwijała gamę paneli organicznych i sprzedawała je firmom trzecim. Obecnie na rynku mamy kilkadziesiąt modeli telewizorów OLED pod około 20 brandami, ale matryce
pochodzą właśnie od LG Display.
Warto jednak zwrócić uwagę na to, że rynek telewizorów OLED jest
dopiero na ścieżce zwyżkowej. W 2021 roku sprzedano 213 mln przeróżnych
telewizorów. Tylko 6,5 mln sztuk to były telewizory OLED. Jednocześnie
rok do roku ekrany OLED urosły w 2021 roku o 80%. To dane od firmy
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analitycznej Omdia. Szacuje się, że w tym roku sprzedaż telewizorów OLED
przekroczy 8 mln.
I tu wchodzi QD-OLED od Samsung Display. Już na starcie matryca trafia
nie tylko do jedynego telewizora OLED Samsunga, ale też do flagowego
modelu Sony 2022 – A95K. Gra dopiero się zaczyna.

Samsung QD-OLED QE55S95B z perspektywy rynku
Zanim przejdę do kwestii jakościowych, designerskich i wszystkich innych
detali, pozostanę przy odniesieniach do rynku i sytuacji w świecie telewizorów. To wszystko pozwala lepiej zrozumieć, gdzie ulokowany jest telewizor Samsung OLED.
Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, jak bogate jest obecne portfolio
telewizorów Samsung:
• budżetowe, proste telewizory Crystal UHD (które wciąż oferują system
Tizen, taki sam jak w topowych modelach czy niezły upscaling treści),
• telewizory QLED (modele ze średniej półki z szeroką paletą barw),
• telewizory Neo QLED (modele z zaawansowanym podświetlaniem mini LED),
• telewizory Excellence Line (telewizory z mini LED, ale dodatkowo wyposażone w 8K, najwyższa półka),
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• telewizory lifestyle’owe (ekrany takie jak
The Frame, The Serif czy ogrodowy The
Tarrace),
• telewizory/projektory (The Premiere i The
Freestyle),
• telewizory micro LED (najnowsza technologia samoemisyjna, dla olbrzymich ekranów,
na razie horrendalnie droga, ale taki telewizor 110-calowy można sobie zamówić),
• i wreszcie wspomniany QD-OLED.
Mamy trzy technologie – LCD, OLED, micro
LED, w tym całą gamę różnorodnych ekranów, jeśli do tego dodamy jeszcze smart
monitory, to wychodzi na to, że każdy jest
w stanie znaleźć sobie coś z oferty Samsunga,
od 27 cali do 110 cali, w cenie zaczynającej
się od 849 PLN (UE32T4002) do ponad 300
tysięcy PLN za ekran micro LED. QD-OLED
jest tu więc uzupełnieniem line upu, takim
podkreśleniem, że Samsung oferuje ekrany
w każdej obecnie użytkowanej technologii
i jeśli szukasz telewizora dla siebie, to znajdziesz go właśnie u Samsunga. Myślę, że takie
holistyczne podejście zaowocuje dalszym
utrzymaniem pozycji lidera na rynku, którą
producent dzierży nieprzerwanie od 15 lat.
55-calowy QE55S95B wyceniany jest obecnie na 10 999 PLN (ale część sklepów oferuje go już o 1500 PLN taniej). Większy
wariant to wydatek 14 999 PLN; większy,
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czyli 65-calowy. Na razie QD-OLED w telewizorach to tylko te dwa rozmiary. Jego bezpośredni konkurent oparty na takiej samej matrycy, Sony
A95K, wyceniany jest na 13 300 PLN za wersję 55-calową i 17 500 PLN
za wariant 65-calowy. Pamiętajmy o tym, że Sony
pozycjonuje się nieco wyżej, a oprócz matrycy
należy też porównywać działanie procesora, walory
dźwiękowe, estetyczne czy system Smart TV. Część

Mamy trzy technologie
– LCD, OLED, micro LED,
w tym całą gamę różno-

rzeczy można porównywać obiektywnie, a wiele
elementów jest subiektywnych, choćby sympatie
do marki i doświadczenia z nimi związane.

rodnych ekranów, jeśli do

QE55S95B należy też porównywać bezpośrednio do

tego dodamy jeszcze smart

flagowych telewizorów OLED z matrycami dostarcza-

monitory, to wychodzi na to,
że każdy jest w stanie znaleźć sobie coś z oferty Samsunga, od 27 cali do 110 cali,
w cenie zaczynającej się od
849 PLN (UE32T4002) do
ponad 300 tysięcy PLN za
ekran micro LED.

nymi od LG Display. To LG OLED G2, który dostępny
jest jedynie w wariancie 65-calowym lub większym
i kosztuje oficjalnie 14 999 PLN, choć już można go
upolować taniej; jeden sklep oferuje go nawet za 11
799 PLN. Tegorocznych modeli Philipsa w sprzedaży
jeszcze nie ma (będą zapowiedziane dopiero we
wrześniu), a dystrybucja ekranów Panasonic w Polsce
jest wątpliwa (zeszłoroczny model JZ200E wyceniany
jest na 11 899 PLN). W skrócie: na start OLED Samsunga wyceniany jest na równi z flagowym modelem
OLED od LG. Tanio nie jest, ale jak na debiut technologii i bieżące zawirowania, zarówno logistyczno/
produkcyjne, jak i walutowo/inflacyjne, jest to racjonalnie umotywowane.

Samsung QD-OLED – slim, jak na OLED-a przystało
Karton tego telewizora Samsung, jak i każdego innego z tegorocznej oferty,
absolutnie nie zwiastuje nam obcowania z jakimś ekskluzywnym, wyszukanym produktem. Jest to zwykły beżowy karton z kilkoma drobnymi napisami, pozwalającymi przedstawić podstawowe dane o produkcie. Ma to być
podejście eko Samsunga i rzeczywiście takie kartony są łatwiejsze w recyklingu. Na pewno są też tańsze w produkcji. Myślę, że kluczowe jest to, że
w przypadku telewizorów doświadczenie z użytkowania zaczyna się od
momentu kliknięcia przycisku na pilocie, a nie od chwili wyjęcia z pudełka.
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To nie jest smartfon ani samochód, aby emocje towarzyszyły nam
w momencie pierwszego wzięcia do ręki czy też pociągnięcia za klamkę.
To, czego mi zabrakło w konstrukcji QD-OLED, to „jednego, prawie niewidocznego przewodu” – ten znajdziemy w Neo QLED QN95B i Excellent Line
QN900B oraz The Frame LS03B. Dzięki OneConnect można łatwo dostać
się do złącz i elegancko kreować przestrzeń we wnętrzu, ponieważ nie
ograniczają nas podłączenia do telewizora. To przewaga konkurencyjna
Samsunga, której niestety zabrakło w tym pierwszym OLED-zie. Mamy
zwykły przewód zasilający i z tyłu umieszczone złącza. Mam nadzieję, że
jeśli Samsung zacznie szeroko oferować OLED-y, to doczekamy się niebanalnych konstrukcji z wykorzystaniem technologii One Connect. Obecna
generacja telewizorów QD-OLED Samsung zachęca, aby ten telewizor
nie wisiał na ścianie (choć standard VESA oczywiście jest dostępny), ale
był ustawiony na szafce w salonie. Myślę, że w przypadku telewizorów
55- i 65-calowych rzeczywiście taka lokacja jest dobra ze względu na
przybliżenie telewizora do kanapy. Przede wszystkim tutaj jednak można
podziwiać niezwykłą smukłość panelu, delikatne odchylenie ekranu do
tyłu i wrażenie telewizora wiszącego w powietrzu za sprawą niemal monolitycznej centralnej podstawy. Jest to iście OLED-owy design, pokazujący,
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jak smukłe wyświetlacze pozwala tworzyć ta technologia organiczna. Samsung określa to mianem „laserowego designu”, czyli takiego, jakby profil
urządzenia został wycięty laserem.
Zwieńczeniem kwestii estetycznych jest pilot – One Remote w swej najnowszej iteracji. Minimalistyczne piloty Samsunga mają jedynego konkurenta w postaci Siri Remote. W świecie samych odbiorników równych sobie
nie mają. To przemyślana konstrukcja oczywiście ze sponsorowanymi przyciskami na dole przenoszącymi nas do Disney+, Netflix i Amazon Prime
Video. Na spodzie znajdziemy port USB-C do ładowania, na tylnej obudowie panel solarny również do zasilania kontrolera promieniami słońca.
Generalnie nie powinniśmy się więc martwić o jego ładowanie kiedykolwiek, wystarczy, że od czasu do czasu położymy go na pleckach.

Zjawiskowy obraz, na który czekano
Najważniejsze pytanie w kwestii QD-OLED (Samsung QE55S95B) jest
związane z jakością obrazu. Ta jest taka jak w śródtytule tego tekstu – zjawiskowa. Ekran Samsunga zachwyca, cieszy oczy, można powiedzieć, że
poraża jasnością, a jednocześnie czernią. Wszystko tu zagrało tak, jak
powinno, aż szok, że mowa o pierwszej generacji urządzenia. Samsung
wszedł w temat telewizorów OLED tak, by od razu zdetronizować rywali.
W tym roku rywal jest tylko jeden, Sony A95K, oparty o tę samą matrycę
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i to, który telewizor będzie dla Was lepszy, to kwestia niuansów wynikających ze specyfiki przetwarzania obrazu przez procesory oraz kwestie designu, Smart TV czy marki.
To, co S95B od Samsunga robi z kolorami, to, co oferuje w trybie HDR, jest
po prostu bajeczne. Ten telewizor ocieka prawdziwą feerią barw. Seanse na
Disney+ czy Apple TV+ to kolorowa bajka. I jednego tylko mi żal, że mamy
do czynienia jedynie z 55- lub 65-calowym ekranem. Taki 80-calowiec
w salonie w tej nowej technologii by mi się marzył.
Warto generalnie pobawić się nieco parametrami obrazu i dostosować pod
siebie poziom jasności – jest naprawdę jasno. Oczywiście sam rekomenduję tryb Filmaker Mode (najbliższy referencyjnemu). Wydając taką kwotę
na telewizor, warto też pomyśleć o profesjonalnej kalibracji. To sprzęt,
który właśnie po takich zabiegach potrafi w pełni pokazać pazury.
Moje empiryczne doświadczenia z Samsung QD-OLED QE55S95B warto zestawić z pomiarami w recenzji tego telewizora z HDTVPolska. To, nad czym ja się
zachwycam, Maciej Koper zmierzył i jest adekwatne do moich odczuć. I to
jest najlepsze w S95B, że ten telewizor spełnia się nie tylko na papierze (a na
przestrzeni ostatnich lat było kilka takich ekranów), ale też w codziennym
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użytkowaniu. Dalej OLED, nawet QD-OLED lepiej wypada w nocy w kinowych
seansach, ale ten telewizor w dzień można użytkować i śmiało należy postawić go w salonie. Jasność w SDR sięga tu ponad 500 nitów. To jest to, na co
OLED czekał. Mamy tu też doskonałą płynność, matryca ma 144 Hz, co można
wykorzystać w grach na konsolach (1440 p) i komputerze (4K).
Pozostaje jeszcze jednak kwestia. Czy OLED Samsunga się wypala? Tak
samo, jak każdy inny OLED – jeśli się uprzemy, to jesteśmy w stanie sprawić, że nasz świeżo zakupiony OLED zyska powidoki. Jeśli wyłączymy
wszystkie funkcje konserwujące panel, ustawimy maksymalną jasność
i włączymy TVP INFO/TVN24 i będziemy jeszcze bawić się zasilaniem,
to takie ryzyko faktycznie istnieje. Natomiast Samsung dostarczył wiele
mechanizmów mających temu zapobiec. OLED-y jako takie mogą się
wypalać, ale w 2022 roku OLED Philipsa, LG, Sony czy Samsunga nie wypali
się bez naszego umyślnego (lub wręcz bezmyślnego) działania.
W czym QD-OLED Samsunga jest lepszy od innych ekranów z matrycą organiczną? Jak to wygląda w taki zestawieniu i w empirycznym odbiorze? Przede
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wszystkim jasność jest zauważalnie wyższa,
poza tym kolory są znacznie bardziej nasycone
(w trybach innych niż Filmaker Mode wręcz
przesycone i jak z treści demo), efekty HDR
i materiał HDR jest zjawiskowy i robi wielkie
wrażenie, biel jest czystsza, nieco lepsze jest
też oglądanie pod kątem (aczkolwiek wciąż
uważam, że nie jest to istotne i warto po prostu
siedzieć na wprost telewizora i dobrać ekran
i uchwyt adekwatnie do wielkości pomieszczenia i lokacji, w których oglądamy). W czym
wypada gorzej? W cenie. W czym jest gorszy
od Neo QLED? W dostępności rozmiarów.

Dolby Atmos – który jak zawsze
czeka na soundbar
Tegoroczne telewizory Samsung wspierają
Dolby Atmos. Wreszcie. I to by było na tyle
z mojego komentarza bezpośrednio do
dźwięku telewizora Samsung QE55S95B. Ten
dźwięk jest dobry, nawet udaje się wykrzesać bas. Natomiast taki telewizor powinien
być doposażony w zewnętrzny system audio.
Warto pomyśleć o systemie kina domowego
w oparciu minimum o soundbar.
Natomiast istotne jest to, że Samsung ma tu
jedno kluczowe rozwiązanie – bezprzewodowe wysyłanie dźwięku Dolby Atmos do
soundbarów Samsung oraz wykorzystanie
głośników telewizora Samsung w duecie
z tym soundbarem pod szyldem technologii
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Q-Symphony. Działa to dobrze i warto mieć
to na uwadze, gdy budujemy nasz system
audiowizualny od podstaw.

Tizen 2022 – można go polubić
Samsung QE55S95B, podobnie jak inne telewizory koreańskiego producenta z tego roku
modelowego, zyskał zupełnie nowy interfejs
platformy Smart TV. Przyznam się, że testując
wcześniej nowego matowego The Frame’a,
podchodziłem do tego wyglądu i działania
nieco sceptycznie. Minęły prawie trzy miesiące i sytuacja wygląda już znacznie lepiej.
Po pierwsze, moje odczucia nie są do końca
obiektywne, ponieważ testuję telewizory prawie od 15 lat, więc widzę całą ewolucję platform Smart TV, mam swoje przyzwyczajenia
i nowy Tizen to duża zmiana względem tego,
co Samsung oferował przez ostatnie sześć
lat. Po drugie, certyfikowane zostały kolejne
aplikacje i ekran z wyborem treści zaczął się
wypełniać i wyglądać coraz ciekawiej. Po trzecie, Smart TV Samsunga to nie tylko same aplikacje, ale też dodatkowe funkcje. No i wreszcie
po czwarte, od 30 czerwca jest też aplikacja
Xbox, którą na szybko udało mi się przetestować przed zdaniem telewizora.
Tak na QD-OLED S95B, jak i na innych telewizorach Samsung 2022 (a być może wkrótce
też 2021) można zagrać w gry w chmurze z usługi Xbox Game Pass. Wystarczy
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abonament na usługę (pierwszy miesiąc 4 PLN, kolejne 54,99 PLN), dowolny
pad na Bluetooth, szybkie łącze internetowe i już możemy grać chociażby
w Forza Horizon 5, Halo, Assasin’s Creed, The Sims 4 i wiele, wiele innych
gier dla dużych i małych. Nawet chyba na dniach ma pojawić się Świnka
Peppa. To naprawdę jest ciekawa propozycja, zwłaszcza dla takich niedzielnych graczy albo tych, co mają PC do gamingu z dobrym monitorem, ale
chcą jeszcze pograć okazjonalnie w salonie, sami czy z młodszym pokoleniem. To się rozwija. Szkoda jedynie, że na polskim rynku na razie nie zadebiutował Game Hub. Niestety wciąż część cyfrowych usług i zalet samych
produktów od Samsunga czy Apple na naszym rynku jest obcięta.
Wspomniane dodatkowe funkcje to dla mnie przede wszystkim Ambient
Mode+, czyli system wideotapet czy współczesnych wygaszaczy ekranu. Co
prawda w domowych warunkach raczej nie urządzimy sobie takiej fenomenalnej aranżacji, jaką zrobił polski oddział Samsunga przy okazji premiery
telewizora QN900B Excellence Line, ale wciąż możemy wnieść nieco klimatu do naszego salonu i go podrasować na czas relaksu bez telewizora
czy wizytę gości. Dla mnie, osoby ceniącej domowy porządek, dbającej
o design we wnętrzach, jest to szalenie istotne i uważam, że wygaszacze
Apple TV oraz właśnie Ambient Mode w telewizorach Samsung to najfajniejsze tego typu rozwiązania w zakresie wyświetlaczy dostępne na rynku.
Telewizory Samsung w tym S95B to też opcja dzielenia ekranu i prezentacja
dwóch treści jednocześnie (np. YouTube + telewizja, podgląd z telefonu +
telewizja itd.). To także integracja SmartThings, czyli możliwość zajrzenia
do wnętrza lodówki Samsunga (oczywiście kompatybilnej), wyświetlenie
powiadomienia o zakończeniu prania czy zmywania. Bardzo jestem ciekaw,
jak to będzie wyglądało w momencie odpalenia standardu Matter – bo
na dzisiaj niestety Samsung nie dogaduje się z HomeKitem. Nie jestem
graczem, więc średnio mogę cokolwiek powiedzieć o panelu gracza, gdzie
możemy dostosowywać płynność i inne parametry obrazu, robić zoom
mapy, podrasowywać kontrast czy zmieniać proporcje ekranu. Jest tego
dużo i tak, QD-OLED też jest jednym z najciekawszych ekranów do gier.
Możliwości Smart TV jest naprawdę mnóstwo. Wśród innych opcji warto
też wspomnieć możliwość amatorskiej kalibracji ekranu z wykorzystaniem iPhone’ów z Face ID lub wybranych smartfonów Samsunga. Tizen
jest wszechstronnie smart i nie ogranicza się to do treści wideo i aplikacji
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zewnętrznych, o czym często zapomina się w ocenie platform Smart TV.
Natomiast z nową platformą trzeba się polubić, mnie to zajęło trochę czasu.

Samsung QD-OLED QE55S95B – domknięcie
oferty telewizorów Samsung
QD-OLED Samsunga to kamień milowy we współczesnej historii telewizorów. Model w pewnym sensie przełomowy, choć też taki, który pojawił się
w naprawdę niełatwych czasach dla wycen urządzeń i budżetów domowych. Telewizor ten zachwyca OLED-ową jakością obrazu i ją podbija,
a jednocześnie dostarcza to, co najlepsze w Samsungowych ekranach
(pilot, design, Smart TV). To telewizor uzupełniający bogate i różnorodne
portfolio telewizorów Samsunga. Wręcz można wejść do Brand Store Samsunga i tam powiedzą: „Znajdziemy Panu każdy telewizor, jaki Pan chce.
Chce Pan OLED – mamy go. Chce Pan telewizor do ogrodu – też się znajdzie itd”. I to jest świetne. I tylko liczę, że za rok pojawią się też większe
calarze i może jakieś ciekawe eksperymenty z one connect. O spadku cen
nie zapominając. To jest to! To jest kolejny element układanki dołożony do
szerokiej gamy telewizorów Samsunga.
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GT3
Wielu spodziewało się, że przepisy uniemożliwią stworzenie
wolnossącego potwora w postaci następnej generacji Porsche 911
992 GT3. Mylili się. Nadal ryczy jak wściekła dzika pantera, trzyma się
obranego toru jazdy jak przerażające połączenie węża morskiego
z gekonem i przyspiesza jak złodziej z pełnym bagażnikiem iPhone’ów
z lokalnego Apple Store’a.
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GT3 w modelu 992 po raz pierwszy w historii wyposażono w oś przednią z podwójnymi wahaczami, co powoduje, że auto
skręca jeszcze bardziej niewiarygodnie niż
poprzednie modele, jednocześnie dając
kierowcy niespotykane wyczucie tego, co
z tą osią się dzieje. Za tylną osią umieszczono wolnossącego, 6-cylindrowego,
4-litrowego boksera generującego 510 KM,
co pozwala przyspieszyć do 100 km/h w 3,4
s, napędzając tylko tylną oś. Puryści mogą
też zamówić ręczną przekładnię biegów
zamiast nowego 7-biegowego PDK. Tylne
skrzydło zmieniło format w tej generacji – jest teraz w kształcie szyi łabędzia,
co zapewnia maksymalne wykorzystanie
jego powierzchni do generowania dodatkowego docisku. To wszystko pozwala mu
pokonać Pętlę Północą o 17 sekund szybciej
niż poprzednik – 6:59.927 dla pełnej pętli
(20,8 km) lub 6:55.2 w przypadku BTG (20,6
km) – jednocześnie zapewniając kierowcy
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jeszcze większą pewność i stabilność. Opcjonalnie można też zamówić komplet Michelinów Pilot Sport Cup 2 R, które zapewniają największą możliwą
przyczepność. Nowe GT3 waży teraz 1418 kg z ręczną skrzynią lub 1435 kg
z PDK, dzięki intensywnej kuracji odchudzającej, obejmującej szyby, maskę,
układ hamulcowy i wydechowy.
Jeśli to wszystko to dla Was za mało, to Porsche oferuje dodatkowo oficjalnie wspierany pakiet aerodynamiczny Manthey Racing dla GT3. Składa się on
z większego splittera i bocznych „flicków” z przodu, zmodyfikowanej aerodynamicznie podłogi, bardziej agresywnie skonfigurowanego większego spojlera
tylnego i powiększonego tylnego dyfuzora. Do kompletu jest też gwintowane
zawieszenie, specjalnie zaprojektowane przez Manthey oraz komplet lekkich
kutych felg w różnych kolorach, wyposażonych w specjalnego tarcze, tzw.
uspokajacze powietrza, na tylnej osi. To wszystko przekłada się na zysk 4,19 s
na okrążenie, czyli czas wynoszący 6:55.737 na 20,8-kilometrowej pętli.
Klienci 992 GT3 mają też możliwość zamówienia sobie do kompletu unikalnego 911 GT3 Chronograph – mechanicznego zegarka, którego konfiguracja
przebiega podobnie do procesu zamawiania samochodu. Więcej na ten
temat usłyszcie w odcinku 371 podcastu Nadgryzieni.
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Tyle teorii, a jak w praktyce?
Mogę śmiało powiedzieć, że to najlepszy driver’s car na świecie, gdy użytkownik zamierza spędzać weekendy na torze. Dla osób preferujących górskie
szlaki, Porsche przygotowało GT3 Touring, pozbawiony tylnego skrzydła. Nie
wiem jednak, czy odważyłbym się jeździć tym na co dzień, po mieście (no
dobra, zastanowiłem się i odważyłbym się, ale wersją Touring). Podnoszona
przednia oś pozwala pokonywać przeszkody bez większych przeszkód, ale
to jednak nadal szalenie niskie i bardzo twarde auto. Nastawy PASM – zawieszenia z regulowaną twardością – nadal nazywają się „Normal” i „Sport”, tak
samo, jak w innych 911-tkach, ale nie da się ich porównać. Powinny nazywać
się „Tor” i „Nadal Tor, ale jeszcze sztywniej”. Reakcja na pedał gazu w „Normal”
jest również szybsza niż w najbardziej agresywnym ustawieniu Carrery. Do
tego dochodzi jeszcze nowe PDK, które jest absolutnie bajeczne i pomimo
że pozwala na komfortową i leniwą jazdę w warunkach miejskich, to czuć, że
czeka na dociśnięcie pedału gazu. GT3 w takich warunkach jest jak koń wyścigowy, któremu nie pozwalamy biec – wyraźnie czuć, że jest non stop gotowy
do dania z siebie wszystkiego.
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Część z Was zawsze pyta o spalanie
w warunkach realnych, więc zwróciłem na
to uwagę. Przy 120 km/h na S8 zużył średnio 11 l na 100 km na dystansie 400+ km,
przy 140 km/h na A2 średnio 12 l na 100
km, na dystansie 200+ km, a w górach, na
krętych drogach kategorii B, średnio 12,5 l
na 100 km, przy agresywnej jeździe i PDK
w trybie manualnym, gdzie silnik był trzymany na obrotach. Zdecydowanie mniej niż
się spodziewałem. W sumie na dystansie
ok. 1300 km, w najprzeróżniejszych warunkach, spalił średnio 11,9 l Pb 98 na 100 km/h.
Kubełkowe fotele w GT3, dostępne również w innych modelach Porsche – 718 i 911
– sprawdziły się wzorowo. Reguluje się je
jedynie w pionie, a kąt nachylenia sztywnego oparcia jest dostosowany tak, aby
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móc jeździć również w kasku. Raporty na temat tych foteli słyszałem różne,
ale po spędzeniu w nich 8 godzin, z krótkimi przerwami „na sikundę”, mogę
śmiało powiedzieć, że moje plecy z nimi wspaniale współpracują.
Od początku debiutu 992 narzekałem, że to auto nie jest dla mnie wystarczająco analogowe, że pomimo niepodważalnych walorów sportowych
mamy wrażenie, że jedziemy całkiem komfortowym Gran Turismo. To
nie ma miejsca w GT3. Cienkie i lekkie szyby przepuszczają do wnętrza
mnóstwo hałasu z zewnątrz, a prawie całkowity brak wygłuszenia między
naszymi plecami a silnikiem powoduje, że jest ekstremalnie głośno, nawet
gdy wydech jest ustawionych na tryb „cichy”. Proszę zwrotu tryb „cichy” nie
mylić z rzeczywistą ciszą – różnica między nimi jest duża. „Analogowość”
wróciła też w postaci nowego drążka skrzyni biegów PDK, który wygląda
niemal dokładnie jak drążek od skrzyni ręcznej, z tą różnicą, że ruszamy go
przód-tył, a w trybie jazdy na wprost możemy dodatkowo lewo-prawo, aby
zmieniać biegi, jeśli nie chcemy korzystać z łopatek przy kierownicy.
992 GT3 ma w zasadzie jedną wadę. Jest za szeroka, aby sprawnie pokonywać
górskie serpentyny na południu Polski. Trzeba uciekać lekko na pobocze,
aby zmieścić się obok pojazdów podążających w przeciwnym kierunku. Na
pocieszenie napiszę, że sprawuje się genialnie na szerszych szosach, a nawet
Micheliny Pilot Cup 2 nie potrafią powstrzymać zrywania przyczepności

MOBILNOŚĆ

167

tylnej osi. Tutaj z pomocą przychodzi wyjątkowo pewne zestrojenie całości
– wszystko zaczyna się dziać bardzo szybko, ale samochód nie powodował
u mnie żadnej paniki – był przewidywalny i stosunkowo prosty w 0panowaniu. Na szczęście Porsche rozwiązało ten pierwszy problem i wprowadziło do
oferty 718 GT4 RS, który wymiarami jest mocno zbliżone do starszych modeli
911, a jednocześnie napędza go ten sam silnik, co w 992 GT3, dodatkowo
umieszczony bezpośrednio za plecami podróżujących.
Niestety nie miałem okazji jeździć 991 GT3, ale ciężko mi jest go porównać
do starszych generacji GT3, jak 997 czy 996. Postęp technologiczny jest
niesamowity i o ile każda odmiana GT3 ma swoich wielbicieli za jakieś
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najdrobniejsze detale, które mają dla nich znaczenie, to muszę powiedzieć,
że najnowsze GT3 wyjątkowo przypadło mi do gustu, zarówno wizualnie,
pod względem zachowania silnika, jak i jego możliwości trakcyjnych. Na
tyle, że skonfigurowałem Touringa pod siebie.
Takie właśnie powinno być 911. Gwałtowne. Ryczące.
Są też inne punkty widzenia i po zapytaniu, moja druga połowa oświadczyła krótko: „za głośne, za twarde”.
Będę musiał teraz jakoś żyć z tą skazą na jej wizerunku.
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Podróż w Californii
VW od lat dostarcza entuzjastom kultowe już wydanie specjalne
swojego vana nazwanego „California”. Tym razem jest to w wersji
California 6.1, testowanej przeze mnie w wersji Ocean, ale dostępnej
również jako Beach Tour i Beach Camper. Pozwala na coś, co mało który
kamper oferuje – komfortowe używanie go jako zwykłego, choć dużego,
auta – obok możliwości spania tam, gdzie zapragniecie. No prawie…
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Fakty
California Ocean dostępna jest z silnikami diesla o mocy od 150 KM do 204
KM. Do wyboru jest również napęd na wszystkie koła 4MOTION oraz 7-biegowa skrzynia biegów DSG, co gorąco polecam. Wersja testowana miała
204-konną jednostkę, przekazującą moc na przednie koła za pomocą właśnie DSG. Taki zestaw zapewnia zaskakującą zrywność, biorąc pod uwagę,
ile dodatkowego sprzętu jest na pokładzie. Każda wersja wyposażenia
zawiera dach podnoszony, który umożliwia spanie dodatkowym dwóm
osobom, a lista wyposażenia opcjonalnego jest ogromna. Można podmienić
standardowe przesuwane drzwi boczne, które są standardowe wyposażone w domykanie, na przesuwane elektrycznie za pomocą przycisku. Jest
możliwość zamówienia dodatkowych bezpiecznych schowków, dla cennych
przedmiotów. Jest blokada tylnego mechanizmu różnicowego dla modeli
4MOTION. Alarm wydaje się obowiązkowy i można też domówić wzmocniony alternator i akumulator. Gama dostępnych lakierów jest też imponująca, od zwykłych lakierów, poprzez metaliki i perły oraz przepiękne
malowania dwukolorowe. Opcjonalna markiza to absolutny must have, aby
bronić się przed słońcem w sezonie. Domyślne szare meble można wymienić na jasny dąb. Jest też złącze prysznicowe, które sprawdza się znakomicie
w warunkach, gdy jesteśmy z dala od bardziej tradycyjnej łazienki. Jeśli chodzi o elektronikę, to jest komplet – Każdy-Możliwy-Asystent, różne systemy
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multimedialne, Digital Cockpit i wiele więcej. W konfiguratorze naprawdę
można spędzić wiele godzin i nadal mieć wątpliwości.

Życie w Californii
Kwestie techniczne odnotowane powyżej są formalnością, której musiałem
dopełnić. Znacznie ważniejsze jest jednak to, co taki kamper rzeczywiście
oferuje jego domownikom.
Testowana California Ocean była wyposażona w dwa łóżka, zlewozmywak,
kuchenkę gazową dwupalnikową, lodówkę, ogromną liczbę szafek i schowków, markizę, chowany stół jadalny we wnętrzu auta, dwa składane fotele
oraz jeden dodatkowy składany stolik, aby używać go poza autem. Nie ma
jedynie toalety – kompromis z wadami i zaletami. Kamper posiada dwa
zbiorniki na wodę (czystą oraz szarą) i akumulator, który wykorzystywany
jest do napędzania wyposażenia dodatkowego. Funkcjonalnie wnętrze
jest rozwiązane tak, że jest kabina kierowcy i pasażera oraz przestrzeń do
życia. Tą drugą sterujemy za pomocą ekranu dotykowego na podsufitce,
łącznie z elektrohydraulicznie podnoszonym dachem. To rozdzielenie trochę ułatwia panowanie nad całością, ale zwróciłem uwagę na jedno ograniczenie takiego rozwiązania – w trybie kampera część samochodowa jest
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odłączona od zasilania, co oznacza również,
że dwa porty USB-C na desce rozdzielczej,
które idealnie nadają się do nocnego ładowania telefonów, nie działają i trzeba korzystać
z gniazdek oraz portu w zabudowie. Akumulator, zasilający część kamperową, zapewnił
nam prąd na dwa pełni dni i jeszcze był spory
zapas. Jego kluczowa rola to napędzanie
lodówki. Można go w razie czego doładować
silnikiem Californii, jeśli nie mamy podłączenia do prądu w miejscu biwakowania. Wracając jeszcze do lodówki – nie spodziewałem
się po niej wiele, szczególnie że Californię
mieliśmy do dyspozycji akurat podczas największych upałów tego lata, przekraczających
30° C. Jej pracę można ustawić na jeden
z pięciu poziomów chłodzenia, więc naturalnie włączyliśmy najmocniejsze chłodzenie.
Rano zaskoczył mnie fakt, że z butelki z wodą
została kostka lodu, idealna do zrobienia
drinków. Szkoda jedynie, że nie wzięliśmy
ze sobą whiskey…, ale lodówkę od tej pory
używaliśmy w ustawieniu „3”, które należycie
chłodziło to, co miało chłodzić, ale nie mroziło nam napojów.
Wnętrze Californii jest rzeczywiście funkcjonalne. Przednie fotele można obrócić, aby
skierowane były do tyłu. Niestety, wymaga to
ustawienia oparcia do pozycji pionowej, aby
o nic nie zawadzić, co przy kolejnych razach
staje się frustrujące. W dodatku, jeśli zamówimy elektryczne sterowanie siedzeniem
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kierowcy, to staje się on nieobrotowy. Funkcjonalność obrotowa jednak jest
ważniejsza, bo zapewnia to naprawdę wygodne miejsce do siedzenia. Tylna
kanapa jest przesuwana i zależnie od tego, jak chcemy skonfigurować wnętrze, będziemy musieli ją przesuwać do przodu lub tyłu. Naprawdę byłem
miło zaskoczony, jak to wszystko ze sobą współgra – wysuwany stół jadalny
wymaga dosłownie kilku sekund na rozłożenie, zlewozmywak, lodówka
i kuchenka są w zasięgu ręki, co powoduje, że funkcjonuje się sprawnie. Zjedliśmy we wnętrzu tego auta kilka posiłków, a do reszty wykorzystaliśmy
stół chowany w bocznych przesuwanych drzwiach, który w parze ze składanymi fotelami, który chowane są w tylnej klapie
Californii, oraz dzięki rozkładanej markizie, zapewnił nam komfortowe warunki w cieniu na świeżym

Akurat w dniach, gdy go
testowaliśmy, nie zawahałbym się wziąć prysznica,
bo żar lał się z nieba, ale
ktoś musiałby mieć bardzo
grubą książeczkę czekową,
aby przekonać mnie do
tego, gdy temperatura
wody spada poniżej 20° C.

powietrzu. Opcjonalnie można też zamówić rączkę
prysznica wraz z odpowiednim wężem oraz przyłączem w bagażniku. O ile VW oferuje taki rozstawiany
parawan, za którym można rzeczywiście wziąć prysznic, pamiętajmy, że woda nie jest podgrzewana, więc
ma temperaturę otoczenia. Akurat w dniach, gdy go
testowaliśmy, nie zawahałbym się wziąć prysznica,
bo żar lał się z nieba, ale ktoś musiałby mieć bardzo
grubą książeczkę czekową, aby przekonać mnie do
tego, gdy temperatura wody spada poniżej 20° C.
Prysznic więc zdecydowanie bardziej nadaje się do
mycia rąk, stóp, butów i tym podobnych czynności,
kiedy nie chcemy pobrudzić sobie wnętrza, a na dworze jest na przykład mokro.

Do spania przewidziano dwie lokalizacje. Pierwsze łóżko tworzymy poprzez
przesunięcie tylnej kanapy maksymalnie do przodu i jej rozłożeniu na płasko. Na koniec pozostaje jedynie rozłożenie fabrycznego materaca, który
chowa się w bagażniku oraz pościelenia całości. Tylna kanapa ma bardzo
funkcjonalne schowki pod spodem, które się świetnie nadają do chowania
pościeli, gdy nie jest potrzebna.
Alternatywą, tą zdecydowanie ciekawszą, jest możliwość podniesienia dachu
w Californii. Polecam wcześniejsze upewnienie się, że nad dachem auta nie
ma żadnych przeszkód. Czynność tę wykonuje się za pomocą wspomnianego
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panelu do sterowania funkcjami kampera i zajmuje ona kilkanaście sekund.
Po pełnym podniesieniu dachu odsuwamy zasłonę w podsufitce, przez którą
możemy wdrapać się „na pięterko”. Śpi się tam zaskakująco komfortowo.
Boki siatki dachu można odsunąć, dzięki czemu wpada tam znacznie więcej
świeżego powietrza, a „ściana” nad przednią szybą Californii jest całkowicie otwierana, więc można obcować z naturą bezpośrednio (a potem spędzić długie chwile na wyganianiu latających owadów; ask me how I know!).
W zasadzie jedyną wadą spania na górze jest to, że absolutnie wszystko słychać, więc osoby płytko śpiące mogą mieć problem. Trzeba też pamiętać, że
wszyscy wokół również słyszą to, co my tam robimy.
Podnoszony dach ma jeszcze jedną superważną cechę. Otóż, gdy nie
korzystamy z łóżka na górze, to możemy podnieść sufit (tę część, na której śpimy), aby otworzyć przestrzeń i nie musimy wtedy uważać na głowę.
Świetna sprawa!
Californię wyposażono w mnogie rozwiązania do odcięcia się od świata
zewnętrznego, aby nikt nam nie zaglądał do środka, szczególnie wieczorami.
Przednią szybę zasłaniamy przesuwanymi roletami z przednich słupków,
mocowanymi na środku pod lusterkiem i na podszybiu. Boczne przednie

MOBILNOŚĆ

175

szyby wyposażono w magnetycznie mocowane zasłony, które polecam zawsze
chować w tym samym miejscu, bo potem
ciężko je znaleźć. Serio, 20 minut ich szukałem, bo schowków w Californii nie brakuje. Resztę szyb w kamperze wyposażono
w suwane rolety, które również skutecznie
maskują to, co dzieje się we wnętrzu.
California w Polsce domyślnie rejestrowana
jest jako „samochód specjalny kempingowy”, co oznacza, że ma homologację
4-osobową. Jeśli ktoś preferuje homologację na samochód osobowy, to jest
taka możliwość. Ten pierwszy wymaga
corocznych przeglądów i ubezpieczenie
może być droższe (nie sprawdzałem różnic w stawkach), a ten drugi powinien być
łatwiejszy do rozliczania w firmie, ale trzeba
z góry zapłacić za samą homologację. Jak
powiadomił mnie też specjalista z Volkswagena, pojazdy kempingowe nie obowiązuje
ograniczenie prędkości do 80 km/h i mogą
poruszać się jak osobówki.
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To były nasze pierwsze w życiu doświadczenia z kamperem i mieliśmy
w związku z tym kilka luźnych przemyśleń, które znajdziecie poniżej, bez
konkretnej kolejności.
• Widzimy, dlaczego taki lifestyle może się ludziom podobać. Możliwość
komfortowego spania i podróżowania „domem” ma sporo zalet. Należy
jednak pamiętać, że nie każdy kraj pozwala zatrzymywać się i biwakować,
gdzie popadnie. W niektórych krajach kary sięgają nawet 15 tys. EUR, więc
warto dowiedzieć się co można, gdzie i w jakim kraju. Sporo się nauczyliśmy przez ten tydzień i jesteśmy gotowi na kolejną przygodę!
• California, ze względu na brak toalety, wymusza albo naukę korzystania
z saperki w odpowiednich chwilach, albo korzystanie z tych np. na stacjach
benzynowych, albo zatrzymywanie się na polach kempingowych, najlepiej
takich, które są odpowiednio dostosowane, czyli mają prąd i wodę, które
można podłączyć do auta. Istnieją jeszcze przenośne toalety chemiczne,
ale nic o nich nie wiem i nie wiem też, czy chcę coś o nich wiedzieć.
• Rezerwowanie miejsca na polu kempingowym należy robić z 1-2-rocznym
wyprzedzeniem (w przypadku tych popularnych), bo wasze połączenie
telefoniczne może zostać skwitowane perlistym śmiechem.
• Wykonanie Californii jest bez zarzutu. Świetnie nam się ze wszystkiego
korzystało i poza portami USB oraz obrotowymi fotelami nie mamy mu nic
do zarzucenia. Silnik i skrzynia sprawnie go przemieszczają, wręcz zaskakująco biorąc pod uwagę masę. Zawieszenie jest komfortowe, ale daje pewność na drodze. Zużycie paliwa też nie przeraża – średnio po mieście i na
trasie, na dystansie kilkuset kilometrów, spaliła nam ok. 8 l na 100 km.

California w Polsce domyślnie rejestrowana jest jako „samochód specjalny kempingowy”, co oznacza, że ma homologację
4-osobową. Jeśli ktoś preferuje homologację na samochód osobowy, to jest taka możliwość.
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• California, gdy jest „złożona”, czyli markiza jest zwinięta i dach jest położony, ma wymiary normalnego VW Transportera czy Multivana. 4,9 m
długości i 1,9 m szerokości (2,2 m z lusterkami). To umożliwia normalne
parkowanie na mieście, pod sklepem czy domem, a nawet można w teorii
korzystać z niego na co dzień. Jej wysokość, wynosząca 1,9 m, pozwala też
na parkowanie w garażach, co może być dla wielu osób bardzo istotne.
• Osobom myjącym auto na myjniach ręcznych samoobsługowych polecam małą drabinkę, bo ciężko inaczej umyć dach.
• Nie mogę się doczekać Californii opartej o ID Buzz!
• Całkiem wygodnie się w tym kamperze pracuje na laptopie!
• Jak się okazuje, znacznie trudniej znaleźć miejsce do biwakowania, niż myśleliśmy. Są do tego serwisy, ale dzikie miejscówki są często przeterminowane,
czyli niedostępne już i nikt o tym nie pisze, bo mało osób z nich korzysta.
Miłych podróży w Californii Wam życzę!
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Elektryczny Audi
Driving Experience
Wszyscy jesteśmy kierowcami wyścigowymi – to oczywiste,
patrząc na to, jak jeździmy po drogach publicznych – ale wielu
z nas martwi się elektryfikacją i tym, jak ona wpłynie na nasze
emocje, gdy w weekend wybierzemy się na tor, aby pokonać kilka
okrążeń i powalczyć ze stoperem.
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Historycznie biorąc, nie ma czym się
przejmować – ludzie ścigali lub ścigają się
na wszystkim, co wpadnie im w ręce, łącznie z wannami, wózkami na zakupy, minimotocyklami dla dzieci, ciężarówkami,
samolotami, balonami i nawet na wrotkach. Napęd w samochodzie w tej kwestii
nic nie zmieni, ale są obawy, że elektryki
nie nadążą za spalinówkami w najbardziej
ekstremalnych warunkach. Nic bardziej
mylnego – jesteśmy na początku elektryfikacji w motoryzacji, a auta już są
piekielnie szybkie. Ciężkie? Tak, ale nadal
szybkie. Ta dodatkowa waga jednak ma
jedną ogromną zaletę – w zakręcie mamy
wrażenie, że środek ciężkości samochodu
jest jakiś metr pod nim, co poprawia
odczucia kierowcy i prowadzenie auta.
Audi jednak nie było przekonane, że
wszyscy o tym wiemy, więc zabrało nas
do Neuberg an der Donau, gdzie mieści
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się ich Audi Driving Experience Center. Na
powierzchni 30 tys. km2 zbudowano m.in.
tor, który można skonfigurować zależnie
od potrzeb – na matę poślizgową czy tor
offroadowy. Na tych dwóch pierwszych
ujeżdżaliśmy RS e-trony GT, a obok toru
znaleziono miejsce dla przenośnych ładowarek, w których wnętrzu umieszczono
ogromną liczbę baterii.
Konstrukcyjnie te ładowarki są bardzo ciekawie rozwiązane. W środku znajdują się
akumulatory, które można ładować z sieci
elektrycznej, a same baterie służą jako bufor,
więc podłączony samochód może przykładowo pobierać 270 kW z ładowarki, jak
to robiły RS e-trony GT, a sama ładowarka
może mieć przyłącze słabsze, np. 100 kW.
Jako że nie jest wykorzystywana non stop,
to i tak finalnie więcej przyjmuje, niż oddaje,
więc zawsze ma zapas prądu. Mobilność
ładowarek oczywiście oznacza, że można je
dostarczyć tam, gdzie prąd jest potrzebny,
np. w przypadku jakiegoś eventu na dowolnym torze.
Chyba nikt nie podważa faktu, że Audi RS
e-tron GT jest piekielnie szybki. Jeździłem
wcześniej Taycanami na torze, więc nie miałem wątpliwości, że to podwozie, ubrane
w garnitur z Ingolstadt, również nie będzie
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powolne. W jeździe takim elektrykiem, względem podobnego auta spalinowego, jest jednak kilka różnic. Niski środek ciężkości może być przeszkodą, jeśli nie zdajemy sobie z ograniczeń przyczepności ogumienia.
Jeszcze gorzej jest, jeśli nie dbamy o nie odpowiednio i je przegrzejemy
– nawet jeśli będziemy szybsi od innych, to niewiele nam to pomoże.
Tutaj wysoka waga elektryków niestety nie pomaga. Sam tor w Neubergu
jest bardzo techniczny, z kilkoma podwójnymi lub zacieśniającymi się
zakrętami. Można go też skonfigurować na kilka sposobów, więc nigdy nie
będzie nudno. Na terenie obiektu są też płyty poślizgowe, spryskiwacze
do polewania nawierzchni wodą, celem symulacji warunków niskiej przyczepności na asfalcie i wiele więcej. Jeśli macie możliwość skorzystania
z płatnego doszkalania jazdy, jaką oferuje właśnie Audi Driving Experience,
to gorąco to polecam, bo finalnie przede wszystkim chodzi o to, abyśmy
wiedzieli, co i jak zrobić w sytuacji podbramkowej na publicznej drodze,
dla naszego i cudzego bezpieczeństwa. Wiele osób zupełnie nie zdaje sobie
sprawy z tego, że czasami 1–2 km na godzinę robią różnicę między pełną
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kontrolą nad samochodem, a jej całkowitą
utratą, czego doświadczyłem na własnej
skórze pod precyzyjnymi wskazówkami
instruktora.
Tak czy siak, jestem przekonany, że elektryki dostarczą nam mnóstwa frajdy
w nadchodzących dekadach, szczególnie
wraz z rozwojem technologii w bateriach.
Brakuje mi tylko jednego, w warunkach
torowych – odpowiednich atrakcji dźwiękowych, porównywalnych z wyciem
wolnossących silników pod pełnym obciążeniem. Dźwiękowe eksperymenty producentów są w ogóle bardzo ciekawym
tematem, ale one jeszcze nie powodują
u mnie gęsiej skórki. Na ulicy moje wymagania są odwrotne – cisza bywa pożądana.
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DS7 Crossback
– można inaczej

Wsiadając za kierownicę auta premium, spodziewamy się określonego
standardu i zestawu funkcji. W DS7 Crossback dostajemy wszystko,
ale w wydaniu, które odbiega od tego, do czego przyzwyczaiła nas
większość samochodów.
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DS, będące marką premium Citroëna, ma w portfolio tylko kilka modeli.
Nowy DS7 Crossback to największy oferowany przez nich SUV, który nie bez
powodu pozycjonowany jest przez DS wysoko. Wyróżnia się nietypowym
podejściem do designu, zarówno na zewnątrz, jak i w środku – ten samochód tworzą detale, bo ogólna bryła auta owszem, jest elegancka, ale nie
zapada szczególnie w pamięć. Dostałem go w czarnym lakierze Noir Perla
Nera, z czarnymi wykończeniami karoserii zamiast chromowanych, stąd
też wszelkie elementy ozdobne jeszcze bardziej się wyróżniają. Największe
wrażenie robią lampy, zarówno tylne, które wykończono motywem łuski,
jak i przednie, które nie dość, że wyglądają jak biżuteria, to ich wewnętrzne
elementy obracają się o 180° na powitanie. Pod nimi mamy jeszcze pionowe, ukształtowane w „kły” lampy do jazdy dziennej. Auto wyświetla też
obok drzwi logo DS i to jedyny element, który nie pasuje mi do eleganckiej
reszty. Pozostała część nadwozia jest już bardziej standardowa, choć wciąż
spójna i zgrabna (co jest osiągnięciem w aucie tych gabarytów). Karoseria
nie ma zbyt wielu przetłoczeń, maska też jest płaska, ale z pozycji kierowcy
dobrze ją widać. Na plus zaliczam końcówki układu wydechowego wkomponowane w tylny zderzak – to nie atrapy, co zdarza się już coraz rzadziej.
Auto dostępne jest na 19- lub 20-calowych felgach, mój egzemplarz stał
na tych większych, ale nawet one zapewniają bardzo dobry komfort jazdy
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(a przy tym świetnie wyglądają). Na pierwszy rzut oka DS7 Crossback nie
zapada w pamięć bardziej niż inne auta segmentu premium, trzeba mu się
przyjrzeć, by docenić to, ile pracy projektanci włożyli w jego linię i detale.
O ile na zewnątrz detale trzeba dostrzec, to wewnątrz DS7 Crossback ma
zupełnie inne oblicze. To auto stworzone dla kierowcy, a nie dla innych
– detale z zewnątrz są subtelne, natomiast wewnątrz skromność odchodzi
na bok, jest komfortowo, luksusowo i wręcz ekstrawagancko. Wszystkie
materiały są świetnej jakości, nie sposób znaleźć miejsca, w którym słabo
je spasowano. DS7 Crossback ma kilka opcji wykończenia wnętrza, różniących się nie tylko kolorystyką, ale i motywami czy materiałami. W wersji
Rivoli, którą testowałem, deskę i drzwi pokryto skórą (raczej syntetyczną,
ale trudno to zweryfikować), w centrum konsoli dominuje duży, 12-calowy
wyświetlacz z rzędem dotykowych przycisków pod spodem, natomiast na
masywnym środkowym tunelu znalazła się nie tylko dźwignia wyboru trybu
jazdy, ale i dwa rzędy przycisków do sterowania szybami i zamkami. Tunel
ma też dwa duże schowki, jeden pod ekranem (zamykany, z ładowarką
indukcyjną, gniazdem USB oraz 12 V) i drugi w podłokietniku, z dodatkową,
wyjmowaną półką. Przeniesienie przycisków sterowania szyb to jeden z elementów, do których trzeba się przyzwyczaić. Kolejnym jest przycisk uruchamiania auta, umieszczony na samym środku konsoli, pomiędzy nawiewami.
Po przytrzymaniu go nie tylko odpala się silnik, ale i zaczyna wysuwać się
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analogowy zegarek, opracowany przez francuską firmę B.R.M. To kolejny
detal, który stworzono wyłącznie ku uciesze kierowcy. Kierownica samochodu jest niewielka, ma przyciski do sterowania multimediami (szkoda
jednak, że te do odtwarzania muzyki są rozrzucone pod prawym i lewym
kciukiem), są też łopatki zmiany biegów. Tempomat przeniesiono na osobną
dźwignię za kierownicą, podczas jazdy trzeba obsługiwać go bezwzrokowo,
co wymaga nieco wprawy. Zegary są w pełni cyfrowe, do wyboru mamy
kilka ustawień, ale tylko jeden zestaw wskaźników można konfigurować.
Trudno jednak odbierać to jako wadę, biorąc pod uwagę to, jak sensowne są
zaproponowane przez producenta zestawy informacji.
Pozycja za kierownicą jest niezwykle komfortowa dzięki szerokiemu zakresowi regulacji foteli. Oprócz standardowych ustawień wysokości, nachylenia
i regulacji zagłówka, mamy też wysuwany odcinek podudziowy. Fotele są
dość miękkie, przez co w długiej trasie mogą być już niewygodne. Sytuację
ratuje masaż (świetny, choć szkoda, że każdorazowo trzeba potwierdzać
jego ustawienia na ekranie) i aktywna, trzypoziomowa wentylacja. Kierowca
i pasaże są oczywiście traktowani na równi i oba fotele oferują dokładnie
te same funkcje. Jedyną różnicą jest to, że po wyłączeniu zapłonu fotel
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kierowcy odsuwa się maksymalnie do tyłu, by ułatwić wysiadanie. Nie znalazłem opcji, która pozwalałaby to wyłączyć, a jeżdżąc z pasażerem lub
fotelikiem dziecięcym z tyłu, cofający się fotel może być uciążliwy. Świetnie
działa też klimatyzacja, która nawet na wyższych obrotach nie dmucha
ordynarnie, a skutecznie rozprowadza chłód po wnętrzu. Sterowanie nią jest
trochę chaotyczne, bo mamy do niej dwa dedykowane przyciski pod ekranem, a dodatkowo zawsze możemy wywołać jej ustawienia bezpośrednio
na wyświetlaczu. Na dodatek w zależności od tego, jaką drogą dostaniemy
się do jej ustawień, widzimy inne menu, które nie zawsze pokazuje wszystkie opcje. Intuicyjność menu, jak i całego systemu
multimedialnego zdecydowanie nie są mocną stroną
DS7 Crossback – można by było je znacznie uprościć

To auto stworzone dla
kierowcy, a nie dla innych
– detale z zewnątrz są subtelne, natomiast wewnątrz

czącą powierzchnię, ale zbiera zaskakująco mało odcisków palców. Jest też oczywiście CarPlay i Android
Auto, oba obsługiwane wyłącznie przewodowo. Z tyłu,
na tunelu, mamy dodatkowy, dotykowy panel do sterowania klimatyzacją – to element charakterystyczny

skromność odchodzi

już dla segmentu premium.

na bok, jest komfortowo, luksusowo i wręcz
ekstrawagancko.

i użytkownik tylko by na tym zyskał. Ekran ma błysz-

Z tyłu pasażerowie nie mogą narzekać na komfort
– kanapa jest bardzo wygodna, a podłoga niemal płaska (tunel wystaje tylko minimalnie). Kanapa dzielona
jest w proporcjach 40:60 i ma duży, wygodny podłokietnik, ponadto wyposażono ją też w elektryczną

regulację nachylenia oparcia. Można je zmienić o 8 stopni, co teoretycznie
nie wydaje się robić różnicy, ale w praktyce z pozycji standardowej, pionowej, da się pochylić ją na tyle, by można było wygodnie się zdrzemnąć.
Ponadto manewr ten przyda się wyższym osobom, bo dach auta opada na
tyle mocno, że mając około 190 cm wzrostu, możemy głową dotykać podsufitki. Miejsca na nogi jest za to bardzo dużo, w czym pomaga nie tylko
odległość kanapy od przednich foteli, ale i wyprofilowanie ich tyłu tak, by
łatwiej mieścić kolana pasażerów. W bagażniku mamy sporo przestrzeni, jego
pojemność to 555 l, jak na SUV-a to już sporo. Jest foremny, więc spakowanie
się w niego jest łatwe, a dodatkowo oferuje kilka rozwiązań ułatwiających
przewożenie rzeczy. Boczne krawędzie można zdemontować, by przewieźć
dłuższy przedmiot, podłogę da się też obniżyć o kilka centymetrów. Sprawia
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to, że po złożeniu tylnej kanapy widoczny jest mocny uskok, ale na co dzień
takie ustawienie daje dodatkową przestrzeń. Nawet przy obniżonej podłodze możemy przewozić pod nią zestaw naprawczy i inne drobiazgi. Klapa
jest masywna, nie dziwi więc napęd elektryczny. Ponadto da się ją otworzyć
ruchem nogi pod zderzakiem, jego detekcja jest ponadprzeciętnie dobra
(przywykłem, że ta funkcja działa słabo, tu zazwyczaj ruch jest wykrywany).
Jeżdżąc na co dzień DS7 Crossback, szybko przyzwyczaiłem się do oferowanego przez niego komfortu, ale już wszechobecny motyw trójkątów, rombów
i brylantów nieustannie robił na mnie tak samo duże wrażenie. Wnętrze
ożywia dodatkowo duży, otwierany panoramiczny dach wkomponowany
w czarną podsufitkę. Auto ma kilka rozwiązań poprawiających komfort
i bezpieczeństwo, w tym noktowizor, który w nocy wyświetla na ekranie za
kierownicą otoczenie, oznacza ludzi i sygnalizuje, gdy się do nich zbliżamy
(samochód potrafi też oczywiście sam zahamować w krytycznej sytuacji).
Ponadto wbudowana kamera skanuje powierzchnię jezdni przed nami, co
ma pozwolić na dostosowanie pracy zawieszenia. Bardzo trudno ocenić
mi, jak jeździłoby się bez tego, ale faktem jest, że DS7 Crossback świetnie
wybiera nierówności, przyjemnie pokonuje też progi zwalniające. Dziwi więc,
że dla odmiany manewrowanie przy niskiej prędkości wspierają jedynie dwie
kamery, umieszczone z przodu i z tyłu samochodu. Podczas ruchu generują
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one widok 360° z góry, ale jest on efektem
skanowania obszaru, a nie podglądem na
żywo w przypadku boków. To niezrozumiała oszczędność, mając na uwadze klasę
tego auta. Jakość obrazu również pozostawia sporo do życzenia, jest sprany i brak
mu ostrości. Tempomat działa dobrze,
jest adaptacyjny, dodatkowo w przypadku
odczytania znaku proponuje zmianę prędkości do określonego limitu jednym przyciskiem (nie robi tego jednak automatycznie).
Nieźle trzyma się też pasa ruchu, choć nie
ma tu mowy o automatycznym skręcaniu
w trochę ostrzejszych zakrętach bez odpowiedniego oznakowania poziomego.
Do testu otrzymałem najmocniejszą wersję silnikową E-TENSE 300 4X4, oferującą,
jak sama nazwa wskazuje, łączną moc
300 KM oraz napęd na wszystkie koła.
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Maksymalny moment obrotowy to 520 Nm, a przyspieszenie od 0 do
100 km/h to według producenta 6,5 s (wyszło mi niewiele więcej, bo 6,7
s). Prędkość maksymalna wynosi natomiast 220 km/h. Auto wyposażono
w silnik benzynowy o pojemności niespełna 1,6 litra oraz dwa silniki elektryczne. Teoretycznie możemy dzięki temu osiągnąć bardzo niskie spalanie,
ale w praktyce nie wygląda to już przesadnie dobrze. DS7 Crossback to
hybryda plug-in, a wbudowany akumulator pozwala realnie przejechać
około 40 km na prądzie. Wskaźnik jest bardzo dokładny i podawany zasięg
jest realny, natomiast auto odzyskuje bardzo mało energii. Oznacza to, że
po naładowaniu go do pełna spalanie jest minimalne i przez pierwsze 60
km oscyluje wokół litra na 100 km. Później jednak energia elektryczna się
wyczerpuje (nawet w trybie jazdy B) i znacznie częściej jedziemy z wykorzystaniem silnika spalinowego. Wtedy spalanie w jeździe miejskiej rośnie
do 11–12 l, co już nijak ma się do oszczędnej jazdy. W trasie jest tylko gorzej,
bo przy 120 km/h spalanie wynosi około 9 l na 100 km, ale wyraźnie słyszymy walczący z masą pojazdu benzynowy silnik. Wnętrze auta jest
zadziwiająco słabo odizolowane akustycznie od komory silnika. Aby utrzymywać niskie zużycie paliwa, trzeba więc regularnie doładowywać baterię.
Nie wszystko w tym napędzie jest jednak złe – zdecydowanie daje radę
w codziennej eksploatacji, gdy trzeba przyspieszyć, reaguje całkiem żwawo,
przypomina mi w jeździe hybrydowe Volvo XC60. W trybie elektrycznym
samochód zachowuje niezłą dynamikę, nie udaje też żadnego dźwięku
silnika. Jeśli chcemy mieć rezerwę prądu, możemy ustawić, by auto zostawiło go tyle, by przejechać 10 lub 20 km, ewentualnie da się też całkowicie
wyłączyć korzystanie z napędu elektrycznego (po uruchomieniu samochodu ta opcja jest jednak zawsze domyślnie wyłączona). DS7 Crossback
oferuje pięć trybów jazdy, oprócz hybrydowego, 4×4 i sportowego mamy
też elektryczny i komfort. Niewiele korzystałem ze sportowego, bo choć
usztywnia nieco zawieszenie i układ kierowniczy, to nie pasuje mi do tego

Auto wyposażono w silnik benzynowy o pojemności niespełna
1,6 litra oraz dwa silniki elektryczne. Teoretycznie możemy
dzięki temu osiągnąć bardzo niskie spalanie, ale w praktyce
nie wygląda to już przesadnie dobrze.
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auta. Tryb elektryczny jest z kolei świetny, przewidywalny i z dobrą dynamiką jazdy. W trybie komfortowym mamy natomiast wrażenie wręcz płynięcia po asfalcie, zawieszenie robi się nie tyle bardziej miękkie, ile płynniej
wybiera nierówności.
DS7 Crossback to niewątpliwie niezwykle komfortowe auto, które nie tylko
świetnie wyposażono, ale i zaprojektowano z pomysłem i klasą. Podróżowanie nim na co dzień jest wręcz odprężające, nie bez znaczenia jest też
wygoda, jaką oferuje wszystkim podróżującym, również tym z tyłu. Zawiodłem się trochę na napędzie, bo choć z jednej strony mamy sensowny
zasięg na prądzie i dobre osiągi, to z drugiej tryb hybrydowy rozczarowuje
wynikami spalania, podczas szybszej jazdy wyraźnie słychać też silnik spalinowy. Niemniej DS7 Crossback się wyróżnia – jest pięknie zaprojektowany
i bardzo odmienny od niemieckich czy japońskich konkurentów.

DS7 Crossback
•
•
•
•

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

Plusy:
• piękne wnętrze z mnóstwem detali
• bardzo wysoki komfort podróży
• świetne zawieszenie
Minusy:
• niska jakość kamer
• nieintuicyjne multimedia
• nie najlepszy napęd
Cena: od 192 200 PLN (testowana
wersja: 319 300 PLN)
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Volvo XC40 Twin Recharge
– rodzinny sleeper
Bezpieczny rodzinny SUV o dynamice wzbudzającej kompleksy
u niejednego drogowego sportowca? Volvo XC40 łączy skrajne cechy,
ale robi to na tyle dobrze, że auto potrafi cieszyć. O ile oczywiście
masz gdzie je ładować. Na krótkich trasach – bajka, na dłuższych
– trzeba planować. Tyle że to nie wina auta, lecz infrastruktury
ładowania w Polsce.
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Najnowsza generacja Volvo XC40 to już samochód okrzepły w świadomości
bardziej obeznanych fanów motoryzacji i cieszący się popularnością wśród
klientów, także w Polsce. Model ten zadebiutował na rynku w 2017 roku,
początkowo oferowany był z klasycznymi silnikami spalinowymi, zarówno
benzynowymi, jak i diesla, dwa lata później doszła wersja hybrydowa
z wtyczką, a w 2020 na rynku pojawił się w pełni elektryczny wariant
tego wozu. Mimo upływu lat XC40 cieszy się wzięciem. Jeszcze w marcu
2022 roku model ten był najpopularniejszym samochodem klasy premium
na Starym Kontynencie.
Linia nadwozia nie budzi zastrzeżeń. Harmonijnie poprowadzona sylwetka
niedużego SUV-a świetnie wpisuje się w aktualną motoryzacyjną modę.
Jeżeli chodzi o wygląd, o elektrycznej wersji świadczy m.in. zabudowany
grill pod maską auta czy napis Recharge na słupkach C.
Wnętrze to charakterystyczny, skandynawski minimalizm, wyróżniający
szwedzką markę z chińskim kapitałem. Volvo podkreśla, że w procesie
produkcji i wykończenia wnętrza każdego Volvo XC40 nie ucierpiało
żadne zwierzę. Na skóry nie ma co liczyć, za to dużo efektownych materiałów z recyklingu. Fotele przednie są bardzo wygodne, a przy tym nieźle
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trzymają w zakrętach, co naprawdę w tym aucie może się przydać. Ergonomia obsługi jest taka jak w każdym Volvo z ostatnich lat – bez zarzutu.
Tylko czy naprawdę nie można było jakoś ładniej ukryć zaślepki zakrywającej miejsce, w którym w wersjach spalinowych znajduje się kluczyk?
Po otwarciu maski Volvo XC40 nie zobaczymy elementów zespołu napędowego, zamiast tego jest całkiem sporych rozmiarów przedni schowek.
Dzięki temu wszelkie kable do ładowania, przejściówki i inne utensylia
elektromobilisty mogą być zawsze pod ręką. Owszem, w wielu elektrykach
kable mogą być umieszczone np. pod podłogą tylnego bagażnika (zresztą
w Volvo XC40 również jest to możliwe), ale to rozwiązanie o tyle słabe,
że gdy jedziecie w dalszą podróż, wyjęcie przewodów wymaga wyjęcia
bagażu, a gdy pogoda nie dopisuje, ładowarka stoi w polu, robi się problem. W przypadku Volvo XC40 tego problemu nie ma – wszelkie kable
są pod ręką, tj. pod maską. Pakowny tylny bagażnik o foremnym kształcie
i płaskiej podłodze (także po złożeniu oparć tylnych siedzeń), która podnoszona i dzielona dodatkowo porządkuje tę przestrzeń, jest cały do dyspozycji bagaży właściciela i jego rodziny.
Natomiast sam napęd składa się z dwóch mocnych silników elektrycznych,
po jednym na każdej osi. Moc tego układu jest imponująca, aż 408 KM i 660

MOBILNOŚĆ

195

Nm. Dynamika budzi o tyle sprzeczne
odczucia, że wizualnie auto absolutnie nie
sprawia wrażenia tak szybkiego, jakim jest
w istocie. Pierwszą setkę elektryczne Volvo
XC40 Twin Recharge jest w stanie uzyskać
w czasie poniżej 5 s (wg producenta 4,9 s,
ja zmierzyłem czas o 0,1 s krótszy). Ponieważ to napęd elektryczny, duży moment
obrotowy jest dostępny praktycznie od
startu, co w przypadku wdepnięcia pedału
w podłogę daje wrażenie lekkiego kopniaka
w plecy. Lepiej ostrożnie obchodzić się
z przyśpieszaniem, szczególnie w obszarze
zabudowanym, bo miejskie 50 km/h auto
uzyskuje w czasie nieco ponad 2 s. Prędkość maksymalna jest taka jak w niemal
każdym nowym Volvo: 180 km/h. Ograniczona elektronicznie. Ze względów bezpieczeństwa oczywiście. Wszak w Volvo
bezpieczeństwo to priorytet.
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Choć ten kompaktowy, rodzinny SUV jest w dwusilnikowej wersji szybszy od
bazowego Porsche Taycana, to Szwedzi absolutnie nie zachęcają do sportowej jazdy. Układ kierowniczy, zawieszenie, zachowanie auta na zakrętach
– wszystko to podporządkowano przede wszystkim wygodzie. Pochwalić
jednak wypada dopracowaną trakcję, nawet startując maksymalnie dynamicznie, auto zbiera się bez najmniejszego buksowania kołami, żadnych
poślizgów i trudnych do opanowania sytuacji. Ma być szybko, ale bezpiecznie. Potencjał dynamiczny elektrycznego napędu również jest tu w pewnym
sensie funkcją bezpieczeństwa. Wyprowadzanie XC40 Twin Recharge na
tor nie ma sensu, ale dzięki dużej mocy przekazywanej na wszystkie koła,
wyprzedzenie składu ciężarowego na trasie szybkiego ruchu nie wymaga
zmówienia pacierza. Ba, nie zdążysz się nawet przeżegnać.
Samochód ten wyposażony jest w akumulator trakcyjny o pojemności użytecznej wynoszącej 75 kWh. Średnie zużycie energii według producenta to
23,9 kWh/100 km. Auto miałem okazję sprawdzić w charakterze miejskiego
daily, w ciszy przeciskając się przez korki Warszawy, ale nie odmówiłem też
sobie wyruszenia tym pojazdem nieco dalej – nad Bałtyk. W końcu wakacje, pogoda sprzyjała, infrastruktura – już mniej.
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Problem z wyjazdem nad Bałtyk w Polsce samochodem elektrycznym
jest taki, że o ile po drodze do Trójmiasta spokojnie można wybrać punkty
postoju na szybszych ładowarkach DC (moc do 90 kW; Volvo XC40 Twin
Recharge jest w stanie przyjąć moc do 150 kW), to im bliżej morza, tym gorzej.
W efekcie, planując wycieczkę wzdłuż polskiego wybrzeża od Gdańska po
Świnoujście, ostatnią szybszą ładowarkę mijamy w miejscowości Reda, za
Gdynią (stacja Greenway) lub w Pucku (stacja Orlen) – obie te stacje oferują maksymalnie 50 kW. Tam warto się solidnie naładować (co trwa ponad
godzinę), bo planując przejazd przez m.in. Jastrzębią Górę, Karwię, Dębki,
Łebę, Ustkę i dalej na zachód, kolejną szybką stację ładowania będziemy
mieć dopiero w miejscowości Sianów pod Koszalinem, jakieś 260 km dalej.
W mieście bez większych problemów uzyskałem średnie zużycie energii na
poziomie poniżej 19 kWh/100 km. Auto ma funkcję jazdy „jednopedałowej”
(silna rekuperacja po odjęciu gazu), co jest w mieście wygodne i oszczędza
energię. Oznacza to, że realny miejski zasięg dochodzi do 400 km (w praktyce mniej, bo głupotą byłoby rozładowanie auta do zera). A jak w trasie?
Wiele zależy od sposobu jazdy. Gdy jechałem z Warszawy nad Bałtyk (trasy
ekspresowe, drogi krajowe, przejazdy przez miejscowości, trasa mieszana),
komputer pokładowy wyświetlił mi średnią 19,7 kWh/100 km. W drodze

MOBILNOŚĆ

198

powrotnej korzystałem z autostrady, a jazda była bardziej dynamiczna.
Efekt? Oczywiście większe zużycie – na wirtualnych zegarach zobaczyłem
wartość 25,9 kWh/100 km. Owszem, więcej, ale taki wynik wciąż oznacza
możliwość pokonania tym autem niemal 300 km.
Kierowcę nowego Volvo XC40 Twin Recharge wspiera w prowadzeniu
szereg nienachalnie działających asystentów cyfrowych. Adaptacyjny
tempomat, prowadzenie po torze, rozpoznawanie znaków, asystent przeciwdziałający kolizji wykrywający inne pojazdy, pieszych, rowerzystów czy
duże zwierzęta, asysta parkowania, kamery i czujniki parkowania. Dłuższą
podróż umili również przyzwoicie grający system audio marki Harman/
Kardon, obsługę pokładowej elektroniki ułatwia rozumiejący po polsku
Asystent Google.
Jeszcze do niedawna wadą nowych Volvo, szczególnie dla użytkowników
sprzętu Apple, był brak wsparcia dla Apple CarPlay w systemie pokładowym Android Automotive OS. Jednak to już historia. Testowanego
Volvo XC40 Twin Recharge nie zdążyłem aktualizować, bo auto wróciło
do parku prasowego przed publikacją nowego kodu. Niemniej wspólnie z Dominikiem sprawdziliśmy tę aktualizację na innym egzemplarzu Volvo (nowe Volvo V90 z Android Automotive OS). Wiemy zatem, że
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pakiet aktualizacyjny dla Android Automotive OS w Volvo w wersji 2.2 (jest
dostępny również dla testowanego przeze mnie modelu) wprowadza do
systemu pokładowego obsługę Apple CarPlay.
O ile problem z Apple CarPlay rozwiązano, to wciąż irytuje niewykorzystana przestrzeń ekranu wirtualnego kokpitu. Jeżeli aktywny mamy widok
mapy, wszystko fajnie – zajmuje on niemal cały ekran, ale gdy przełączymy
się na inny tryb wyświetlania, przed oczami kierowcy jest niemal pusty
ekran, szkoda, ale może zmieni to kolejna aktualizacja, w końcu to kwestia
software’u. Jakość i potencjał hardware’u w tym aucie sprawiają jednak,
że XC40 jest dobrą propozycją dla tych, którzy mają się gdzie ładować i są
świadomi ograniczeń infrastruktury.
Ile kosztuje nowe Volvo XC40? Wersja jednosilnikowa startuje w cenniku
marki od 219 400 zł, testowana Twin Recharge jest o 31 tys. zł droższa (od
250 400 zł). Jeżeli zechcemy wyższe warianty wyposażenia i dodatkowe
opcje, cena może przekroczyć i 300 tys. zł.
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Citroën ë-Berlingo
– przedwczesny pragmatyzm
Gdyby wszyscy, którzy kupują nowe auta, kierowali się pragmatyzmem
i funkcjonalnością, to nie SUV-y ale kombivany rządziłyby na drogach.
Czy kombivan na prąd na bazie dostawczego Berlingo to dobry
wybór? Tak, ale jeszcze nie w Polsce.
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Nie mam najmniejszych wątpliwości, że osobowa odmiana niedużego
dostawczaka to auto, które funkcjonalnością bije na głowę każdego
modnego crossovera. Bo o ile jest wiele aut, w których możecie wygodnie i bezpiecznie (foteliki w ISOFIX-ach) przewieźć nawet trójkę dzieci, to
już zapewnienie wygodnej podróży pięciu osobom wraz z możliwością
przewiezienia np. pralki z bagażami dla całej piątki jest sprawą trudną.
Citroën ë-Berlingo to potrafi.
O wyglądzie tego auta nie ma co się specjalnie rozpisywać. Samochód
występuje w dwóch odmianach: krótszej M (z takiej korzystałem) oraz
przedłużonej XL. Wersja krótsza ma długość przeciętnego auta kompaktowego (nieco ponad 4,4 m), dłuższa mierzy ponad 4,7 m. Jednak ze
względu na „pudełkowatość” nadwozia (auto jest szerokie, ponad 1,9 m
bez bocznych lusterek, a także wysokie, mierzy ponad 1,84 m) bardzo
dużym atutem jest przestrzeń we wnętrzu.
Kabina topowej wersji Shine, z jakiej miałem okazję korzystać, to kolejny
przykład niezłej ergonomii i wzorcowego wręcz pragmatyzmu. Przesuwna, tylna kanapa składa się z trzech odrębnie wyprofilowanych siedzisk, wszystkie trzy mają zapięcia ISOFIX, siedzi się też wysoko, co dla
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jednych jest zaletą (świetna widoczność w każdym kierunku), dla innych
– niekoniecznie (siedzisz trochę jak na stołku).
Francuska marka starała się wyróżnić ten model, by nie wyglądał jak
klasyczny mały dostawczak, ale genów auta użytkowego osobowe
ë-Berlingo się nie pozbędzie. Jednak takie nadwozie jest pod względem praktycznym optymalnym wyborem, zapewnia nie tylko wygodę
każdej z pięciu osób, ale i ponadprzeciętne walory bagażowe (szkoda,
że w przepastnym bagażniku zabrakło schowka na kable do ładowania). Pytanie tylko, czy w pełni elektryczny napęd zastosowany w tym
modelu również jest dobrym wyborem?
Co do tego mam pewne wątpliwości. Wszystko jednak zależy od naszych
potrzeb. Citroën zastosował w tym modelu znany z wielu innych konstrukcji grupy Stellantis silnik elektryczny o mocy maksymalnej 100 kW
(136 KM) i momencie obrotowym 260 Nm, dostępnym – jak w każdym
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aucie elektrycznym – praktycznie od zera. Trzeba jednak pamiętać, że
moc maksymalną uzyskamy tylko w jednym z trzech dostępnych tu trybów jazdy: Sport. W trybach Eco i Normal moc jest ograniczona (odpowiednio do 60 kW i 80 kW), co pod stopą czuć, ale w spokojnej jeździe
mi to nie przeszkadzało.
Takie parametry sprawiają, że auto absolutnie nie jest zawalidrogą. Wręcz
przeciwnie, w warunkach jazdy miejskiej elektryczny Citroën ë-Berlingo
w przepisowym zakresie prędkości jest wręcz autem żwawym. Gdy
wyjedziemy w dalszą trasę, wciąż jest nieźle, setkę pojazd uzyskuje w 11,7
s, co jak na charakter wozu jest w zupełności wystarczającą dynamiką.
Prędkość maksymalna to 130 km/h, na autostradzie uzyskałem 136 km/h.
Większa prędkość nie miałaby tu sensu i nie chodzi tylko o przepisy.
Szkopuł w tym, że francuska marka zastosowała tu relatywnie nieduży,
jak na auto z wyłącznie elektrycznym napędem, akumulator o pojemności 50 kWh, co zdaniem producenta oznacza nawet 280 km zasięgu.
W praktyce jednak, ze względu na niezbyt gęstą infrastrukturę ładowania w naszym kraju, trzeba liczyć się z poszukiwaniem ładowarki po
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przejechaniu ok. 200 km. To czyni z ë-Berlingo pojazd dość kłopotliwy
w dłuższych trasach, szczególnie gdy planujecie wybrać się na dalsze
wakacje z trójką żwawych, ale i niecierpliwych szkrabów na tylnych
siedzeniach.
Natomiast realny zasięg tego auta jest aż nadto wystarczający w przypadku typowo miejskiej czy też podmiejskiej eksploatacji. Dojazdy
z peryferiów do centrum, odwożenie dzieci do szkół, przedszkoli, duże
zakupy dla całej rodziny – w takich scenariuszach elektryczny francuski
kombivan zdaje egzamin celująco, o ile macie go gdzie ładować w domu.
Dodatkowym atutem tego auta w mieście, wynikającym z zastosowanego napędu, jest bezpłatne parkowanie w strefach płatnych (mowa
o parkingach publicznych, miejskich, a nie prywatnych) czy legalna jazda
buspasami, co wpływa na realne skrócenie czasu miejskich przejazdów.
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W testowanej, topowej wersji Shine, francuska marka postarała się też, by w kabinie niczego nie zabrakło. Na pokładzie
mamy nie tylko mnóstwo schowków,
ale też sporo techniki. Jest wirtualny
kokpit (cyfrowe zegary przed kierowcą),
ekran HUD (wyświetlany na przeziernej
szybce), dotykowy ekran multimediów.
Jest też dwustrefowa klimatyzacja
z fizycznymi przełącznikami, kamera
cofania, czujniki parkowania, obsługa
Android Auto i Apple CarPlay (po kablu),
kieszonki i rozkładane turystyczne stoliczki w oparciach przednich siedzeń itp.
W podróży kierowcę wspiera tempomat
(niestety, nie adaptacyjny) z ogranicznikiem prędkości, aktywny system monitorowania pasa ruchu (nie prowadzi po
torze, ale ostrzega i koryguje tor przy
zjeździe z pasa bez kierunkowskazu), system rozpoznawania znaków (potrafi się
mylić), monitorowanie uwagi kierowcy
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czy system automatycznego hamowania z rozpoznawaniem pojazdów,
pieszych i rowerzystów. Są też automatyczne światła (dzienne, mijania,
drogowe; tylko dzienne to LED-y), reflektory przeciwmgłowe, automatyczne wycieraczki, wielofunkcyjna kierownica. W wersji Shine wszystko,
co wymieniłem, jest w standardzie. Teoretycznie podróż powinien umilić sześciogłośnikowy system audio (4 głośniki o szerokim zakresie + 2
tweetery), niestety, ten w naszym egzemplarzu grał fatalnie, ale może to
kwestia konkretnego egzemplarza.
Reasumując, francuski kombivan to auto o ponadprzeciętnej funkcjonalności, przestronne, wygodne z dużym bagażnikiem i… tylko do miasta.
Ograniczeniem w dalszych podróżach przy obecnej infrastrukturze jest
zasięg. Citroën ë-Berlingo może ładować się z mocą 100 kW, ale ile jest
takich ładowarek? Poza tym nawet gdyby one były gęsto rozmieszczone,
wciąż oznacza to konieczność spędzenia co najmniej 30 minut na słupku
co każde 150–200 km. To auto ma obecnie sens w scenariuszu typowo
miejskim, gdy w garażu macie siłę i wallboksa, który pozwoli naładować
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je przez noc do pełna tańszym prądem
w niższej nocnej taryfie. Wówczas ceny
paliw nie będą mieć znaczenia. Znaczenie
ma jednak co innego: Citroën ë-Berlingo
stanowi potwierdzenie tezy „elektryki są
drogie”. Testowany egzemplarz w topowej wersji Shine to wydatek od 163 890 zł.
To może wersja z silnikiem spalinowym?
Niestety, osobowe Berlingo w wydaniu
spalinowym jest niedostępne, pozostaje
spalinowa alternatywa w postaci Mercedesa klasy T (od 122 692 zł), Nissana Townstara Combi (od 109 900 zł) czy Toyoty
Proace City Verso (od 106 500 zł). Co ciekawe, ten ostatni model jest bliźniakiem
Berlingo. Czemu Toyota może mieć spalinowego kombivana, a Citroën, nie? Toyota
sprzedaje olbrzymią liczbę hybryd, a to
oznacza, że jej równania emisyjne się spinają. Citroën ë-Berlingo to bardzo dobre
auto, ale dla nielicznych.
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PasteBot
Zastanawiałem się, czym Was w tym wydaniu zaskoczyć
i doszedłem do wniosku, że mam już tak ustabilizowaną listę
aplikacji, z których korzystam codziennie, że nie pozostaje mi
nic innego, jak ponownie wspomnieć o PasteBot – programie, za
pomocą którego możemy zarządzać historią naszego clipboardu,
ale ma on również jeszcze ambitniejsze możliwości.

Menedżer clipboardu ma na celu umożliwienie nam dostępu do historii
rzeczy, które kopiowaliśmy – tekstu, zdjęć, praktycznie czegokolwiek. Ile
razy zdarzyło się Wam, że coś przekopiowaliście, a potem potrzebujecie
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do tego wrócić i pozostaje Wam ponownie szukanie linka lub tekstu? A ile razy
mieliście potrzebę skopiowania więcej niż
jednej rzeczy? PasteBot tutaj przychodzi
z pomocą, bo nie dość, że trzyma w pamięci
do 1000 ostatnio przekopiowanych rzeczy,
to dodatkowo może tę historię synchronizować przez iCloud, więc możecie się nawet
dostać do tych danych z innego Maca. To
dotyczy również grafik i innych treści, nie
tylko tekstu. To jednak funkcja sekwencyjnego kopiowania jest moją ulubioną i działa
to w ten sposób, że kopiujemy np. 50 rzeczy,
a potem odpowiednim skrótem klawiszowym możemy je wklejać w inne miejsce
w kolejności kopiowania. To wszystko czynności, które wykonuję codziennie i szczerze,
nie wyobrażam sobie dzisiaj nie mieć takiej
funkcjonalności. Są oczywiście konkurencyjne aplikacje, które mają inny zestaw
cech, ale niezależnie od tego, na którą się
zdecydujecie, to bardzo polecam zainteresowanie się tym tematem. Osobom korzystającym z Windowsa jeszcze podpowiem,
że Microsoft wbudował historię clipboardu
do systemu operacyjnego, ale ma bardziej
ograniczoną funkcjonalność.
PasteBot ma też kilka ciekawostek w zanadrzu, jak np. możliwość ograniczania rozmiaru kopiowanych rzeczy (szczególnie
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istotne przy grafikach i wideo; sam mam ustawiony limit 25 MB) czy
funkcje filtrów. Filtry służą do wykonywania działań na skopiowanych
rzeczach, np. przekształceniu całego tekstu z liter małych na wielkie
albo odwrotnie. Albo ubrania go w jakieś tagi, kod HTML czy stworzenia z listy. Domyślnie dostajemy bogaty zestaw filtrów i możemy je
rozbudować o własne, dostosowane precyzyjnie do naszych wymagań.
Niezwykle istotna jest też blacklista, na której warto, poza domyślnie
dodanym Keychain Access (aby PasteBot nie kopiował haseł do swojej
pamięci), dodać wykorzystywany program do zarządzania hasłami, czyli
1Password w moim przypadku.
PasteBot wymaga macOS 10.14 lub nowszego i dostępny jest trial, jeśli
chcecie go przetestować przed decyzją zakupową. Dostępny jest do kupienia bezpośrednio od dewelopera TapBots za 12,99 USD lub w polskim

App Store w cenie 59,99 PLN (nie ma dodatkowych IAP).
Gorąco polecam. To must have.
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Stray – grasz kotem
Pierwsza zapowiedź Stray w 2020 roku była intrygująca – nie dość,
że świat wyglądał jak cyberpunkowo-postapokaliptyczne slumsy, to
ponadto przemierzał go kot, w którego się wcielaliśmy. Po dwóch
latach gra wreszcie została wydana i, choć dobra, nie wykorzystuje
w pełni drzemiącego w wykreowanym świecie potencjału.
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Choć Stray zostało zapowiedziane jako jeden z pierwszych tytułów na
PS5, nie jest grą ekskluzywną – wydano ją też na PC. W grze wcielamy się
w rudego kota, który w wyniku pewnych, ukazanych na samym początku
rozgrywki wydarzeń, oddziela się od swoich mruczących towarzyszy i przemierza świat, starając się przeżyć. Szybko jednak spotyka małego robota,
umiejącego mówić, ale cierpiącego na zanik pamięci. Niechętnie ubiera
plecak, w którym ów kompan podróżuje i rusza w podróż, tym razem już
z celem wyznaczonym właśnie przez robota. Początkowo brak motywacji
głównego bohatera i realizowanie przez niego wyłącznie potrzeb innych
wydało mi się kiepskim zabiegiem, który nie pozwala zżyć się z postacią,
ale szybko przypomniałem sobie GTA 3. Skoro tam Claude był niemal
dosłownie popychadłem i narzędziem innych, a bawiłem się świetnie, to
i tutaj nie powinno być gorzej. I w sumie nie było, bo odkrywanie, co właściwie stało się ze światem, w którym ludzie byli, ale zastąpiły ich roboty,
jest całkiem wciągające. Nie ma co liczyć tu na skomplikowane dialogi
i wybory, niemniej rozmowy nie są pozbawione sensu i stanowią główne
źródło wiedzy o świecie. Sam kot jest bowiem… kotem, bez żadnych
wyjątkowych cech, nijak nie nakreśli więc swojej historii. Autorzy zadbali
jednak o to, by nie był wyłącznie uroczym modelem postaci: do miauczenia mamy osobny przycisk, możemy drapać dywany i meble, ocierać się
o nogi napotkanych robotów, zrzucać przedmioty stojące blisko krawędzi
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czy położyć się na drzemkę. Czynności te całkiem nieźle wkomponowano
w rozrywkę, drapanie drzwi sprawia, że ktoś je nam czasem otworzy,
miauknięcie może przestraszyć innych, a wywracanie obiektów otwiera
ukryte przejścia (na samym początku gry rozbijamy tak na przykład szybę).
Pomimo oddania do dyspozycji graczy kota, poruszanie się po świecie
jest mocno ograniczone. Stray to gra eksploracyjna, w której nie walczymy, a co najwyżej uciekamy, a większość czasu spędzamy na odnajdywaniu sposobów na przedostanie się w kolejne miejsca. Nie mamy
jednak dedykowanego przycisku skoku, kot wskakuje tylko w określone
miejsca, gdy ustawimy się w odpowiednim miejscu. Czyni to poruszanie
się mało płynnym, bo choć w większość miejsc da się bez problemu
dostać, to zdarza się, że musimy odpowiednio się ustawić i wycelować
kamerę, by gra pozwoliła oddać skok. Boli to szczególnie w niewielkich,
otwartych lokacjach, gdzie dostajemy swobodę eksploracji i kolejności
wykonywania zadań. W przypadku liniowych etapów ograniczenie to nie
jest już tak odczuwalne, ponadto ścieżka, po której mamy się poruszać,
jest zazwyczaj wyraźnie sygnalizowana przez otoczenie. Zapalające się
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neony, migające światła czy elementy świata
w mocno odróżniającym się kolorze prowadzą gracza tak, że nie sposób się zgubić, ale
nie są jednocześnie nachalne. To twórcom
udało się znakomicie.
Jak już wspominałem, rozgrywka skupia się
przede wszystkim na eksploracji świata.
Dzięki robotowi, który dołącza do nas niedługo po rozpoczęciu gry, możemy zbierać
przedmioty i rozmawiać z napotkanymi
postaciami. Zlecenia, jakie otrzymujemy,
polegają głównie na odnajdywaniu różnych rzeczy, po świecie rozrzucone są też
opcjonalne znajdźki i wspomnienia, które
stopniowo przywracają pamięć naszego
towarzysza. Od czasu do czasu dochodzi
też do konfrontacji z małymi, krwiożerczymi
stworkami, które rzucają się na nas i po
chwili pozbawiają życia. W takich momentach możemy jedynie uciekać i tu zaczyna
się robić już mniej ciekawie. O ile nasz
kocur jest zwrotny i bez problemu znajdujemy drogę, to już sama dynamika pościgu
i konieczność wielokrotnego wciskania
kółka, gdy któryś z oponentów na nas wskoczy, czynią ucieczki nie tyle trudnymi, ile
męczącymi. Oczywiście odskocznia od spokojnego poznawania świata jest potrzebna,
ale element ten nie został dostatecznie
dopracowany.
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Stray to zdecydowanie tytuł na nową generację konsol, korzystający
z dobrodziejstw dynamicznego oświetlenia i raytracingu, niemniej warstwa wizualna wypada świetnie z innego powodu. Owszem, wszystkie
modele wyglądają dobrze, ale nie jest to poziom gier AAA. Tym, co
się wyróżnia, jest budowanie historii i klimatu za pomocą elementów
otoczenia. Niechlujnie zaścielone łóżko, zaraz obok oddzielona tylko
kotarą łazienka i rzeczy rozrzucone na podłodze kontrastują z licznymi,
kineskopowymi monitorami i inną elektroniką wyciągniętą wprost z lat
dziewięćdziesiątych. Stary i niepotrzebny już robotom świat miesza się
z nowym, a wszyscy próbują się w nim jakoś odnaleźć, nieraz z komicznym skutkiem (wszak jaką rolę ma robot-barman w świecie, w którym
nikt niczego nie pije?). Nieźle wyglądają również animacje postaci, kot
jest bardzo… koci. Porusza się naturalnie i płynnie, ma też całkiem sporą
pulę dodatkowych animacji. Roboty również przemieszczają się interesująco, nie tyle niezgrabnie, ile odrobinę sztywno i sztucznie, jak na
maszyny przystało. Obrazu dopełnia muzyka, która skutecznie reguluje
tempo akcji, podczas pościgów staje się znacznie mocniejsza, a gdy się
wkracza do nowej lokalizacji, motyw potrafi gwałtownie się zmienić,
podkreślając jej klimat.
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Pomimo oddania do dyspozycji graczy kota, poruszanie się po
świecie jest mocno ograniczone.

Z całą pewnością Stray nie jest tytułem obowiązkowym, jednak fakt, że
dostępny jest w PS+ Extra i Premium sprawia, że warto go sprawdzić.
Owszem, nie jest to najbardziej złożona gra, boli przede wszystkim
ograniczona swoboda ruchu. O tym można jednak dość szybko zapomnieć, bo przemierzanie pozostałego po ludziach świata zamieszkanego przez roboty i odkrywanie go z perspektywy kota wciąga
i pozwala się po prostu odprężyć.
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France VFR Nord-Ouest
dla MSFS
Dla osób, które zamiast dużymi samolotami preferują latać bliżej ziemi, czy
to na pokładzie Cessny, czy TBM-a, France VFR przygotował nie lada atrakcje na północnym zachodzie Francji. France VFR Nord-Ouest to ogromny
zestaw lotnisk, POI, na które składają się dziesiątki tysięcy obiektów,
częściowo fotorealistycznych i w 3D, które dostosowano, aby poprawnie
współpracowały z pozostałymi produktami dewelopera. W komplecie
otrzymujemy przede wszystkim 29 lotnisk cywilnych oraz 3 wojskowe, ale
nie wszystkie zawierają pełne modelowanie w 3D. Są za to realistyczne
oznaczenia na nich, odpowiednie zaparkowane samoloty oraz obiekty animowane, aby nadać im życia. Zestaw zawiera również 9 fotorealistycznych
regionów (Angers, Belle-Île, Dinard, Evreux, Landivisiau, Le Havre, Lorient,
Saint-Nazaire i Vannes), poprawionych względem domyślnych z MSFS.
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To nie wszystko – jest też 400 POI, przeszkód i landmarków, ok. 60 latarni
morskich, z czego 30 jest superrealistycznych, ponad 200 marin rozrzuconych
po rejonie, dziesiątki tysięcy obiektów poprawiających rzeczywistość (440
transformatorów, 5200 anten, 3300 silosów, 2400 wież wodnych, 7200 kościołów, 1700 turbin wiatrowych, 15800 szklarni i więcej), cała sieć energetyczna
wysokiego napięcia z poprawnymi oznaczeniami, znaki drogowe i autostradowe (ok. 13 000). Poprawiono też wybrzeże, sieć torów dla pociągów i mniejszych detali, których nie sposób nie docenić podczas niskich przelotów VFR.
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France VFR Nord-Ouest to tylko jeden z produktów poprawiających Francję – deweloper ma ogromne portfolio produktów
poprawiających większą liczbę regionów kraju oraz wiele znakomitych lotnisk, z fantastycznymi podejściami. Dla osób, których
interesują tylko lotniska, bez pozostałych dodatków, France VFR
przygotował również tańszą o ok. 40% paczkę France VFR Nord-

-Ouest Airports, również dostępną na Orbx. Na koniec jeszcze
dodam, że na screenshotach widzicie może z 1% tego, co zawiera
ten zestaw, ale gdyby mi pozwolili, to mógłbym widokami wypełnić całe wydanie…

Produkt: France VFR Nord-Ouest
Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020
Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 3,28 GB
Cena: 51,95 AUD / 35,49 EUR
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Podcasty a miejsce
w iUrządzeniu
Jeśli jesteście miłośnikami słuchania podcastów na swoich
iUrządzeniach, a przy tym korzystacie z systemowej aplikacji Podcasty,
to jakiś czas temu pojawiło się kilka ustawień, które pomogą Wam
ujarzmić nieco przestrzeń dyskową.
Jeśli pobieracie odcinki na swoje urządzenia, to po jakimś czasie może
uzbierać się ich tyle, że zacznie brakować Wam miejsca na dysku. Aktualizacja iOS 15.5, która pojawiła się jakoś w połowie maja, wprowadziła możliwość automatycznego pobierania nowych odcinków przy jednoczesnym
kasowaniu starych.

Konfiguracja tej opcji
odbywa się z poziomu
aplikacji Ustawienia. Po
jej uruchomieniu odszukujemy Podcasty.

Następnie odszukujemy sekcję Pobieranie
automatyczne, gdzie
wskazujemy Pobieraj
automatycznie.
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Domyślnie ta opcja jest
wyłączona. Do wyboru
mamy jednak sporo pozycji.

W przypadku, gdy wybierzemy mniejszą liczbę
pobranych pozycji,
możemy otrzymać komunikat, że w takim przypadku zostanie usunięta
konkretna liczba wcześniej
pobranych audycji.

Ustawienia te będą się tyczyły
wszystkich podcastów. Jeśli jednak
chcielibyśmy, żeby dla konkretnych
audycji pobieranych było mniej lub
więcej odcinków, musimy wtedy
przejść do samej aplikacji Podcasty.

W widoku Biblioteki wybieramy konkretną audycję.

Kolejny krok to przejście
do widoku wszystkich
odcinków danej audycji
poprzez wybranie Pokaż
cały program.
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Teraz otwieramy menu
oznaczone ….

Przechodzimy do
Ustawień.

W sekcji Pobierane
mamy znajome ustawienie Pobieraj automatycznie, gdzie możemy
zmienić domyślne ustawienie na indywidualne
dla danej audycji.
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Elektromobilność?

Silniki spalinowe będą z nami jeszcze długo

Na wstępie chciałbym podkreślić, że nie jest moim celem ani
dyskredytowanie elektromobilności, ani też jej bezrefleksyjna promocja.

A
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W przestrzeni publicznej od dłuższego czasu trwa debata, czym zastąpić
silniki spalinowe? Wiadomo już, że Parlament Europejski przegłosował,
iż auta z takim układem napędowym będą mogły być sprzedawane
(mowa oczywiście o autach nowych) w Europie do 2035 roku. Obecnie
w samej Polsce zarejestrowanych jest ponad 24 mln pojazdów. To dane
ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów). Czy to
znaczy, że za niecałe 13 lat na drogach nie będzie aut spalinowych? Nic
z tych rzeczy. Przegłosowany „zakaz”, nie jest w istocie zakazem, lecz co
najwyżej rekomendacją. Ponadto nie dotyczy on aut już obecnych na
rynku. Biorąc pod uwagę, że średni wiek importowanych obecnie aut
do naszego kraju przekracza już 12 lat (zarówno benzyniaki, jak i diesle), oznacza to, że samochód spalinowy wyprodukowany i sprzedany
w „ostatnim dla aut spalinowych” roku 2035 będzie na drogach jeszcze
co najmniej kilkanaście lat.

Powolna elektromobilność
Elektromobilność to dziś najbardziej medialne remedium na spalinową
motoryzację. Faktem jest, że liczba aut ładowanych z gniazdka stale rośnie.
Według Licznika Elektromobilności prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, po naszych drogach jeździ już prawie 50 tys.
samochodów zdolnych do czerpania energii elektrycznej z zewnętrznego
źródła, przy czym proporcje na „pełne” elektryki i hybrydy plug-in rozkładają się mniej więcej po połowie. Wow! Powiecie: niezły wynik, prawda?
No tak, tyle że… nie. Po pierwsze w kontekście całkowitej rezygnacji ze
spalinowej motoryzacji hybrydy plug-in nie mają dalszej przyszłości, bo
również korzystają z silnika spalinowego, ale coś innego ma znaczenie.
W samym tylko 2021 roku zarejestrowano w Polsce niemal 1,5 mln aut
osobowych (i dostawczych do 3,5 t), z tej liczby 446 tys. to samochody
nowe, a prawie milion – importowane pojazdy używane. Ile w tej masie aut
było samochodów wyłącznie elektrycznych? Około 20 tys. egzemplarzy
– zarówno nowych, jak i używanych. Mniej niż 2% nowo zarejestrowanych
w 2021 roku aut.
Te liczby pokazują jedno – spalinowa motoryzacja ma się dobrze. Polska
to nie Norwegia, gdzie bogatego obywatela stać na hołdowanie swojemu
ekologicznemu sumieniu, choć raczej nie o sumienie tu chodzi. Znaczenie mają z pewnością norweskie ulgi podatkowe dla elektromobilnych
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(niemal ośmiokrotnie niższy podatek drogowy dla BEV w stosunku do aut
spalinowych), ograniczone cła na import aut elektrycznych czy brak VAT
od zakupu auta elektrycznego. Wszystkie te obecne przez lata zabiegi norweskich władz spowodowały, że dziś ten skandynawski kraj jest liderem
elektromobilności na świecie. Trudno jednak się dziwić. Gdy auto spalinowe kosztuje tyle samo, ile elektryczne, sieć ładowarek jest gęsta, a infrastruktura energetyczna rozwinięta, to nie miłość do planety, ale czysty
pragmatyzm wystarczy, by dokonać wyboru auta na prąd. Oczywiście ulgi
znikną, ale co Norwegowie ugrali, to ich. Zresztą i w Polsce bonusy takie jak
legalna jazda buspasem skończą się 1 stycznia 2026 roku. Wynika to wprost
z zapisów w art. 148a Ustawy prawo o ruchu drogowym. Oznacza to koniec
przywilejów, zanim ta nasza elektromobilność się na dobre rozpędzi. Nawet
jeżeli przyjmiemy za pewnik entuzjastyczne prognozy wyrażone w raporcie
Polish EV Outlook 2022 opublikowanym przez PSPA, według których już
za trzy lata będzie w Polsce 300 tys. aut na prąd, to wciąż jest to pięć razy
mniej aut, niż zarejestrowano w Polsce w jednym tylko 2021 roku.

Infrastruktura ładowania
Jednak nawet zakładając hiperoptymistycznie, że Polacy jako swoje kolejne
auto jak jeden mąż wybiorą samochód elektryczny (co jest mrzonką), problemem jest infrastruktura, która w naszym kraju już teraz rozwija się wolniej niż
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flota aut elektrycznych. Przyjrzyjmy się liczbom. W styczniu 2021 roku na polskich drogach jeździły 10 924 auta z napędem elektrycznym (hybrydy plug-in
pomijam, bo one są odporne na problemy z infrastrukturą ładowania, dzięki
obecności baku i silnika spalinowego). W tym samym czasie w Polsce były
462 tzw. szybkie ładowarki DC, przy czym „szybkie” nie oznacza punktów
o mocy 100 kW i wyższej (te faktycznie są szybkie), lecz o mocy większej niż
22 kW. Na koniec czerwca 2022 liczba aut elektrycznych wzrosła w stosunku
do stycznia 2021 roku do 23 698 sztuk. Oznacza to ponad
dwukrotny wzrost. Jednak liczba ładowarek DC na koniec
czerwca to zaledwie 644 punkty. Liczba aut BEV wzrosła

W przypadku ciężkiego
sprzętu zdolnego do transportu ludzi czy towarów
na znaczne odległości, to
zmniejszenie emisji udało
nam się tylko w kontekście
jednego środka: kolei.

przez półtora roku o prawie 117%, a liczba ładowarek DC
w tym samym czasie o 39%. Sytuację ratuje fakt, że większość posiadaczy aut elektrycznych ładuje się w domu
(gniazdka są przecież wszędzie), ale dalsze podróże w Polsce wymagają wciąż skrupulatnego planowania. Nawet
gdy uwzględnimy liczbę ładowarek AC, tych wolniejszych,
wymagających często wielu godzin na naładowanie niemal
pustego akumulatora samochodu elektrycznego, to ich
również jest mało: na koniec czerwca było ich 1588. Dla
porównania w znacznie mniejszej terytorialnie Holandii
zlokalizowanych jest ponad 90 tys. stacji ładowania. Najwięcej w Europie. Jednak długi żywot silników spalinowych
i konieczność użycia ropy naftowej jako paliwa zapewnią

nie samochody osobowe, bo tu elektromobilność istotnie może być jakąś
(choć niełatwą) alternatywą, ale transport ciężki.

Transport ciężki: ciężarówki, statki, samoloty
– ropy szybko się nie pozbędziemy
W przypadku ciężkiego sprzętu zdolnego do transportu ludzi czy towarów na znaczne odległości, to zmniejszenie emisji udało nam się tylko
w kontekście jednego środka: kolei. W przypadku ciężkiego transportu
drogowego, morskiego czy lotnictwa, sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Ktoś może zapytać: skoro udało się zastąpić silnik spalinowy
w samochodzie osobowym silnikiem elektrycznym, to nie możemy zbudować np. elektrycznego kontenerowca? Możemy oczywiście, co więcej taki
statek już powstał, ale ograniczenia technologiczne i prawa fizyki nieubłaganie dopominają się o swoje.

FELIETONY

232

Ponownie wspomnę o Norwegii. To właśnie w tym kraju opracowano
i zbudowano jednostkę „Yara Birkeland”. To całkowicie autonomiczny,
bezzałogowy statek handlowy i pierwszy kontenerowiec świata z napędem elektrycznym, który w swój dziewiczy rejs wyruszył 19 listopada
2021 r. Czyli co, da się? Nie do końca. Autonomiczny i całkowicie bezemisyjny (energia do akumulatorów czerpana jest z elektrowni wodnych,
licznych w Norwegii) kontenerowiec to jednostka relatywnie mała, do
rejsów lokalnych, a nie oceanicznych. Pojemność tej jednostki to 120
standardowych kontenerów TEU. Mało. Dla porównania oceaniczni
giganci jak np. kontenerowce klasy Gülsün (w użyciu od 2019 roku)
mieszczą w swoich ładowniach 23 756 kontenerów TEU. Norweska elektryczna jednostka będzie pływać na szlaku o długości zaledwie kilkudziesięciu mil morskich, giganci klasy Gülsün są w stanie przepłynąć
z Hongkongu do Hamburga bez tankowania.
No i w czym kłopot, nie wystarczy efekt skali? I tu rozpoczynają się problemy, z których najpoważniejszym jest gęstość energii. W 1 kg paliwa
dla gigantycznych kontenerowców (oleju napędowego lub mazutu)
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zmagazynowanych jest 11,4 kWh energii (41 megadżuli, jak kto woli), a ile
energii zmagazynujemy w najlepszych akumulatorach litowo-jonowych?
Jakieś 300 Wh/kg (nawet nieco mniej – gęstość energii w akumulatorach
Tesli Model 3 to ok. 260 Wh/kg). Zatem hipotetyczny, gigantyczny, elektryczny kontenerowiec zdolny do przetransportowania towarów z Hongkongu do Europy w miesiąc (tyle czasu płyną statki klasy Gülsün) musiałby
poświęcić 100 tys. ton swojej ładowności (40% ładowności całkowitej) na
same akumulatory. Przy niemal 40-krotnie większej gęstości energii ropa
naftowa deklasuje akumulatory elektryczne. Owszem, diesle mają mniejszą sprawność (co najwyżej 50%) niż silniki elektryczne (ponad 90%), ale to
wciąż ponad 20-krotna przewaga ropy naftowej w gęstości energii zamienianej na faktyczną pracę. Co więcej, ropa jest łatwiejsza w transporcie i dystrybucji niż prąd elektryczny.

A może wodór albo atom ?
Owszem, wodór jest paliwem nadzwyczaj wysokoenergetycznym (33 kWh/
kg), ale jest kłopotliwy w transporcie i magazynowaniu. To też najlżejszy
pierwiastek z tablicy Mendelejewa. W efekcie nawet w bardzo wysokociśnieniowych zbiornikach (700 barów) 1 kg tego gazu zajmuje objętość
aż 27 l. I znowu równanie się nie spina. 27 liltrów sprężonego do ciśnienia
700 barów wodoru da nam 33 kWh. 27 l ropy to… 270 kWh (ropa jest nieco
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lżejsza od wody). Szerokokadłubowe masowce i kontenerowce na wodór
zdolne do jednorazowego pokonania transoceanicznej trasy musiałyby
być… bardzo, bardzo szerokokadłubowe.
To może atom? Energia pochodząca z rozszczepienia dowiodła już swojej
przydatności zarówno na lądzie (elektrownie atomowe), jak i na morzach
(lotniskowce, okręty podwodne, etc.). Technologia również nie jest nowa,
bo reaktory atomowe rozwijamy od 70 lat. Pierwszym okrętem nawodnym z napędem jądrowym był krążownik rakietowy USS Long Beach
zwodowany w 1959 roku. Pięć lat wcześniej debiutowała pierwsza jednostka z napędem nuklearnym: okręt podwodny USS Nautilus (SSN-571).
Skoro mamy tak duże doświadczenie z napędami nuklearnymi, czemu
nie mamy nuklearnych statków cywilnych? W istocie dziś pływa jedna
taka jednostka: rosyjski barkowiec NS Siewmorput. Czemu nie ma takich
okrętów więcej? Od strony czysto technicznej i inżynierskiej nie ma przeciwdziałań, ale istotne są koszty, polityka i bezpieczeństwo. Wyobrażacie
sobie atak somalijskich piratów na okręt cywilny z napędem nuklearnym?
Owszem, są okręty wojenne z napędem nuklearnym, tyle że dostęp do
tych jednostek jest dla osób postronnych praktycznie niemożliwy.

Spalinowe lotnictwo
To może w lotnictwie się uda? Możemy tu powiedzieć sobie od razu – przekształcenie szerokokadłubowych, międzykontynentalnych liniowców
pasażerskich na bezemisyjny napęd jest przy dzisiejszym stanie techniki nierealne. Ponownie jest problem z masą akumulatorów czy objętością wodoru.
Elektryczny Airbus A380 w ogóle nie wzniósłby się w powietrze, a wodorowy
może przeleciałby z Warszawy do Radomia. To może biopaliwa? To przecież

27 liltrów sprężonego do ciśnienia 700 barów wodoru da nam
33 kWh. 27 l ropy to… 270 kWh (ropa jest nieco lżejsza od wody).
Szerokokadłubowe masowce i kontenerowce na wodór zdolne
do jednorazowego pokonania transoceanicznej trasy musiałyby być… bardzo, bardzo szerokokadłubowe.
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też węglowodory, ale pochodzące z upraw roślin oleistych, zatem w ogólnym
bilansie emisyjnym to, co wchłonie roślina, spali samolot, nadmiarowych
emisji brak. To prawda, ale znowu mamy problem ze skalą i areałem. Hektar rzepaku daje nam ok. 0,5 t biopaliwa. Zbiorniki Airbusa A380 mieszczą
niecałe 300 t paliwa. Zatem jednorazowe zatankowanie tego pasażerskiego
molocha wymaga przekształcenia w biopaliwo plonów z 600-hektarowego
areału. A to tylko jeden długi rejs i jeden samolot. Samych Airbusów A380
jest na świecie 254 (i więcej już nie będzie). Nawet zakładając, że każdy z tych
samolotów wykonuje trzy loty transkontynentalne tygodniowo (często jest
to więcej, samolot, który stoi, nie zarabia), to cała flota w ciągu roku wymagałaby takiej ilości biopaliw, którą wyprodukowalibyśmy z areału przekraczającego 15,8 mln ha. To powierzchnia połowy Polski. A to tylko Airbusy A380.
Równie paliwożernych Boeingów 747 lata na świecie obecnie niemal dwa razy
więcej (443 maszyny wg danych na koniec czerwca 2022). Biopaliwa to jest
jakaś alternatywa, ale nie na masową skalę.
Na koniec zostawmy te nieszczęsne silniki spalinowe (których, jak widać,
szybko się nie pozbędziemy) i skupmy się na samej ropie naftowej. Nawet
gdy uda nam się zastąpić cały transport rozwiązaniami bezemisyjnymi,
ropa wciąż będzie nam towarzyszyć, gdyż jest nie tylko energetycznym, ale
i chemicznym fundamentem naszej cywilizacji. Tworzywa sztuczne, medykamenty, polimery, barwniki i wiele więcej. Czy to znaczy, że transformacja energetyczna jest mrzonką? Nic bardziej błędnego, fizyka nie bawi się
w politykę, a planeta nie negocjuje. Albo sobie z tym poradzimy, albo...
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A co, jeśli?
Powiedzieć, że zaniemówiłem, to jak nie powiedzieć nic. COVID-19 postanowił
o sobie przypomnieć dość mocno na przełomie czerwca i lipca. To było moje
pierwsze spotkanie z koronawirusem od początku pandemii i mam nadzieję, że
ostatnie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i o tym właśnie krótko
chcę dziś napisać.

Z
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Zero-jedynkowa pułapka
Pamiętam, jak przez większość mojego nastoletniego życia rodzice i otoczenie jednym głosem próbowali mnie przekonać do wyboru jednego zawodu
oraz jednej słusznej drogi. W pakiecie było jeszcze zastanawianie się nad
tym, przez długie miesiące, aby przypadkiem nie wybrać źle. Dziś mógłbym
to równie dobrze nazwać nauką wróżbiarstwa.
Wielu moich kolegów z tamtych lat dokładnie tak zrobiło. Niektórzy są
wybitnie cenionymi lekarzami, bo od zawsze wiedzieli, że to przy pacjencie jest ich miejsce. Inni spełnionymi programistami, a jeszcze inni, zanim
zdążyli skończyć studia, byli już murarzami, kelnerami, menadżerami
i grafikami. Jakoś tak jest, że kiedy po latach rozmawiam z innymi o trudniejszych momentach, które przyszło im przeżyć, to właśnie ci, którzy
wtedy, za gówniarza, nie wiedzieli i po prostu próbowali różnych rzeczy,
teraz lepiej odnajdują się w świecie nieustannych zmian.
Tę dyskusję podejmujemy zdecydowanie zbyt rzadko. Albo musi
wybuchnąć globalna pandemia, albo roboty nagle zastępują nas
w wyuczonych zawodach. Tymczasem ostatni czas dobitnie, po raz
kolejny, udowodnił mi, że stawiając na łączenie kilku różnych zainteresowań, dokonałem najlepszego dla siebie wyboru.

Dywersyfikacja
Jako osoba pracująca głównie głosem, który straciłem na dobre sześć dni
całkowicie, zdałem sobie sprawę, że nadal bez większych problemów mogę
pisać lub projektować. Mogę też nadal uczyć się i rozwijać w kontekście
programowania czy w końcu parzyć kawę. W ostatnim przypadku dla
innych, bo wówczas nawet połykanie wody sprawiało ból, ale jednak.

Gdybym miał wymienić jedną umiejętność, którą zawdzięczam wczesnemu trafieniu na odpowiednie osoby i podcasty
w życiu, to byłaby to umiejętność łączenia faktów ze sobą.
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Gdybym miał wymienić jedną umiejętność, którą zawdzięczam wczesnemu trafieniu na odpowiednie osoby i podcasty w życiu, to byłaby to
umiejętność łączenia faktów ze sobą. Odnajdywania się w zmieniających
okolicznościach i nieustannego optymalizowania. Zdaję sobie sprawę, że
wiele osób tego nie lubi i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Ja również
nie posiadam spisanych scenariuszy na każdą okoliczność, ale w przypadku tych dających się mniej więcej przewidzieć wiem, jak mogę działać. To pozwala mi spać o wiele spokojniej.
Dywersyfikacja, o której w ostatnich dwóch latach zrobiło się bardzo głośno, to nie jest tajemna wiedza, którą trzeba nabywać latami. Ponad 11 lat
temu usłyszałem w pewnym podcaście takie zdanie, za którym postanowiłem pójść i trzymam się go po dziś dzień. Brzmiało: „A co, jeśli?”.
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Hop w hope!
Podczas seansu drugiego sezonu jednej z moich ulubionych produkcji
od Apple TV+, serialu dokumentalnego „Home”, natrafiłem na pewną
ciekawostkę. To właśnie dzięki niej powstał ten tekst.

H
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Hope
„Hope” po szwedzku znaczy skakać – dowiedziałem się od właścicielki
jednego z niezwykłych domów, które możesz podziwiać w tej serii dokumentalnej na platformie Apple TV+. My to słowo znamy i kojarzymy
raczej z nadzieją (z j. angielskiego). Zarówno jego angielskie, jak i szwedzkie znaczenie, przenikają się w dość nieoczywisty sposób.
Bo widzisz, my bardzo często lubimy opowiadać sobie historyjki o braku
nadziei, wiodąc przy tym wygodne i bezpieczne życie w Polsce. Nie chcę
tutaj rozpoczynać dyskusji o zarobkach, sytuacji politycznej czy religijnej, ale raczej zwrócić Twoją uwagę. Mnie również takie momenty się
przytrafiają. Jesteśmy tylko ludźmi i mało kto jest w stanie wznieść się
ponad własne problemy. A wiadomo, że te zawsze będziemy traktowali
priorytetowo. Tymczasem bardzo często spotykam się z inną kwestią.
Nie tyle brakiem nadziei, ile brakiem przyzwolenia, by tę nadzieję mieć.
Bohaterka serialu, kontynuując, rozwija jej osobiste znaczenie słowa „hope”:

„Pierwszym krokiem, który boimy się wykonać, jest właśnie
– skok. W kierunku tego, czego nie znamy. W kierunku odwagi,
by mieć nadzieję”.

Proste są te słowa, a jednak mocno we mnie rezonują, przypominając
te wszystkie momenty, w których za niewidoczną ścianą z napisem
„strach” nie było dosłownie nic. Potem okazywało się, że zmarnowane

„Hope” po szwedzku znaczy skakać – dowiedziałem się od
właścicielki jednego z niezwykłych domów, które możesz
podziwiać w tej serii dokumentalnej na platformie Apple
TV+. My to słowo znamy i kojarzymy raczej z nadzieją
(z j. angielskiego).

FELIETONY

241

na rozmyślaniu długie miesiące, zamiast przynieść nadzieję, wymazały
skutecznie jakąkolwiek chęć podjęcia tego czy innego ryzyka.

No to hop!
I nie mam tu na myśli żadnych radykalnych skoków. Na bungee, przeprowadzki na drugi koniec świata, rzucenia z dnia na dzień pracy czy nie
wiadomo jeszcze czego. To mogą być takie duże kwestie, a może to po
prostu być wybór innej drogi do pracy czy pójście na naprawdę długi
spacer wzdłuż wrzosowisk.

Każdy potrzebuje innego skoku. Wierzę jednak, że żadna
zmiana nie dzieje się w otoczeniu status quo. Tak samo jak w to,
że absolutnie nie każdy potrzebuje trenerów i książek motywacyjnych, aby zacząć patrzeć na to samo w inny sposób. Bardzo
często (przynajmniej u mnie) wystarczy po prostu słuchać.

Każdy potrzebuje innego skoku. Wierzę jednak, że żadna zmiana nie
dzieje się w otoczeniu status quo. Tak samo jak w to, że absolutnie
nie każdy potrzebuje trenerów i książek motywacyjnych, aby zacząć
patrzeć na to samo w inny sposób. Bardzo często (przynajmniej u mnie)
wystarczy po prostu słuchać. Odpowiedni bodziec może przyjść do nas
z ust bohatera serialu, z zasłyszanej w kawiarni rozmowy obcokrajowców, a może równie dobrze tkwić w słowach piosenki, której słuchamy
i uwielbiamy od lat.
Zostawiam Ci to do przemyślenia, bo nie wydaje mi się, aby trzeba było
w temacie dodawać cokolwiek jeszcze. Lubię takie momenty i życzę Ci
ich jak najwięcej!

FELIETONY

GRACJAN PIETRAS
@GracjanPietras

242

Bitcoin

– rewolucja w toku
Jeśli uważasz, że Bitcoin to bezwartościowy gadżet marnujący prąd albo
token-zabawka do spekulacji, to znaczy, że jeszcze go nie rozumiesz.
Bitcoin to rewolucja, która zmienia świat pieniądza.

P
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Podobno, aby zrozumieć Bitcoina, potrzeba tysiąca godzin studiów. Jednak w mediach wypowiadają się głównie specjaliści, którzy nie poświęcili
nawet dziesięciu. W publicznej dyskusji królują powierzchowne emocje
związane z dużą zmiennością kursu, tym, że ktoś dużo zarobił albo stracił
na spekulacji. Poza tym powtarzane są tyleż wytarte, co nieprawdziwe propagandowe kalki o tym, że bitcoin rzekomo zużywa zbyt dużo prądu, że to
„pieniądz przestępców” albo „piramida finansowa”.
Ignorancję usprawiedliwia w dużej mierze to, że Bitcoin jest rzeczywiście
trudny do zrozumienia. Jako zjawisko dotyka on wielu różnych dziedzin.
Od teorii pieniądza i rynku, przez teorię gier, kryptografię, zdecentralizowane sieci informatyczne, po prawa człowieka, w tym wolność ekonomiczną i prawo prywatności. A i to nie koniec. Bitcoin jest króliczą norą,
która okazuje się zaskakująco głęboka. Podróż w głąb tej nory jest zaskakująca i fascynująca.
W historii homo sapiens nigdy nie mieliśmy nic podobnego. Cytując Satoshiego Nakamoto: „nie ma nic, do czego można byłoby się odnieść” („There
is nothing to relate it to”).
Nigdy nie mieliśmy pieniądza twardego absolutnie, odpornego na psucie.
Żaden dodruk i dewaluacja na polityczne zamówienie nie jest w świecie
Bitcoina możliwa. Wszystkich bitcoinów będzie 21 milionów. Ponieważ
żaden polityk nie może tego zmienić, Bitcoin jest równoznaczny z rozdziałem pieniądza od państwa. To pierwsza rewolucja.
Nigdy nie mieliśmy również pieniądza, którym moglibyśmy
płacić na odległość bez pośrednika. Przed 2008 rokiem (rok
wynalezienia Bitcoina) po prostu nie istniała technologia,

Ponieważ żaden polityk

która by to umożliwiała. Rolę pośredników tradycyjnie

nie może tego zmienić,

wypełniały (i nadal to robią) banki, przekaz pieniężny, insty-

Bitcoin jest równoznaczny z rozdziałem

tucje kartowe lub instytucje płatnicze. Bitcoin po raz pierwszy w historii umożliwił płatność na odległość bezpośrednio
do rąk odbiorcy. Z szybkością światła, w dowolne miejsce

pieniądza od państwa.

na Ziemi, o dowolnej porze dnia i nocy, i bez konieczności

To pierwsza rewolucja.

pytania kogokolwiek o zgodę. Pośrednik staje się zbędny. To
jest druga rewolucja.
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Przed bitcoinem nie mieliśmy pieniądza odpornego na konfiskatę. Jeśli
potrafimy skutecznie chronić nasz prywatny klucz, naszych bitcoinów nie
można nam odebrać. Ukrywanie prywatnego klucza jest najważniejszym
zadaniem właściciela bitcoina, wspieranym przez nowo powstające technologie od portfeli sprzętowych po rozwiązania typu multi-sig. W skrajnym
przypadku możemy zapamiętać ten klucz i schować oszczędności nawet
we własnej głowie. To niesamowite, ale wówczas bitcoin istnieje w postaci
zapisu w naszej pamięci. To pierwszy pieniądz, który potrafi zespolić się
z właścicielem w jeden organizm. Rewolucyjne?
Bitcoin jest też pierwszym w historii rzeczywiście globalnym systemem
pieniężnym. Można się do niego włączyć z dowolnego zakątka Ziemi
– wystarczy dostęp do internetu. Takie włączenie się może polegać na
zarabianiu i wydawaniu bitcoina. To bardzo łatwe, wystarczy ściągnąć
na komórkę jeden z wielu dostępnych portfeli. Można pójść krok dalej
i zainstalować własnego klienta sieci (Bitcoin Core). Taki klient (zwany
nodem) jest naszym własnym, superprywatnym punkcikiem na mapie
Bitcoina. Mając go, stajemy się całkowicie samodzielnymi uczestnikami
sieci, możemy w szczególności dokonywać transakcji bez czyjejkolwiek
pomocy, a nawet pomagamy w weryfikacji (walidacji) transakcji ogłaszanych przez innych użytkowników. Wreszcie – możemy włączyć się do sieci
jako górnicy, czyli osoby, które ponoszą koszt ochrony sieci i otrzymują za
to wynagrodzenie. Aby zostać górnikiem, musimy zaopatrzyć się w co najmniej jeden wyspecjalizowany komputer (ASIC), którego jedynym przeznaczeniem jest wykonywanie funkcji matematycznej (tzw. funkcji haszującej).
Urządzenia te wykonują pracę, której celem jest odnajdywanie (właściwie
w drodze losowania) nowych bloków. W blokach natomiast utrwalane są
transakcje pomiędzy uczestnikami sieci.
Bitcoin jest w pełni otwarty i egalitarny. Nikt nie jest wykluczony. Od
pierwszego dnia funkcjonowania sieć oparta jest na powszechnie dostępnym oprogramowaniu, które każdy może zbadać i zainstalować. Nikt nie
jest uprzywilejowany. Zasady udziału w sieci są równe dla wszystkich.
Wreszcie jest to pierwszy w historii system pieniężny, który jest w pełni
transparentny. I nie chodzi tylko o to, że kod źródłowy oprogramowania
jest otwarty. Jawne i łatwo dostępne są wszystkie informacje na temat sieci
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i jej stanu. Wiadomo na przykład dokładnie
w każdej chwili, ile bitcoinów istnieje, na ilu
adresach się znajdują, jakie jest saldo każdego adresu, ile istnieje adresów, ile istnieje
bloków. Jawna jest każda transakcja kiedykolwiek wykonana w sieci. Jawna jest moc
sieci liczona w haszach na sekundę (hashrate).
Jawne są aktualne opłaty sieciowe, które są
w pełni rynkowe, tzn. zależą tylko od popytu
i podaży w danym momencie. Ten poziom
transparentności jest nieosiągalny dla jakichkolwiek innych znanych aktywów, włączając
pieniądze państwowe (niektórych może to
zdziwić, ale np. nikt nie wie, ile dokładnie jest
pieniędzy państwowych w obiegu).
Bitcoin jest jednym z przełomowych wynalazków w historii ludzkości. Satoshi Nakamoto
stworzył technologię pieniądza od nowa
i wprawił ją w ruch. Bez względu na to, czy
nam się to podoba, czy nie, nie sposób jej już
zatrzymać. Ponieważ wykorzystuje dziesiątki
tysięcy równorzędnych punkcików rozmieszczonych na całej planecie, nie sposób jej
wyłączyć lub zniszczyć. Jej cechą konstrukcyjną jest odporność na przeciwności. Rośnie
z każdym dniem i jest dzisiaj silniejsza niż
kiedykolwiek.
Rewolucja więc trwa i nic nie wskazuje na to,
aby można ją było stłumić.

Zobacz wydania specjalne
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Thor: Miłość i grom
Jesteście fanami MCU? Waszym ulubieńcem jest Thor? Kochacie „Thor:

Ocena iMagazine

Ragnarok”? W takim razie pokochacie „Thor: Miłość i grom”. Tylko że…
nie. Ale od początku.
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Nie będę ukrywał, że Thor jest jedną z moich ulubionych postaci
z całego filmowego uniwersum Marvela. Powiem więcej, to ulubiona
postać mojej żony – i chciałbym wierzyć, że osobisty urok i muskulatura
Chrisa Hemswortha nie mają z tym nic wspólnego, ale wtedy patrzę
w lustro i wiecie, jak jest. Choć ciężkie były Thora początki, bo pierwsze dwa solowe filmy były dość przeciętne, to w drużynie Avengers
bóg piorunów bardzo nadrabiał. Aż w 2017 roku przyszedł Taika Waititi,
który wyreżyserował „Thor: Ragnarok” i dał nam absolutną jazdę bez
trzymanki, z Thorem w roli głównej. Ach, co to był za film! Nic więc
dziwnego, że kiedy poinformowano fanów, że czwarty solowy film tego
bohatera znów wyreżyseruje Nowozelandczyk, wszyscy piali z zachwytu.
Tym zachwytom nie było końca, kiedy ogłoszono, że do swojej roli
powróci długo niewidziana w uniwersum Natalie Portman. Później
potwierdziły się plotki, że zostanie ona również Potężną Thor (ang. The
Mighty Thor) i atmosfera zaczęła się zagęszczać. Nic więc dziwnego, że
fani odliczali dni do premiery, która miała nadejść w pierwszej połowie lipca. Jednak jak to zwykle bywa, oczekiwania oczekiwaniami,
a realia realiami. Film, który miał olbrzymi potencjał, w dużej mierze
rozczarowuje, a nawet zawodzi, aczkolwiek ma elementy, w którym
można się zakochać.
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Oprócz wspomnianych Chrisa Hemswortha i Natlie Portman film ma
również inne gwiazdy z poprzedniej części, a także Christiana Bale’a,
który wciela się tu w głównego antagonistę. Już to, w połączeniu
z osobą reżysera, powinno być niemal pewnym przepisem na sukces.
Niestety, coś nie do końca tu zagrało, wbrew temu, co można było oczekiwać. Dlaczego?

Wychodząc z sali, miałem w sobie bardzo mieszane uczucia.
Z jednej strony bawiłem się nieźle przez większość seansu, ale
czułem też pewnego rodzaju zawód, bo nie było w tym wszystkim świeżości, a postawienie na taktykę „dajmy wszystkiego
jeszcze więcej”, tutaj się nie sprawdziło.

Taika Waititi to świetny reżyser, cechujący się niezwykłym i oryginalnym
poczuciem humoru. Kupiłem jego styl już lata temu, kiedy to nie był
jeszcze znany szerokiej, mainstreamowej publiczności. Poprzednim filmem o bogu piorunów udowodnił, że doskonale odnajduje się również
w wielkim świecie blockbusterów. Idąc do kina na „Miłość i grom”, po
obejrzeniu kilku materiałów promocyjnych miałem poczucie, że jest tu
podobny vibe do tego, który był w poprzedniej części. Jak się jednak
okazało, twórcy popełnili bardzo częste błędy, które możemy spotkać
w przypadku innych kontynuacji. Mamy tu wszystkiego więcej, ale jednocześnie tego wszystkiego jest… za dużo. Zwłaszcza piosenek Guns N’
Roses, które możemy usłyszeć co kilka scen, zwłaszcza jeden z utworów
znanej grupy.
Chemia między bohaterami, jaka obecna była w „Thor: Ragnarok”,
w najnowszym filmie jest wymuszona i już nie wychodzi aktorom z taką
lekkością jak poprzednio. Nawet nowe postacie wydają się odklejone
od całości – w tym Christian Bale, który, choć wspaniałym aktorem jest,
w połowie scen ze swoim udziałem (nie było ich aż tak wiele), sprawiał
wrażenie urwania się z zupełnie innej produkcji.
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Wychodząc z sali, miałem w sobie bardzo mieszane uczucia. Z jednej
strony bawiłem się nieźle przez większość seansu, ale czułem też pewnego rodzaju zawód, bo nie było w tym wszystkim świeżości, a postawienie na taktykę „dajmy wszystkiego jeszcze więcej”, tutaj się nie sprawdziło.
Bo zawsze jest tak, że ten sam dowcip opowiedziany zbyt wiele razy
w końcu przestanie być śmieszny. Niektóre ujęcia były wykorzystywane
w filmie do znudzenia, podobnie jak dialogi i zabiegi wizualne.
Thor ma do nas powrócić. Jeszcze nie wiemy w jakiej formie i filmie, ale
napis na samym końcu dał nam do zrozumienia, że jeszcze boga piorunów zobaczymy. Czy czekam na to? Uwielbiam tę postać, więc tak.
Jednocześnie chyba mógłbym jeszcze trochę od niego odpocząć lub
zobaczyć go jako bohatera pobocznego w innym filmie MCU. Wszak
historia filmów Marvela pokazuje, że Thor najlepiej radzi sobie jako część
drużyny. Jego solowe opowieści są co najwyżej średnie, a „Ragnarok”
chyba jako jedyny pozostaje wyjątkiem od tej reguły.
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The Boys
Kino komiksowe mogło już się wielu osobom znudzić przez ostatnie
dwie dekady. Podobnie sprawa ma się z serialami o superbohaterach,
wsród których co prawda znajdziemy kilka ciekawych pozycji, ale
jednak wiele z nich jest raczej przeciętnych. Nawet te dobre nie mają
co równać się z „Chłopakami”.
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„The Boys” (pol. „Chłopaki”) to serial od Amazona, który powstał na
podstawie komiksów autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robinsona.
Superbohaterowie są wszechobecni w świecie przedstawionym. Można
ich porównać ze znanymi w naszych realiach celebrytami. W zasadzie
superbohaterem nie zostaje się dla ratowania i pomagania ludziom, a dla
sławy, pieniędzy i władzy. Wszystkim tym kieruje pewna korporacja,
która wspiera kariery superbohaterów, pomagając im osiągnąć rozgłos.
Jednak od czasu do czasu ci supercelebryci pozwalają sobie na zbyt
wiele i naginając prawo, jednocześnie krzywdzą innych. Dlatego właśnie
powstali Chłopaki – grupa ludzi mająca jeden cel, jakim jest powstrzymywanie „subków”.
Twórcą serialu jest Eric Kripke, który dał światu inny, niezwykle ciekawy
i równie doskonały serial, jakbym był „Supernatural”. Aktualnie wyemitowane zostały 3 sezony „Chłopaków”, a każdy kolejny jest lepszy od
poprzedniego. Trzeci jedzie po bandzie już tak mocno, że wielu osobom
może wydawać się momentami ciężki do oglądania, jest jednak czymś,
czego aktualnie wszyscy potrzebujemy. Trudnym i trafnym komentarzem na temat współczesnego świata, ale jednocześnie mającym czysto
rozrywkową formę, która bawi, jeśli tylko zaakceptujemy wszechobecną
tu zabawę konwencją.
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Innym serialem, który wykorzystał superbohaterów do komentowania
społeczeństwa, był „Watchmen” od HBO. Jednak tamten był poważniejszym artystycznym tworem niż „The Boys”. Ten drugi w dalszym ciągu jest
przede wszystkim czymś, co ma nas bawić. Wciąż zachowuje przy tym
wysoki poziom, ale serial HBO stał o dwa poziomy wyżej.
Wracając do ekipy Chłopaków, wszystko w tym serialu się zgadza; humor,
bohaterowie, muzyka, klimat. Sam nie czytałem (jeszcze!) komiksowego
pierwowzoru, jednak z tego, co słyszałem, serial jest dość wierną adaptacją.
Oczywiście idąc w głąb historii, twórcy pozwalają sobie na pewne odstępstwa, jednak sens i przekaz historii pozostaje zachowany. Wspomniałem
o zabawie konwencją. Ta najbardziej widoczna jest w trzecim sezonie
i jest to coś, co charakteryzowało inny serial Kripke’a, czyli „Supernatural”.
Kocham, kiedy twórcy czerpią inspiracje z rozmaitych dzieł kultury. Również takich, które na pierwszy rzut oka nie pasują do ich produkcji. Tak
właśnie dzieje się w trzecim sezonie „Chłopaków”, kiedy w jednym z odcinków mamy do czynienia ze sceną wyjętą z musicalu.
To, co podoba mi się w „The Boys” najbardziej, to fakt, jak bardzo oddaje
on absurdy naszego codziennego dyskursu społecznego i politycznego.
Także odbicie świata celebrytów w postaci superbohaterów jest tutaj
strzałem w dziesiątkę i mam wrażenie, że choć bawię się na każdym
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odcinku doskonale, to bardziej powinienem załamywać ręce, że nasz świat
jest tak paskudny i chyba już skazany na kompletny moralny upadek.
Prawda jest taka, że nie oglądając wcześniej ani jednego odcinka serialu,
nie jest się do końca przygotowanym na to, co się w trakcie seansu
zobaczy. Sam zacząłem serial bodajże w trakcie emisji drugiego sezonu,
wcześniej słysząc o nim sporo dobrego, jednak nie byłem wystarczająco
zachęcony do włączenia pierwszego odcinka. Pewnego dnia postanowiłem
spróbować i wszystko, co było wyemitowane do tamtej pory, nadrobiłem
chyba w dwa lub trzy dni. Zdaję sobie sprawę, że nie każdemu „The Boys“
się spodoba, ale jeśli nie ucieknie się z krzykiem po pierwszym odcinku
lub nie wyłączy się go w połowie, to niemal pewne, że będzie się kupionym i zostanie się fanem całego serialu.
To jeden z tych tytułów, które na długo pozostają w pamięci i na każdy
kolejny odcinek czeka się z wypiekami na twarzy. Aż nie mogłem uwierzyć,
że tak szybko dotarłem do finałowego odcinka trzeciego sezonu, który był
niemalże doskonały w każdym calu. Ciekaw jestem, co twórcy wymyślą na
czwartą serię. Wiem jedno, będzie naprawdę interesująco.
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Premiery streamingowe
sierpień 2022
See – 3 sezon
W odległej przyszłości ludzkość zostaje
pozbawiona zdolności widzenia. Jason Momoa
w roli ojca obdarzonych mitycznym wzrokiem
bliźniąt musi ochronić swoje plemię przed żądną
władzy królową. Trzeci i zarazem finałowy sezon
serialu, który jako jeden z pierwszych ukazał się na
platformie AppleTV+.

Premiera: 26.08		
		

Sandman
Połączenie współczesnych mitów z mroczną
fantastyką, dramatem historycznym i legendami.
Opowieść o Morfeuszu, władcy snu, oraz
o ludziach i miejscach, które napotyka,
naprawiając swoje kosmiczne, a także zwyczajnie,
ludzkie błędy.

Premiera: 05.08		
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Predator: Prey
Osadzona w realiach ludu Komanczów na
początku XVIll wieku nieopowiedziana historia
młodej wojowniczki, próbującej uchronić swój
lud przed wysoce rozwiniętym drapieżnikiem
z innej planety. Podąża ona jego tropem, by na
końcu doszło do bezwzględnej i przerażającej
konfrontacji pomiędzy dwoma gatunkami. Film
może okazać się jednym z najlepszych tytułów,
jakie pojawiły się w uniwersum „Predatora”.

Premiera: 05.08
		

Mecenas She-Hulk
Jennifer Walters, prawniczka
i jednocześnie kuzynka Bruce’a Bannera,
zostaje obdarzona supermocami.
Staje się tym samym She-Hulk i poza
walką z przestępczością, będzie bronić
innych superbohaterów w sądzie. Serial
wchodzący w skład 4. Fazy Marvel
Cinematic Universe.

Premiera: 17.08
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Pieniądze
to nie wszystko
Chyba każdy z nas słyszał nie raz i nie dwa w swoim życiu
stwierdzenie, że kasa to nie wszystko i czasem liczy się po prostu
nasz prywatny fun czy po prostu zdrowie.

Niby to truizm, niby to takie proste i każdy z nas to wie, a z drugiej strony
często o tym zapominamy. Opowiem Wam zatem historię, którą właśnie
można tak sparafrazować: „Pieniądze to nie wszystko”.
Ponad rok temu wymieniłem swój, wydawałoby się wysłużony, amplituner
stereo na nowego Marantza NR1200. O, jaki byłem szczęśliwy – Marantz
to Marantz, powtarzałem. Słuchałem muzyki, trochę ciszej, trochę więcej
było środka, ale tak jakoś fajnie i jakoś tak ekskluzywnie i w ogóle w końcu
Marantz to bardzo dobra marka i kawał historii. Czas mijał, a ja korzystałem z mojego sprzętu praktycznie codziennie – w końcu ma świetną opcję
HDMI ARC, ogarniałem więc jednym pilotem TV i mój amplituner, słuchałem sobie winyli, czasem coś ze Spotify – normalka. Okazało się jednak po
jakimś czasie, że denerwuje mnie to albo tamto, że mam kilka głośników
Yamahy w ich systemie MusicCast, że te głośniki nie dogadają się nigdy
z tymi na systemie HEOS – zaczęła narastać frustracja. Niby spoko, ale

Okazało się jednak po jakimś czasie, że denerwuje mnie to
albo tamto, że mam kilka głośników Yamahy w ich systemie
MusicCast, że te głośniki nie dogadają się nigdy z tymi na systemie HEOS – zaczęła narastać frustracja.
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jakby tak nie do końca. Nie zrozumcie mnie źle – dźwięk z Marantza był
jak najbardziej OK – nawet więcej niż ok, ale jednak zawsze coś było nie
tak, a to pilot jest fatalny (jak już trzeba skorzystać), a to appka HEOS jest
straszna, a to potrzeba więcej niż jedną aplikację – na koniec dnia jednak
patrzyłem na tego Marantza i jarałem się, że to Marantz.
Przyszedł jednak taki dzień, w którym stwierdziłem
– poddaję się, to nie był dobry wybór dla mnie, może
bym wrócił do stajni Yamahy – sprawdzam sklep, no

Zdałem sobie wtedy

lipa, nie ma już w sprzedaży linii wzmacniaczy, z której

sprawę, że jak jest

miałem swojego R-N602D. Trochę się załamałem, bo

dobrze, to nie ma co

co to znaczy – jak chcesz mieć multiroom Yamahy, to
albo Dolby Atmos, albo dzięki? Trochę nie byłem w sta-

zmieniać. Jak nam
pasuje model X, to nie

nie w to uwierzyć, na szczęście to nie tak i Japończycy
wypuścili ostatnio świetny jakościowo sprzęt, który jest

znaczy, że Y będzie lep-

stereo i ma te wszystkie, nowoczesne bajery, ale jednak

szy, nawet jeśli na papie-

jest to półka wyżej cenowo, niż to, co chciałem wydać

rze tak było, nawet jeśli
wydaliśmy na coś znacznie więcej niż wcześniej

– tak naprawdę chciałem odzyskać to, co miałem. I tak
trafiłem na jeden z portali z ogłoszeniami, zdecydowałem się na zakup Yamaha R-N803D – model wyżej,
z systemem kalibracji YPAO. Mógłbym pisać Wam teraz,
że DAC w tym wzmacniaczu jest lepszy od tamtego
albo jaką ma moc i ile z pasma X czy Y w nim słychać.
To nie jest jednak w tej historii ważne.

Po prostu odzyskałem radość z odsłuchu, radość z puszczania winyli, radość
z oglądania filmów. Zdałem sobie wtedy sprawę, że jak jest dobrze, to nie
ma co zmieniać. Jak nam pasuje model X, to nie znaczy, że Y będzie lepszy,
nawet jeśli na papierze tak było, nawet jeśli wydaliśmy na coś znacznie więcej niż wcześniej – to może się okazać, że to nie tak, że tak naprawdę nie
mamy już radochy ze słuchania muzyki, że to wszystko dla nas nie działa.
Czy Yamaha jest sprzętem z górnej półki? Nie. Ale jest sprzętem, który sprawia, że codziennie słucham muzyki z uśmiechem od ucha do ucha. Dlatego,
jak już mówiłem: pieniądze to nie wszystko.
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Ciasto owsiano-jabłkowe
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Skład:

Miękkie masło ubijamy z cukrem na jednolitą masę. Gdy

• 1 szkl. mąki

masa maślana jest gładka, dodajemy po jednym jajku i ubi-

• 1,5 szkl. płatków

jamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Mąkę przesie-

owsianych
• 3 jajka

wamy przez sito i dodajemy do niej płatki owsiane oraz
proszek do pieczenia i dokładnie mieszamy.

• 15 dkg masła
• 1 czubata łyżeczka
proszku do

Do ubitej masy maślano-jajecznej dodajemy mąkę z płatkami i delikatnie wyrabiamy miękkie ciasto.

pieczenia
• 3–4 lekko kwaśne

Jabłka obieramy i kroimy w drobną kostkę, kropimy sokiem

jabłka (w zależno-

z cytryny i posypujemy cynamonem. Skórkę z cytryny ocie-

ści od wielkości)

ramy na tarce i dodajemy do jabłek. Całość dobrze mie-

• 1 szkl. cukru (może

szamy, dodajemy do ciasta i ponownie mieszamy.

być mniej, jeśli
jabłka są słodkie)
• sok z cytryny

Formę do ciasta o średnicy ok. 26 cm smarujemy masłem
i wykładamy do niej ciasto.

i skórka otarta
z cytryny
• 1 łyżeczka
cynamonu

Pieczemy w temp 180° przez ok. 45–50 min. Upieczone ciasto
posypujemy cukrem pudrem.
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