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DŹWIĘK. BEZ OGRANICZEŃ
Dione to potężny soundbar z Dolby Atmos o mocy układu wzmacniającego 
950W RMS, którego nazwa pochodzi od mitologicznej greckiej bogini – żony 
Zeusa i matki Afrodyty. Model ten może pochwalić się aż 17 przetwornikami 

z magnesami neodymowymi i aluminiowymi membranami, 
zapewniającymi bogate i przestrzenne brzmienie z licznych źródeł.

Salony firmowe DEVIALET

www.tophifi.pl

https://www.tophifi.pl/kino-domowe/soundbary/devialet-dione.html?utm_source=imagazine.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=Devialet+Dione
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bezprzewodowe słuchawki nauszne
z hybrydową aktywną redukcją szumów ANC

Ta para słuchawek nausznych, to idealne połączenie wszechstronności i wydajności — bezprzewodowo lub 
przewodowo, na zewnątrz lub w pomieszczeniach. Wyposażone w mikrofon z redukcją szumów, który poradzi 
sobie z każdą improwizacją. Co więcej, ich długi czas pracy na baterii do 27 godzin, nawet z włączonym ANC, 
oznacza również, że możesz pracować przez cały dzień bez rozpraszania się.

Usuń do 95% hałasu z otoczenia! Korzystanie z czterech mikrofonów przeznaczonych do Hybrydowej Active 
Noise Cancellation (ANC) — łączącego systemy ANC ze sprzężeniem przednim
i zwrotnym w celu usunięcia szerszego spektrum szumów — zagłuszy wszystkie 
rozpraszające dźwięki i utworzy osobistą strefę komfortu.

dostępne w sklepach:

aktywna redukcja
szumów

Bluetooth 5.0 do 27 godzin
pracy na baterii

Dzięki Creative Zen Hybrid
zawsze znajdziesz swój zen

https://www.komputronik.pl/product/774155/creative-zen-hybrid.html?gclid=CjwKCAjw9NeXBhAMEiwAbaY4lvGmpcAXh2utms0jLznB4oo1WGh58eW2GpNYedsL0yDRL5WXHEbjGBoC2lgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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POTĘŻNY BAS ZA 1 ZŁ!
Zapewnij sobie prawdziwie kinowe wrażenia we własnym salonie i dodaj do nich dawkę 

potężnego basu tylko za 1 złotówkę! 

Stworzyliśmy dla Ciebie gotowe komplety kolumn głośnikowych, do których dodajemy odpowiednio 
mocne subwoofery. Wybierz jeden z przygotowanych przez naszych ekspertów trzech zestawów 

kolumn Wilson Raptor dopasowanych do rozmiaru Twojego salonu. 

Przy zakupie oszczędzisz nawet 2798 zł od regularnej ceny subwoofera!

www.wilson-hifi.eu/pl

Promocja ważna od 20.08. do 30.09.2022 r. Szczególy i regulamin dostępne na stronie promocji.

Dotyczy głośników pasywnych

GWARANCJA
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DO MNIEJSZEGO SALONU
Raptor: 5/1/Vocal + Sub 9 za 1 zł

DO ŚREDNIEGO SALONU
Raptor: 7/1/Vocal + Sub 10 za 1 zł

DO DUŻEGO SALONU
Raptor: 9/1/Vocal + Sub 12 za 1 zł

http://wilson-hifi.eu/pl
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Pierwszy raz od nie pamiętam kiedy udało mi się 
wyjechać na urlop dłuższy niż tydzień. Czyli dwa. 
Niby pracowałem zdalnie, ale nie była to taka 
praca jak do tej pory, tylko zdecydowanie lżejsza. 
Taka forma spędzenia czasu zaowocowała tym, że 
wreszcie miałem okazję przetestować trochę inne 
niż zwykle urządzenia, i tu prywata, zapraszam do 
mojego testu najnowszego wideorejestratora Mio 
oraz brakującego ogniwa przy treningach z Apple 
Watch, czyli WatchLink.

Ale wracając do wrześniowego numeru – polecam 
dużą dawkę motoryzacji, która bardzo dobrze jest 
przez Was odbierana. Wojtek, Darek i Paweł testują 
dla Was aż 5 kompletnie różnych samochodów 
– Rolls-Royce'a, Mercedesa, Audi, Hondę i Renault. 
W numerze testujemy najnowszego MacBooka Air 
M2 oraz świeżutkie składane telefony Samsunga. 
Do tego oczywiście świetne audio oraz masa innych 
ciekawych tekstów. Jak zwykle.

Polecam lekturę. Warto!   Dominik Łada
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Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów 
lub osób trzecich.  Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze 
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na 

rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych uprawnionych osób trzecich. 
Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, 
o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich 

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Zdjęcia 
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Aktualizacja oprogramow-
ania Studio Display 
rozwiązuje problem   
z głośnikami

Czytaj dalej....

Aktualizacja macOS 
Monterey do wersji 12.5.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS i iPadOS 
do wersji 15.6.1

Czytaj dalej....

Aktualności

Aktualności
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Apple świętuje 106-lecie 
Amerykańskiej Służby 
Parków Narodowych

Czytaj dalej....

Safari 15.6.1 dla macOS Big 
Sur i macOS Catalina

Czytaj dalej....

Beats Fit Pro w trzech 
nowych kolorach   
– Kim K Special Edition

Czytaj dalej....
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Apple opóźnia wydanie 
iPadOS 16 do października; 
iOS 16 we wrześniu

Czytaj dalej....

Nowe Apple Maps dostępne 
w Izraelu, Palestynie 
i Arabii  Saudyjskiej

Czytaj dalej....

Apple zaprasza na event 
„Far Out” dnia 7 września 
2022 o 19:00 CET na 
którym zaprezentuje 
iPhone 14

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 15

https://imagazine.pl/2022/08/04/apple-opoznia-wydanie-ipados-16-do-pazdziernika-ios-16-we-wrzesniu/
https://imagazine.pl/2022/08/24/apple-zaprasza-na-event-far-out-dnia-7-wrzesnia-2022-o-1900-cet-na-ktorym-zaprezentuje-iphone-14/
https://imagazine.pl/2022/08/08/nowe-apple-maps-dostepne-w-izraelu-palestynie-i-arabii-saudyjskiej/


AirTag „złapał” 
złodzieja bagaży

Czytaj dalej....

Wyciek danych z Plex 
– zmieńcie swoje hasła!

Czytaj dalej....

Tim Cook, Jony Ive 
i Laurene Powell Jobs 
wystąpią na konferencji 
Code 2022

Czytaj dalej....
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Apple przedłuża 
program naprawczy 
głośników dla 
iPhone’w 12

Czytaj dalej....

Były inżynier Apple 
przyznaje się do winy

Czytaj dalej....

Program samodzielnej 
naprawy Apple został 
rozszerzony

Czytaj dalej....
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Apple może zawrzeć 
umowę z Big Ten

Czytaj dalej....

Pracownicy Apple składają 
petycję przeciwko planowi 
powrotu do biura

Czytaj dalej....

Kolory iPhone’a 14 Pro?

Czytaj dalej....
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Twitter staje się prawdziwą 
platformą podcastową

Czytaj dalej....

eSIM w Play dla wszystkich 
klientów od 22 sierpnia 
2022 roku

Czytaj dalej....

Issey Miyake, który 
zaprojektował półgolf 
Steve’a Jobsa, zmarł 
w wieku 84 lat

Czytaj dalej....
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JBL Live Pro 2 to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe 
z funkcją adaptacyjnej redukcji hałasu, które nadają rytm nawet przez 
cały dzień.

JBL Live Pro 2 zapewniają łącznie do 40 godzin niesamowitego brzmie-
nia JBL Signature Sound (10 godzin pracy słuchawek i 30 godzin zapasu 
energii w etui ładującym). Dodatkowymi atutami tego modelu są funkcja 
szybkiego ładowanie, dzięki której w zaledwie 15 minut uzyskuje się aż 
cztery godziny odtwarzania oraz bezprzewodowe ładowanie Qi. Techno-
logia redukcji hałasu True Adaptive Noise Cancelling eliminuje rozpra-
szające dźwięki, pozwalając zanurzyć się w muzyce, natomiast funkcja 
Smart Ambient pozwala zachować świadomość otoczenia. Zamknięta 
konstrukcja z owalnymi fonowodami zapewnia lepsze tłumienie hałasu 
i wyższą jakość dźwięku dla tych, którzy preferują czystszą charakte-
rystykę. Jeśli pojawi się potrzeba rozmowy, użytkownik w prosty spo-
sób może wykonać doskonałej jakości połączenia telefoniczne dzięki 
6 mikrofonom z technologią formowania wiązki. Może również uzyskać 

JBL Live Pro 2 TWS

AKTUALNOŚCI 20



dostęp do preferowanego asystenta 
głosowego, aby umożliwić sterowanie 
i nawiązywanie połączeń bez użycia rąk 
podczas różnego rodzaju aktywności.

Wyjątkowo wyraźne brzmienie muzyki 
i połączeń uzyskane zostało dzięki 
11-milimetrowym dynamicznym prze-
twornikom z legendarnym brzmieniem 
JBL, które nie ma sobie równych.

Technologia adaptacyjnej redukcji hałasu 
True Adaptive Noise Cancelling automa-
tycznie dostosowuje się do otoczenia, 
eliminując rozpraszające dźwięki, aby 
zapewnić lepsze brzmienie, gdziekolwiek 
jesteś. Natomiast funkcja Smart Ambient 
pozwala skupić się na otoczeniu bez 
zdejmowania słuchawek.

AKTUALNOŚCI 21



Sześć mikrofonów z technologią formo-
wania wiązki redukuje zakłócenia powo-
dowane przez wiatr i hałas, dzięki czemu 
Twoje słowa są zawsze głośne i wyraźne. 
Natomiast funkcja VoiceAware pozwala 
określić, w jakim stopniu chcesz słyszeć 
własny głos poprzez kontrolowanie sygnału 
z mikrofonu kierowanego do słuchawek.

Owalne fonowody zapewniające lepszy 
poziom komfortu, izolacji i basu to lep-
szy kształt oznaczający lepsze brzmie-
nie. Dlatego firma JBL zaprojektowała 
te słuchawki z owalnymi fonowodami 
i owalnymi silikonowymi końcówkami, 
które zapewniają doskonałe dopasowa-
nie. Zamknięta konstrukcja z owalnymi 
fonowodami zapewnia lepsze tłumie-
nie hałasu i wyższą jakość dźwięku 
dla tych, którzy preferują czystszą 
charakterystykę.

AKTUALNOŚCI 22



Telefon w połowie ulubionego serialu? 
To nie problem. Dzięki połączeniu wie-
lopunktowemu Multi-Point Connetion 
można szybko i łatwo przełączać się mię-
dzy urządzeniami Bluetooth. Ponadto 
parowanie z urządzeniami z systemem 
Android jest szybkie i bezproblemowe, 
tak jak przełączanie między trybem 
mono i stereo na lewej oraz prawej słu-
chawce, a także odtwarzanie na obu 
jednocześnie. Funkcje słuchawek JBL 
Live Pro 2 można aktywować za pomocą 
sterowania dotykowego, natomiast funk-
cje „Hej, Google” można aktywować za 
pomocą głosu (obsługiwane tylko w sys-
temie Android).

Wodoodporność i odporność na pot 
na poziomie IPX5 sprawia, że nie trzeba 
przejmować się wilgocią – zarówno na 
siłowni, jak i wtedy, gdy użytkownika 
złapie deszcz. Dodatkowo dedykowana 
aplikacja pozwala wybrać tryb słucha-
nia, regulować poziom redukcji hałasu 
oraz funkcji Smart Ambient, dostoso-
wać sterowanie oraz zwiększyć kom-
fort i jakość dźwięku, aby słuchać tak, 
jak się lubi. Można również dopasować 
krzywą korektora, a komunikaty głosowe 
w języku użytkownika ułatwiają korzy-
stanie z funkcji.
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AirPods Pro 2 
z LE Audio

Czytaj dalej....

Duolingo to już nie tylko 
nauka języków – teraz 
także matematyka i tren-
ing umysłu

Czytaj dalej....

Netatmo smart-czujnik 
tlenku węgla ma certyfikat 
umożliwiający instalację 
w łodziach i kamperach

Czytaj dalej....
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Produkcja procesorów 
Apple w technologii 3 nm 
ruszy jesienią

Czytaj dalej....

Cineworld, właściciel 
m.in. sieci Cinema City 
zbankrutuje?

Czytaj dalej....

Prototypy Apple AirPower 
ujawnione

Czytaj dalej....
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Nowe premiery od 
Fitbit – Sense 2, 
Inspire 3, Versa 4

Czytaj dalej....

iPad 10 może mieć Touch ID 
w przycisku blokady

Czytaj dalej....

Pixelmator Photo 
przechodzi na subskrypcje

Czytaj dalej....
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TP-Link poszerza portfolio produktów smart o nowy model taśmy LED. 
Tapo L930-5 jest odporna na warunki atmosferyczne, więc można nią ozdo-
bić nie tylko wnętrze budynku, ale także taras, ogród czy balkon. Zależnie 
od wybranych kolorów urządzenie pozwoli stworzyć przestrzeń idealną 
zarówno na spotkanie z przyjaciółmi, romantyczny wieczór, jak i nastro-
jową kolację w gronie najbliższych.

Długa na pięć metrów smart taśma LED Wi-Fi Tapo L930-5 pozwala 
zmieniać kolory w pełnej palecie barw RGB. Nowością w tym modelu są 
osobne, dedykowane diody koloru białego, które emitują jasne światło. 
Dzięki temu, taśma Tapo L930-5 jest wszechstronna i może służyć różnym 
celom oświetleniowym. Diody białe i kolorowe mogą świecić niezależ-
nie od siebie. Taśma zamieni balkony, tarasy czy ogródki w klimatyczne, 
nastrojowe, wręcz baśniowe miejsca. Dostosowując ustawienia można uzy-
skać miękkie, przezroczyste światło, efekt delikatnego blasku czy też dys-
kotekową feerię barw. Za pomocą planowania harmonogramów i ustawień 

TP-Link Tapo L930-5 
– nowa, kolorowa smart taśma LED
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timera łatwo można skontrolować sposób i częstotliwość zmiany kolorów 
i sprawić, by światła pulsowały w rytm muzyki. Dzięki opcji zapisu ulubio-
nych konfiguracji można wracać do nich w dowolnym momencie.

Podobnie jak w przypadku żarówek z oferty TP-Link, także Tapo 
L930-5 może symulować obecność mieszkańców w domu, aby odstraszyć 
nieproszonych gości.

Instalacja taśmy LED jest bardzo prosta. Elastyczność produktu sprawia, 
że można zamontować go niemal wszędzie – w namiocie, na ogrodowych 
meblach, poręczach, szybach, gałęziach drzew. Wystarczy przyciąć go do 
dowolnej długości i przymocować. Zamontowana na zewnątrz taśma nie 
musi być usuwana w razie niesprzyjających warunków pogodowych, np. 
padającego deszczu czy też śniegu. Ani wilgoć, ani wysokie czy niskie tem-
peratury jej nie zaszkodzą. Zastosowana technologicznie zaawansowana 
specjalna powłoka PU chroni diody i ułatwia ich konserwację.

By korzystać z taśmy i cieszyć się efektowną feerią barw nie potrzeba 
żadnych dodatkowych urządzeń. Wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi 
w domu i pobrać darmową aplikację TP-Link Tapo. Produkt może być rów-
nież sterowany za pomocą głosu dzięki integracji z Apple HomeKit, Asy-
stentem Google lub Amazon Alexa.

Więcej informacji na temat taśmy Tapo L930-5 dostępnych jest na stronie 
internetowej. Produkt jest dostępny w sprzedaży w cenie ok. 240 zł. Objęty 
jest 24-miesięczną gwarancją producenta.
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Aplikacja Zoom na Maca 
znowu bezpieczna, pytanie 
jak długo?

Czytaj dalej....

Apple świętuje 20. urodziny 
Shazam

Czytaj dalej....

LuON na starcie planuje 
wprowadzić oświetlenie

Czytaj dalej....
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Porsche + Pixar i mamy 
Porsche 911 Sally Special. Auto 
powstało w szczytnym celu

Czytaj dalej....

Apple opóźnia wydanie 
nowej wersji Telegrama

Czytaj dalej....

Bloomberg: Apple każde 
dostawcom wyprodukować 
co najmniej 90 mln sztuk 
iPhone’a 14

Czytaj dalej....
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Gniazdo słuchawkowe ma 
zostać wyeliminowane 
z ostatniego urządzenia z iOS

Czytaj dalej....

Nowa wersja beta Dropbox 
z pełną obsługą macOS 
Monterey jeszcze w tym roku

Czytaj dalej....

Zmiany w obsłudze funkcji 
„Ukryj mój e-mail”

Czytaj dalej....
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1Password 8 dla iOS 
i Androida z nowym 
wyglądem i funkcjami

Czytaj dalej....

Apple walczy ze stronami 
udostępniającymi linki do 
nadchodzących systemów

Czytaj dalej....

iPad Pro nowej gener-
acji z nowymi 4-pinowymi 
złączami?

Czytaj dalej....
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Apple Watch Series 8 z 
takim samym wyglądem 
jak Series 7

Czytaj dalej....

Gurman: Mac mini z Apple 
M2 bez zmiany wyglądu  
i nowe HomePody

Czytaj dalej....

Apple rozszerza ofertę kart 
podarunkowych Apple TV 
na więcej krajów

Czytaj dalej....
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Nowy klip Apple 
dedykowany – switcherom

Czytaj dalej....

AppleCare+ dostępne   
w trzech dodatkowych  
krajach

Czytaj dalej....

Apple dodaje 8 kolejnych 
komputerów Mac do listy 
produktów vintage

Czytaj dalej....
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W sobotę 03.09.2022 roku marka Lantre otworzy swój pierwszy stacjonarny 
salon Apple, który zlokalizowany jest w warszawskiej Fabryce Norblina. Na 
wielkie otwarcie przygotowano atrakcyjne oferty specjalne, rabaty oraz 
dodatkowe atrakcje. 

Wielkie otwarcie – co czeka na klientów?
Oficjalne otwarcie pierwszego w Polsce sklepu stacjonarnego Lantre odbę-
dzie się 3 września 2022 roku o godzinie 11:00 na terenie Fabryki Noblina, 
przy ulicy Żelaznej w Warszawie.

Specjalnie z tej okazji, dla pierwszych klientów marka przygotowała pro-
dukty Apple w promocyjnych cenach. Jeśli więc od dawna zastanawialiście 
się nad zakupem urządzeń tego producenta, promocje na otwarcie showro-
omu będą świetnym argumentem do zwieńczenia swoich planów. 

Wielkie otwarcie Lantre 
Showroom w Fabryce Norblina
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Jedną z największych okazji będzie MacBook Air 
z procesorem M1 w cenie 3 999 zł (zamiast 5799 zł) 
. Kolejną świetną ofertą będzie iPad 9. generacji 
10,2” w cenie 1 199 zł (zamiast 1699 zł). Wśród limi-
towanych okazji znalazły się także akcesoria Apple, 
a dokładnie słuchawki AirPods Pro (z bezprzewodo-
wym etui ładującym) w cenie 799 zł (zamiast 1299 zł).

To jednak nie wszystkie niespodzianki, jakie marka 
przygotowała dla klientów tego dnia. Osobna 
promocja obejmie laptopy MacBook i wyniesie 
od -15% do -10% od ceny regularnej. W obniżonej 
cenie będzie można kupić m.in. MacBook Air oraz 
MacBook Pro 13 na najnowszym procesorze M2, 
a także MacBooki Pro 14 i 16, także w rozbudo-
wanych konfiguracjach. Zniżka będzie obowiązy-
wała również w kolejnym tygodniu po otwarciu 
(5-10.09.2022), jednak poziom rabatu będzie malał 
każdego dnia o 1%, więc nowy showroom Lantre 
warto odwiedzić jak najszybciej. Promocja na Mac-
Booki będzie dostępna również w sklepie online, 
na tych samych zasadach co w showroomie. 

Wyjątkowe promocje, i rabaty to nadal nie 
wszystko. Specjalnie z okazji otwarcia w salonie 
Lantre będzie czekać tatuażystka, która ozdobi 
ciało lub etui na telefon zmywalnym tatuażem. 
Ponadto do zakupu sprzętu klienci otrzymają spe-
cjalny upominek w postaci vouchera na wejście do 
Apple Muzeum Polska, które również znajduje się 
w warszawskiej Fabryce Norblina.

Showroom Lantre w Fabryce 
Norblina – wyjątkowe miejsce na 
mapie Warszawy.
Na klientów sklepu Apple pod marką Lantre czeka 
szeroka oferta sprzętu, akcesoriów oraz możliwość 
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skorzystania z usług dodatkowych: ubezpieczenia, 
pakietów przedłużonej ochrony czy usług finan-
sowych. To także warszawski punkt Click&Collect, 
gdzie już wkrótce będzie można odebrać zamówienie 
złożone w sklepie online. W niedalekiej przyszłości 
marka planuje uruchomić na miejscu także serwis. 

„Showroom to nowoczesna przestrzeń, w której 
każdy miłośnik marki Apple znajdzie to, czego 
szuka. Postawiliśmy w nim na digitalne rozwiązania, 
ale też stworzenie przyjemnej atmosfery, w któ-
rej chce się spędzać czas. Naturalna kolorystka 
w odcieniach szarości i beżu, materiały wysokiej 
jakości i jabłoń, która wita klientów na wejściu, to 
znaki rozpoznawcze naszego showroomu”, mówi 
Artur Drzewiecki, prezes marki Lantre.

Za koncepcję aranżacyjną salonu, projekt wyko-
nawczy oraz nadzór autorski odpowiada biuro 
projektowe Schwitzke Górski. Strategię customer 
experience opracowało studio consultingowo - 
badawcze Omnisense. Digitalizację procesu obsługi 
i sprzedaży wykonał natomiast hub technologiczny 
Omnidigital.

Również miejsce powstania pierwszego salonu 
Lantre nie zostało wybrane przypadkowo. Marka 
zdecydowała się na prestiżową lokalizację, jaką 
jest Fabryce Norblina. To wielofunkcyjny kompleks 
w sercu warszawskiej Woli. Po wieloletnim procesie 
rewitalizacji dawnych zakładów Norblin, Bracia Buch 
i T. Werner przeprowadzonej przez Grupę Capital 
Park ponownie otworzył się na miasto zachwycając 
historyczną zabudową, w którą wkomponowana 
została nowoczesna architektura. 
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W lipcowym iMagazine było o walorach regularnego pisania dziennika 
i przedstawiłem skrót Siri, który może Wam pomóc nabrać tego nawyku. 
W tym miesiącu pójdziemy o krok dalej i opiszę metodę pisania dziennika 
w trakcie pracy. Ta metoda może się bardzo przydać w nadchodzących 
tygodniach i miesiącach, aby po wakacyjnym szaleństwie ułatwić 
skupienie na zadaniach i projektach, jakie macie do zrobienia.

Jak pisać dziennik w trakcie pracy, 
aby zwalczyć prokrastynację?MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Jak pisać dziennik w trakcie pracy, aby zwalczyć prokrastynację?  |  Michał Śliwiński
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Czemu, tak jak ja, potrzebujecie dziennika 
w trakcie pracy?
Fajnie by było, gdyby nie istniały rozpraszacze. Powiadomienia, wiado-
mości, telefony czy nagłe myśli lub inne rzeczy, które odciągają mnie od 
roboty. Oczywiście ciągle aktywnie z nimi walczę. W Nozbe mam ładnie 
rozpisane projekty i ustawione zadania do zrobienia. Telefon mam zawsze 
wyciszony, ustawiam go na „nie przeszkadzać”, jak pracuję nad bardzo 
ważną sprawą oraz generalnie staram się pilnować, aby czas nie przeciekał 
mi przez palce.

Ale same chęci nie wystarczą. W końcu dobrymi chęciami piekło jest 
wybrukowane.

Dlatego dodałem sobie nowy sposób na kontrolę czasu w ciągu dnia 
i nazwałem to „pisaniem dziennika w trakcie pracy”. W skrócie polega to 
na tym, że co pół godziny zaznaczam, co w ciągu ostatnich 30 minut zro-
biłem i ewentualnie dodaję krótki komentarz. Dzięki temu mogę łatwo 
zauważyć „dziury w produktywności”. To daje mi możliwość przywołania 
się do porządku i poprawy!

Dlatego jeśli też macie problemy z rozpraszaczami i też zdarza się Wam nie 
wiedzieć do końca, jak te ostatnie minuty czy godziny minęły, to czytajcie 
dalej, a dostaniecie gotowe rozwiązanie, które testuję na sobie już od kilku 
lat i świetnie mi się sprawdza.

Wraz z gotowym do użycia i oczywiście darmowym skrótem Siri!

Zaczniemy od podstawowego dziennika 
– codziennika…
To, co piszę poniżej, jest naturalnym rozwinięciem mojego nawyku pisania 
dziennika, któremu poświęciłem felieton w lipcowym iMagazine. Do obszer-
nego wyjaśnienia zapraszam do tamtego tekstu, ale w skrócie chodziło o to, 
że moją bazą jest pisanie dziennika dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

Rano zadaję sobie trzy pytania i ustanawiam jedną najważniejszą rzecz do 
zrobienia. Wieczorem natomiast podsumowuję dzień, odpowiadając na 
kilka prostych pytań.
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…i rozwiniemy dziennik o Planowanie Dnia już 
wieczorem!
Tutaj wchodzi dodatkowa opcja Planowania Dnia. Co ciekawe, ten etap 
planowania zaczyna się nie rano, ale wieczorem.

Idea jest taka, że wieczorem, podsumowując dzień, zaczynam mieć 
jasność, czym powinienem się zająć następnego dnia. Jakie powinny być 
moje NZ (Najważniejsze Zadania). Dlatego właśnie wieczorem, przed spa-
niem, zapisuję sobie od jednego do trzech takich NZ. Idea jest taka, że jeśli 

jutro zrobię te trzy rzeczy, to dzień będzie udany. 
Wszystko inne będzie bonusem.

Drugi powód, dla którego warto spisywać to 
wieczorem, a nie rano, jest taki, że dzięki temu 
mamy już plan na jutro! A kiedy ten jutrzejszy 
dzień nadejdzie, a ja nie do końca jeszcze prze-
budzony zacznę pić kawę i odpalę telefon, iPada 
lub komputer, to zamiast zacząć bezmyślnie od 
najprostszych działań typu sprawdzanie maila czy 
przeglądanie social mediów, zacznę po prostu od 
razu od pierwszego z moich NZ.

Dzięki wypisaniu tych Najważniejszych Zadań nie muszę już o niczym 
decydować. Plan jest gotowy, a ja mam go tylko wykonać!

Oprócz spisania od jednego do trzech NZ, wieczorem przed spaniem prze-
glądam kalendarz na jutro. Dzięki temu nic mnie nie zaskoczy i będę pamię-
tał o ewentualnych spotkaniach lub terminach. Ile to razy zaskakiwało mnie 
wieczorem, że coś, o czym prawie zapomniałem, wydarzy się już jutro.

Rano natomiast uzupełniam Plan Dnia o szablon 
godzin i nie tylko!
Poranek to moment na przejrzenie swoich NZ oraz terminów, a także 
uzupełnienie Planu Dnia o szablon regularnych zadań do wykonania każ-
dego dnia oraz szablon godzin, gdzie po kolei mam rozpisany dzień od 
9:00 do 18:00.

Drugi powód, dla którego 

warto spisywać to wieczo-

rem, a nie rano, jest taki, 

że dzięki temu mamy już 

plan na jutro!
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Następnie idealnie co pół godziny otwieram ten plik z zaplanowanym 
dniem i przy każdej jednostce półgodzinnej zaznaczam jedną z trzech rze-
czy – czy był to czas spędzony na:
• pracy w skupieniu, 
• spotkaniach, 
• pracy płytkiej, czyli mniej istotnej. 

Jeśli nie zaznaczam żadnej z tych opcji, była to jednostka czasowa stra-
cona, czyli zużyta na coś nieproduktywnego.

Opcjonalnie poza zaznaczeniem, jaka to była praca, dopisuję krótki 
komentarz sam dla siebie, typu: „opracowanie nowej funkcji Nozbe”, albo 
„spotkanie marketing”, lub „podpisanie dokumentów do US”.

Działanie nowego skrótu Siri: Dziennik 
i Planowanie
Zgodnie z tym, jak opisałem mój nawyk pisania dziennika i planowania 
dnia, stworzyłem osobny i bardziej rozbudowany skrót Siri, do pobrania ze 
strony: michael.team/planowanie.

Ten skrót na początku, jak poprzednio, wyświetla cele na ten rok, potem 
pyta o dzisiejszą datę, a następnie wyświetla menu z następującymi 
opcjami:
• Poranny wpis – wpis do dziennika z rana,
• Wieczorny wpis – wpis do dziennika wieczorem,
• Otwórz dziennik – otwiera plik dziennika w domyślnej aplikacji tekstowej 

edytującej pliki MD, czyli Markdown,
• Poranne planowanie – przechodzi przez proces porannego planowania, 

czyli uzupełniania szablonów w pliku na dany dzień,

Opcjonalnie poza zaznaczeniem, jaka to była praca, dopisuję 

krótki komentarz sam dla siebie, typu: „opracowanie nowej 

funkcji Nozbe”, albo „spotkanie marketing”, lub „podpisanie 

dokumentów do US”.
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• Wieczorne planowanie – przechodzi przez proces wyświetlania kalenda-
rza i definiowania Najważniejszych Zadań, które zapisuję w dedykowa-
nym pliku tekstowym na następny dzień,

• Otwórz dzisiaj – otwiera plik tekstowy z planem na dzisiejszy dzień. Do 
tej opcji przygotowałem także osobny skrót, aby można było to zrobić 
jednym tapnięciem lub komendą Siri.

Opcji jest więcej, ale tak naprawdę ja korzystam tylko z tych pierwszych 
dwóch, dlatego że po wypełnieniu porannego lub wieczornego wpisu dzien-
nika skrót automatycznie pyta się, czy przystąpić do planowania i wtedy to 
robi. Dzięki temu piszę w dzienniku i planuję dzień za jednym zamachem!

Skrót jest darmowy i nie wymaga używania żadnej konkretnej aplikacji. Do 
edycji plików Markdown natomiast można użyć wbudowany w Mac OS TextE-
dit, chociaż ja polecam darmowy BBEdit. Na iOS polecam darmowy Rune-
stone. Moim ulubionym edytorem Markdown na wszystkie platformy jest 
płatny iA Writer.

Produktywny dzień pracy dzięki dziennikowi 
i planowaniu!
Mam nadzieję, że spróbujecie mojego podejścia do produktywności i prze-
konałem Was nie tylko do regularnego pisania dziennika, ale także świado-
mego planowania sobie dnia i uzupełniania go w trakcie.

Pobierz Skrót Siri ze strony: michael.team/planowanie.

I jak zaczniecie z niego korzystać, napiszcie do mnie na Twitterze lub po 
prostu wrzućcie wpis z hashtagiem DziennikSiri, a chętnie odpiszę!

Powodzenia i po udanym urlopie wakacyjnym życzę Wam jak najbardziej 
produktywnego czasu do końca tego roku, aby był to najlepszy Wasz rok 
w życiu! Powodzenia!

Mam nadzieję, że spróbujecie mojego podejścia do produktywności 

i przekonałem Was nie tylko do regularnego pisania dziennika, ale 

także świadomego planowania sobie dnia i uzupełniania go w trakcie.
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Lifestyle
Creme Ristretto speedster Quartz
Piękna, ponadczasowa konstrukcja zaprojektowana w Polsce. To szybki 
rower miejski, zbudowany na lekkiej ramie, wyposażony w 7-biegową 
piastę z wewnętrzną przekładnią oraz napęd pasowy, który jest „czysty” 
i bezobsługowy. Wygląda jak klasyk. Nadaje się idealnie na codzienne 
dojazdy do pracy.

Dostępny na stronie producenta

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik ŁadaLifestyle
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Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Galaxy Watch5 Pro jest najnowszym modelem w rodzinie zegarków 
Galaxy, który powstał z myślą o amatorach plenerowych aktywności. Od 
turystyki pieszej po rowerową i nie tylko, Galaxy Watch5 Pro jest gotowy 
na wyzwania m.in. dzięki najwyższej jakości materiałom, z których został 
wykonany. Zegarek jest chroniony udoskonalonym szkłem szafirowym 
– twardym i odpornym na zużycie – a jego tytanowa obudowa jest pię-
ciokrotnie trwalsza i chroni wyświetlacz dzięki wystającej ramce. Do tego 
bateria, która będzie działać nawet 80 godzin.

Cena zaczyna się od 2 149 PLN
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LEGO Ideas – zmechanizowana latarnia morska
Pełen szczegółów konstrukcyjnych, posiadający 50 cm wysokości i skła-
dający się z 2 065 elementów zestaw odzwierciedla działanie prawdziwej 
latarni morskiej. Umiejscowiony na wyspie obiekt ma schody prowa-
dzące do domku latarnika czy dwie minifigurki wraz z łodzią, które 
dopełniają całości. Co ciekawe, zestaw został zaprojektowany przez fana 
marki i zgłoszony na platformie LEGO Ideas.

Cena: 1 399,99 PLN
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911 992 GT3 RS
Każdy następny model 911 w wydaniu GT3 RS jest bardziej ekstremalny 
i wprowadza kolejne nowinki techniczne. 992 GT3 RS jest dopuszczony 
do ruchu na drogach publicznych, pomimo coraz większej ilości techno-
logii przeniesionych prosto z wyścigów. Większość poszycia samochodu 
wykonano z włókien węglowych (CFRP dla precyzji), łącznie z błotnikami, 
maską, drzwiami, dachem, spojlerami i elementami zawieszenia.

Cena startuje od 1 232 000 PLN
Zobacz więcej
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Niekonwencjonalne podejście do tradycyjnych systemów audio – tak 
można określić koncept, jakim są kolumny podłogowe Wilson Six 
Power. To rozwiązanie stworzone dla tych, którzy pragną potężnego 
dźwięku, pełnego mocy i nisko schodzącego basu, a jednocześnie nie 
chcą mieć zewnętrznego subwoofera. Taki pomysł ma sporo sensu, 
o czym się przekonaliśmy.

Z Wilson Six Power bas nabiera nowego wymiaru – kolumny podłogowe ze zintegrowanym subwooferem  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Z Wilson Six Power bas 
nabiera nowego wymiaru 
– kolumny podłogowe ze zintegrowanym subwooferem

Audio
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Jak kolumny Wilson Six Power prezentują się na papierze:
• konstrukcja: wentylowana typu Bass Reflex,
• pasmo przenoszenia [+/-3] dB [Hz]:  40–20 000 Hz,
• czułość [2,83 V/1 m] [dB]: 90 dB,
• impedancja: 4–8 omów,
• maksymalny poziom SPL [dB]: 110 dB,
• moc wyjściowa: 60 W (RMS) – THD@l%,
• rekomendowana moc wzmacniacza sterującego: 50–220 W,
• częstotliwość podziału zwrotnicy [Hz]: 700 Hz / 2 500 Hz,
• przetwornik wysokotonowy: 1" (25 mm) z miękką kopułką,
• przetwornik nisko-średniotonowy: 1 × 6½",
• przetwornik niskotonowe: 1 × 6½",
• aktywne przetworniki niskotonowe: 2 × 6½" o długim skoku,
• wejście: mono RCA,
• zasilanie: 100–240 V, 50/60 Hz prąd przemienny,
• częstotliwość zwrotnicy: regulowana 50–200 Hz,
• terminale głośnikowe: pojedyncze przewody,
• akcesoria dołączone do zestawu: kolce,
• gwarancja 2 lata (promocyjna gwarancja 10 lat nie dotyczy kolumn 

aktywnych).
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W skrócie to takie „2 in 1” – czyli tradycyjne 
kolumny, które jednocześnie mogą być też 
subwooferami w kinie domowym, możemy 
też wykorzystać aktywny subwoofer do 
zwiększenia głębi basu w systemie stereo. 
W efekcie nie mamy w naszym pokoju 
odsłuchowym kolejnego sprzętu, a kolumny, 
które potrafią dać czadu. Dostępne są albo 
w kolorze czarnym, albo kolorze jasnego 
dębu z białym frontem. Generalnie cały 
ich design jest ciekawy, choćby dlatego, 
że mocowane magnetycznie maskownice 
pokrywają niemal całkowicie frontową 
ścianę. Natomiast gdy kolumny są zasilane, 
to mamy na dole podświetlany logotyp Wil-
son, co dodaje im charakteru. 

Ta dbałość o detale i pomysłowość kon-
strukcji to też jasny sygnał dla wszystkich, 
że Wilson jest już dojrzałym brandem 
w świecie audio. I osoby szukające dobrego 
sprzętu w rozsądnych cenach mają w czym 
wybierać w ramach portfolio Wilsona, 

AUDIO 52



marki stworzonej w Polsce. Cena takiej 
kolumny to 2 499 PLN, ale można je złapać 
także w promocji i stają się wtedy już bar-
dzo atrakcyjnym kąskiem.

To kolumny idealne do zestawu stereo, ale 
doskonale sprawdzą się też jako przed-
nie w zestawie kina domowego. W tym 
ostatnim przypadku możliwości wspar-
cia niskich częstotliwości doceni każdy 
miłośnik filmów z efektami specjalnymi. 
Wsparcie basów przez zasilanie z gniazda 
sieciowego pozwala zmniejszyć obciąże-
nie wzmacniacza sterującego kolumnami, 
co wpływa również na pozostałe zakresy 
częstotliwości. W efekcie dynamika dźwię-
ków jak na sprzęt tego typu jest wręcz 
niespotykana. Jednocześnie można z nich 
korzystać w sposób klasyczny, wyłączając 
dodatkowe wzmocnienie basu. 

Wilson Six power to taki nieco przycza-
jony tygrys, ukryty smok. Z jednej strony 
widzimy, że są to porządne, podłogowe 
kolumny głośnikowe, ale gdy je odpa-
limy, to usłyszymy istnego potwora, który 
świetnie radzi sobie w szerokim repertu-
arze audio, ale też zapewnia całe spek-
trum doznań podczas seansów filmowych, 
zarówno gdy będzie to zestaw 2.2, jak 
i kompletne kino domowe.

AUDIO 53



Zwykle piszę o sprzęcie, który pochodzi z wyższej półki, jednak to nie 
on, a propozycje tańsze trafiają w potrzeby większości użytkowników. 
Audio-Technica ATH-M20xBT to wręcz tanie słuchawki, szczególnie 
jeśli spojrzymy na to, co oferują.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Audio-Technica ATH-M20xBT  |  Paweł Hać

Audio-Technica 
ATH-M20xBT
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Design produktów Audio-Technica od lat się nie zmienia: jest do bólu 
poprawny, surowy, wręcz nudny. Jest w tym jednak jakaś metoda, bo 
nawet tańsze urządzenia nie wyglądają tanio, lecz profesjonalnie i nie 
inaczej jest z ATH-M20xBT. Obudowy nauszników i ich mocowania zro-
biono z niezłej jakości matowego plastiku i solidnie spasowano. Nie-
liczne przyciski znalazły się na lewej słuchawce, a ich układ przypomina 
pilota do słuchawek Apple. Mamy więc środkowy przycisk wielofunk-
cyjny i dwa skrajne do regulacji głośności. Zaraz obok znalazł się port 
USB-C oraz mini Jack. Poduszki nauszników są niezbyt mięsiste, ale 
wygodne, pokryto je materiałem imitującym skórę. W taki sam sposób 
wykończono osłonę pałąka, która bardzo dobrze leży na głowie. Dzięki 
minimalnej wadze (tylko 216 g) świetnie sprawdzają się przy długich 
sesjach, przypominają pod tym względem bardziej sprzęt dla graczy 
niż dla melomanów. Trochę jednak grzeją, przez co w gorące dni stają 
się uciążliwe. W zestawie z ATH-M20xBT dostajemy kabel USB-A–USB-C 

Dzięki minimalnej wadze (tylko 216 g) świetnie sprawdzają się 

przy długich sesjach, przypominają pod tym względem bar-

dziej sprzęt dla graczy niż dla melomanów
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do ładowania oraz przewód audio zakończony z jednej strony prostym, 
a z drugiej kątowym wtykiem mini Jack (3,5 mm).

ATH-M20xBT zostały zaprojektowane tak, by być możliwe uniwersalnym, 
choć niedrogim sprzętem. Ich lekkość zachęca do korzystania z nich 
w ruchu, choć brak składania znacznie ogranicza ich mobilność. Na 
plus należy zaliczyć natomiast bardzo szeroki zakres regulacji pałąka. 
Nie mają ANC, ale wyciszenie pasywne jest zadowalające, nie dość, że 
są wokółuszne i dobrze przylegają do głowy, to mają też konstrukcję 
zamkniętą. Na Androidzie obsługują Fast Pair, czyli szybkie parowanie 
ze smartfonem. Nie są jednak kompatybilne z aplikacją Audio-Technica 
– przy tak prostym sprzęcie to nie dziwi, choć szkoda, że nie da się wyłą-
czyć w nich komunikatów głosowych. O ile te o stanie baterii czy połą-
czeniu ze źródłem są przydatne, to informowanie o każdym wstrzymaniu 
i wznowieniu odtwarzania nie ma żadnego sensu. Aplikacja przydałaby 
się też do zarządzania sparowanymi urządzeniami, bo ATH-M20xBT mogą 
jednocześnie łączyć się z dwoma. Producent deklaruje, że słuchawki 
na jednym ładowaniu działają do 60 godzin, a to wyjątkowo długo. Nie 
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udało mi się ich rozładować, dostałem 
je bowiem naładowane do pełna, a po 
około 25–28 godzinach odsłuchu zostało 
mi jeszcze 50% energii. Zakładam jednak, 
że 60 godzin jest osiągalne.

Do komunikacji ze źródłem słuchawki 
oferują połączenie przewodowe lub 
Bluetooth, korzystając wtedy z kode-
ków SBC lub AAC. Dźwięk generowany 
jest przez 40-milimetrowe przetworniki. 
ATH-M20xBT charakteryzuje raczej neu-
tralne brzmienie z podbitym dołem oraz 
całkiem szeroka scena. Są też wyjątkowo 
głośne. Górze odrobinę brakuje detali, 
w niektórych utworach, gdzie było jej 
dużo, dominowała mocno, nawet bez 
zbyt dużego zwiększania głośności. 
Ogólnie jednak była pod kontrolą. Na 
środku dzieje się najwięcej, detale są 
lepiej słyszalne, choć tu separacja instru-
mentów mogłaby być jednak lepsza. 
Dół to z kolei miękki, przyjemny bas, 
trochę zbyt mocny, ale nie w filmowy, 
dudniący sposób. Lepszym określeniem 
jest „spotęgowany” – dokładnie tego 
się tu spodziewajcie. Zdecydowanie 
najlepiej słuchało mi się muzyki klu-
bowej (ostatnio mam szczęście do tak 
brzmiącego sprzętu) oraz popu, ale tego 
bardziej radiowego niż czegoś ambitniej-
szego. Rap też wchodzi na nich dobrze, 
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w przeciwieństwie do rocka, gdzie przy 
złożonych utworach umyka już wiele 
szczegółów. Słuchając ich na dużej gło-
śności, miałem wrażenie stania przy gło-
śniku w klubie – bas wdziera się w mózg, 
cała reszta też tam jest, ale nie na tyle 
wyraźna, by móc analizować brzmienie. 
Zupełnie nie o to tutaj chodzi.

ATH-M20xBT to świetne słuchawki do 
spędzania w nich po kilka godzin dzien-
nie i słuchania czegoś w tle. Są lekkie 
i wygodne, a przy tym brzmią (zwłaszcza 
jak na swoją cenę) dobrze, szczegól-
nie jeśli trafimy z gatunkiem muzyki. 
Mają świetną baterię, to również istotne 
w sprzęcie, z którego planujemy korzy-
stać naprawdę często.

Audio-Technica    
ATH-M20xBT  

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

 Plusy:
• bardzo długa praca na baterii
• niezwykle lekkie
• świetne brzmienie w tej cenie

 Minusy:
• zbędne komunikaty głosowe
• brak składania

Cena: 429 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Firmy Sennheiser nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. To uznany na 
rynku audio producent słuchawek, mikrofonów i nie tylko. Niedawno 
oferta tej firmy poszerzyła się o kolejną edycję topowej marki 
słuchawek dousznych – MOMENTUM True Wireless 3.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 – słuchaj wygodnie bez względu na otoczenie  |  Maciej Skrzypczak

Sennheiser MOMENTUM 
True Wireless 3 
– słuchaj wygodnie bez względu na otoczenie
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Najnowszy produkt Sennheiser dostępny 
jest w trzech wersjach kolorystycznych 
– czarnej, białej i grafitowej. Do mnie 
przyszły te ostatnie. Zawartość paczki 
jest standardowa – znajdziemy tam oczy-
wiście same słuchawki, etui pełniące 
również rolę powerbanku, zestaw dousz-
nych adapterów w różnych rozmiarach, 
kabel USB-C do ładowania oraz instrukcję 
obsługi. Dodatkową rzeczą są specjalne 
silikonowe pierścienie, które można nało-
żyć na słuchawki, aby te jeszcze lepiej 
trzymały się w uchu.

Wspomniane etui jest wykonane głównie 
z plastiku, ale z zewnątrz pokryte mate-
riałem w wybranym przez nas kolorze. 
Wersja grafitowa wygląda bardzo fajnie, 
a całość daje poczucie obcowania z pro-
duktem z wyższej półki. Etui wyposażone 
jest oczywiście w gniazdo USB-C, które 
znajduje się w przedniej części. Wydaje 
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mi się, że lepiej by wyglądało umiejscowione z tyłu. Choć znajduje się przy 
nim także mała dioda LED informująca nas o stanie naładowania etui. 
Kabel USB-C to nie jedyna metoda ładowania wbudowanego powerbanku. 
Sennheiser wyposażył go także w funkcję ładowania bezprzewodowego 
w standardzie Qi. Zatem jeśli tylko mamy taką ładowarkę, to możemy 
korzystać z całego zestawu prawdziwie bezprzewodowo (rozumiecie? 
– True Wireless).

Według producenta słuchawki razem z powerbankiem mają nam zapewnić 
28 godzin nieprzerwanej muzyki. Przyznam się od razu, że nie mierzyłem 
tego jakoś specjalnie, ale na tygodniowym wyjeździe na południe Polski, 
gdzie codziennie robiłem wycieczki z rodziną w różne strony i miałem oka-
zję korzystać z słuchawek w podróży, ani razu nie musiałem ładować etui.

Same słuchawki bardzo dobrze siedzą w uchu. Nie miałem sytuacji, żeby 
mi wypadły. Podejrzewam, że to zasługa dodanych pierścieni. Poza tym 
z MOMENTUM True Wireless 3 nie będzie nam straszne słuchanie muzyki 
w deszczową pogodę, a to za sprawą odporności na zachlapanie na poziomie 
IPX4. Tak przynajmniej twierdzi producent, bo sam nie trafiłem na taką aurę.
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Sam dźwięk jest bardzo czysty, wyraźny i całkiem głęboki. Po prostu 
przyjemnie słucha się przez nie zarówno muzyki, jak i podcastów. Ale nie 
należy się dziwić, skoro zastosowane zostały wysokiej jakości przetworniki 
TrueResponse o paśmie przenoszenia 5–21000 Hz.

To, co najbardziej mi się spodobało w MOMENTUM True Wireless 3, to 
różne tryby odsłuchu otoczenia. Mamy tutaj oczywiście redukcję szumów. 
Jest ona aktywna i automatycznie dostosowuje się do poziomu szumu 
wokół nas. Świetnie się to sprawdza właśnie w podróży, kiedy możemy 
odciąć się od szumu wywołanego jazdą. Oczywiście wszystko to piszę 
z pozycji pasażera, żeby nie było… A jeśli potrzebujemy akurat skontakto-
wać się z otoczeniem, wystarczy przełączyć się na tryb transparentności. 
Ten wykorzystuje wbudowane mikrofony, aby przekazać wszystkie otacza-
jące nas dźwięki.

Przełączanie między trybami, jak również ogólnie sterowanie słuchawkami, 
odbywa się przy pomocy tapnięć w ich boczne części. Przy czym lewa 
i prawa słuchawka mogą mieć przyporządkowane różne akcje dla różnych 
tapnięć. Oczywiście sama ich konfiguracja możliwa jest poprzez dedyko-
waną aplikację mobilną (dostępną na systemy iOS i Android).
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Aplikacja Smart Control daje nam dostęp do różnych opcji naszych słu-
chawek. Oprócz tego, że podejrzymy tam stan naładowania samych słu-
chawek, jak i etui, to możemy jeszcze z jej poziomu skonfigurować tryby 
dźwięku. Do dyspozycji mamy kilka predefiniowanych, ale możemy też 
utworzyć własne. Oprócz tego ustawimy ręcznie tryby redukcji szumów, 
a także przypiszemy akcje do różnych tapnięć. Ciekawą funkcją jest także 
możliwość ustawienia konkretnych preferencji słuchawek w zależności od 
wskazanych przez nas miejsc. Możliwości konfiguracji jest naprawdę sporo.

Podsumowując, Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 to świetne słu-
chawki douszne, które nie tylko wygodnie leżą, ale i wzorowo brzmią. 
Do tego, dzięki różnym trybom odbioru otoczenia, dostosujemy je bez 
konieczności ich zdejmowania. Miłym dodatkiem jest także możliwość 
ładowania etui bezprzewodowo. Jeśli rozglądacie się akurat za porządnymi 
słuchawkami, to z czystym sumieniem mogę polecić te od Sennheisera!

Ocena iMagazine     

Producent: Sennheiser

Cena: 1 129 PLN
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Niesamowicie  
szybkie WiFi do 3 Gb/s  
Ultrapłynna transmisja

Router wykorzystuje modulację 1024-QAM oraz kanał 
o  szerokości 160 MHz, by zwiększyć wydajność sieci 
i  uzyskać niezwykle wysokie prędkości połączeń WiFi. 
Korzystając z symulatora VR nie doświadczysz zakłóceń, 
a streaming filmów 8K zapewni Ci niesamowite doznania.

 
4x większa pojemność  
Rozwiązanie dla przeciążonych sieci

Router korzysta z  technologii MU-MIMO, OFDMA oraz 
kolorowania BSS, co pozwala zwiększyć pojemność sieci 
aż czterokrotnie. Podłącz bezprzewodowo tyle sprzętów 
ile potrzebujesz i zmień swój dom w wirtualne królestwo.
 

Wyeliminuj zakłócenia  
generowane przez sąsiadów  
Mechanizm kolorowania BSS 

Sieci bezprzewodowe, z których korzystają Twoi sąsiedzi 
mogą być przyczyną zakłóceń sygnału WiFi w  Twoim 
domu. Mechanizm kolorowania BSS eliminuje ten 
problem. Router oznacza ramki swojej sieci, dzięki czemu 
urządzenia ignorują transmisje z sąsiednich sieci.

www.tp-link.com.pl

Archer AX55

Router WiFi 6 AX3000 

NoWa 
generacja WiFi 
w Twoim domu

http://tp-link.com.pl


Zaprezentowane w sierpniu nowe Galaxy Z Fold, smartwatche 
oraz słuchawki to absolutnie najwyższa półka sprzętu mobilnego 
Samsunga. Jednocześnie każde z tych urządzeń jest usprawnieniem 
poprzednika – tylko i aż.

Samsung Galaxy Z Fold4, Watch5 Pro, 
Buds2 Pro – zestaw profesjonalnyPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Samsung Galaxy Z Fold4, Watch5 Pro, Buds2 Pro – zestaw profesjonalny  |  Paweł HaćSprzęt
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Galaxy Z Fold 4
Na pierwszy rzut oka Galaxy Z Fold4 nie różni się niczym od poprzed-
nika. Wszystkie detale wyglądają dokładnie tak samo: z przodu mamy 
ekran rozciągnięty na cały front, z niewielkim oczkiem kamery na 
górze, z tyłu natomiast znalazły się trzy wystające obiektywy apara-
tów. Ramkę i zawias zrobiono z aluminium i wypolerowano na wysoki 
połysk, do ładowania mamy USB-C i to jedyny port, w jaki wyposażono 
urządzenie. Na lewej krawędzi znalazło się gniazdo karty SIM, na prawej 
natomiast mamy przyciski regulacji głośności oraz przycisk blokady, 
w którym zintegrowano bardzo szybki skaner odcisku palca. Nie można 
zapomnieć też o głośnikach stereo, umieszczonych na górnej i dolnej 
krawędzi, a także o czterech mikrofonach, również rozmieszczonych na 
górze i na dole. Wystarczy jednak wziąć urządzenie w dłoń, by poczuć 
różnicę. I nie, nie w wadze, bo choć nowy model jest lżejszy i cieńszy 
od poprzednika, to wciąż mamy do czynienia z dużym i ciężkim smart-
fonem. Samsung postanowił zmienić nieco proporcje ekranów, i o ile 
wewnątrz różnicy aż tak nie czuć, to zewnętrzny, bardzo wąski wyświe-
tlacz poszerzono, przez co stał się dużo łatwiejszy w obsłudze.
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Wyświetlacze w Galaxy Z Fold4 to absolutnie 
najwyższa półka. Zewnętrzny ma przekątną 
6,2 cala, proporcje 23,1:9 i rozdzielczość 2316 
× 904 piksele, wewnętrzny zaś zbliżył się 
formą do kwadratu, ma przekątną 7,6 cala, 
proporcje 21,6:18 i rozdzielczość 2176 × 1812 
pikseli. Oba wyświetlacze doskonale radzą 
sobie z odwzorowaniem kolorów, barwy są 
żywe, wręcz przesycone, ale standardowo już 
można ustawić bardziej stonowaną paletę. 
Ekran wewnętrzny oferuje teraz odświeżanie 
adaptacyjne w zakresie od 1 do 120 Hz, co 
oczywiście zwiększa nie tylko płynność prze-
wijania i animacji, ale też jest mniej męczące 
dla wzroku. Ponadto aparat umieszczony pod 
wewnętrznym wyświetlaczem stał się trochę 
mniej widoczny, różnica nie jest może olbrzy-
mia, niemniej zauważalna. Trzeba wiedzieć, 
gdzie patrzeć, by go dostrzec. Nie wiem, czy 
poprawiono natomiast cokolwiek w zakresie 
mechanizmu składania ekranu, nadal widać, 
gdzie się zgina, ale podczas używania zwraca 
to na siebie uwagę tylko wtedy, gdy przesu-
wamy palcem przez środek wyświetlacza. 
Ogólnie robi on wrażenie bardzo solidnego 
i patrząc na to, że poprzednik nie doczekał 
się niepochlebnych opinii, spodziewam się 
równie dużej wytrzymałości w tym modelu.

Po otwarciu telefonu od razu rzucił mi się 
w oczy pewien detal. Od teraz na dole ekranu 
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mamy pasek z ikonami ostatnio używanych aplikacji oraz skrótem do menu, 
w którym widoczne są wszystkie zainstalowane na smartfonie programy. 
To rozwiązanie przypomina mi nieco DeX (czyli interfejs wyświetlany na 
zewnętrznym ekranie po podłączeniu do niego topowych smartfonów 
z serii Galaxy). W praktyce bardzo ułatwia on pracę na wielu oknach, bo 
wystarczy przeciągnąć z paska lub menu ikonę na wybraną część ekranu, 
by otworzyć aplikację w danej przestrzeni. Ponadto okna pływające mają 
bardziej rozbudowany pasek opcji, który pozwala nie tylko przerzucić je 
na wybraną połowę wyświetlacza, ale też zminimalizować do ikony przy 
krawędzi ekranu. Dodatkowo składany ekran pozwala uzyskać dodatkowe 
funkcje w wybranych programach, wystarczy niecałkowicie złożyć telefon, 
by na przykład uzyskać w zdjęciach podgląd fotografowanego obiektu 
na jednej połowie, a wszystkie przyciski oraz miniaturę ostatniego ujęcia 
przenieść na drugą połowę wyświetlacza. Wybrane programy, które dosto-
sowano do wewnętrznego ekranu Galaxy Z Fold4, oferują dwukolumnowy 
interfejs, dzięki któremu widzimy na przykład listę maili oraz podgląd 
wybranego. Podczas edycji jest też dużo miejsca zarówno na podgląd, jak 
i na dzieloną klawiaturę. Na żadnym innym smartfonie nie pracowało mi 
się z aplikacjami Microsoftu tak dobrze, jak na Galaxy Z Fold3 oraz Z Fold4. 
Programy, które nie są dostosowane, można rozszerzyć na pełny ekran, 
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domyślnie wyświetlają się jednak w 16:9. Zalicza się do nich na przykład 
Instagram, który po wymuszeniu wyświetlania na pełnym ekranie działa 
prawidłowo, aczkolwiek jego interfejs nie oferuje oczywiście żadnych funk-
cji pozwalających wykorzystać dodatkową przestrzeń.

Samsung znacznie ulepszył aparat. Ten nie był nigdy priorytetem w serii 
Fold, niemniej zawsze oferował przyzwoitą jakość. Ulepszono przede 
wszystkim aparat główny, który teraz ma matrycę 50 MP, a nie 12 MP (f/1.8), 
a także tele. Teraz zoom optyczny jest trzykrotny, a nie dwukrotny, nie-
mniej matryca ma obecnie nie 12 MP, a 10 MP. Jedynym niezmienionym 
aparatem wydaje się ultraszeroki kąt z matrycą 12 MP oraz f/2.2. Niezmie-
nione pozostają też aparaty do selfie, mają odpowiednio matryce 10 MP 
i 4 MP dla zewnętrznego i wewnętrznego ekranu, choć, tak jak wspomina-
łem, ten drugi lepiej ukryto. W samej jakości zdjęć widać poprawę zarówno 
w detalach, jak i w ich jakości po zmroku. Samsung w modelach serii S 
pokazał, jak dobrze radzi sobie z tak trudnymi warunkami i wreszcie prze-
niósł te rozwiązania również do Folda.

Oprócz powyższych zmian kilka rzeczy pozostaje w Galaxy Z Fold4 nie-
zmiennych względem poprzednika. Wciąż ma baterię, która bez trudu 
wystarczy na cały intensywny dzień pracy, a przy lżejszym użytkowaniu 
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wytrzyma nawet dwa. Nadal też obsługuje niezbyt szybkie, jak na dzisiejsze 
standardy, ładowanie przewodowe (do 25 W) i bezprzewodowe (do 10 W). 
Choć obecnie urządzenie działa na Snapdragonie 8+ Gen. 1, a nie na 888, 
to różnicy na co dzień nie czuć, to po prostu bardzo wydajny smartfon. 
Pamięci RAM mamy wciąż 12 GB, natomiast ROM to już nie tylko pojemności 
256 i 512 GB, ale też 1 TB. Choć Galaxy Z Fold4 (podobnie jak poprzednik) 
wspiera rysik S-Pen i jest moim zdaniem wręcz stworzony do tego akceso-
rium, w obudowie nadal nie znajdziemy na niego miejsca. Samsung sprze-
daje etui z miejscem na rysik, ale nie jest to już tak wygodne, jak wysunięcie 
go bezpośrednio z obudowy (zawsze podobało mi się to w serii Note).

Nowy Galaxy Z Fold4 to solidna aktualizacja poprzednika, aczkolwiek nie 
ma tu wielu nowości prócz paska na dole ekranu. Wszystko jest nato-
miast równie dobre bądź lepsze, niż wcześniej, zaczynając od szerszego, 
zewnętrznego ekranu, kończąc na aparacie. To wciąż sprzęt przede wszyst-
kim do zastosowań biznesowych, jest świetną alternatywą dla tabletu czy 
nawet komputera w podróży.

Galaxy Z Fold 4     

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

 Plusy:
• świetnie przemyślany interfejs 

wewnętrznego ekranu
• bardzo wysoka wydajność
• poszerzony zewnętrzny wyświetlacz

 Minusy:
• niezbyt szybkie ładowanie

Cena: od 8399 PLN (256 GB) do 9999 
PLN (1 TB)
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Galaxy Watch5 Pro
Zawsze lubiłem odmienność smartwatchy Samsunga. Dzięki pracy na 
Tizen ich interfejs odróżniał się od konkurentów, a nawet po przejściu 
w ubiegłym roku na Wear OS od Google ta odmienność została zacho-
wana. Topowy zegarek Samsunga, czyli Galaxy Watch5 Pro, nie zaskakuje 
zmianą oprogramowania tak, jak poprzednik, ale pod względem sprzęto-
wym nowości mamy sporo. Tym razem do wyboru jest tylko jeden rozmiar 
koperty, czyli 45 mm. Zrobiono ją z tytanu, a nie ze stali nierdzewnej, co 
znacznie poprawiło jej wytrzymałość (a przede wszystkim odporność na 
zarysowania). Ekran ma średnicę 1,36 cala, podczas gdy 46-milimetrowy 
Galaxy Watch4 miał minimalnie większy, 1,4-calowy wyświetlacz. Na 
miejscu pozostały przyciski, ale bryła koperty została znacznie uprosz-
czona – jest bardzo surowa, a matowe wykończenie płaskich powierzchni 
w połączeniu z błyszczącymi krawędziami wygląda doskonale. Producent 
zrezygnował całkowicie z obracanego bezela, który pozwalał przechodzić 
między kolejnymi ekranami. To duża strata dla użytkowników, bo obecnie 
owszem, możemy obracać palcem wokół ekranu dla tego samego efektu, 
ale nie jest to równie komfortowe. Szkoda, że nie zdecydowano się nawet 
na pierścień dotykowy i haptyczną informację zwrotną o przełączaniu 
ekranów, to również byłoby lepsze niż poleganie jedynie na przesuwaniu 
palcem po wgłębionym ekranie. Wyświetlacz przykryto szkłem szafirowym, 
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więc ryzyko zarysowania go jest znikome. 
Samsung pozostał przy standardowym, tele-
skopowym mocowaniu paska. Mój zegarek 
ma gumowy pasek z zapięciem motylkowym. 
Na początku się nim zachwycałem, ale pierw-
sze dni noszenia go zweryfikowały moją opi-
nię. Zapięcie jest magnetyczne i bardzo łatwo 
się rozpina, wystarczy zaczepić klamrą o coś, 
by ta się otworzyła.

Interfejs Galaxy Watch5 Pro nie różni się 
niczym od tego, jaki znamy z poprzedniego 
modelu. Wybór tarcz jest ogromny, można je 
też zazwyczaj personalizować i doinstalować 
nowe. Z góry wysuwamy centrum sterowania, 
z dołu menu aplikacji. Po lewej od głównego 
ekranu mamy powiadomienia, a po prawej 
widżety, przenoszące po dotknięciu do bar-
dziej wyczerpujących informacji. Zegarek 
może mierzyć wiele parametrów aktywności, 
w tym nie tylko spalone kalorie, zrobione 
kroki czy tętno, ale też może wykonać EKG, 
zmierzyć temperaturę, poziom stresu, sen 
czy zrobić analizę składu ciała. Nie brakuje tu 
niczego, a co więcej, wszystkie informacje są 
do przejrzenia w bardzo przejrzystej formie 
w Samsung Health na smartfonie. Bardzo 
podoba mi się to, jak rozwija się ta aplikacja, 
mimo rosnącej liczby danych pozostaje przej-
rzysta i umożliwia łatwe określanie celów 
i śledzenie postępów. Da się też eksportować 
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wyniki, ale z pewnymi ograniczeniami (na 
przykład dla analizy składu ciała można udo-
stępnić maksymalnie 3 parametry).

Galaxy Watch5 Pro obsługuje pliki GPX, więc 
możemy wgrać własną trasę i śledzić ją póź-
niej na zegarku nawet bez połączenia ze 
smartfonem. To największa nowość w zakre-
sie zastosowań treningowych, wszak już 
poprzednik oferował bardzo rozbudowane 
śledzenie aktywności. Obecnie urządzenie 
oferuje monitorowanie około 90 różnych 
dyscyplin. Ekrany danych są edytowalne, 
a fizyczne przyciski pozwalają wygodnie 
sterować urządzeniem w czasie aktywności. 
Galaxy Watch5 Pro ma IP68, spełnia też woj-
skowy standard MIL-STD-810H (wyższy niż 
poprzednik, tam było to MIL-STD-810G). GPS 
łączy się bardzo szybko, choć to akurat nie 
nowość – poprzednik również nie miał z tym 
problemów. Mam natomiast wrażenie, że 
dużo lepiej działa automatyczne wykrywanie 
treningów, nie zdarzyło mi się, by zegarek coś 
błędnie odczytał, w odpowiednim momencie 
kończył też zapis. Dziwne jest natomiast to, 
że tętno rejestrowane jest dopiero po około 
minucie–dwóch od rozpoczęcia aktywności 
mierzonej automatycznie. Trening, który włą-
czymy ręcznie, ma od razu komplet danych. 
W przypadku treningu biegowego jest to 
tempo, kadencja, oscylacja pionowa i tętno, 
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oprócz tego mamy też podsumowanie tempa 
i tętna średniego i maksymalnego, wysokość, 
długość trasy, strefy tętna i szybkość jego 
normalizacji, pułap tlenowy czy w końcu 
parametry biegu wraz z sugestiami poprawy. 
Jest tu nawet informacja o szacowanej utracie 
wody – do kompletu zabrakło jedynie infor-
macji, ile czasu będzie trwała regeneracja. 
Galaxy Watch5 Pro może konkurować nie 
tyle z innymi smartwatchami, co z zegarkami 
sportowymi.

Gdy Galaxy Watch5 Pro zagościł na moim nad-
garstku, nie musiałem się długo przyzwyczajać 
do jego oprogramowania, wszak korzystałem 
z Wear OS w wydaniu Samsunga już wcześniej. 
Tym, co natomiast zwracało na siebie uwagę, 
była jego masa i rozmiary. To duży i ciężki 
zegarek, może nawet trochę za ciężki jak na 
urządzenie sportowe. Jest jednak bardzo 
wygodny, a nowy gumowy pasek sprawdza się 
świetnie. Jego rozmiar można płynnie regu-
lować, a samo zapięcie jest bardzo wygodne 
w obsłudze. Uważam jednak, że magnes jest 
zdecydowanie za słaby, nie pogniewałbym się 
też na bardziej klasyczne zapięcie motylkowe 
z przyciskami, które je zwalniają. O ile obsługa 
zegarka nie przysporzyła mi żadnych proble-
mów, to podświetlenie ekranu zachowywało 
się dziwnie. Mimo włączenia trybu automa-
tycznego często nie ustawiało się prawidłowo 
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i na przykład po zmroku, w ciemnym pomieszczeniu, działało na 100%. Bate-
ria zegarka została powiększona względem poprzedniej generacji o około 
60% – to bardzo dużo, Galaxy Watch5 Pro z włączoną funkcją always-on 
display i przy stałym połączeniu ze smartfonem wytrzymuje około 2,5 
doby, o ile nie trenujemy. Zdjęty z ładowarki około 7:00 rano pierwszego 
dnia, rozładowywał się około 22:00 trzeciego dnia. Trenowanie skraca ten 
czas, choć nie drastycznie, bo przy dwóch 30-minutowych biegach zegarek 
nadal wytrzymuje nieco ponad dwie doby (odłączony od ładowania o 7:00 
pierwszego dnia rozładował się około 16:00 trzeciego dnia). Czas pracy jest 
dobry, choć na rynku znajdziemy zegarki wytrzymujące znacznie dłużej. Inna 
sprawa, że nie oferują one tylu możliwości, co Galaxy Watch5 Pro.

Samsung konsekwentnie rozwija swoje smartwatche i bardzo podoba mi się 
kierunek, w którym zmierza. Galaxy Watch5 Pro to nie tylko urządzenie do 
pokazywania powiadomień i zbierania danych o aktywności, ale też zaawan-
sowany zegarek sportowy, wspierający codzienne treningi. Jego nowy design 
bardzo mi odpowiada i aż szkoda, że nie da się z niego korzystać z iPhone’em.

Galaxy Watch5    
Pro               

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

 Plusy:
• poprawiona bateria
• bardzo rozbudowane funkcje 

sportowe
• tytanowa, surowa obudowa

 Minusy:
• rozpinające się zapięcie paska
• brak ruchomego bezela

Cena: 2149 PLN – wersja Wi-Fi, 
2349 PLN – wersja LTE
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Galaxy Buds2 Pro
Słuchawki true wireless wydają mi się oczywistym akcesorium do każdego 
smartfona, zwłaszcza jeśli intensywnie wykorzystujemy go do rozmów. 
Galaxy Buds2 Pro to jednak więcej niż zestaw słuchawkowy – oferują naj-
lepsze brzmienie spośród wszystkich słuchawek tego typu oferowanych 
przez Samsunga.

To moje pierwsze zetknięcie z serią Pro słuchawek Samsunga, dlatego 
w tekście zabraknie odniesień do poprzedniej generacji. Muszę jednak 
przyznać, że zarówno słuchawki, jak i etui, wyglądają znajomo – Samsung 
utrzymuje zbliżony design wszystkich swoich bezprzewodowych dokana-
łówek. Etui jest małe, pokryto je matowym, bardzo przyjemnym w dotyku 
plastikiem. Do ładowania ma port USB-C, ponadto wspiera też standard 
Qi. Zamykane jest na magnes, wewnątrz, również magnetycznie, trzy-
mają się dwie słuchawki. Mają bardzo prosty, owalny kształt i nie wystają 
mocno z ucha. Wyposażono je jedynie w standardową, okrągłą, gumową 
nakładkę wchodzącą do kanału słuchowego. Leżą w uchu tak dobrze, że 
nie czuję potrzeby stosowania jakiegokolwiek dodatkowego mocowania. 
Klasa ochrony to IPX7, więc powinny sprawdzić się na treningu w trudnych 
warunkach czy w deszczu.
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Standardowo już do obsługi słuchawek wykorzystywana jest aplikacja 
Galaxy Wearable, dokładnie ta sama, co w przypadku smartwatchy Sam-
sunga. Z jej poziomu można skonfigurować właściwie wszystko – od stero-
wania muzyką po dodatkowe funkcje takie jak wykrywanie zbyt długiego 
pochylenia głowy. Mamy też podgląd stanu baterii. Ta jest dość standardowa: 
słuchawki mogą działać do 5 godzin bez ładowania, natomiast etui wydłuża 
ten czas o kolejne 18 godzin – są to wartości dla włączonego ANC. Galaxy 
Buds2 Pro oferują bardzo dobre ANC oraz tryb pass-through, standardowo 
przełączamy się pomiędzy nimi, przytrzymując palec na obudowie dowolnej 
słuchawki. Można też zmienić go w aplikacji, ale nie mają one żadnej regula-
cji – nie da się ustawić poziomu przezroczystości czy wyciszania otoczenia. 
Jedynie z poziomu telefonu da się też wyłączyć obie te funkcje i pozostać 
tylko przy izolacji pasywnej. To o tyle istotne, że po włączeniu ANC słychać 
minimalne przytłumienie dźwięku i zwężenie sceny. Aby upewnić się, że 
prawidłowo dobraliśmy końcówki, możemy przeprowadzić krótki test ich 
dopasowania. Słuchawki mają też korektor graficzny z sześcioma ustawie-
niami do wyboru. Zabrakło możliwości ręcznej konfiguracji, po dopisku Pro 
spodziewałbym się takiej opcji. Galaxy Buds2 Pro mają za to szereg funkcji, 
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które sprawiają, że używanie ich jest po prostu 
wygodniejsze. Automatycznie wykrywają, gdy 
mówimy i przełączają się automatycznie na 
tryb pass-through. Testowałem to już w innych 
urządzeniach, ale tu działa to bezbłędnie. To 
samo dzieje się, gdy ktoś do nas dzwoni. Mają 
one też opcję odczytywania powiadomień 
z wybranych aplikacji.

Samsung zdecydował się na wyłącznie doty-
kowe sterowanie, choć nie jestem fanem 
takiego rozwiązania, to tutaj mi nie przeszka-
dzało, bo działa naprawdę dobrze. Krótkie 
dotknięcia pozwalają sterować odtwarza-
niem, a przytrzymanie palca przełącza 
pomiędzy ANC i pass-through, zmienia gło-
śność lub wywołuje Bixby. Nie ma tu niczego 
zaskakującego. Tym, co natomiast zrobiło na 
mnie duże wrażenie, jest dźwięk 360. Znacz-
nie zmienia brzmienie, ale robi to w naturalny 
sposób. Dodatkowo możemy też włączyć 
śledzenie ruchu głowy, by mieć wrażenie, że 
dźwięk dobiega zawsze ze strony urządzenia. 
To również działa świetnie i nie rozkalibro-
wuje się z czasem. Samsung dba też o to, by 
nie bolał nas kark – dosłownie. Słuchawki 
wykrywają położenie głowy i w przypadku 
trzymania jej pochylonej przez dłużej niż 
10 minut powiadamiają o konieczności roz-
ciągnięcia się. Niby drobiazg, ale ważny, bo 
pracując przy komputerze, łatwo zapomnieć 
o prawidłowej postawie.
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Galaxy Buds2 Pro to nie tylko wygodne ste-
rowanie czy zaawansowane funkcje, ale też 
brzmienie. Oferują one dźwięk 24-bitowy, 
czym wyróżniają się na tle innych modeli 
producenta. Testowałem je przy neutralnej 
korekcji dźwięku, z wyłączonym dźwiękiem 
360, ale z włączonym ANC. Przy takim usta-
wieniu wyróżnia się przede wszystkim szero-
kość sceny i separacja instrumentów. Dawno 
nie korzystałem ze słuchawek, w których 
tak dobrze słychać detale w tle. To głównie 
zasługa świetnej góry, która jest słyszalna nie-
zależnie od tego, jak głośny jest instrument. Na 
środku również dużo się dzieje, choć nie jest 
tak wyrazisty, jak pozostałe pasma, mógłby 
być trochę głośniejszy, nie brakuje za to detali. 
Dół bardzo mi się podoba, jest świetnie kon-
trolowany i uderza dokładnie tak mocno, jak 
w danym utworze powinien. Potrafi zejść bar-
dzo nisko, może wybrzmiewać bardzo miękko, 
ale nieprzesadnie długo. Powyższa charakte-
rystyka czyni Galaxy Buds2 Pro bardzo uni-
wersalnymi słuchawkami, choć mnie najlepiej 
słuchało się w nich popu i alternatywy.

Galaxy Buds2 Pro to bez wątpienia naj-
lepsze słuchawki Samsunga, ale nie tylko. 
Ich brzmienie pozwala konkurować im ze 
sprzętem producentów specjalizujących się 
w audio. Ponadto mają też przydatne dodat-
kowe funkcje, które działają dokładnie tak, 
jak powinny. Owszem, są wycenione wysoko, 
ale jest to całkowicie uzasadniona kwota.

Galaxy Buds2 Pro  

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

 Plusy:
• czyste, szczegółowe brzmienie z dobrą 

przestrzenią
• bardzo wygodne
• przydatne dodatkowe funkcje

 Minusy:
• brak ręcznego korektora
• nieregulowane ANC i pass-through

Cena: 999 PLN
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Z Flip4 to model faceliftowy, poprawiony względem poprzednika, 
ale bez przebudowanej konstrukcji. To ostatnio moje ulubione 
wersje urządzeń, te poprawione, udoskonalone. W tym konkretnym 
przypadku Samsung zaadresował i poprawił to, na co wielu narzekało.

Samsung Galaxy 
Z Flip4WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Samsung Galaxy Z Flip4  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Najważniejsze nowości
Pod maską znajdziemy nowego Snapdra-
gona 8+ Gen 1, który nie wpływa tylko 
na wydajność, ale również sprzętowo 
na jakość zdjęć i wideo. Do jego dys-
pozycji oddano 8 GB RAM, co powinno 
wystarczyć do typowych zastosowań. 
Nowa matryca, czulsza o 65% według 
Samsunga, ma zapewniać lepsze zdję-
cia, a nowe przetwarzanie nocnych 
zdjęć, wprowadzone przy okazji debiutu 
rodziny Galaxy S22, trafiło teraz do jego 
składanego brata. Samsung widać mocno 
stawia na swój FlexCam, czyli możliwość 
korzystania z aparatów bez fizycznego 
trzymania telefonu – składamy go na 
pół, stawiamy tam, gdzie chcemy, statyw 
staje się zbędny, a Z Flip4 będzie krę-
cił wideo lub robił zdjęcia. Za ochronę 
ekranu zewnętrznego odpowiada teraz 
Corning Gorilla Glass Victus+, które 
ma zapewniać o 45% większą trwałość, 
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a na ekranie zginanym zastosowano nowy ochraniacz. Producent 
zapewnia, że można go zgiąć 200 tys. razy, co powinno przełożyć się na 
jakieś 5,5 roku normalnego użytkowania. Ekran to nadal 6,7” AMOLED 
mający rozdzielczość 2640 × 1080 px i osiągający maksymalnie 1200 nit, 
z odświeżaniem do 120 Hz. Zewnętrzny ekran to nadal 1,9” 512 × 260 px, 
ale teraz oferuje więcej sposobów interakcji z telefonem, dzięki nowym 
widgetom i możliwościom, w tym jako wizjer dla aparatu. Ciekawym 
zastosowaniem jest możliwość częściowego złożenia telefonu na pół, 
aby na górnej połowie korzystać z aplikacji, a na dolnej mieć trackpada. 
Samsung nazywa to Flex Mode. Inne aplikacje będą zamiast trackpada 
na dolnej połowie wyświetlały inne funkcje, przeznaczone dla danej 
aplikacji. Wsparcie mają takie pozycje jak YouTube, Netflix, WhatsApp… 
Ważną nowością jest bateria o pojemności 3700 mAh, oznaczająca 
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wzrost o 300 mAh względem poprzednika. U mnie przekłada się to na 
mniej więcej 10% więcej stanu naładowania na koniec dnia i jeszcze nie 
zdarzyło się zejść poniżej 50% (ostrzegam, że nie gram na telefonie, nie 
korzystam z IG, FB i tym podobnych rzeczy).

W praktyce
Jak wspominałem przy okazji Z Flip3, to idealny format telefonu dla 
mnie. Jestem ogromnym fanem rozwiązań z klapką ze względu na 
fakt, że zajmują mało miejsca w kieszeni, a rozkładają się do telefonu 
z 6,7-calowym ekranem. Nie bez znaczenia jest mój pierwszy dumb-
phone – Motorola StarTac 85 – którego składaną konstrukcję uwielbia-
łem. Do wyboru otrzymujemy domyślnie 4 kolory – fioletowy, szary, 
różowe złoto i niebieski (ten ostatni jest śliczny, znacznie ładniejszy niż 
odcień Apple’a) – ale Samsung oferuje również Bespoke, dzięki czemu 
możemy sobie sami wybrać kolor urządzenia. Customowe kolory, w tym 
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khaki, granatowy i czerwony, możemy 
definiować osobno na szkle górnej i dol-
nej połowy, a samą ramkę możemy mieć 
srebrną, czarną lub złotą, dzięki czemu 
każdy może sobie stworzyć unikalną kon-
strukcję pod siebie i swoje upodobania.

Z Flip4 wstępnie zapowiada się na 
świetny upgrade dla tej konstrukcji, 
z większą baterią, lepszymi aparatami, 
lepiej chronionym ekranem i szybszym 
SoC. Werdyktu w sprawie aparatu jeszcze 
nie mam, ale dam znać, jak tylko wyrobię 
sobie własne zdanie, a jak macie jakieś 
pytania, to zapraszam do kontaktu.
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MacBook Air (mid 2022) to całkowicie nowa konstrukcja 
legendarnego modelu MacBooka, dostosowana po raz pierwszy 
do najnowszego układu M2 od Apple. Dotychczasowy klin poszedł 
w zapomnienie, ponownie. Czy będzie się przegrzewał? Wyjmijmy 
go z pudełka, aby to sprawdzić…

Dziennik MacBook Air z M2 (mid 2022) 
– Dzień 1 – Wyjmujemy z pudełka

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Dziennik MacBook Air z M2 (mid 2022) – Dzień 1 – Wyjmujemy z pudełka  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Bardzo dziękuję Cortlandowi za dostarczenie do testów tego MacBooka Air.

Pierwsze zaskoczenie miałem jeszcze zanim rozpakowałem karton. Spo-
dziewałem się oczywiście Aira, którego znalazłem w środku, ale mimo 
wszystko zaskoczyła mnie grubość paczki. Napisy na bokach oczywiście 
odnoszą się do wersji kolorystycznej Aira, który jest w środku.

MacBook Air (mid 2022) z M2 to pierwszy Mac wyposażony w SoC dru-
giej generacji z serii Mx od Apple. Oparty jest o rdzenie Apple A15, znane 
z rodziny iPhone’ów 13, a najważniejszą zmianą względem A14/M1 jest tak-
towanie rdzeni wyższą częstotliwością, co jak się dowiedzieliśmy, może 
prowadzić do przegrzewania się komputera, z czego z kolei wynika ther-
mal throttling. Sprawdzimy to.

MacBook Air jest już tradycyjnie zapakowany w lekko przeźroczysty 
papier, tym razem z widocznym kółkiem w miejscu logo Apple. Nie wiem 
dlaczego, ale nie podoba mi się to – wolę równomierny papier znany 
z poprzednich modeli. Nie ma to oczywiście absolutnie żadnego znacze-
nia, bo ten papier zaraz wyląduje albo w paczce, albo w śmietniku.

Pod komputerem znajduje się papierologia oraz przewód MagSafe, 
za którym tak tęskniliśmy. Te nowe kable nie dość, że są dobierane 
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kolorystycznie do obudowy komputera, to same przewody są plecione, 
co miejmy nadzieję przełoży się na ich większą żywotność. W odróżnieniu 
od starszych MagSafe’ów, sam kabel jest też odłączany od zasilacza, więc 
nawet jeśli go uszkodzimy, to możemy wymienić sam kabel.

MacBook Air z M2 (mid 2022) wspiera szybkie ładowanie za pomocą zasi-
lacza 67 W, znanego z MacBooków Pro 14” i 16”. Apple jednak takiego nie 
daje w zestawie z podstawowym modelem MacBooka Air (M2 8/8-core, 
8 GB RAM, 256 GB SSD) – to byłoby zbyt proste, w końcu kupujemy kom-
puter za jedyne 6999 PLN (dopłata do lepszego zasilacza wynosi 120 PLN). 
W przypadku modelu wyższego (M2 8/10-core, 8 GB RAM, 512 GB SSD), 
kosztującego 8799 PLN, domyślnie otrzymujemy, do wyboru, całkowicie 
nowy 35 W zasilacz z dwoma portami USB-C lub 67 W zasilacz z jednym 
portem USB-C, znany z MacBooków Pro. Dodam, że większości osobom 
zdecydowanie wystarczy 30 W, ale warto rozważyć kupno 35 W ze względu 
na dodatkowy port USB-C – przyda się do ładowania iPhone’a w podróży.
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Testowy MacBook Air (mid 2022) z Apple M2 dojechał w podstawowej 
konfiguracji, w kolorze księżycowej poświaty. Oznacza to, że ma Apple 
M2 z 8-rdzeniowym CPU, 8-rdzeniowym GPU i 16-rdzeniowym Neural 
Engine. Do dyspozycji SoC pozostaje 8 GB RAM, a użytkownik otrzymuje 
256 GB SSD.

Księżycowa poświata na szczęście nie zastąpiła modelu srebrnego, jak 
w przypadku Apple Watcha, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. 
Pozostałe barwy to północ i gwiezdna szarość. Ze względu na problemy 
z utrzymaniem ciemniejszych modeli w czystości oraz z powodu poten-
cjalnych problemów z anodyzacją, moim faworytami są srebrny i osta-
tecznie testowana księżycowa poświata.

Apple M2 dostępny jest w dwóch konfiguracjach – z 8- i 10-rdzeniowymi 
GPU. Większość z nas nie będzie potrzebowała mocniejszego GPU, ale pod-
stawowe 8 GB warto rozszerzyć do 16 GB. Najbardziej potrzebujący mają 
do dyspozycji 24 GB. Biorąc pod uwagę, ile Apple liczy sobie za dopłaty 
do RAM, warto wziąć tylko tyle, ile potrzebujecie, bo szybkie SSD nadrobi 
zaległości, gdy RAM-u z jakiegoś powodu zabraknie. Użytkownicy bardziej 
wymagający będą wiedzieli, ile potrzebują. SSD oczywiście należy dobie-
rać na podstawie swoich potrzeb przemnożonych przez 2, ale od razu 
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podpowiem, że warto rozważyć model 512 
GB, bo jest zdecydowanie szybszy od 256-
ki, która cierpi ze względu na fakt, że ma 
tylko jedną kość, co zmniejsza wydajność 
względem starszych konstrukcji opartych 
o 2x 128 GB.

Księżycowa poświata jest trudna do 
określenia, bo wszystko zależy od świa-
tła zastanego. Momentami przypomina 
odcień złoty, chwilami wydaje się chłodno 
beżowy, a czasami może nawet wpadać 
w delikatny odcień różu.

Air stracił rozmiar klina, który nadawał mu 
lekkości z przodu, ale ze swoimi 1,61 cm 
z tyłu, wcale nie był aż taki cienki. Nowy 
MacBook Air M2 (mid 2022) ma stałą 
grubość, wynoszącą 1,13 cm (czyli jest 
o pół cm cieńszy!) i dokładnie taką samą 
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szerokość, jak stary Air (30,41 cm). Jest też lżejszy od starego Aira, chociaż 
niewiele – 1,24 kg vs. 1,29 kg. Grubość w porównania do MacBooka Pro 14”, 
który jest naprawdę cienkim komputerem (!!!), dopiero zaskakuje – nowy 
Air jest cieńszy o grubość pokrywy z ekranem. Muszę powiedzieć, że nie 
tylko świetnie leży w ręce, gdy się go przenosi, ale niższa waga względem 
MBP14, do którego jestem przyzwyczajony (1,6 kg), powoduje, że „Air” nadal 
do niego pasuje.

Wstępne odczucia z nowej klawiatury są dokładnie takie same, jak z tej 
w moim MacBooku Pro 14” – jest delikatniejsza niż te-co-się-psuły-ale-w-
-końcu-zostały-naprawione i… po prostu bardzo dobrze mi się na niej pisze. 
Zastrzeżeń brak! Pamiętajcie jedynie, że w Polsce Apple domyślnie sprze-
daje modele z układem ISO (pionowy klawisz Return), a ANSI wymaga CTO. 
Brak Touch Bara to dla mnie ogromny plus, a Touch ID zintegrowane z kla-
wiszem w górym prawym rogu to bardzo wygodne rozwiązanie, ale nadal 
chciałbym mieć Face ID. Zwróćcie też uwagę na brak czarnej „wanienki” na 
klawiaturę, którą Apple zastosowało w MacBookach Pro 14- i 16-calowych. 
Do dyspozycji użytkownika oddano 2 porty Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm 
mini jack oraz MagSafe.
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Prawdopodobnie jedną z najważniejszych nowości w MacBooku Air (mid 
2022) to nowy ekran Liquid Retina (co oznacza jedynie, że ma zaokrąglone 
rogi). To nadal LCD i nie ma żadnych fajerwerków, jak w MacBooku Pro 
14- i 16-calowym, czyli HDR-u ani mini-LED tutaj nie doświadczymy. Nowo-
ścią jest za to wyższa rozdzielczość względem poprzednika (2560×1664 
px vs. 2560×1660 px). Te dodatkowe 64 px to wysokość notcha / wycięcia 
na kamerę FaceTime, gdzie macOS teraz wrzuca pasek menu. W praktyce 
oznacza to dodatkową przestrzeń w pionie i pomimo, że 64 px nie wydaje 
się znaczącą wartością, to jednak robi to różnicę.

W najbliższych dniach będę testował go na różne sposoby, więc zapraszam 
do śledzenia tej serii wpisów. Jeśli macie jakieś pytania, to tradycyjnie 
zapraszam do zadawania ich, najlepiej za pomocą Twittera.

Smacznego!
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Choć ekrany e-ink znajdują zastosowanie głównie w czytnikach 
e-booków, to nie są to jedyne urządzenia, w których się sprawdzają. 
Huawei MatePad Paper jest tak właściwie tabletem z Androidem, 
wyróżniającym się właśnie swoim wyświetlaczem.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Huawei MatePad Paper – najlepszy notes, jaki miałem  |  Paweł Hać

Huawei MatePad Paper 
– najlepszy notes, jaki miałem
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Tablety Huawei przechodziły zazwyczaj bez echa – ot, poprawne urzą-
dzenia z Androidem, czasem opcjonalną klawiaturą i rysikiem, ale bez 
żadnych unikalnych cech. Tymczasem MatePad Paper jest dzięki jednej, 
prostej zmianie konstrukcyjnej zupełnie innym i przyciągającym uwagę 
urządzeniem. Tablet ma monochromatyczny ekran e-ink o przekątnej 
10,3’’ i rozdzielczości 1842 × 1404 pikseli, co daje 227 PPI – dokładnie te 
same parametry ekranu ma reMarkable 2, które funkcjonalnie jest bardzo 
zbliżonym urządzeniem. Co więcej, wyświetlacz odświeża się adaptacyjnie, 
a więc w zależności od wykonywanych akcji, bądź standardowo, co kilka 
zmian na ekranie. Dzięki tej pierwszej opcji przewijanie jest płynniejsze, da 
się obejrzeć w ten sposób nawet film na YouTube (nie muszę chyba jednak 
wspominać, że ten tablet nie jest do tego stworzony). Obudowa MatePad 
Paper ma tylko 6,65 mm grubości i waży około 360 g. Czyni go to bardzo 
wygodnym sprzętem, zarówno do notowania i przeglądania sieci, jak i do 
czytania. Obudowa jest asymetryczna, po lewej stronie ramka wyświe-
tlacza ma większą szerokość, co pozwala wygodniej trzymać go w jednej 
dłoni, gdy drugiej używamy do notowania. Tył i lewą krawędź pokryto 
skóropodobnym materiałem, jest bardzo miły w dotyku i poprawia to, jak 
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urządzenie leży w dłoni. Na górze znalazł się przycisk blokady ze zintegro-
wanym skanerem odcisku palca oraz głośnik – drugi wylądował na dole, 
razem z portem USB-C. Prawa krawędź ma magnesy, które przytrzymują 
dołączony do zestawu rysik. Po podłączeniu go jego bateria się ładuje. 
Na prawej krawędzi znalazł się też podwójny przycisk regulacji głośności. 
MatePad Paper robi doskonałe wrażenie, zarówno pod względem jakości, 
jak i wymiarów, trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. O ile rysik dosta-
jemy do tabletu zawsze, to już etui trzeba do niego dokupić. Zdecydo-
wanie warto, bo do urządzenia przyczepia się magnetycznie, więc w razie 
potrzeby można bardzo łatwo je zdjąć. Ma też eleganckie zapięcie (oczy-
wiście na magnes), które dodatkowo zabezpiecza rysik przed odczepie-
niem się od tabletu.

Oprogramowanie MatePad Paper musiało zostać dostosowane nie tylko 
do oferowanych funkcji, ale i do specyfiki ekranu e-ink i jego skokowego 
odświeżania. Wyszło całkiem zgrabnie i ani razu nie miałem wrażenia, że 
coś zostało bezmyślnie przeniesione z Androida. Zostały co prawda dro-
biazgi, takie jak proszenie aplikacji o dostęp do aparatu (którego Mate-
Pad Paper nie ma) czy wrzucenie trybu samolotowego do ustawień sieci 
komórkowej (modemu oczywiście też tu nie uświadczymy), ogólnie jednak 
liczba takich wpadek jest minimalna i w niczym nie przeszkadza. Samego 
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Androida aż tak mocno nie widać, bo interfejs zbudowano właściwie od 
zera, nie licząc układu menu ustawień. Po lewej stronie mamy pasek dający 
dostęp do sekcji interfejsu: notatek, półki z książkami, księgarni i listy apli-
kacji, a także do ekranu głównego, zbierającego powyższe sekcje na jednej 
stronie, w formie widżetów. Przejrzystość interfejsu jest więcej niż zadowa-
lająca, szkoda jednak, że nie jest w ogóle konfigurowalny. Na ekranie głów-
nym mamy tyle niewykorzystanego miejsca, że aż się prosi o dodatkowy 
widżet z pogodą czy newsami. Centrum sterowania wysuwa się z prawej 
strony górnej krawędzi ekranu, znalazły się w nim wszystkie niezbędne 
funkcje, w tym sterowanie podświetleniem ekranu czy trybem jego 
odświeżania. Do nawigacji służą gesty wykonywane od krawędzi dolnej 
i bocznych, w smartfonach czy zwykłych tabletach mi one odpowiadają, tu 
jednak, z uwagi na brak płynnych animacji podążających za palcem, prefe-
ruję trzy ekranowe przyciski.

MatePad Paper ma dwie podstawowe funkcje: odczytywanie e-booków 
oraz tworzenie notatek. W przypadku tych pierwszych urządzenie spraw-
dza się dobrze, aczkolwiek nie jestem w pełni usatysfakcjonowany ofe-
rowaną przez Huawei aplikacją. Daje znikome możliwości konfiguracji, 
praktycznie nie ma do wyboru fontów, nie da się też zmienić marginesów 
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tekstu, przez co jego kolumna zawsze jest bardzo szeroka (na 10,3-calowym 
wyświetlaczu to już potrafi przeszkadzać). Brakuje mi również jakiegokol-
wiek wskaźnika postępu czytania. Z drugiej strony mamy bardzo ostry 
tekst, szybkie działanie, obsługę wielu formatów plików i podświetlenie. 
Ekran podświetla się automatycznie, ale jasnością można też sterować 
ręcznie. Bez żadnego podświetlenia da się korzystać z urządzenia bez naj-
mniejszych problemów, o ile tylko mamy do dyspozycji inne źródło świa-
tła, kontrast jest bardzo dobry. Szkoda jednak, że do wyboru jest jedynie 
bardzo chłodne i mocno ciepłe podświetlenie, nie ma niczego pomiędzy. 
O ile to chłodne mi nie przypadło do gustu, to ciepłe, którego używałem 
po zmroku, spisywało się świetnie, kompletnie nie męcząc oczu.

Robienie notatek na MatePad Paper to przyjemność, i to nawet dla osoby, 
która ma fatalny charakter pisma. W aplikacji notatek do wyboru mamy 
kilka wzorów papieru, cztery narzędzia do pisania (ołówek, długopis, pióro 
i zakreślacz), każde o trzech grubościach linii. Zaimplementowano tu OCR, 
który działa bardzo dobrze również z językiem polskim, może rozpoznać 
całą notatkę i przetworzyć na tekst w dowolnym momencie, nie trzeba 
niczego zaznaczać ani włączać bądź wyłączać tej funkcji. Do notatek 
można też dołączać obrazki oraz nagrania audio, wszystko synchronizuje 
się z chmurą Huawei. Szkoda, że nie można też wrzucać notatek od razu do 
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Dropboksa czy Google Drive, no ale z tą ostatnią firmą jest Huawei ostatnio 
nie po drodze. Notowanie nie byłoby tak przyjemne, gdyby nie świetny 
rysik. M-Pencil drugiej generacji (tak nazwało go Huawei) rozpoznaje 
4096 poziomów nacisku, a do tego ma niskie opóźnienie (26 ms), przez co 
notowanie nim robi wrażenie bardzo naturalnego. Jest ono potęgowane 
przez matową powierzchnię ekranu, przypominającą papier. Ponadto rysik 
reaguje na podwójne stuknięcie w niego, które pozwala na przykład prze-
łączyć się między ołówkiem a gumką. To jednak nie wszystko – w książkach 
czy dokumentach możemy robić adnotacje na stronie, zapisując je jako 
PDF lub zdjęcie, da się też obok tekstu otworzyć okno notatek. To świetne 
rozwiązanie zwłaszcza do nauki. Notatki da się też robić bezpośrednio na 
głównym ekranie blokady, wystarczy zacząć pisać w jego górnej części. 
MatePad Paper to urządzenie wręcz stworzone do notowania, bo choć 
teoretycznie żadna z aplikacji nie jest przesadnie rozbudowana, to działa 
dokładnie tak, jak tego oczekuję.

Do dyspozycji użytkownika są nie tylko notatki i czytnik e-booków, ale 
też wiele innych aplikacji. Pakiet WPS Office pozwala otwierać i tworzyć 
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dokumenty, w przeglądarce internetowej możemy, cóż, przeglądać sieć, 
jest też eksplorator plików, dyktafon, mail czy kalendarz. MatePad Paper 
to tablet z Androidem, który teoretycznie obsłuży wszystkie pliki APK. Nie 
tylko zresztą teoretycznie: zainstalowałem Apple Music (działa świetnie), 
Legimi (tu również nie mam uwag) oraz Firefoksa, bo wbudowana prze-
glądarka jest bardzo przeciętna. Każda z tych aplikacji działa bez błędów, 
zakładam jednak, że z uwagę na ekran e-ink niektóre programy mogą 
mieć nieczytelny interfejs. Aplikacje można pobierać z AppGallery, jednak 
wybór jest znikomy, sam posiłkowałem się APK ze stron producentów lub 
z sieci (swoją drogą, wybór książek w księgarni Huawei również nie powala 
i raczej niczego ciekawego tam nie znajdziecie). Nie jest to najszybsze 
urządzenie, ma procesor Kirin 820E i 4 GB pamięci RAM. Do dyspozycji 
użytkownika jest około 50 GB pamięci (całkowita pojemność to 64 GB bez 
możliwości rozszerzenia). Niewątpliwie świetnym elementem jest bateria, 
która nie dość, że szybko się ładuje (obsługuje ładowanie z mocą do 22,5 

Przejrzystość interfejsu jest więcej niż zadowalająca, szkoda 

jednak, że nie jest w ogóle konfigurowalny.

SPRZĘT 99



W), to wystarcza na około tydzień regularnego używania, podczas któ-
rego nie tylko czytałem książki, ale też przeglądałem internet i robiłem 
notatki. Jej pojemności to 3625 mAh, a więc nie aż tak wiele, ale ekran e-ink 
pozwala oszczędzić wiele energii.

Trudno znaleźć mi argumenty za zakupem MatePad Paper – piszę ręcznie 
bardzo niewyraźnie, a do e-booków mam Kindle. Mimo wszystko to wła-
śnie z tabletem Huawei spędzam ostatnio mnóstwo czasu, bo żadne inne 
urządzenie nie pozwala mi przeglądać internetu, nie męcząc jednocześnie 
wieczorem wzroku. MatePad Paper to jednak przede wszystkim notatnik 
i czytnik e-booków, i to znakomity. Świetny sprzętowo, ale i z przemyśla-
nym, choć nie wszędzie doszlifowanym oprogramowaniem.

Huawei MatePad   
Paper     

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

 Plusy:
• świetny ekran z dwubarwnym 

podświetleniem
• prosta, ale wydajna aplikacja 

notatek
• bardzo wygodny rysik

 Minusy:
• mało zaawansowany czytnik 

e-booków

Cena: około 2000 PLN
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W czerwcowym numerze iMagazine recenzowałem prosty, mały 
i elegancki system Wi-Fi Mesh do domu. Ciąg dalszy rozwiązań 
sieciowych, bo trafił do mnie nieduży, ale potężny router TP-Link AX55, 
obsługujący sieć standardu Wi-Fi 6. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

TP-Link AX55 – Wi-Fi 6 dla każdego  |  Napoleon Bryl

TP-Link AX55 
– Wi-Fi 6 dla każdego 
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Urządzenie zgodnie z panującym trendem w projektowaniu routerów jest 
czarne, o bardzo kanciastych, geometrycznych krawędziach, ale na szczęście 
nie świeci diodami jak choinka i nie ma podświetlania LED (co już w niektó-
rych wyglądających jak statki kosmiczne widziałem). Bardziej przypomina 
znane od lat konstrukcje routerów – ot, czarne pudełko z antenkami. 

Najważniejsze, co w środku. AX55 obsługuje Wi-Fi 6. W optymalnych 
warunkach prędkości osiągniemy rzędu 2400 Mb/s w paśmie 5 GHz 
i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Niestety, to teoria, ale bez problemu można 
uzyskać prędkości około 1800 Mb/s, jeżeli dysponujemy urządzeniami 
zgodnymi z Wi-Fi 6. Mamy tu jednak całkiem sporo dodatkowych opcji 
oprócz wysokich prędkości. 

Dzięki czterem antenom i funkcji Beamformingu zasięg w mieszkaniu 3-, 
4-pokojowym o powierzchni około 100 m2 powinniśmy obsłużyć jednym 
urządzeniem. Oczywiście wszystko zależy od warunków środowiskowych, 
jak grubość ścian czy gęstość innych sieci Wi-Fi korzystających z tego 
samego pasma. Mamy do dyspozycji jeden gigabitowy port WAN i cztery 
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gigabitowe porty LAN, port USB do podłączenia dysku zewnętrznego. 
Router pozwala udostępniać pliki w kilku protokołach, m.in. MB, FTP, 
a nawet obsługuje Apple Time Machine. Współpracuje z innymi sprzętami 
TP-Link zgodnymi z OneMesh, co pozwala łatwo zwiększyć zasięg bez 
dodatkowej skomplikowanej konfiguracji. 

Takie rzeczy potrafią też inne routery, w czym tkwi przewaga AX55? 
Router jest wyposażony w funkcję TP-Link HomeShield, pozwalają np. 
na przeskanowanie sieci w poszukiwaniu zagrożeń i podstawowych luk 
bezpieczeństwa, zawansowaną kontrolę rodzicielską, QoS pozwalający na 
ustawianie priorytetu dla urządzeń w sieci. W płatnej wersji HomeShield 
Pro dostajemy m.in. ochronę przeciwko atakom DDoS, zawansowane 
opcje kontroli rodzicielskiej. 

Wszystko to łatwo zarządzalne z przeglądarki interntowej albo jeszcze 
łatwiej, z aplikacji mobilnej TP-Link Tether. Nie trzeba być specjalistą od 
sieci, można nie mieć o nich żadnego pojęcia. Konfigurator prowadzi nas 
za rękę, tfu – palec lub kursor. Kilka minut i wszystko skonfigurowane, a na 
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koniec aplikacja www generuje kod QR z nazwą sieci i hasłem. Możemy 
wydrukować i w razie potrzeby udostępniać. Banalnie proste i wygodne. 

AX55 postawiony od ponad dwóch tygodni w domu po prostu działa. Apli-
kacja Tether pozwala na zdalny podgląd statusu urządzenia – zdalny, czyli 
kiedy jesteśmy poza siecią domową, korzysta wtedy z chmury TP-Linka. 
Przyznaję, że zajrzałem ze dwa razy, z ciekawości. 

Dobry router to taki, który działa i nie trzeba w nim co chwilę sprawdzać, 
zmieniać konfiguracji. Ma umożliwiać dostęp do sieci, a kiedy potrzeba 
– wprowadzić ograniczenia, np. dla dzieci lub urządzeń IoT. TP-Linik 
AX55 zapewnia to wszystko, nie wymagając wiedzy administratora sieci. 

SPRZĘT 104



Wydawać by się mogło, że podłączenie bezprzewodowych słuchawek 
do czegokolwiek nie powinno być problemem. Tymczasem okazuje 
się, że wiele urządzeń nie pozwala się połączyć ot tak, a jeśli nawet, to 
nie wszystko działa tak, jak byśmy chcieli. Po to właśnie mamy adapter 
BT-W4 od Creative.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Creative BT-W4 – bez przewodów, wszędzie  |  Paweł Hać

Creative BT-W4 
– bez przewodów, wszędzie
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Creative BT-W4 jest pozornie prostym adapterem Bluetooth, podłącza-
nym do źródła dźwięku przez USB-C bądź, za pomocą przejściówki, przez 
USB-A. Urządzenie ma minimalne wymiary, co jest jego dużą zaletą, jeśli 
zamierzamy korzystać z niego mobilnie. Adapter ma tylko jeden przycisk 
do parowania, przełączania trybu pracy i źródeł, a także pojedynczą, kolo-
rową diodę, która sygnalizuje stan urządzenia. W komplecie z adapterem 
dostajemy wspomnianą przejściówkę z USB-C na USB-A oraz analogowy 
mikrofon, podłączany przez mini Jack 3,5 mm. Szkoda, że w komplecie nie 
ma choćby woreczka na to wszystko, elementy są drobne i łatwo je zgubić 
(szczególnie, jeśli nie korzystamy zawsze z nich wszystkich).

Adapter paruje się ze słuchawkami bardzo łatwo, wystarczy w obu urzą-
dzeniach włączyć parowanie. Urządzenie zapamiętuje do czterech różnych 
odbiorników dźwięku, w przypadku sparowania piątego, wymazywany 
jest ten, który dodaliśmy najwcześniej. W razie potrzeby reset można zro-
bić, przytrzymując ponad 5 sekund przycisk na adapterze. Służy on też do 
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przełączania trybu HFP, służącego do prowa-
dzenia rozmów. Zależnie od tego, do jakiego 
źródła dźwięku podłączamy BT-W4, wyma-
gana jest określona konfiguracja. Na PS5 jest 
banalnie prosto, bo po podłączeniu do USB-C 
wystarczy tylko upewnić się, że w ustawieniach 
mamy wybrany to wyjście dźwięku na stałe. 
Trzeba też podpiąć dołączony do adaptera 
mikrofon do gniazda w padzie, jeśli chcemy 
korzystać z czatu głosowego. Na Nintendo 
Switch jest to trochę bardziej skomplikowane, 
producent zaleca wręcz sięgnięcie po aplikację 
na PC (nie jest dostępna niestety na macOS), 
która umożliwia bardziej zaawansowane 
skonfigurowanie odbiornika. Pozwala między 
innymi ustawić korekcję dźwięku czy przejrzeć 
listę połączonych urządzeń – opcji nie jest 
wiele, niemniej program jest użyteczny, zwłasz-
cza gdy chcemy dostosować brzmienie źródła, 
które standardowo nie oferuje takiej opcji.

Jedną z największych i najbardziej odczuwal-
nych zalet BT-W4 jest obsługa kodeków aptX 
oraz aptX Adaptive. Dzięki temu możemy 
uzyskać znacznie lepszy dźwięk ze źródeł, 
które nie obsługują tego kodeka – tyczy się 
to na przykład Nintendo Switch, ale odgrywa 
też rolę w iPadach, które wspierają jedynie 
AAC i SBC. Adapter Creative nie oferuje jednak 
wsparcia dla kodeka stosowanego przez Apple 
(a więc AAC), więc AirPodsy będą wykorzysty-
wały wyłącznie SBC, a więc kodek oferujący 
zauważalnie niższą jakość brzmienia. Adapter 

SPRZĘT 107



automatycznie wybiera najlepszy dostępny dla sparowanego odbiornika 
kodek. Urządzenie sprawdza się przede wszystkim we współpracy z kon-
solami: we wspomnianym Switchu pozwala uzyskać lepszą jakość dźwięku, 
natomiast w przypadku PS4 czy PS5 umożliwia korzystanie bezprzewodowo 
ze słuchawek innych niż przeznaczone do tych konsol. Transmisja dźwięku 
odbywa się bez zauważalnych opóźnień, więc komfort grania czy oglądania 
filmów jest dokładnie taki, jak w przypadku słuchawek przewodowych.

Creative BT-W4 to jedno z tych urządzeń, które teoretycznie robią niewiele, 
ale w praktyce mogą dużo zmienić. Dzięki pozbyciu się kabla łączącego 
pada ze słuchawkami nie tylko wygodniej mi się gra, ale też oglądanie fil-
mów stało się znacznie przyjemniejsze, bo nie muszę mieć pod ręką pada. 
Równie wygodne jest szybkie przełączanie między urządzeniami – nawet 
jeśli słuchawki nie oferują takiej funkcji, to przepięcie z gniazda jednego 
źródła do drugiego jest błyskawiczne.

Jedną z największych i najbardziej odczuwalnych zalet BT-W4 

jest obsługa kodeków aptX oraz aptX Adaptive.

Creative          
BT-W4  

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

 Plusy:
• transmisja dźwięku bez 

opóźnień
• zapamiętywanie do czterech 

odbiorników

 Minusy:
• brak oprogramowania na 

macOS
• brak wsparcia kodeka AAC

Cena: około 250 PLN
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Do zaprowadzenia porządku z ładowarkami nie trzeba wiele, 
a w przypadku korzystania ze sprzętu Apple sprawa jest jeszcze 
prostsza, bo dedykowanych rozwiązań jest masa. Zens Magnetic + 
Watch Wireless Charger nie tylko zasili telefon, zegarek i słuchawki, ale 
pozwoli doładować jeszcze jedno urządzenie.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Zens Magnetic + Watch Wireless Charger – stacjonarna ładowarka podróżna  |  Paweł Hać

Zens Magnetic 
+ Watch Wireless Charger 
– stacjonarna ładowarka podróżna
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Ładowarka Zens jest jedną ze zgrabniejszych i bardziej kompaktowych, 
jakich miałem okazję używać. Jej podstawa ma wymiary około 18 × 8 cm, 
jest więc dość płytka. Z tyłu do złącza USB-C podłączamy kabel do 
zasilania, na prawym boku mamy natomiast wyjście USB-A, by podpiąć 
dodatkowe urządzenie przewodowo. To nie jedyny port tego typu: drugi 
znajduje się na górze, wpinamy do niego ładowarkę do Apple Watcha. Ten 
element można też dokupić niezależnie od całego zestawu, niemniej bar-
dzo podoba mi się takie rozwiązanie. Jeśli potrzebuję kompaktowej łado-
warki do zegarka, to po prostu odczepiam ją od podstawy i wrzucam do 
torby. W zestawie dostajemy kabel (dwustronnie zakończony USB-C) oraz 
zasilacz z pojedynczym gniazdem USB-C o mocy 30 W. Ma zintegrowaną 
wtyczkę US, ale w komplecie dostajemy też dwa adaptery (EU i UK), które 
„wklikujemy” w zasilacz. To kolejne świetne rozwiązanie w podróży.

Urządzenie zrobiono z aluminium i niezłej jakości matowego plastiku, spód 
ma natomiast cztery gumowe podstawki. Te jednak nie zawsze zdają egza-
min, bo cała konstrukcja jest lekka, dopiero po dociążeniu jej smartfonem 
przestaje przesuwać się po blacie, gdy zaczepimy o kabel. Magnetic + 
Watch Wireless Charger produkowany jest tylko w jednym, czarnym kolorze 
– szkoda, że w przypadku tego modelu zabrakło choćby równie klasycznej 
bieli. Do ładowania możemy wykorzystać MagSafe, dające na wyjściu 10 W. 
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Tyle samo uzyskamy, kładąc urządzenie poniżej, gdzie znajduje się cewka do 
ładowania indukcyjnego w standardzie Qi. Jeśli do MagSafe podłączony jest 
telefon, dostęp do dolnej ładowarki staje się trochę ograniczony. Apple Wat-
cha mocujemy bokiem, więc nawet korzystając z nierozpinanej bransolety, 
nie będziemy mieli problemu z podłączeniem go. Stan ładowania symboli-
zuje jasna, umieszczona z przodu dioda. Niestety świeci ona przez cały czas 
ładowania, więc w nocy przeszkadza, jeśli ładowarka stoi na szafce nocnej.

Teoretycznie Zens Magnetic + Watch Wireless Charger to solidna, stacjonarna 
ładowarka. Nie oferuje może zbyt wiele mocy, ale przez noc naładuje każde 
urządzenie. W praktyce to jednak dużo bardziej złożony produkt. Dzięki 
wymiennym końcówkom, zasilacz można zabrać w podróż, równie przydatna 
okazuje się wtedy odłączana ładowarka do Apple Watcha. Ładowarka Zens 
to bardzo uniwersalny sprzęt, który mógłby jednak być cięższy i dostępny 
w kolorze innym niż czerń.

Zens Magnetic    
+ Watch Wireless  
Charger      

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

 Plusy:
• możliwość ładowania do 4 

urządzeń
• zasilacz i przewód w komplecie
• odłączana ładowarka do Apple 

Watcha

 Minusy:
• mało miejsca pod uchwytem 

MagSafe
• za lekka

Cena: około 550 PLN

Dystrybutor w Polsce: Alstor
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Zwiększająca się popularność CarPlay i Android Auto sprawiła, że 
uchwyty na smartfona w aucie są coraz rzadszym widokiem, niemniej 
wciąż wiele aut nie ma tak zaawansowanych systemów. Mophie 
Snap+ Wireless Vent Mount stworzony jest dla właścicieli nowszych 
smartfonów oraz iPhone’ów, bo podłączane są do niego magnetycznie.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Mophie snap+ wireless vent mount  |  Paweł Hać

Mophie snap+ wireless 
vent mount
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Gdy korzystałem z uchwytów samochodowych w autach bez CarPlay, 
wybierałem przede wszystkim te na kratkę wentylacyjną. Zazwyczaj są 
one najmniej widoczne i nie zasłaniają szyby. Snap+ Wireless Vent Mount 
również wykorzystuje takie mocowanie, jego łapki wsuwa się w kratkę 
nawiewu powierza, a następnie zaciska. Ogranicza to kompatybilność 
z niektórymi modelami aut, które nie mają prostych, równoległych osłon 
wylotów nawiewów. Uchwyt zrobiono w całości z plastiku, który robi wra-
żenie trwałego. Oferuje on ograniczone możliwości regulacji, można go co 
prawda lekko odchylić w każdą stronę, ale z uwagi na niewielką odległość 
telefonu od deski rozdzielczej nie zawsze będziemy mogli ustawić ekran 
dokładnie tak, jak chcemy. Uchwyt nie jest niestety zbyt stabilny, czemu 
winne są niezbyt długie łapki – po dociążeniu smartfonem i jeździe po 
znacznych nierównościach urządzenie się przechyla. To zdecydowanie naj-
większa wada Snap+ Wireless Vent Mount.

Do ładowania wykorzystywane jest MagSafe, choć uchwyt kompatybilny 
jest też z innymi smartfonami, obsługującymi standard Qi. W zestawie 
dostajemy pierścień do naklejenia na obudowę w miejscu cewki do łado-
wania. Oprócz tego w komplecie jest ładowarka do gniazda 12 V, mająca 
pojedynczy port USB-C. Pozwala na ładowanie smartfona z mocą do 15 W, 
o ile tylko jest to urządzenie z Androidem. iPhone wykorzystuje jedynie 
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połowę tej mocy, czyli 7,5 W. Snap+ Wireless Vent Mount jest nie tyle 
uchwytem na telefon, ile mocowaniem do kabla z końcówką MagSafe. 
Okrągłą końcówkę można odpiąć i korzystać z niej niezależnie – to przy-
datne szczególnie wtedy, gdy pasażer chce podładować telefon i jednocze-
śnie z niego korzystać. Zakończenie kabla wtyczką USB-C to ukłon w stronę 
nowszych aut, niemniej w przypadku, gdy zamiast do specjalnej ładowarki 
chcielibyśmy podłączyć przewód do gniazda samochodu, możemy mieć 
z tym problem (wszak większość aut wciąż ma jednak USB-A).

Mophie Snap+ Wireless Vent Mount to bardzo dobra koncepcja, którą nie 
najlepiej zrealizowano. Uchwyt jest niewielki i łatwy w montażu, a odpi-
nana końcówka MagSafe czyni go przydatnym nie tylko dla kierowcy. 
W komplecie mamy też ładowarkę, co nie zawsze się zdarza. Szkoda jed-
nak, że mocowanie nie trzyma się wystarczająco dobrze kratki, przez co 
przesuwa się zauważalnie na boki. Daleko mu od odczepienia się od nich, 
ale precyzyjne ustawienie w nim smartfona nie jest łatwe.

Mophie snap+wireless  
vent mount  

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

 Plusy:
• odłączana końcówka MagSafe
• ładowarka samochodowa 

w zestawie

 Minusy:
• niestabilne

Cena: około 200 PLN

Dystrybutor w Polsce: Alstor
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Wyjeżdżając na urlop, zabieramy ze sobą smartfon, smartwatch, tablet, 
często aparat fotograficzny – jakość zdjęć z telefonu nie każdemu 
odpowiada. Coraz popularniejsze są też nieduże drony. Wszystkie te 
urządzenia wymagają ładowania baterii. 

Anker PowerHouse II 400NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Anker PowerHouse II 400  |  Napoleon Bryl
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Jeżeli nasz wyjazd jest stacjonarny – mamy hotel czy wynajętą kwaterę 
– to z dostępem do prądu nie będzie problemu. Inaczej, kiedy planujemy 
dłuższą wyprawę, np. pod namiot lub po prostu w teren, gdzie nie zawsze 
będzie łatwy dostęp do elektryczności. Dla samego telefonu zapewne 
wystarczy niewielki powerbank. Przy dużej ilości sprzętu potrzebującego 
zasilania przyda się coś większego. Wtedy sprawdza się Anker PowerHouse 
II 400, czyli przenośna stacja ładowania.

Jest to faktycznie trochę przerośnięty (4,6 kg) powerbank o pojemno-
ści 108 000 mAh z całą gamą portów do podłączenia różnych urządzeń. 
Przede wszystkim ma tradycyjne gniazdo 230 V, pozwalające na podłącze-
nie urządzeń o mocy do 300 W, oprócz tego mamy port USB-C 60 W, 3 × 
USB-A i gniazdo zapalniczki samochodowej 12 V. Dzięki takiemu zestawowi 
złącz na pewno nie będziemy mieli problemu z naładowaniem sprzętu 
w terenie. Co więcej, PowerHouse ma wbudowaną latarkę oraz pasek LED 
przydatny np. do oświetlenia wnętrza namiotu. O stanie naładowania aku-
mulatora, aktualnym poborze mocy i na jak dużo czasu wystarczy prądu, 
informuje nas duży czytelny wyświetlacz. 

SPRZĘT 116



W terenie Anker sprawdził się znakomicie. 
Solidna obudowa, wzmocniona dodat-
kowo na rogach, sprawia, że nie musimy 
się przejmować niewielkimi upadkami. 
Sprzęt jest odporny na warunki terenowe. 
Jedyne, czego należy unikać, to oczywi-
ście woda i ogień. Zamoczona bateria 
grozi zwarciem, przegrzana – wybuchem. 
W przypadku zbyt dużego poboru mocy 
i nagrzewania się akumulatora na wyświe-
tlaczu zaświeci się ikona. Wtedy należy 
odłączyć ładowany sprzęt i pozwolić się 
urządzeniu schłodzić. 

W czasie naszego rodzinnego wyjazdu 
z wykorzystaniem Anker PowerHouse II 
400 naładowałem dwukrotnie do pełna 
Macbooka Pro 15”, baterie do aparatu foto-
graficznego, trzykrotnie iPhone’a i iPada i… 
wróciłem z zapasem prądu w urządzeniu. 
Oprócz tego raz, w sytuacji awaryjnej, 
PowerHouse posłużył za przenośną stację 

SPRZĘT 117



ładowania do roweru cargo. Musiałem nagle pojechać do oddalonego miej-
sca, a okazało się, że bateria w rowerze jest prawie pusta. Przy odrobinie 
pomysłowości udało się podłączyć tak, żeby ładowało podczas jazdy. Pełen 
PowerHouse II 400 pozwolił na naładowanie baterii rowerowej o pojemno-
ści 500 Wh, do poziomu około 70% (!).

Anker PowerHouse II 400 jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy 
wymagają pewnego zasilania w terenie, podróżują niekoniecznie blisko 
cywilizacji, a potrzebują naładować sprzęt przenośny. Niestety, jedyną jego 
wadą jest waga – 4,6 kg to już jest większa cegła do dźwigania, jeżeli poru-
szamy się bez samochodu. Znowu niestety technologia magazynowania 
energii nas ogranicza i im pojemniejszy magazyn, tym cięższy. 

Anker PowerHouse ma tradycyjne gniazdo 230 V pozwalające na 

podłączenie urządzeń o mocy do 300 W, oprócz tego mamy port 

USB-C 60 W, 3 × USB-A i gniazdo zapalniczki samochodowej 12 V.
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Mio to marka znana w tej chwili przede wszystkim 
z wideorejestratorów. Producent ma w swojej ofercie wprawdzie 
jeszcze sprzętową nawigację samochodową oraz nawigacje rowerowe, 
ale właśnie dzięki wideorejestratorom został praktycznie monopolistą 
na rynku. W moje ręce, a w zasadzie na moją przednią szybę, trafił 
nowy model w ofercie, nowy, choć stary – Mio MiVue 848.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Mio Mivue 848 – czego chcieć więcej od wideorejestratora?  |  Dominik Łada

Mio Mivue 848 
– czego chcieć więcej od wideorejestratora?
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Moja historia z Mio
Z wideorejestratorów korzystam od kilku lat. Wszystko zaczęło się od tego, 
że poczułem się niesprawiedliwie potraktowany przez policję i postanowi-
łem zabezpieczyć się na przyszłość przed takimi sytuacjami. Od początku, 
siłą rzeczy, interesowały mnie modele, które miały coś więcej, potrafiły nie 
tylko nagrywać obraz, ale też rejestrować np. prędkość z zapisem pozycji 
GPS. Poszukiwałem ideału, przez co przeszedłem przez kilka produktów 
i ostatecznie na dłużej zostałem z modelem MiVue 792. Żadne inne urzą-
dzenie nie przekonywało mnie do wymiany. Z prostej przyczyny – 792 miał 
w zasadzie wszystko to, czego potrzebowałem, a lepszy ekranik nie był mi 
do niczego potrzebny, skoro filmy i tak oglądałem potem na komputerze.

Przyssawka
Jedna rzecz od zawsze irytowała mnie we wszystkich wideorejestratorach. 
Przyssawka i odstającą nóżka. Wg mnie nie tędy droga. Nie było opcji, aby 
przyssawka w ciepłe dni nie odklejała się. Próbowałem wszystkich trików. 
Poza tym odstająca nóżka powodowała, że wideorejestrator zajmował 
zawsze sporo miejsca i zasłaniał widok. Niezależnie od producenta. Bardzo 
spodobała mi się opcja nowego sposobu montażu wideorejestratorów, 
bezpośrednio do szyby, z pominięciem przyssawki i nóżki, jednak takie 
rozwiązanie stosowali tylko inni producenci, których produkty były bardzo 
okrojone z funkcji.
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Dwa lata temu pojawił się model MiVue 846, który wreszcie spełniał moje 
oczekiwania, jeśli chodzi o budowę i sposób mocowania, jednak niczego 
poza tym nie wnosił względem mojego 792.

Bliźniak niebliźniak
Wtedy wchodzi on, cały na biało… No właśnie. Nowy model, MiVue 848, 
który do mnie trafił, określany jest jako brat bliźniak modelu 846, tylko 
wzbogacony o superkondensator zamiast akumulatora. Co on nam daje? 
Przyznam się, że nie wiem. Z materiałów producenta nie mogę nic sensow-
nego wyczytać, recenzji 848 jeszcze żadnych nie widziałem. Największą 
zaletą superkondensatorów jest bardzo krótki czas ładowania i rozładowa-
nia w porównaniu z akumulatorami. W praktyce, po ponad miesiącu uży-
wania nie widzę żadnej różnicy, jeśli chodzi o akumulator.

Ale wróćmy do tego bliźniaka. Poza budową zewnętrzną i optyką jest jedna 
dla mnie fundamentalna różnica między tymi modelami, coś, co wg mnie 
udowadnia, że są to dwa kompletnie inne urządzenia i coś, co wreszcie 
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zachęciło mnie do przesiadki – informacja o odcinkowym pomiarze pręd-
kości. Dla mnie to killer feature.

MiVue 848 – budowa
Wróćmy do budowy. Mamy urządzenie all in one, zamknięte w jednej bryle 
o przekroju trójkąta. Taki kształt idealnie wpasowuje się w kąt nachyle-
nia większości szyb samochodowych. Rejestrator przyczepiamy do szyby 
przez specjalną stopkę QuickClick, w którą wpinamy zasilanie i z której 
w razie potrzeby łatwo wysuniemy nasze urządzenie. Żeby nie zniszczyć 
sobie szyby, Mio w zestawie dołącza folię, która przykleja się do szyby tak, 
jak folie ochronne na wyświetlacze naszych telefonów. Dopiero do tej folii 
przyczepiamy stopkę.

Ponieważ MiVue 848 sztywno przylega do szyby, to obiektyw jest ruchomy 
i możemy w wygodny sposób regulować jego kąt patrzenia.

Zasilanie
Jeśli chodzi o podłączenie do zasilania, producent przewidział dwie opcje. 
Po pierwsze w zestawie przychodzi długi kabel z ładowarką wpinaną 
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w gniazdo zapalniczki. Druga opcja to Smartbox. Specjalny zestaw zasilania, 
który bezpośrednio podłącza się pod instalację elektryczną samochodu. 
Wspiera tryb parkingowy, gdy silnik zostaje wyłączony. Zapobiega rozłado-
waniu się akumulatora. Co ciekawe, rejestrator używa złącza mini USB. Tak, 
dobrze czytacie – mini. Lekko zapomniane już złącze, ale bardzo stabilne 
i pewniej siedzi w urządzeniu.

Miałem już wcześniej zainstalowany Smartbox i schowaną całą instalację 
w samochodzie, dlatego liczyłem, że będzie to plug-n-play. Tymczasem 
okazało się, że mój Smartbox jest sprzed kilku lat i… ma za szeroką wtyczkę. 
Całe szczęście pomógł mi ostry nóż, którym zestrugałem nadmiar osłony 
i dostosowałem wtyczkę do stopki QuickClick.

Ekran
Ekran ma przekątną 2,7". Jest czytelny w każdym świetle i ma w miarę 
wysoką rozdzielczość. Nie ma co ukrywać, że używamy go tylko w trakcie 
konfiguracji i potem ewentualnie, aby podejrzeć coś z nagrań. Po prawdzie 
większość nagrań i tak oglądamy na komputerze, dlatego pierwszą rze-
czą po konfiguracji, jaką zrobiłem, to było wyłączenie podglądu na żywo. 
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W tym trybie ekran wyświetla tylko godzinę oraz prędkość, z jaką jedziemy. 
Dopiero wystąpienie jakiegoś zdarzenia – fotoradaru, odcinkowego 
pomiaru prędkości wybudza ekran i przełącza w tryb podglądu.

Obiektyw
Mio MiVue 848 wyposażony jest w sensor optyczny STARVIS CMOS (od 
Sony) oraz Technologię Mio Night Vsion Pro, która zapewnia obraz z bardzo 
dobrym kontrastem oraz jasną i bogatą kolorystyką nawet przy bardzo sła-
bym oświetleniu. Jak wiadomo, wysoka jakość nagrań w dzień, jak i w nocy, 
ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy materiał ma być przekazany ubez-
pieczycielowi bądź policji.

Aktywny HDR, czyli szeroki zakres dynamiki obrazu, to kolejna ważna 
cecha tego rejestratora. MiVue 848 automatycznie rejestruje wiele klatek 
z różnymi wartościami ekspozycji, a następnie łączy te klatki, aby utworzyć 
pojedynczy obraz, który jest zoptymalizowany jako jaśniejszy i czytelniej-
szy, z mniejszą ilością szumów. Aktywny HDR pozwala na łatwiejsze odczy-
tywanie np. tablic rejestracyjnych w gorszych warunkach oświetleniowych.
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Wi-Fi
MiVue 848 jest wyposażony w Wi-Fi. Dzięki temu możemy łączyć się 
bezprzewodowo z naszym rejestratorem bezposrednio z naszego tele-
fonu. Aplikacje dostępne są zarówno dla iOS, jak i Androida. Z poziomu 
aplikacji możemy pobierać pliki wideo i zdjęcia, robić zdalne aktualiza-
cje urządzenia oraz dodatkowo je konfigurować, np. wgrać polski język 
komunikatów głosowych. Jest tylko jeden problem, jeśli mamy w samo-
chodzie bezprzewodowy CarPlay – ciężko jest się połączyć z Mio, bo 
zawsze priorytetem jest Wi-Fi potrzebne do połączenia z CarPlay. Rozwią-
zaniem w takiej sytuacji jest wyłączenie Bluetooth, co spowoduje rozłą-
czenie bezprzewodowego CarPlay (który używa jednocześnie BT i Wi-Fi) 
i podłączenie się wtedy do Mio. 

MiVue 848 – doposażenie samochodu
Wideorejestrator to jedno, ale absolutnym hitem w wielu modelach Mio 
jest dodanie kilku opcji, za które producenci samochodów każą sobie 
słono dopłacać, a po wyjeździe z fabryki dodanie ich jest niemożliwe. 
Dzięki Mio 848 dostajemy… asystenta zmiany pasa ruchu, asystenta rusza-
nia na światłach, asystenta utrzymywania odległości od pojazdu przed 
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nami oraz asystenta zmęczenia kierowcy. Świetne opcje, biorąc pod uwagę, 
że kupujemy… wideorejestrator. W tym momencie nie spotkałem się 
z innym urządzeniem na rynku, które oferuje tyle dodatkowych opcji.

Jadnak najważniejsze w MiVue 848 to informacja o fotoradarach. Bazę foto-
radarów Mio uaktualnia bardzo często, średnio co miesiąc jest nowa aktu-
alizacja. Aktualizacje są kompletnie za darmo i dożywotnio. Kompletna 
nowość w 848 to baza odcinkowego pomiaru prędkości, ale, WAŻNE, opcja 
pojawia się tylko po pełnej aktualizacji rejestratora do najnowszego firm-
ware oraz najnowszej bazy fotoradarów.

Ostatnią funkcją, jaką daje nam MiVue 848, jest opcja tylnej kamery. 
Główne założenie to rejestrowanie tego, co dzieje się za nami, ale w prak-
tyce możemy dzięki temu też używać podglądu z kamery np. przy parko-
waniu tyłem. Problemem może być tu tylko mały ekran wideorejestratora. 
Tylna kamera jest dostępna jako opcja, do dokupienia osobno.

Łyżka dziegciu
Przy wszystkich pozytywach muszę uczulić Was na jedną kwestię – kart 
micro SD. MiVue 848 jest bardzo wybredny w tym temacie. Odrzucał trzy 

SPRZĘT 126



różne karty, jakie miałem i specjalnie do niego kupiłem. Każda od innego 
producenta (Sandisk, PQi, ADATA), a wszystkie powodowały błąd i wyświe-
tlanie informacji na ekranie Mio o zepsutej karcie. Wymieniłem nawet 
rejestrator na zupełnie nowy i ponownie były te same błędy. Dopiero 
zakup karty Samsunga EVO rozwiązało problem i wszystko zaczęło działać. 
Uprzedzam lojalnie.

Podsumowując
Czy MiVue 848 wystarczy? Z moich testów wynika, że tak, obraz jest 
wyraźny, tablice rejestracyjne pojazdów widoczne i czytelne. Opcja nagry-
wania w nocy, Night Vision, bardzo dobrze się sprawdza. Do tego świet-
nie działający asystenci i często aktualizowana baza fotoradarów wraz 
z informacją o odcinkowym pomiarze prędkości. Świetnie wydane 799 PLN. 
Jestem więcej niż bardzo zadowolony.
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Niedawno Garmin zaprezentował nową wersję swojego turystycznego 
komputera rowerowego Explore – Garmin Explore 2. To komputer 
z nawigacją dla tych, którzy lubią jeździć na długie wycieczki rowerowe, gdzie 
priorytetem jest wybór atrakcyjnej wizualnie trasy, z ciekawymi obiektami, 
a nie osiągnięcia sportowe, prędkość czy liczba dziennie przejechanych 
kilometrów. Turystyczny Garmin to, powiedzmy to prościej, urządzenie dla 
tych, którzy chcą zobaczyć po drodze coś więcej niż mijane szybko drzewa. 

Garmin Explore 2NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Garmin Explore 2  |  Napoleon Bryl
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Nie będę się odnosił do poprzednika, poza tym, co napisał sam produ-
cent, ponieważ nie miałem okazji z niego korzystać. Liczniki rowerowe 
Garmin znam z serii sportowej Edge. Na co dzień używam Edge 530 
i obecnie mam na testach najnowszą wersję najwyższego modelu serii 
Edge 1040 Solar. 

Edge i Explore to dwa różne typy urządzeń rowerowych dla różnych rowe-
rzystów. Explore jest sprzętem typowo turystycznym, nie treningowym, 
mimo że wersja 2 dostała kilka funkcji znanych ze sportowych Edge. 

Explore 2 – tak jak poprzedni model – łatwo odróżnimy od serii sporto-
wej: ma białą obudowę z czarnymi elementami. Explore 2 wyposażono 
także w 3-calowy, dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 240 × 400 px 
– tak, dobrze widzicie, mniej niż każdy smartfon na rynku. Do odczytu 
mapy w terenie nie potrzeba 4K; to wysoki kontrast wyświetlacza – a nie 

Explore 2 jest sprzętem typowo turystycznym, nie treningo-

wym, mimo że wersja 2 dostała kilka funkcji znanych ze spor-

towych Edge.
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rozdzielczość – sprawia, że jest czytelny 
w każdych warunkach, nawet w ostrym 
słońcu. Dzięki m.in. wyświetlaczowi o takich 
parametrach urządzenie pracuje 16 godzin 
na jednym ładowaniu przy włączonym GPS 
i komunikacji z czujnikami (np. kadencji) 
i smartfonem. Bateria szybko się ładuje 
przez złącze USB-C ukryte pod klapką na 
dole urządzenia. Plastikowa obudowa jest 
solidnie wykonana i spasowana; Explore 
2 ma klasę wodoszczelności IPX7, więc żaden 
deszcz, śnieg czy nawet przypadkowe zanu-
rzenie w wodzie nie jest mu straszne. Można 
się bez obaw przeprawiać przez rzekę. 

Urządzenie ma zaprogramowane tylko trzy 
profile jazdy: Offroad, Road, Indoor. Podczas 
testów używałem głównie pierwszej opcji. 
Tak jak w sportowych Edge, profile można 
dostosować pod swoje potrzeby, wybrać 
jakie i ile informacji ma się znaleźć na ekra-
nie urządzenia itd. 

Explore ma jednak coś, czego nie ma seria 
Edge (poza nowym 1040): wyszukiwa-
nie miejsc i tworzenie tras bezpośrednio 
w urządzeniu. Mamy dostępną dużą listę 
POI, ale też wyszukiwanie po nazwie. Działa 
ono sprawnie, również przeliczanie trasy jest 
w porządku – w starszych modelach trzeba 
było chwilę poczekać. Mam tu tylko jedną 
uwagę – sposób wyświetlania klawiatury 
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– ABCD, jak w latach 90. – powoduje lekką 
konsternację. Wpisanie adresu zajmuje mi 
chwilę. Taki układ jest chyba podyktowany 
wielkością ekranu i chęcią zachowania 
odpowiednio dużych wyświetlanych zna-
ków, jednak bardzo przeszkadza. Nawet 
trochę szerszy komputer od e-bike Boscha 
wyświetla klawiaturę QWERTY. 

Explore jako jedyny z komputerów rowero-
wych Garmin ma opcję integracji z rowerami 
elektrycznymi. Możemy go kupić w zestawie 
do podłączenia z silnikami Shimano i Bosch 
oraz uniwersalnym USB-A do ładowania 
podczas jazdy. Po podłączeniu mamy opcję 
wyznaczania trasy uwzględniającej stan 
naładowania baterii i poziom wspomaga-
nia. Uważam to za bardzo ciekawą opcję, 
szczególnie że rowery ze wspomaganiem 
eklektycznym są coraz popularniejsze nie 
tylko w dojazdach w mieście, ale również 
na wycieczki, a nawet na większe wyprawy. 
Kalkulacja długości trasy na podstawie nała-
dowania baterii bardzo ułatwi planowanie. 
Niestety, egzemplarz testowy był w podsta-
wowej wersji, bez podłączeń do e-bike, więc 
opieram się na informacjach od producenta.

W ustawieniach jest też kilka opcji zna-
nych ze sportowej serii. Garmin dodał 
m.in. opcję ClimbPro – informuje nas ona 
o wzniesieniach na trasie z odpowiednim 
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wyprzedzeniem i pozwala zaplanować rozkład siły. Jest też opcja pułapu 
tlenowego, ale wymaga czujnika tętna i pedałów z pomiarem mocy.

Wybrałem się na kilka wycieczek z Explore 2, mając tylko częściowo zapla-
nowaną trasę: punkt startu, punkt końcowy i jedno miejsce po drodze do 
obejrzenia. Urządzenie nie miało żadnego problemu z przeliczaniem trasy 
na bieżąco, jeżeli zmieniłem kurs podczas jazdy, wyszukanie i dodanie 
punktu działa bez problemów (jak się przyzwyczaimy do klawiatury w ukła-
dzie ABCD…). Nie zgubiłem się, a nawet odkryłem kilka nowych tras. Polubi-
liśmy się z Explore 2. 

Explore 2 zgodnie z nazwą jest urządzeniem dla odkrywcy, podróżnika. 
Najnowsza wersja ma dodanych kilka opcji treningowych, ale są one 
skromne w porównaniu z Edge przeznaczonym dla sportowców. Mamy 
za to łatwo dostępne opcje nawigacji i integracji z e-bike. Na pewno 
sprawdzi się u tych, którzy jeżdżą rekreacyjnie, a chcieliby pojechać 
w dalszą trasę i odkryć nowe szlaki. 
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Odkąd mam Apple Watch i komputer rowerowy, szukałem 
rozwiązania, które umożliwiłoby mi kontrolę tętna podczas 
treningu. Nie chciałem używać pasów na klatkę piersiową, bo są 
dla mnie niewygodne, uwierają mnie podczas aktywności fizycznej. 
Rozwiązaniem okazał się Watch Link Pod.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Watch Link Pod – brakujący element  |  Dominik Łada

Watch Link Pod 
– brakujący element
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Ten niewielki gadżet został stworzony w jed-
nym celu – aby umożliwić podłączenie 
Apple Watch do liczników rowerowych Gar-
mina czy Wahoo, ale też wszystkich innych 
sprzętów sportowych wykorzystujących do 
komunikacji protokół ANT+.

Jak ważne jest kontrolowanie naszego tętna 
podczas treningu, nie muszę tłumaczyć. 
Dodam tylko, że dzięki temu możemy np. 
przeprowadzać treningi, jakie dostosowuje 
pod nas urządzenie, z którego korzystamy.

Watch Link Pod to niewielki „dynks” wiel-
kości breloczka, albo „pestki”, jaką lata 
temu wkładałem do swoich butów Nike 
Pegasus, aby podłączyć je do mojego iPoda. 
Niewielki kawałek plastiku, malutka płytka 
drukowana i bateria CR2320. To wszystko 
umożliwia nam podłączenie naszego 
zegarka w moim przypadku z licznikiem 
Wahoo Roam. Bateria wg producenta star-
cza na 6–9 miesięcy ciągłej pracy, bo tego 
urządzenia nigdy nie wyłączamy.

Watch Link Pod automatycznie łączy się 
z naszym zegarkiem oraz z licznikiem, po 
zainstalowaniu aplikacji. Żeby wszystko dzia-
łało i zliczało się nam tętno, musimy urucho-
mić w zegarku aplikację Watch Link. Niestety 
nie ma możliwości, aby jednocześnie były 
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uruchomione np. dwie aplikacje do treningu na zegarku. Albo Watch 
Link, albo Trening/Strava/Nike itp., ale to jest zrozumiałe, bo w większości 
przypadków licznik i tak jest tak skonfigurowany, aby właśnie synchroni-
zował się z naszymi treningami w ulubionej aplikacji.

Dużą zaletą takiego połączenia – Apple Watch z Watch Link Pod – jest 
fakt, że wystarczy włączyć na zegarku aplikację i jedziemy. Nie potrzebu-
jemy dodatkowych sprzętów itd. Zegarek w większości przypadków mamy 
zawsze na sobie. Watch Link Pod możemy dołączyć do kluczy właśnie jako 
breloczek, albo np. przykleić gdzieś do roweru, bo urządzenie ma w zesta-
wie dołączoną taśmę 3M.

Kolejną zaletą Watch Link Pod jest to, że może z niego korzystać nieograni-
czona liczba użytkowników. Oczywiście w jednym momencie podłączony 
może być tylko jeden Apple Watch, ale nic nie stoi na przeszkodzie, gdy 
sami niczego nie trenujemy, żeby przekazywać go komuś innemu, aby 
dla siebie zliczał parametry kardio. To wszystko bez potrzeby konfiguracji 
ponownej Watch Link Pod itd., to są zalety ANT+.

Jedyny minus? To minus niedotyczący Watch Link Pod, tylko mojego Apple 
Watch 7. Po przejechaniu trasy po Kaszubach i Helu, w sumie 136 km, co 
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zajęło mi ok. 6 godzin, Apple Watch poka-
zywał… 1% baterii. Ledwo zdążyłem wrócić 
i podpiąć go do ładowania. Ciągły pomiar 
tętna z apple’owego zegarka totalnie dre-
nuje baterię. Czekam na Apple Watch 8 
Pro. Jest jeszcze jeden drobny minusik 
– musimy pamiętać, aby za każdym razem 
włączyć aplikację na Apple Watch, w prze-
ciwnym przypadku trening odbędzie się, 
ale Watch Link Pod nie zmierzy nam tętna.

Gdzie go kupić? Najlepiej na stronie pro-
ducenta. Cena to 59,99 USD, ale w tej 
chwili jest promocja i możemy go kupić za 
45,99 USD.
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Tefal X-force Flex 15.60 
 - odkurzacz pionowy

Tefal X-force Flex 15.60 - odkurzacz pionowy  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Eve Motion – inteligentny czujnik ruchu  
(Technologia Thread)
Wyjeżdżasz na wakacje i nie chcesz zostawić domu bez opieki? Już nie 
musisz się tym przejmować. Gdy nikogo nie ma w domu, Eve Motion 
czuwa za Ciebie. Czujnik wykryje ruch, a Ty otrzymasz powiadomie-
nie w czasie rzeczywistym i będziesz mógł zareagować odpowiednio 
szybko. Zapal światło, włącz centrum multimedialne lub inne urzą-
dzenie smart, zwyczajnie wchodząc do pokoju. To wszystko w nowym 
wydaniu, z technologią Thread.

Cena: 255 PLN
Do kupienia w iCorner

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik ŁadaHomeKit+Somfy
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Nanoleaf Lines Starter Kit – listwy świetlne
Od teraz możemy wykorzystać modułowe listwy świetlne, aby zapro-
jektować własny układ pasujący do naszego wnętrza. Inteligentne listwy 
możemy ze sobą łączyć, tworząc praktycznie nieskończone projekty, 
a zmieniające się kolory światła zapewnią klimat, na jaki mamy ochotę. 
Dostępne są też zestawy uzupełniające.

Cena: 959 PLN
Do kupienia w iCorner
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Eve Aqua – inteligentny kontroler systemu 
nawadniania (technologia Thread)
O Eve Aqua już pisaliśmy. Jest to genialne rozwiązania do automatycz-
nego podlewania naszego ogrodu. Wystarczy raz stworzyć harmono-
gramy nawadniania, które automatycznie o regularnych porach będą 
podlewać rośliny czy trawnik. Ponieważ harmonogramy nawadniania są 
przechowywane bezpośrednio w Eve Aqua, będą uruchamiane w usta-
lonym momencie – bez względu na to, czy Eve Aqua jest podłączony 
do iPhone’a lub internetu, a wszystko to bez konieczności korzystania 
z domowej centralki. Teraz nowy model wspiera technologię Thread.

Cena: 759 PLN
Do kupienia w iCorner
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Bramki – zmora Smart Home i wyzwanie dla naszych szaf, routerów 
i piętrzących się przewodów. Bez bramek nie jesteśmy w stanie podpiąć 
wielu urządzeń IoT do naszej sieci Wi-Fi i sterować inteligentnym 
domem. Do tematu bramek ciekawie podeszła firma Somfy, która daje 
użytkownikom wybór i pozwala dobrać centralę Tahoma wedle potrzeb. 
Przy tym niezwykle ciekawą opcją wydaje się wariant DIN.

Co trzy bramki, to nie jedna! Trzy centralki Somfy do wyboru wedle potrzeb  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Co trzy bramki, to nie jedna! 
Trzy centralki Somfy do wyboru wedle potrzeb
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Przy moim głównym serwerze mam ulokowane centralki od kilku róż-
nych rozwiązań Smart Home. To absurd, który, mam nadzieje, w kolej-
nych wcieleniach inteligentnego domu się zakończy. Na razie jednak 
temat Matter to wciąż przyszłość, a bramki to chleb powszedni tych, 
których interesuje wprowadzenie rozwiązań Smart Home na dużą skalę 
w swoim domu. Wśród fajnych rozwiązań smart zdecydowanie należy 
rozważyć automatyzację rolet okiennych i wszystkich innych osłon 
okiennych, w tym markiz ogrodowych czy nawet systemów otwierania 
okien, automatyzację bram garażowych i wjazdowych. I tu z pomocą 
przychodzi oczywiście Somfy, nasz stały partner i dostawca sprawdzo-
nych rozwiązań tego typu. W końcu francuskie Somfy działa na rynku 
automatyki już od 1969 roku!

Aby móc sterować urządzeniami Somfy z aplikacji w smartfonie czy gło-
sowo, a zatem bez wstawania z fotela lub nawet zdalnie z dowolnego 
miejsca na świecie i o każdej porze, niezbędna nam jest centrala. W ofer-
cie Somfy dostępne są obecnie trzy rodzaje. Podstawowym wyborem 
dla nabywców rozwiązań Somfy jest obecnie centrala TaHoma switch, 
niewielkich rozmiarów, z przyciskami akcji na swojej obudowie. Kom-
patybilna ze standardami łączności RTS, IO oraz Zigbee 3.0 w klastrze 
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oświetlenia i czujników (otwarcia, ruchu, zalania i temperatury). Korzy-
stając z TaHoma switch, możemy zintegrować z aplikacją Somfy także 
żarówki Philips Hue czy głośniki Sonos i tworzyć zaawansowane sceny.

Jednak, jeśli zależy nam tylko na integracji urządzeń Somfy, na przykład 
tylko napędu do bramy wjazdowej lub tylko kilku zautomatyzowanych 
osłon słonecznych, czyli gdy rozpoczynamy naszą przygodę ze Smart 
Home, możemy wybrać centralę Connectivity kit. To bramka kosztu-
jąca zaledwie 300 zł, a w przypadku zakupu z napędem do bramy cena 
jest jeszcze niższa (tu mała dygresja – jeśli chodzi o rozwiązania Smart 
Home, przy zakupach warto rozglądać się za zestawami, bo są bar-
dziej ekonomiczne). Gdy do TaHoma switch możemy podłączyć aż 200 
urządzeń lub grup urządzeń, to z Connectivity kit można zintegrować 
maksymalnie 20. To może być za mało w przypadku dużego domu, gdy 
podliczymy nawet same okna. Warto porównać obie centrale, także 
w kontekście swoich potrzeb.

W ofercie Somfy jest jednak jeszcze jedna ciekawa centrala, którą możemy zna-
leźć w ofercie gotowych apartamentów u topowych deweloperów w Polsce. To 
centrala TaHoma DIN, która, jak sama nazwa wskazuje, mocowana jest na szynie 
DIN w rozdzielnicy elektrycznej. Oznacza to nic innego, jak fakt, że znajdziemy 
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ją nie gdzieś na szafce obok routera, a w naszej skrzynce z bezpiecznikami. Coś 
wspaniałego! Pasuje m.in. do apartamentów na wynajem czy właśnie do nowo-
czesnych inwestycji deweloperskich. Co zapewnia TaHoma DIN? Porządek tam, 
gdzie rzeczywiście jest miejsce styku wszelkich przewodów od rolet, od zasilania 
bramy itd. To coś w stylu starego dobrego KNX, tylko z bezprzewodową komu-
nikacją z urządzeniami. Coś, co doceniają osoby techniczne, ale też wszyscy ci, 
którzy lubią mieć uporządkowane sterowanie. To doskonała opcja, gdy projekt 
inteligentnego domu zaczniemy na etapie budowy. Warto wtedy też poszukać 
innych rozwiązań na bazie właśnie takiego sposobu instalacji.

Ucieczki od bramek nie ma. Jakiś „centralny mózg” dla naszych inte-
ligentnych domów jest wskazany. Natomiast Somfy wyszło naprzeciw 
potrzebom różnorodnych grup klientów. Jedni chcą zautomatyzować 
tylko bramy i może markizę i wtedy mają prostą i niepodnoszącą kosztów 
centralkę, dla innych istotne będzie oparcie większości rozwiązań Smar-
tHome właśnie o centralę Somfy i tu mogą wybierać wersję „szafkową” 
lub też tą schowaną obok bezpieczników w skrzynce elektrycznej. Każ-
demu wedle potrzeb.
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TCL C835 to wreszcie sprzęt, o którym mogę śmiało powiedzieć: bierz 
telewizor TCL z wyższej półki. TCL w końcu ma pełne portfolio godne 
uwagi i nawiązuje rywalizację z całą branżą jak równy z równym, 
a dodatkowo kusi ceną. Takiego telewizora brakowało nam w sklepach 
i wierzę, że wielu z Was zdecyduje się na ten wybór do swojego salonu. 

TCL C835

TCL C835  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TV
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Moja przygoda z produktami TCL trwa od dobrej dekady. Ambicje chińskiej 
marki z fabryką w Żyrardowie (której korzenie sięgają kineskopowych tele-
wizorów Polkolor i Thomson) zawsze były wysokie. Firma mierzyła w status 
lidera i myślę, że wciąż mierzy. Nie zawsze jednak za słowami szły czyny. 
Z rokiem TCL przez lata było jak z rokiem Linuxa, aż wreszcie nastał rok 
2022. Światowe wyzwania, inflacja, zmiany w ofercie innych producentów, 
ale też możliwość zamontowania mocnych procesorów nawet w tanich 
urządzeniach sprawiły, że TCL ma czym się pochwalić, czym rywalizować 
i te produkty można śmiało rekomendować. To naprawdę spora zmiana, 
do której marka dojrzewała właśnie przez ostatnią dekadę. Ostatnie lata 
to ewolucja produktów, to bycie pionierem na rynku telewizorów mini 
LED. I wreszcie zaoferowanie takiej gamy produktów, że każdy ekran jest 
na właściwym miejscu. W przypadku tych testów mowa o C835 – nowym 
przedsionku klasy premium, produkcie z klasy średniej wyższej. 

O TCL C835 nie można zacząć pisać, gdy nie zestawimy wszystkich infor-
macji o nim ze specyfikacją na papierze. To 120 (144) Hz ekran QLED 
z matrycą VA i podświetlaniem mini LED. Ma jednak mniej diod niż C935, 
który jest flagowcem w gamie TCL. Napędzany system Google TV, z dość 
mocnym system audio 2.1 sygnowanym przez Onkyo. Ekran dostępny 
jest w rozmiarach 55,65,75 cali. W momencie pisania tego materiału, 
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30.08.2022, ceny kształtują się odpowiednio 5999 PLN, 7399 PLN i 10 999 
PLN. I tak, ktoś może powiedzieć, że w tej cenie można upolować telewi-
zory OLED. Owszem, ale zeszłoroczne modele z wyprzedaży i to rzadko. 
W dodatku trzeba jednak pamiętać, że mini LED jest nieco bardziej 
uniwersalny niż OLED. Jeśli zależy Wam wyłącznie na seansach w kino-
wych warunkach, to wtedy faktycznie warto wybrać OLED, jeśli szukacie 
dobrego telewizora do wszystkiego, to ekrany LCD, zwłaszcza te z pod-
świetlaniem mini LED, będą lepszym wyborem. W dodatku w przypadku 
dużych przekątnych, jak 75 cali, są już zupełnie bezkonkurencyjne cenowo. 
TCL C835 przede wszystkim trzeba zestawiać z Samsungiem QN85B i Sony 
X95K, ewentualnie niewyposażonym w minidiody X90K. Różnice w cenie 
są znaczące i o ile jestem w stanie wymienić wiele argumentów za wybo-
rem koreańskiej lub japońskiej konkurencji, to jednak argumentów za TCL 
C835 też jest sporo. Więc przyjrzymy się temu telewizorowi w teście i zwe-
ryfikujmy to, co potrafi TCL C835.

Ciężka stalowa stopa, estetycznie wykonany system zarządzanie prze-
wodami i solidny tył to coś, co rzuca się w oczy przy montażu. Z tyłu 
telewizora znajdziemy też potężny głośnik niskotonowy. Generalnie 
cała stylistyka telewizora, wykonanie czy procedura wyjęcia z kartonu 
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i montażu, jest zrobiona zgodnie ze sztuką 
i nie odbiega od tego, co znajdziemy w innych 
telewizorach klasy premium. I materiały 
też są do tego odpowiednie. I z bliska, 
i z daleka TCL C835 prezentuje się tak, jak 
powinien. To, co razi, to piloty. Choć mamy 
do dyspozycji mniejszy i większy pilot, to ich 
ergonomia, design pozostawiają wiele do 
życzenia. Szybko się do nich przyzwyczaiłem 
i nawigacja generalnie nie sprawia problemu, 
ale przydałoby się tu stworzyć pilota nieco 
innego, może też z lepszych materiałów. 
W końcu to on jest tym naszym punktem 
styku z ekranem.

Po miłym i pozytywnym pierwszym wrażeniu 
przyszła pora na uruchomienie. I tu też dozna-
łem lekkiego szoku. Prędkość uruchamiania 
się tego telewizora, przeskakiwanie po kolej-
nych ekranach konfiguracji, a wreszcie nawi-
gacja po Google TV, to bajka. To najszybciej 
działający Google TV, jaki do tej pory użytko-
wałem, reakcja na każde muśnięcie pilota jest 
natychmiastowa. A korzystanie z Google TV to 
po prostu przyjemność. Co więcej, TCL C835 
jest, obok C735 i C935, ekranem wspierającym 
HomeKit i AirPlay po raz pierwszy w historii 
marki. To jedyne telewizory obok Sony napę-
dzane system Google’a i wspierające w pełni 
rozwiązania Apple’a. Możemy więc dodawać 
automatyzacje w naszym inteligentnym domu 
Apple’a, zmieniać źródła z poziomu aplikacji 
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Dom, przesyłać obraz i dźwięk z iPhone’a, 
iPada czy Maca. Oczywiście aplikacji Apple 
TV też nie zabrakło, więc dostęp do biblio-
teki naszych kupionych i wypożyczonych 
filmów również jest. Wciąż uważam, że Google 
mogłoby jeszcze lepiej zatroszczyć się o swój 
telewizyjny system, dodać mu więcej funk-
cji. Natomiast pod względem dostępności 
do aplikacji VOD, rozwiązań multimedial-
nych, jest tu wszystko, czego większość z nas 
potrzebuje. Wciąż jedną z najlepszych opcji 
w Google TV jest odpalenie wersji bazowej, 
bez konieczności logowania się do Google’a, 
ale z możliwością korzystania na przykład 
z HomeKita, AirPlay i Netflixa. 

Ale czym byłby telewizor bez oceny jakości 
obrazu? To najważniejszy i kluczowy para-
metr. Aczkolwiek w mojej opinii telewizor 
musi być kompletny: design, system, jakość 
obrazu, dźwięk, a także wycena definiują 
sprzęt i pozwalają podjąć decyzje zakupową. 
W C835 otrzymujemy to, czego powinni-
śmy oczekiwać w 2022 roku od telewizora 
klasy premium, takiego, z którego możemy 
w pełni czerpać radość ze współczesnych 
treści wideo. TCL C835 oferuje świetną czerń, 
genialny kontrast. Zarządzanie podświetla-
niem jest tu na najwyższym poziomie, a wła-
śnie to jest mankament wszelkich ekranów 
LCD z tylnym podświetlaniem. Algorytmy 
sprawiają, że mamy poświaty itd. Tutaj 
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możemy rozkoszować się kinem w domu. 
Naprawdę, filmowe seanse na tym telewizo-
rze to uczta dla oczu. Odpaliłem na nim „Ród 
smoka”, odpaliłem „For All Mankind”, „Ojca 
chrzestnego” i cieszyłem się z tego, co widzę. 
Mamy tu efekt HDR przekraczający 1000 
nitów i jasność na całym ekranie przekracza-
jącą 500 nitów. Oznacza to, że pod względem 
jasności ekran bije wszelkie telewizory OLED 
(nie QD-OLED) i jest od nich znacznie bardziej 
uniwersalny w dzień. Naprawdę spokojnie 
w nasłonecznionym pokoju wciąż możemy 
korzystać z telewizji. Także płynność ruchu 
pozwala cieszyć się sportem na tym ekranie 
w najwyższej formie, zachwyceni będą gracze. 
Sam niestety nie gram i nie posiadam jeszcze 
konsoli nowej generacji, aby wysnuć pełnię 
wniosków, ale mamy tu do dyspozycji HDMI 
2.1, dedykowane menu dla graczy, a nawet, 
po poprawkach w sofcie, będzie działać 144 
Hz z najmocniejszych kart graficznych z PC. 
Osobiście dostrzegam nieco braki w nasyce-
niu kolorów, warto zabrać się za doszlifowa-
nie ustawień, zwłaszcza przy treściach SDR, 
to, co widzimy w Dolby Vision, jest świetne. 
Największym mankamentem wydaje się 
upscaling obrazu. W tej kwestii konkurencja 
ma bardziej dopracowane algorytmy. TCL 
C835 to sprzęt przede wszystkim dla młod-
szego pokolenia, osób niesięgających już po 
klasyczną telewizję, a czerpiących radość 
ze streamingu, gier czy od czasu do czasu 
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wybierających też filmy na płytach, by mieć „perełki” w najlepszej jakości. 
Jeśli telewizorowi TCL podamy dobry sygnał, to zobaczymy rewelacyjny 
obraz, wszystko, co dziś można zobaczyć w ramach wysoko jakościowych 
treści 4K HDR (HDR10, Dolby Vision, HLG).

TCL C835 to telewizor kompletny, z systemem audio od Onkyo, z mocnym 
głośnikiem niskotonowym na plecach i wsparciem dla Dolby Atmos. I rze-
czywiście jesteśmy w stanie nieco efektów atmosowych usłyszeć, mieć 
dźwięk wyraźny, z rozróżnieniem przestrzeni, z cudownym, przyjemnym 
basem. Oczywiście wciąż fajnie jest mieć soundbar, najlepiej z tylnymi 
głośnikami lub kompletny system kina domowego. Niemniej w wielu sytu-
acjach to, co oferuje TCL C835, będzie wystarczające i jeśli ktoś chciał kupić 
soundbar do tysiąca złotych, to spokojnie może odpuścić.

Chciałbym mieć moc sprawczą w przekonaniu Was, Czytelników, oraz 
innych osób planujących zakup telewizora, że warto kupić właśnie taki 
telewizor jak C835. Który w HDR osiąga ponad tysiąc nitów, który potrafi 
cieszyć kinowymi doświadczeniami z filmowych seansów, który pozwala 
w pełni wykorzystać potencjał, jaki oferuje współczesny sprzęt gamingowy. 
Seriale na Apple TV+, nowy „Władca pierścieni”, „Ród smoka” na HBO Max, 
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propozycje z Disney+ powstają właśnie pod takie telewizory. Jeśli chcecie 
w tych serialach, filmach zobaczyć wszystko, to kupcie C835 lub sprzęt 
lepszy. C835 nie jest tani, ale w swojej klasie jest już bardzo tani na starcie, 
atrakcyjnie wyceniony. To telewizor dla współczesnego widza. Może rodzi-
com czy dziadkom bym go nie polecił, ale osobom korzystającym z cyfro-
wych treści, z subskrypcji, płynnie poruszającym się w meandrach aplikacji, 
już tak. W dodatku jest zintegrowany z inteligentnym domem, zarówno od 
Google’a, jak i Apple’a. C835 to wreszcie taki produkt z oferty TCL, który 
naprawdę chce się mieć i który pozwala się zachwycić. Na taki TV od TCL 
czekałem. Do tej pory firma udowadniała swoje aspiracje, tworzyła już 
pionierskie produkty, radziła sobie nieźle na półce budżetowej i średniej, 
a teraz uderza w ten segment, który cieszy oczy.

iMagazine poleca!
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Każdy z pewnością kojarzy tekst Barbary Wolańskiej z komedii „Kogel-
mogel”: Marian, tu jest jakby luksusowo! Telewizor Samsung QN900B 
został przez producenta zaliczony do topowej linii telewizorów 
Excellence Line. To najwyższy tegoroczny model telewizora Samsung. 
I w każdym calu jest to potwierdzone, a cali jest naprawdę dużo!

QN900B 
– Tu naprawdę jest ekskluzywnie!

QN900B – Tu naprawdę jest ekskluzywnie!  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Samsung QN900B występuje w trzech wariantach gabarytowych – 65, 75 
i 85 cali. I nawet najmniejsza wersja wyceniana jest na ponad 20 tysięcy 
złotych. Miejmy tę łyżkę dziegciu już za sobą! Za ten luksus trzeba słono 
zapłacić, sami ocenicie, czy warto i będziecie decydować swoimi zakupo-
wymi wyborami. Natomiast w kolejnych akapitach pragnę wyjaśnić Wam, 
dlaczego ten telewizor jest ekskluzywny i czy rzeczywiście taki jest.

Kupując taki telewizor, zamówcie go sobie z montażem. To nie smartfon, 
gdzie unboxing ma znaczenie, mamy tu ekologiczny karton, standardowy 
styropian i raczej żadne emocje przy wyjmowaniu tego telewizora Wam 
towarzyszyć nie będą. Dopiero stojący na szafce RTV lub wiszący na ścianie 
QN900B będzie robił wrażenie. Testuję wersję 65-calową, ale w przeszło-
ści w moim domu gościł 85-calowy Q950T. Oba telewizory mocno różnią 
się technicznie (dźwięk i podświetlanie miniLED przede wszystkim), ale 
łączy je wyjątkowy design. Samsung w swoim flagowym modelu jest bez-
względny dla ramek. Ten telewizor to czysta tafla ekranu z minimalistyczną 
ramką, która bardzo dobrze wygląda na boku za sprawą perforacji. Jest to 
nietuzinkowe, szalenie estetyczne i jednocześnie pasujące do większości 
wnętrz. Jeśli nie pasuje, to wybierzcie The Frame. 

Generalnie QN900B ma się wtapiać w otoczenie, a jeśli pobawimy się try-
bem Ambient+, to rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście tele-
wizor nie będzie w pełni kameleonem, natomiast można sprawić, że nawet 
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85-calowy ekran nie będzie grał pierwszych skrzypiec we wnętrzu, o ile sami 
tego nie będziemy chcieli. Warto poświęcić czas, współpracować z mądrymi 
architektami lub tworzyć własną wizję, aby tak duży ekran w salonie efek-
tywnie ulokować. Wtedy można cieszyć się wnętrzem na swoich zasadach, 
ale też wybitnym kinem domowym, jakie dostarcza QN900B. Myślę, że styl 
QN900B jest właśnie tym, czego oczekujemy od dóbr luksusowych, pro-
duktów ekskluzywnych – to my wiemy, że one takie są, nie muszą do nas 
krzyczeć swoim wzornictwem, logotypami, oznaczeniami. A jednocześnie 
wystarczy jedno bliższe spojrzenie na jakiś detal, przez osobę postronną 
i już wiadomo, że mamy do czynienia z czymś nie byle jakim. Takim detalem 
w przypadku QN900B jest chociażby wspomniana perforowana ramka.

Przewód i pilot 
Jednym z największych wyróżników QN900B i kilku innych telewizorów 
z oferty Samsung względem konkurencji jest moduł One Connect. Naprawdę 
jest to rozwiązanie rewolucyjne, wyjątkowe i jedynie boli fakt, że koreański 
producent ograniczył je do wąskiej gamy modelowej, bo koncept ten ma 
sporo sensu. Niemniej, jeśli potrzebujemy tego rozwiązania, to wiadomo, jaki 
sprzęt warto wybrać.
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Samsung umożliwia montaż swojego tele-
wizora na dwa, a może nawet i trzy spo-
soby. Możemy umieścić telewizor na szafce 
i w podstawie ulokować wszystkie złącza, 
ale też wykorzystać długi przewód (niestety 
nie transparentny i dość gruby, ale jednak 
do tego kolosa jakoś trzeba dostarczyć nie-
zbędną energię) i umieścić telewizor kilka 
metrów od źródła zasilania i samych złącz, 
a tym samym też na przykład dekodera, 
odtwarzacza Blu-ray, Apple TV, konsoli, dys-
ków zewnętrznych itd. To niezwykle ułatwia 
montaż telewizora na ścianie, ale też daje 
większą swobodę w aranżacji wnętrza i loka-
lizacji innych komponentów naszego domo-
wego kina/centrum rozrywki audiowizualnej. 

Pilot w QN900B jest tym, co wzbudza we 
mnie największe kontrowersje, jeśli chodzi 
o ekskluzywność. Choć uważam, że pilot do 
telewizorów Samsung jest jednym z najbar-
dziej przemyślanych, a ładowanie panelem 
słonecznym na plecach lub przez port USB-C 
to świetny pomysł, to jednak sama jakość 
wykonania nie jest adekwatna do reszty 
telewizora. Zabrakło tu bardziej szlachet-
nych materiałów, podświetlania przycisków. 
Sam o pilocie do TV aktualnie zapominam 
i zamieniam go na Siri Remote (który wygląda 
naprawdę świetnie), ale w przypadku QN900B 
prosi się o luksusowego pilota. Zresztą w prze-
szłości flagowe telewizory Samsunga taki 
miały. To coś, co właśnie powinno z miejsca 
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sygnalizować, że mamy do czynienia z produktem premium. To w końcu 
punkt styku między nami a telewizorem.

Jakość 8K! Dlaczego to ma sens?
Samsung QN900B należy do linii Excellence Line, co należy tłumaczyć jako 
telewizor Neo QLED z rozdzielczością 8K. Wnikając głębiej w szczegóły, to 
ekran LCD z wielostrefowym podświetlaniem diodami miniLED, warstwą 
kropek kwantowych, zaawansowanymi filtrami poprawiającymi kąty widze-
nia (matryca VA) czy redukujący refleksy. W skrócie to jeden z najbardziej 
technicznie zaawansowanych telewizorów na rynku, także pod względem 
wykorzystywanego procesora odpowiadającego za obróbkę obrazu. To 
procesor wykorzystujący sieci neuronowe w swoich algorytmach obok 
innych mechanizmów sztucznej inteligencji.

A jak to wygląda w praktyce? Po pierwsze, jestem wielkim zwolennikiem 
rozdzielczości 8K w dużych telewizorach. Już od przeszło 3 lat na stale gości 
u mnie w salonie jakiś telewizor 8K i nie wyobrażam sobie zmiany na niższą 
rozdzielczość z uwagi właśnie na bogactwo detali, świetny upscaling oraz, 
co dla mnie bardzo istotne, wysoką jasność w SDR i HDR, a to daje tylko tak 
zaawansowane zagęszczenie miniLED, jak to dostarczane w QN900B. Tu po 
prostu mamy wysoką jasność w dzień, nawet w nasłonecznionym pokoju 
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jesteśmy w stanie coś obejrzeć, a w nocy serial 
z HDR wygląda zjawiskowo. 

 Myślę, że przede wszystkim warto sobie 
odpowiedzieć na pytanie, kto powinien zain-
teresować się QN900B. Po pierwsze QN900B 
warto brać przede wszystkim w dużych 
calarzach – 75 i 85 cali (zwłaszcza 85 cali). 
Po drugie, to telewizor dla ekstremalnie 
wymagającego widza, lubiącego korzystać 
z najlepszych źródeł sygnału, ale też czasami 
sięgającego po swoje archiwum na starszych 
nośnikach czy zerkającego na telewizję line-
arną. To telewizor w pełni uniwersalny, dający 
świetne efekty w kinie domowym, filmach, ale 
też wybitny do gier, w tym do pracy z kartami 
graficznymi nawet w 8K, gier z konsol, gier ze 
streamingu, do transmisji sportowych. Masz 
duży salon, szukasz absolutnie topowej jako-
ści bez kompromisów? To właśnie daje ten TV.

Dolby Atmos gra!
Na papierze Samsung QN900B charakteryzuje 
się dźwiękiem o parametrach 6.2.4 z mocą 
znamionową 90 W RMS. Tak płaski, stojący 
w jednym miejscu telewizor ma 6 głośników 
dla uzyskania dźwięku przestrzennego, 4 
głośniki efektowe dla Dolby Atmos oraz 2 
subwoofery. I to wszystko jak najbardziej sły-
chać, zwłaszcza gdy telewizor stoi na szafce 
RTV. Dźwięk jest ciekawy, plastyczny, mamy 
odrobinę przestrzenni, choć trudno mówić 
o dźwięku dookólnym, są efekty Dolby Atmos, 
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jest lekki bas. Jest to pozytywne doświadczenie, zdecydowanie przewyższa-
jące ofertę typową dla telewizorów. Natomiast myślę, że warto zastanowić 
się nad połączeniem tego sprzętu z tegorocznymi flagowymi soundbarami 
Samsunga lub zdecydować się na kompleksowy system kina domowego. 

Tu znów pojawia się kwestia kompleksowości i przemyślenia Samsunga. Kore-
ańczycy po prostu myślą bardzo sensownie i racjonalnie o swoim sprzęcie. 
A z biznesowego punktu widzenia mają dobrze opanowany cross-selling. I tak 
gdy połączymy ten telewizor z soundbarem, to w przypadku grajbelki Sam-
sunga możemy zrobić to bezprzewodowo, po Wi-Fi i wciąż będziemy mogli 
cieszyć się dźwiękiem Dolby Atmos. Co więcej, głośniki telewizora w ramach 
funkcji Q-Symphony również zostaną zaprzęgnięte do pracy i będą grać 
równocześnie. A więc zakup telewizora z dobrym system audio nie pójdzie 
na marne. Warto brać to pod uwagę przy zakupie telewizora. I mimo faktu, 
że TV oferuje dobry dźwięk, możemy sprawić, aby był jeszcze lepszy. Ponie-
waż współczesne treści na to zasługują i są dostarczane do naszych domów 
z takim dobrym dźwiękiem, chociażby na Apple TV+ czy Disney+.

Tizen 2022 – szybko i z Xboksem
Uniwersalizm telewizora i jego wszechstronność to coś, o czym często 
zapominają obrazowi puryści. Faktem jest, że obrazu nie poprawimy 
zewnętrznymi urządzeniami, a dostęp do multimediów możemy uzyskać 
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inną ścieżką, to jednak to, jak działa telewizor i co oferuje po zainstalowaniu 
w naszym domowym zaciszu, jest istotne. Samsung w 2022 roku zrewolu-
cjonizował Smart TV. A właściwie wrócił do korzeni. W jednej z poprzednich 
recenzji tegorocznych modeli Samsung zwróciłem uwagę na to, że centralny 
hub to z jednej strony bezpośrednie nawiązanie do konkurencyjnych syste-
mów, ale z drugiej – ukłon wobec tych, którzy zmieniają swój 10-letni tele-
wizor Samsung z pierwszym Smart Hubem na nowy model. Z interfejsem 
trzeba się polubić, dla mnie, recenzenta przyzwyczajonego do poprzedniej 
generacji, wymagało to czasu. Dla zwykłego użytkownika będzie to chwila, 
ale za każdym razem będzie można odkrywać mnóstwo nowych opcji.

To, za co cenię Tizena i telewizory Samsunga 2022, w tym testowany 
QN900B, to fakt, że Smart TV nie kończy się na dostępie do VOD. Pod 
hasłem Smart TV rozumiemy po prostu dostęp do Netfliksa, Disney+ 
i innych aplikacji do oglądania filmów. Tu mamy pierwsze zaskoczenie, 
jakim jest dostęp do Xbox Game Pass, czyli usługi streamingu gier w chmu-
rze od Microsoftu. W przyszłości tych usług Cloud Gammingu powinno być 
więcej. Tryb Ambient+, czyli możliwość tworzenia personalizowanego wyga-
szacza ekranu, gdy nie korzystamy z telewizora, tryb split view dla oglądania 
nawet 4 różnych materiałów jednocześnie z różnych źródeł, opcję kalibra-
cji telewizora (amatorskiej) za pomocą naszego iPhone’a lub wybranego 
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modelu Galaxy, sterowanie inteligentnym domem w ramach SmartThings, 
zdalny dostęp do pakietu Office czy naszego komputera zdalnego. Tych 
możliwości jest wiele – jedni je docenią, inni zlekceważą. Natomiast nie da 
się pominąć faktu, że są, działają i pod względem łatwości dostępu do nich 
Samsung nie ma tu sobie równych. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że 
ten sam Tizen jest w innych tegorocznych telewizorach, nawet podstawo-
wych modelach (część funkcji może być ograniczona), a nawet projektorze 
The Freestyle. Doświadczenia z użytkowania będą bardzo zbliżone, chociaż 
w przypadku QN900B wrażenie robi też piorunująco szybkie działanie, ten 
telewizor reaguje na wszystkie komendy natychmiastowo.

Samsung QN900B – gdybym mógł, to bym się nie 
zastanawiał
O ile 65-calowy telewizor QN900B ma jeszcze rywala w postaci telewizo-
rów QD-OLED, to warianty 75- i 85-calowe są zdecydowanie najbardziej 
doposażonymi, uniwersalnymi i najlepiej świecącymi telewizorami dostęp-
nymi na rynku. Koncepcja One Connect, design, upscaling obrazu, bardzo 
dobry dźwięk z wyjątkową opcją rozszerzenia i wreszcie Tizen. To wszystko 
jest ze sobą spójne i daje nam ekskluzywny telewizor. Co istotne, oferta 
Samsunga jest na tyle przemyślana, że o ile QN900B jest wisienką na tor-
cie, to atuty tego telewizora zawierają wszystko to, co niższe serie, aż do 
najniższej – BU. Tu jednak otrzymujemy komplet i to w takiej formie, która 
zachwyca, a jednocześnie nie razi w oczy zbędnym blichtrem.
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Ghost w wersji Black Badge wprowadza kilka zmian w modelu, 
które adresuje potrzeby pewnej klienteli. Te widoczne to 
oczywiście czarny „grill” oraz czarny Spirit of Ecstasy, wystający 
z tego z pierwszego – oba chromowane w tym kolorze. Resztę 
znajdziemy w środku oraz pod maską.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Rolls-Royce Ghost Black Badge  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Mobilność

Rolls-Royce Ghost 
Black Badge
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Black Badge
Zmodyfikowano V12 pod maską Ghosta 
i teraz, zamiast dostarczać „wystarczają-
cej” mocy (571 KM), dostarcza „więcej niż 
wystarczającej” mocy, czyli okrągłe 600 
KM, co pozwala mu przyspieszyć do 100 
km/h w 4,2 s. Sprawdzałem i stwierdzi-
łem dwie rzeczy. Po pierwsze, takie przy-
spieszenie jest całkowicie nienaturalne 
w takim samochodzie, a po drugie, czy 
ktoś kiedykolwiek widział pałac przyspie-
szający do setki w takim czasie?! Vmax jest 
nadal ograniczony do 250 km/h.

Wnętrze Black Badge’a również przeszło 
kilka zmian i jest bardziej nowoczesne. 
Możliwości konfiguracji są oczywiście 
ogromne i indywidualne dla każdego 
klienta, ale na testowym egzemplarzu 
widać jedną z nieskończonych konfigu-
racji – wesoły cyan, który ożywia czarne 
wnętrze, obok wstawek z niewiarygodnie 
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złożonego wzoru carbonu. Kontynuację 
tej barwy znajdziemy też na zewnątrz, 
w „coach stripes”, czyli tych paskach na 
boku karoserii, które prowadzone są od 
maski po bagażnik czy w lakierowaniu zaci-
sków hamulców. Nie zabrakło jednak tego, 
czego spodziewamy się we wnętrzu Rollsa 
– karafki i szklanek, kieliszków i lodówki na 
butelkę szampana, gwieździstego nieba na 
podsufitce i wielu innych detali.

Magic Carpet Ride, czyli zawieszenie, 
nadal jest skonfigurowane na maksymalny 
komfort i muszę ponownie podkreślić, 
że nawet w wersji Black Badge, zapewnia 
niewiarygodne poziomy komfortu, jedno-
cześnie pozwalając kierowcy wyczuć to, 
co dzieje się z samochodem. Jest też moż-
liwość zmiany konfiguracji pracy skrzyni 
biegów, za pomocą przycisku „Low” na 
dźwigni zmiany biegów obok kierownicy, 
co jest odpowiednikiem „Sport” w innych 
markach. W dobrym wyczuciu drogi 
i poprawieniu komfortu zapewne poma-
gają też carbonowe felgi, które obniżają 
masę nieresorowaną.
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Tego trzeba doświadczyć
Muszę oddać hołd projektantowi Ghosta, bo to, co z tym samochodem 
zrobił, jest naprawdę niewiarygodne. Jak patrzymy na Ghosta na zdjęciach, 
to jest to wyjątkowo proporcjonalne auto, które wygląda jak duża limu-
zyna typu klasa S Mercedesa, A8 od Audi czy 7-ka od BMW. Nic bardziej 
mylnego. Maska przebiega na niemal tym samym poziomie, co maska Alfy 
Romeo Stelvio i ciut wyżej niż Porsche Macana. To wszystko przelicza się na 
naprawdę zaskakująco wysoką pozycję za kierownicą, bliźniaczą z wieloma 
SUV-ami. Różnica jednak jest taka, że kompletnie tego nie czujemy, dopóki 
nie staniemy obok innego auta. Sprawa ma się analogicznie w przypadku 
wyglądu auta – to 5,5-metrowy monolit, który z odległości sprawia wraże-
nie normalnej limuzyny.

W temacie zawieszenia i technologii Ghosta napisałem już wiele słów. Od 
Magic Carpet Ride, przez system „Flagbearer”, aż po modyfikacje w nad-
woziu, aby wnętrze było wyciszone dokładnie tak, jak być powinno. Edycja 
Black Badge jedynie dodaje do całości, nie ujmując zauważalnie na kom-
forcie. Dynamika jest na pewno większa, ale mnie zdecydowanie bardziej 
przypadł do gustu sam design, z czarnym chromowanym „grillem” i Spirit 
of Ecstasy, stojącymi w sprzeczności z elegancją lustrzanego chromu.
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Rodzina samochodów Black Badge została 
oficjalnie powołana do życia w 2016, ale 
historia tych samochodów sięga lat 60., 
gdzie jednym z kilku przykładów jest 
Phantom V należący do Johna Lennona. 
Ten egzemplarz miał wszystko czarne: 
od kołpaków po klamki. To był też jeden 
z pierwszych samochodów w Wielkiej Bry-
tanii wyposażony w przyciemniane szyby. 
Dzisiaj można też oczywiście zdecydować 
się na taką monotonię, ale zdecydowanie 
bardziej podobają mi się odważne kom-
binacje barw, pasujące do chromowanych 
na czarno elementów nadwozia, z elemen-
tami nawiązującymi bardziej do butów 
Nike niż do smokingu.

Niezależnie od indywidualnych preferen-
cji nie miałbym nic przeciwko, aby być 
wożonym w takim luksusie. Chętnie też 
mogę powozić…
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Do czego to doszło?! Mercedes-AMG zamiast ryku potężnego 
V8 z elektrycznymi silnikami i kosmicznym dźwiękiem podczas 
przyśpieszania? Świat się zmienia! Tak, zmienia się i jeżeli tylko 
sieć ładowania też się będzie zmieniać, nie mam nic przeciwko 
tym zmianom.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic – elektrony z adrenaliną  |  Dariusz Hałas

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic 
– elektrony z adrenaliną
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Masz dom z przestronnym garażem, zainwestowałeś w fotowoltaikę, masz 
możliwość podpięcia wallboksa o mocy nie mniejszej niż 11 kW? Logiczne, 
że możesz być zainteresowany autem elektrycznym. Najlepiej niebanalnym, 
gwarantującym komfort, ale też zdolnym do dostarczenia emocji podczas 
jazdy. Mercedes-AMG to marka, która w motoryzacji i motorsporcie osią-
gnęła wszystko, wystarczy przypomnieć siedem tytułów mistrzowskich 
F1, Mercedes-EQ, elektromobilna dywizja niemieckiej marki też może się 
pochwalić dwukrotnym mistrzostwem świata w elektrycznej Formule E. 
Seryjne AMG od lat budzą emocje fanów. Czy miks elektromobilności, kom-
fortu i sportowego ducha w postaci modelu Mercedes-AMG EQE 43 4Matic 
ma szanse trafić w gusta wymagających klientów? Zdecydowanie tak.

Wygląd zewnętrzny – mniejszy EQS
Topowy elektryczny Mercedes, jaki dziś jest dostępny w gamie niemieckiej 
marki, to Mercedes EQS. Testowany wariant EQE ze sportowym zacięciem od 
AMG to auto bardzo podobne, nieco mniejsze, ale nie mniej opływowe (Cx to 
zaledwie 0,22) i wcale nie małe, bo mierzy niemal 5 metrów długości. Wersję 
z kuźni w Affeltarbach wyróżnia „grill” z charakterystycznymi chromowa-
nymi pasami (takiego stylu pasa przedniego nie da się zamówić w przypadku 
„cywilnych” wersji modelu EQE). Oczywiście to elektryk, więc „grill” jest całko-
wicie zabudowany. Każda cząstka powietrza opływająca to nadwozie ma być 
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pod kontrolą, żadnych niepożądanych turbulencji, które mogłyby marnować 
cenną energię. W tylnej części nadwozia wyróżnikiem AMG EQE 43 jest jeszcze 
dość dyskretny spojler. W oko wpadają olbrzymie, 21-calowe felgi AMG, ale 
nadwozie tego auta nie ma w sobie praktycznie nic z wizualnej wulgarności. 
Obłości nadwozia są raczej wyrazem nienachalnej elegancji, gdzieniegdzie 
tylko zaakcentowanej symbolami AMG. Użyczony egzemplarz wyposażono 
też w fenomenalne reflektory Digital Light, które zgodnie z konfiguratorem 
producenta dla tej odmiany EQE są wyposażeniem niewymagającym dopłaty 
(jednak finalnie może to zależeć od innych opcji wpływających na zmianę 
ceny). Miałem okazję je wypróbować nocą, nie tylko niezwykle precyzyjnie 
sterują wiązką świetlną, doświetlając drogę bez oślepiania innych uczestników 
ruchu, ale w tym przypadku jest jeszcze jeden „ficzer” – projekcja symboli 
bezpośrednio na jezdni. Podjeżdżasz zbyt blisko pojazdu poprzedzającego? 
Reflektory Cię o tym poinformują, rzucając na jezdnię stosowny symbol 
ostrzeżenia, którego nie sposób nie zauważyć. Kapitalny pomysł.

Wsiadam, sygnatura akustyczna, a potem jest tylko lepiej
Wnętrze EQE ze znaczkiem AMG nie odbiega od standardów wyznaczanych 
przez inne limuzyny Mercedesa. Podejście do auta z kluczykiem aktywuje 
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wysuwane z obłej bryły nadwozia klamki, chwytam, lekko ciągnę i to cha-
rakterystyczne mlaśnięcie wyróżniające auta premium, bezramkowe drzwi 
prezentują się świetnie. Usiadłem w fotelu, zamknąłem drzwi i poczułem 
się jak w izolowanej akustycznie kabinie, do której nie docierają żadne nie-
pożądane dźwięki otoczenia. Wszystkie trzy ekrany widoczne w użyczonej 
wersji (niestety, pozbawionej opcjonalnego superekranu hyperscreen) roz-
świetliła feeria barw. Wysmakowane materiały, skóra, alcantara, szlachetne 
drewno, inteligentne oświetlenie ambientowe dopasowujące się do trybu 
jazdy czy nastrojów kierowcy – oczywiście w pełni konfigurowalne, zarówno 
jeżeli chodzi o strefy działania, jak i kolorystykę. Kiedy pierwszy raz zasia-
dłem w fotelu kierowcy i rozpocząłem konfigurację profilu w systemie 
MBUX najnowszej generacji, auto zaproponowało mi dopasowanie fotela 
do mojego wzrostu, skorzystałem i choć osobiście wolę niższe usadowie-
nie fotela, to zdałem się na algorytmy wozu, moje plecy nie mówiły „nie”, 
bez względu czy wysiadłem po kilkunastu, czy po kilkuset kilometrach. 
Dostęp do auta może być też biometrycznie autoryzowany. To dodatkowe 
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zabezpieczenie, wsiadasz z kluczykiem, ale 
dopóki nie użyjesz odcisku palca na sensorze 
pod ekranem, nie załadujesz swojego pro-
filu i skonfigurowanych pod siebie ustawień. 
Jakość ekranów, jak i wyświetlacza head-
-up display to najwyższa półka, obraz jest 
szczegółowy i wyraźny w każdych warunkach 
atmosferycznych, jedyne, co bym zmienił, to 
materiał piano black w tunelu środkowym. 
Matowe drewno byłoby w tym miejscu bar-
dziej praktycznym wyborem.

Czas na adrenalinę
Modele powstające z rąk geniuszy z Affalter-
bach od zawsze wyróżniał układ napędowy. 
Dobra wiadomość jest taka, że tworząc pierw-
sze w gamie, seryjnie produkowane elek-
tromobilne dzieło sztuki, inżynierowie nie 
zapomnieli o DNA AMG. Mercedes-AMG EQE 
43 4Matic umiejętnie łączy ponadprzeciętną 
dynamikę z komfortem i pewnością prowa-
dzenia tego 2,6-tonowego kolosa. Testowane 
auto napędza dualny zespół silnikowy, dwa 
synchroniczne silniki elektryczne z magne-
sami trwałymi, umieszczone na każdej osi 
pojazdu wytwarzają w sumie pokaźne 350 kW 
(476 KM) mocy i monstrualny, dostępny od 
zera moment obrotowy: 858 Nm. To nie jest 
najwięcej, bo silniejsza odmiana tego modelu 
– Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ – jest w sta-
nie zaoferować nawet 1000 Nm i nieco ponad 
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pół megawata mocy (505 kW/687 KM), ale umówmy się, moc jest tu więcej 
niż wystarczająca. Dzięki niej masywny AMG EQE z Affalterbach jest w sta-
nie katapultować się do 100 km/h w 4,2 sekundy. To wartość realna oraz 
– co istotne – powtarzalna. Jednak Mercedes deklaruje, że maksymalna 
dynamika jest osiągalna pod warunkiem co najmniej 50-procentowego 
naładowania akumulatora trakcyjnego pojazdu. Dodajmy, pokaźnego, bo 
przy w pełni naładowanym AMG EQE 43 kierowca ma do dyspozycji 90,6 
kWh energii użytecznej. Ale zaraz, czy to oznacza, że AMG jest „AMG” tylko 
do połowy baterii? Nic z tych rzeczy i szczerze mówiąc, nie dostrzegłem 
żadnych różnic w chęci tego wozu do przyśpieszania i dynamicznej jazdy, 
nawet gdy pojazd dysponował zaledwie 12-procentowym zapasem energii. 

Realne zużycie energii
Pojemność akumulatorów już znacie, deklarowane przez producenta śred-
nie zużycie energii wg procedury homologacyjnej WLTP wynosi od 19,7 do 
22,5 kWh/100 km. Ma to przekładać się na zasięg od 462 do 533 km. W prak-
tyce zasięg jest mniejszy, ale niewiele. Gdy wsiadłem do w pełni naładowa-
nego auta, komputer pokładowy wyświetlił mi sugerowany zasięg 419 km, 
a oprócz tego zaprezentował uczciwie widełki: od 319 km do 478 km zasięgu 
zależnie od stylu jazdy. Ja, w trasie nad Bałtyk i z powrotem, po pokonaniu 
prawie 700 km, odnotowałem średnie zużycie energii na poziomie 22,6 
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kWh/100 km, jadąc głównie ekspresówką S7 – zatem minimalnie tylko wyż-
sze od górnych widełek deklarowanych przez producenta. Zresztą w Polsce 
jazda do rozładowania nie ma sensu, bo rzadka sieć ładowarek wymusza 
planowanie i choć przejechałbym dystans w jedną stronę bez ładowania, 
to i tak w obu kierunkach korzystałem z możliwości podładowania auta, 
chcąc zapewnić sobie bezstresową podróż. W mieście, przy spokojnej jeź-
dzie z wykorzystaniem maksymalnego stopnia rekuperacji (regulowanego 
łopatkami przy kierownicy), da się zejść poniżej 20 kWh/100 km (na krótkiej, 
15-kilometrowej trasie uzyskałem 18,6 kWh/100 km). Celowo też nie kasowa-
łem wcześniejszego zapisu zużycia, w efekcie czego miałem również wynik 
uwzględniający temperamenty różnych kierowców, którzy z całą pewnością 
sprawdzali możliwości tego wozu. Wynik to 24 kWh/100 km na dystansie 
3048 km. Czy to dużo? 24 kWh to energia zawarta w nieco ponad 2 litrach 
ropy naftowej. Zatem biorąc pod uwagę masę (ponad 2,6 tony), efektyw-
ność i dynamikę, taki wynik – choć nie najniższy wśród obecnych na rynku 
aut elektrycznych – należy uznać za imponujący. 

A jak z ładowaniem? Mercedes zastosował w swoim modelu instalację 
pracującą z napięciem 328 V. To napięcie litowo-jonowego akumulatora 
składającego się z 3600 ogniw tzw. kieszonkowych (pouch cells) roz-
mieszczonych w 10 modułach. Maksymalna moc, jaką można dostarczyć 
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z zewnątrz w procesie ładowania, to 
170 kW, ale już zmieniona w stosunku 
do „cywilnych” wersji EQE instalacja 
pokładowa pozwala w wyniku silnego 
hamowania odzyskiwać nawet 260 kW 
mocy z rekuperacji! To naprawdę czuć, 
dzięki temu paradoksalnie bardziej dyna-
miczna jazda tym wozem wcale nie musi 
oznaczać drastycznie wyższego zużycia 
– kluczem jest niezwykle efektywne 
odzyskiwanie energii kinetycznej w trak-
cie hamowania. W przypadku korzystania 
z gniazd prądu przemiennego pokła-
dowa ładowarka testowanego modelu 
jest w stanie przyjąć w standardzie 11 kW. 
Opcjonalnie można jej możliwości zwięk-
szyć do 22 kW. W obu przypadkach łado-
wanie przebiega prądem trójfazowym.
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Wrażenia z jazdy
To AMG, ale jeżeli spodziewacie się surowych, sportowych doznań na miarę 
(zajrzyjcie do naszego poprzedniego numeru) Porsche 911 GT3, to zły adres. 
Mercedes-AMG EQE 43 4Matic to wóz łączący ponadprzeciętną dynamikę 
z ponadprzeciętnym komfortem – i nie ma tu sprzeczności! Bez względu 
na to, czy wybierzemy tryb Comfort (zalecany w dłuższych trasach), czy 
też Sport lub Sport+, ekstremalnie nisko osadzony środek ciężkości dzięki 
potężnemu zestawowi akumulatorów, w połączeniu z szerokimi i dosko-
nałymi oponami Michelin Pilot Sport EV, zaprojektowanymi specjalnie dla 
aut elektrycznych o wysokich osiągach (rozmiar na tylnej osi to 295/30 R21, 
a na przedniej 265/35 R21) sprawiają, że samochód doskonale trzyma się 
drogi. Jednocześnie, dzięki adaptacyjnemu zawieszeniu pneumatycznemu, 
nawet mimo bardzo niskoprofilowych opon jazda jest wręcz relaksująca. 

Co ważne, Mercedes-AMG EQE 43 4Matic jest też autem zaskakująco 
zwrotnym. Model ten w standardzie jest wyposażany w tylną oś skrętną, 
zdolną do skręcenia kół o 3,6 stopnia. Efekt? Znakomita stabilność pod-
czas zmiany pasa na trasach szybkiego ruchu i zwrotność w ciasnych, 
miejskich uliczkach. Prawie 5-metrowy EQE ze znaczkiem AMG potrafi 
bardzo sprawnie zawrócić. Na uwagę zasługuje też fenomenalne wyci-
szenie kabiny. Jazda z prędkością autostradową, a w kabinie cisza zmą-
cona lekkim zefirkiem opływającego nadwozie powietrza, niezakłócająca 
ani spokojnej rozmowy z pasażerami, ani odbioru dźwięków z bardzo 
dobrego pokładowego audio Burmestera, tłem dźwiękowym może być 
syntetyczne, iście „kosmiczne” brzmienie opracowane specjalnie dla 
każdego trybu jazdy w tym modelu. Dopiero uchylenie szyby przy 140 
km/h daje nam świadomość, że za oknem szaleje huragan. Mógłbym się 
czepiać, że nie ma masaży w fotelach, ale przecież wystarczy zrobić kick-
down, co wyzwala maksymalną moc bez względu na tryb jazdy, jakim 

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic to wóz łączący ponadprzeciętną dyna-

mikę z ponadprzeciętnym komfortem – i nie ma tu sprzeczności!
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aktualnie jedziemy i „masaż” gotowy. Nie wątpię, że w ostrych zakrętach 
Porsche 911 GT3 okazałby się szybszy, ale to elektryczne AMG będzie 
znacznie lepszym wyborem w dłuższą trasę.

Ile kosztuje ten samochód? Cóż, połączenie marki Mercedes ze sportową 
dywizją z Affeltarbach oznacza jedno, tanio nie będzie – to oczywiste. 
Mercedes-AMG EQE 43 4Matic startuje w cenniku niemieckiej marki od 
kwoty 468 900 zł. To nieco więcej od spalinowego modelu Mercedes-
-AMG E 53 4Matic+ (który startuje od 407 400 zł), jednak po pierwsze, 
elektryczny AMG jest w tym wypadku szybszy (pod względem przy-
śpieszenia). Po drugie, pamiętajmy, że w niemieckiej klasie premium 
porównywanie kwot bazowych jest pozbawione sensu. Nikt nie wybiera 
bazowo skonfigurowanego auta tej klasy, klienci powszechnie i często 
korzystają z wyboru licznych opcji. Jednak to, co najważniejsze: świetny, 
responsywny napęd, fenomenalnie wyciszone, wygodne i eleganckie 
wnętrze oraz kapitalne prowadzenie z szerokim wsparciem wyrafino-
wanej techniki macie w standardzie. Jeszcze jedna ciekawostka: według 
danych konfiguratora Mercedes-AMG EQE 43 4Matic to najczęściej 
wybierana odmiana EQE. Nie dziwię się.
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Audi RS3 przyspiesza w 3,8 s do 100 km/h ze startu zatrzymanego. Dla 
osób, których nie interesuje jazda po prostej, przytoczę czas 7:40,748. 
Tak, ten samochód potrzebuje nieco ponad siedem i pół minuty, żeby 
pokonać 20,832 km Nordschleife. To czas porównywalny z takimi autami 
jak najnowsze BMW M3 Touring czy najmocniejsza Tesla Model S Plaid.

Audi RS3 
- PlayStation na czterech kółkachWOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Audi RS3 - PlayStation na czterech kółkach  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Sercem RS3 jest kultowy już. 5-cylindrowy silnik, znany z Audi quattro, Sport 
quattro, S1 i Grupy B w WRC/RSMŚ. Jego dzisiejsze wydanie jest ponownie 
poprawione i dostarcza 400 KM oraz 500 Nm. 2,5-litrowa jednostka przeka-
zuje moc na cztery koła – oczywiście – i rozpędza samochód do 250 km/h, 
280 km/h lub 290 km/h, zależnie zaznaczonych opcji podczas zamawiania 
samochodu. Pomocą służy 7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia i RS 
Torque Splitter, czyli rozdzielacz mocy pomiędzy tylnymi kołami. Ten ostatni 
ma też tryb, w którym samochód staje się zabawką do driftowania – cała 
moc trafia na tylną oś, a w razie potrzeby – nawet tylko na jedno z kół tylnej 
osi. Wszystko jest oczywiście dostosowywane dynamicznie na podstawie 
tego, co dzieje się z autem i co robi osoba za kierownicą – monitorowane 
jest zbyt wiele wartości, aby je tutaj wszystkie wymienić. W warunkach nor-
malniejszych niż gdy jedziemy bokiem w zakręcie z założoną kontrą, torque 
splitter pomaga RS3-ce lepiej wchodzić w zakręty, neutralizuje podsterow-
ność lub nadsterowność i poprawia bezpieczeństwo.

Audi Driving Dynamics pomaga wyciągnąć z torque splittera spodzie-
wane przez kierowcę zachowanie. Tryby Comfort i Efficiency dają pre-
ferencję przedniej osi, dzięki czemu auto jest przewidywalne i łatwe do 
opanowania. Tryb Auto rozdziela moc równo pomiędzy osiami. Dynamic 
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z kolei próbuje na tylną oś dostarczać 
tyle momentu obrotowego, ile się da, bez 
uślizgu osi. Tryb RS Torque Rear, potocz-
nie nazwany „drift mode”, przekazuje moc 
na tył i Audi ostrzega, aby nie korzystać 
z niego na publicznych drogach. Na deser 
zostaje RS Performance Mode, który 
konfiguruje samochód na tor wyścigowy 
i jest również opracowany z myślą o opo-
nach Pirelli P Zero Trofeo R, które można 
opcjonalnie zamówić do auta. Nietypową 
zagrywką jest montaż szerszych opon 
z przodu niż z tyłu – 265 mm vs 245 mm 
– a cel tego zabiegu to zapewnienie więk-
szej przyczepności przedniej osi w zakrę-
tach i wyeliminowanie podsterowności.

Jeszcze nie tak dawno samochody osiąga-
jące pierwszą setkę ze startu zatrzymanego 
w czasie krótszym niż 4 s były klasyfiko-
wane jako supersamochody. Porsche 911 
993 GT2 z 1995 r. potrzebowało dokładnie 
tyle samo czasu, ile dzisiaj RS3. Lambor-
ghini Diablo GT było wolniejsze, podobnie 
jak Dodge Viper GTS, Ferrari 550 Maranello 
czy BMW M5. Ten ostatni, przypomnę, 
potrzebował 5,9 s w 1994 r. aby rozpędzić 
się do 100 km/h. Jak by nie patrzeć, postęp 
jest dosyć niesamowity, szczególnie jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że do Audi 
wchodzi 5 osób i bagaż, zamiast 2 osób 
i karty kredytowej. Do dyspozycji mamy też 
pełne wyposażenie, zarówno to decydujące 
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o komforcie, jak i podnoszące estetykę wnętrza, w tym np. lakierowane 
wloty powietrza czy skórzane fotele szyte nicią w kolorze nadwozia.

RS3 ma cyfrowe zegary i znany z innych modeli system MMI, a całość deli-
katnie poprawiono ze względu na charakter tego samochodu. Na ekranie 
MMI możemy wyświetlić temperatury poszczególnych podzespołów samo-
chodu, w tym oleju silnika czy skrzyni biegów, ale największą zmianę prze-
szły same zegary. Układ pasa startowego, widziany z oczu kierow… wróć, 
pilota… wyświetlający obroty silnika i prędkościomierz, wszelkie animacje, 
różne tryby i układy wyświetlania informacji. Przypomniało mi to którąś 
z kolei wersję Gran Turismo na PlayStation 2 lub 3, w której ujeżdżałem 
1000-konną Toyotę Suprę. Można to oczywiście wszystko dostosować do 
siebie, więc jeśli ktoś woli tradycję zamiast czystego szaleństwa, to nie 
powinien mieć problemów.

RS3 obecnie dostępne jest w dwóch wersjach nadwozia – Sportback 
i Limousine, czyli popularnie nazwane odpowiednio hatchback i sedan. 
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Ten drugi przeciąga boczną linię auta, 
które wydaje się wtedy smuklejsze, ale 
ceną za to jest praktyczność bagażnika 
– podnoszona klapa i możliwość zapa-
kowania się pod sufit to jednak spore 
zalety, szczególnie z położonymi tylnymi 
siedzeniami. Dla mnie byłby to więc 
Sportback. Znalazłem też jedną wadę RS3 
na mojej testowej krętej trasie pod mia-
stem – brak Trofeo R na felgach. Auto nie 
jest lekkie, więc w sytuacji granicznej po 
prostu brakowało przyczepności. Tak się 
na co dzień jednak nie jeździ no i należy 
też się spodziewać, że komplet Trofeo R 
zużywa się szybciej niż Durex, więc miej-
cie to na uwadze.

Na koniec jeszcze muszę wspomnieć o sil-
niku. To naprawdę perełka, która wyróżnia 
to auto na tle konkurencji. Ma ogromny 
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zapas mocy już od niskich obrotów, 
a pomimo coraz większych unijnych 
restrykcji brzmi naprawdę świetnie, 
szczególnie w trybie z otwartymi klapami 
wydechu. Za dźwięk częściowo odpo-
wiada nietypowa kolejność pracy cylin-
drów 1-2-4-5-3.

Na rynku nie ma dzisiaj wielu samocho-
dów, które dają prawdziwą przyjemność 
z jazdy i kosztują mniej niż 300 tys. zł. 
Przyznam, że szczerze wątpię, aby udało 
Wam się wyjechać z salonu w specy-
fikacji kosztującej mniej po dołożeniu 
wymaganych opcji, ale cena oficjalnie 
zaczyna się od 285 tys. Jeśli jednak się 
myliłem, to koniecznie dajcie mi znać.

Miłego szaleństwa na zamkniętych dro-
gach i spokojnej jazdy na publicznych 
Wam życzę.
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SUV-y już dawno przestały być promowane jako auta terenowe. 
Marketing wielkich marek skierował je, całkiem zresztą słusznie, do 
miast. Nowa Honda HR-V nie tylko ma napęd, który idealnie pasuje do 
jazdy w terenie zabudowanym, ale też pozwala poczuć się jak w aucie 
o klasę większym i przestronniejszym.

Honda HR-VPAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Honda HR-V  |  Paweł Hać i Dariusz Hałas

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

MOBILNOŚĆ 188

https://twitter.com/pawelhac


D: Zgadza się, na dodatek auta z podniesionym nadwoziem, czyli crosso-
very i SUV-y, są dziś modne, klienci chętniej je wybierają, choć nie zawsze 
jest to najbardziej praktyczny wybór. Dobra wiadomość jest jednak taka, 
że w przypadku Hondy H-RV nie trzeba obawiać się braku praktycznych 
rozwiązań, ale nie uprzedzajmy faktów.

P: Przez lata auta Hondy wyróżniały się na drogach swoim designem. 
Liczne skośne linie, daleko wchodzące na maskę lampy czy eksperymenty 
pokroju Civica VIII wyraźnie wskazywały, że mamy do czynienia z azja-
tyckim wzornictwem. Na tle poprzedników nowa HR-V wydaje się wręcz 
surowa i mocno kojarzy się z Volvo XC40. Pionowy grill polakierowany 
w kolorze nadwozia, wąskie lampy i płaska, pozbawiona mocnych prze-
tłoczeń maska od razu przyciągają wzrok, podobnie jak ostro opadająca 
tylna szyba i tylne lampy, rozciągnięte na niemal całą szerokość auta. 
W testowanej wersji Advance nadkola lakierowane są na błyszczącą czerń 
i kierują wzrok na duże, 18-calowe, dwukolorowe felgi. Do tego moją wer-
sję pokryto perłowym lakierem Premium Sunlight White Pearl, który robi 
fenomenalne wrażenie, rzadko można spotkać tak dobry kolor w tej klasie 
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samochodów. Jedyną rzeczą, która w tym wszystkim nie pasuje, są żarówki 
w tylnych kierunkowskazach – całe pozostałe oświetlenie to LED.

D: Dobrze Paweł, że wspomniałeś o tych tylnych lampach, choć absolutnie 
mi to nie przeszkadzało, znacznie bardziej podobał mi się natomiast krój 
charakterystycznych, podzielonych na segmenty tylnych świateł pozycyj-
nych i stopu. Dobrym zabiegiem stylistycznym jest też połączenie w pasie 
przednim linii dziennych świateł LED z chromowaną listwą, biegnącą 
wzdłuż maski. Ja korzystałem z egzemplarza pomalowanego w znacznie 
ciemniejsze barwy, ale również i w moim przypadku był to kolor rzadko 
spotykany w tej klasie aut. O ile jednak rozumiem podniesione nadwo-
zie, wszak to cecha SUV-ów, to w przypadku modelu H-RV stojąc z boku 
widać… katalizator, co już nie jest szczególną ozdobą, a może niepotrzebnie 
kusić amatorów cudzej własności, szalejących ze szlifierką kątową na nie-
których parkingach.
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P: Dostałeś za to wersję Advance Style, podczas gdy moje auto miało 
poziom niższe wyposażenie. Niemniej jednak ta środkowa wersja Advance 
wydaje mi się rozsądna i niewiele traci do droższego wariantu. Wewnątrz 
nie jest tak surowo, jak na zewnątrz, ale wciąż czuć, że względem poprzed-
niego modelu Honda zdecydowała się na radykalne zmiany. Dominują 
proste, poziome linie, tu również mam natychmiastowe skojarzenia z wnę-
trzem XC40. Podobne jest też wykończenie drzwi, w szczególności uchwyty 
do ich otwierania. Wszędzie mamy jednocześnie rozsądek i nowoczesność. 
Panel klimatyzacji ma fizyczne pokrętła i przyciski, jest doskonale intu-
icyjny. Klimatyzacja jest dwustrefowa, a wybrana temperatura wyświetla 
się przy pokrętłach (te dodatkowo zmieniają kolor w zależności od usta-
wienia). Podobnie jest zresztą z interfejsem multimediów, który choć nie 
wygląda najpiękniej, to trudno mu coś zarzucić. Na górze stale wyświetla 
się informacja o odtwarzanej muzyce, dolne przyciski można natomiast 
skonfigurować. Dodatkowo obok mamy fizyczny przycisk cofania i głów-
nego menu, przełączania pomiędzy utworami, a także pokrętło głośności. 
Zabrakło jedynie głównego ekranu, na którym widać by było jednocześnie 
na przykład mapę, status połączenia telefonu i odtwarzane multimedia. 
Nie zabrakło oczywiście Android Auto i CarPlay (ten jest również bezprze-
wodowy). Wyświetlacz ma 9 cali przekątnej i jest jednym z najbardziej 
odpornych na odciski palców, jakich używałem. Jedyną, za to całkiem 
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poważną wadą multimediów HR-V, jest system audio. Brzmi raczej płasko 
i niestety nie jest to kwestia wygrzania głośników, bo prasowy egzemplarz 
miał już kilkanaście tysięcy kilometrów przebiegu.

D: Tak, matowa powłoka głównego ekranu multimedialnego w konsoli 
centralnej nowej Hondy to dobry pomysł. Podobało mi się nie tylko to, że 
Japończycy nie wyrugowali z kokpitu klasycznych manipulatorów, pokręteł 
i przycisków, ale też fakt, że same pokrętła są tu opracowane z dbałością 
o stylistyczne detale. Doceniam też wygodne ustawienie kierunku nadmu-
chu, niezależnie dla każdego pasażera, z przodu za pomocą pokręteł umiesz-
czonych po obu stronach deski rozdzielczej. O ile Apple CarPlay działa 
bezprzewodowo, to w przypadku Android Auto trzeba się podłączyć do kon-
kretnego gniazda w konsoli centralnej. Są tu dwa złącza USB (typ USB-A), ale 
tylko jedno z nich służy do wymiany danych, drugie odpowiada wyłącznie za 
ładowanie podłączonych urządzeń mobilnych. W moim egzemplarzu była też 
ładowarka indukcyjna z własnym włącznikiem, dzięki czemu przy wyłączonej 
pętli indukcyjnej mamy po prostu dodatkową półkę.
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P: Pozycja za kierownicą jest wygodna, choć w HR-V siedzi się wysoko. Po 
opuszczeniu fotela na sam dół nadal miałem wrażenie, że przydałoby się 
jeszcze zjechać o 1–2 centymetry. Mam 178 cm wzrostu, więc nie było to 
dla mnie uciążliwe, ale wyższe osoby już mogą mieć problem ze znalezie-
niem komfortowej pozycji. Fotel w testowanym egzemplarzu regulowany 
był manualnie, nie oferował też zbyt wielu ustawień. Niemniej udało mi 
się bez trudu znaleźć wygodną pozycję, a dzięki dość dużej sztywności 
nawet dłuższy czas za kierownicą nie był męczący. Widoczność jest dobra 
dzięki dużym lusterkom i, wbrew pozorom, całkiem wysokiej tylnej szybie. 
Słupki C są co prawda szerokie, ale przestrzeń przez nie zasłaniana jest 
kompensowana niezłą kamerą cofania (zakrzywia lekko pole widzenia i ma 
przeciętną rozdzielczość, ale generuje wyraźny obraz również po zmroku). 
Czujniki są za to przeczulone, pozostawiają duży margines, przez co par-
kowaniu na ciasnych miejscach postojowych albo blisko ściany towarzyszy 
ich nieustanny pisk.

D: Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, zgadzam się z Pawłem. Wynika 
to zapewne z tego, że jestem podobnego wzrostu (mam 177 cm), oczywi-
ście przymierzając się do SUV-a, jakim jest przecież model H-RV, niejako 
mentalnie przygotowałem się, że będę siedzieć wyżej. Mimo niezbyt sze-
rokiego zakresu ustawień przyjęcie pozycji, która po pokonaniu kilkuset 
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kilometrów nie powodowała bólu pleców, nie było trudne. Natomiast 
w kwestii czujników, to przesadną ich czułość podczas manewrów parko-
wania jeszcze mógłbym przeboleć, ale problem jest też np. z asystentem 
pasa ruchu. Również on jest przesadnie czuły i przypadkowe najechanie, 
a nawet nie tyle najechanie, ile wręcz zbliżenie się do linii oddzielającej 
pasy, ruchu uaktywniało w moim egzemplarzu istną kakofonię ostrzegaw-
czych dźwięków. Jasne, asystenta pasa ruchu można zupełnie wyłączyć, ale 
chyba nie po to on jest, by go wyłączać. Przydałaby się możliwość regulacji 
czułości pokładowej asysty kierowcy.

P: W aucie typowo miejskim spodziewam się wielu podręcznych schow-
ków i wyposażenia, które ułatwia przemieszczanie się na krótkich dystan-
sach. W przypadku HR-V schowków jest sporo, ale są niewielkie: zarówno 
te w drzwiach, jak i pod podłokietnikiem, nie oferują za wiele przestrzeni. 
Mamy za to dwie półki obok dźwigni wyboru trybu jazdy, w jedną może być 
wbudowana wspomniana już ładowarka indukcyjna (mój egzemplarz jej nie 
miał). Z tyłu również mamy dwa USB-A, umieszczone pod nawiewami na 
środku (swoją drogą, w tej klasie samochodu rzadko można spotkać kratki 
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wentylacji w tym miejscu). Tam też mamy dodatkowy, niewielki schowek. 
Z tyłu mamy sporo miejsca zarówno nad głową, jak i przed sobą, a dzięki 
składaniu tylnej kanapy możemy uzyskać ogromną przestrzeń bagażową. 
Składa się ona bowiem bądź na płasko, tak, że razem z podłogą bagażnika 
tworzy jedną, równą powierzchnię, bądź też podnosi się w pionie, przez co 
odsłania się cała podłoga pasażera. Pozwala to przewozić duże, pionowe 
ładunki. Czyni to HR-V niezwykle praktycznym i pakownym autem, zwłasz-
cza że sam bagażnik ma regularne kształty, dodatkowy schowek pod pod-
łogą na gaśnicę i inne drobiazgi, a także elastyczną, podnoszącą się blendę. 
Klapa bagażnika otwiera się oczywiście elektrycznie i reaguje (niemal 
zawsze) na ruch nogi pod tylnym zderzakiem.

P: HR-V wyposażono w zegary hybrydowe, choć nie jest to widoczne na 
pierwszy rzut oka. Po prawej mamy analogowy prędkościomierz, natomiast 
środek i lewą stronę zajmuje bardzo dobrej jakości wyświetlacz. Jest on 
konfigurowalny, obsługuje się go z poziomu kierownicy. Robi bardzo dobre 
wrażenie, kojarzy mi się z Nissanem Leaf, gdzie zastosowano podobne roz-
wiązanie, tu jednak wyświetlacz ma znacznie lepszą czerń. Na kierownicy 
mamy też przyciski do kontroli adaptacyjnego tempomatu, który działa 
satysfakcjonująco dobrze. Szkoda jedynie, że nie potrafi sam ruszyć po 
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zatrzymaniu, przez co w korku za każdym razem trzeba wciskać przycisk 
wznowienia jazdy. HR-V przygotowano zarówno na lato, jak i na zimę. 
Oprócz świetnego panelu klimatyzacji mamy też opcję ustawienia stopnia 
rozproszenia powietrza w skrajnych bocznych nawiewach, to miła opcja, 
bo w wielu autach przeszkadza mi skoncentrowany strumień, zwłaszcza 
w lecie. Oprócz tego mamy też podgrzewanie kierownicy i przednich foteli.

P: Honda HR-V dostępna jest tylko w jednej wersji silnikowej. To napęd 
hybrydowy i-MMD, z benzynowym silnikiem o pojemności 1,5 litra i dwoma 
silnikami elektrycznymi, napędzającymi wyłącznie przednią oś. Łącznie 
mają one 131 KM mocy, co może nie robi wielkiego wrażenia, ale auto 
jest dynamiczne i potrafi żwawo ruszyć ze świateł. Nawet bezstopniowa 
przekładnia e-CVT, znana przede wszystkim z Toyoty, jest znośna dzięki 
symulacji zmiany biegu oraz temu, w jaki sposób wykorzystywany jest sil-
nik spalinowy. Jego główną rolą jest generowanie energii dla napędu elek-
trycznego, przez co włącza się w bardziej przewidywalny sposób podczas 
spokojnej jazdy. Podczas gwałtownego przyspieszania czy jazdy z dużą 
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prędkością jest już jednak mocno słyszalny i męczący. HR-V jest autem 
stworzonym do jazdy w mieście, krótki wypad na ekspresówkę czy auto-
stradę też nie powinien wyprowadzić nas z równowagi, niemniej długiej 
trasy w tym samochodzie już sobie nie wyobrażam. Układ napędowy jest 
bardzo oszczędny, podczas jazdy po mieście spalanie oscylowało mi wokół 
4 litrów, podczas gdy przy jeździe na ekspresówce (a więc głównie z pręd-
kością 120 km/h) wzrastało do około 6,5 litra. HR-V jest mimo tego całkiem 
dynamicznym autem, bo choć do 100 km/h rozpędza się w 9,5 sekundy 
(producent deklaruje 10,2 s), to na wciśnięcie gazu reaguje szybko, pozwala-
jąc płynnie wykonywać wszelkie manewry.

D: Odczuwalna chęć Hondy H-RV do jazdy oraz subiektywne poczucie 
szybkości reakcji na polecenia kierowcy ma swoje źródło w technice. 
Napęd E:HEV zastosowany w tym modelu to rozwiązanie, w którym bez 
względu na wybrany tryb jazdy auto rusza zawsze z wykorzystaniem 
napędu elektrycznego. Tym samym wysoki moment obrotowy ofero-
wany przez komponent elektryczny mamy od startu. Silnik spalinowy 
pracuje w oszczędnym cyklu Atkinsona, a całość jest naprawdę ekono-
miczna. W typowo miejskich trasach uzyskałem spalanie rzędu 4,4 litra, 
ale wybrałem się też Hondą H-RV w nieco dłuższą, kilkusetkilometrową 
podróż różnymi typami dróg (autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe 
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i powiatowe). Średnia? Zaledwie 5,2 litra na każde 100 pokonanych kilome-
trów. Oczywiście, gdy będziemy jechać wyłącznie autostradami, spalanie 
będzie wyższe, ale i tak ekonomia zasługuje tu na duże uznanie.

P: Dokładnie – pod względem spalania HR-V może rywalizować z topo-
wymi hybrydami, z Toyotą na czele. Jeździłem nią głównie w mieście 
i było to bardzo odprężające doświadczenie, nie tylko z uwagi na zużycie 
paliwa. Przesiadając się z prawie pięciometrowego liftbacka do mierzącego 
4340 mm crossovera, wcale nie poczułem, bym stracił szczególnie dużo 
przestrzeni wewnątrz, ale manewrowanie i parkowanie stało się znacz-
nie prostsze. HR-V sprawdza się jako auto do codziennego pokonywania 
podobnych tras, i to nawet z dziećmi, bo w bagażniku bez problemu zmie-
ścimy wózek. Jak już wspominałem, dzięki składanej tylnej kanapie HR-V 
jest też bardzo praktycznym samochodem, którym można okazjonalnie 
przewieźć coś większego. Tym, co natomiast zaskoczyło mnie negatyw-
nie, jest bardzo słabe tłumienie krótkich, wysokich nierówności, takich jak 
progi zwalniające. Do dyspozycji kierowcy są trzy tryby jazdy: Eco, Normal 
i Sport. Standardowo włącza się zawsze Normal, który na co dzień jest 
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w sam raz – w razie potrzeby można zwiększyć w nim siłę rekuperacji za 
pomocą łopatek przy kierownicy. W Eco czuć wyraźnie, że mocy mamy 
mniej, w Sport natomiast jest dokładnie odwrotnie. W obu przypadkach 
nie jest to jednak drastyczna różnica. Szkoda natomiast, że nie da się 
wymusić jazdy tylko na prądzie, choć zakładam, że pojemność wbudowa-
nego akumulatora na to nie pozwala.

D: Również i ja doceniam praktyczność niewielkiego SUV-a Hondy. Prze-
strzeń w kabinie zdecydowanie nie daje odczucia, że jedziemy niedużym 
autem. Pomysł ze składaną kanapą tworzącą z bagażnikiem jedną pła-
ską powierzchnię jest udany, ale Honda pod tym względem to weteran, 
wystarczy wspomnieć choćby słynne Magic Seats w Hondzie Civic VIII (Ufo) 
(przewoziłem nią kiedyś dwuczęściowy narożnik, zmieścił się – Paweł). 
Spodziewałem się dobrych parametrów przewozowych, zarówno jeżeli 
chodzi o komfort pasażerów, jak i bagaże i pod tym względem H-RV nie 
zawodzi. Zgadzam się natomiast w kwestii tłumienia nierówności poprzecz-
nych, wyraźnie je czuć. Natomiast bardziej przeszkadzał mi głośny szum 
towarzyszący podróży z prędkością autostradową. Choć Honda H-RV nie 
ma żadnych problemów z uzyskaniem maksymalnej na polskich drogach 
publicznych prędkości 140 km/h, to często preferowałem nieco wolniejszą 
jazdę, bo wówczas było po prostu ciszej.
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P: Niewiele jest aut miejskich, którymi jeździło się mi równie dobrze, co 
Hondą HR-V. To crossover, ale bardzo pojemny i z wieloma przemyślanymi 
rozwiązaniami. Pasażerowie nie mogą narzekać na komfort i przestrzeń, 
ponadto przestrzeń bagażowa jest naprawdę duża. Do tego dochodzi 
oszczędny, ale wystarczająco dynamiczny napęd oraz bardzo dobra 
widoczność i zwrotność. Nie sądziłem, że aż tak bardzo będzie mi szkoda 
oddawać testowy egzemplarz.

D: Z kolei moim zdaniem najważniejszym atutem japońskiego SUV-a jest 
ekonomia napędu i funkcjonalność kabiny oraz bagażnika – w tej wła-
śnie kolejności. Na plus wzornictwo – tak nadwozia, jak i wnętrza, zaletą 
jest też ergonomia kokpitu i prosta obsługa poszczególnych funkcji, 
minusem przesadna czułość systemów asystujących i przebijający się do 
kabiny szum otoczenia przy wyższych, ale wciąż legalnych na publicz-
nych drogach prędkościach.

• Honda HR-V     

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

 Plusy:
• bardzo oszczędny, ale dynamiczny 

napęd, dużo przestrzeni bagażo-
wej oraz bogate wyposażenie nie-
zależnie od wersji

 Minusy:
• zbyt wrażliwy asystent pasa ruchu
• słabe wyciszenie przy dużych 

prędkościach

Ceny: Elegance – od 134 000 PLN 
Advance – od 145 000 PLN Advance 
Style – od 159 000 PLN

MOBILNOŚĆ 200



Od czasu, gdy po raz pierwszy zobaczyłem najnowszą generację 
francuskiego elektrycznego kompaktu zaprezentowanego przez 
Renault podczas ubiegłorocznych targów IAA Mobility 2021 
w Monachium, czekałem na okazję, by usiąść za jego kierownicą. 
W końcu się udało. I jak? Jest lepiej, niż myślałem.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Renault Megane E-Tech EV60 Iconic – elektromobilność po francusku  |  Dariusz Hałas

Renault Megane E-Tech EV60 Iconic 
– elektromobilność po francusku
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Renault Megane E-Tech 
EV60 – napompowany,  
ale nie przerośnięty
Francuzi potrafią projektować bryły 
wpadające w oko. Megane od zawsze 
był jednym z ciekawszych wizualnie aut 
kompaktowych na rynku. Podobała mi się 
czwarta generacja tego wozu z napędem 
hybrydowym E-Tech, którą opisywałem na 
naszych łamach dwa miesiące temu w lip-
cowym wydaniu iMagazine. Teraz miałem 
okazję prowadzić najnowszą, piątą gene-
rację. Auto z jednej strony zupełnie inne, 
z drugiej – wciąż podążające wyróżniają-
cymi się kanonami francuskiego stylu. To 
formalnie kompakt, ale o crossoverowym 
sznycie, z charakterystycznymi, połysku-
jącymi czernią nadkolami otulającymi 
potężne, aż 20-calowe koła. Reflektory to 
oczywiście pełne LED-y, szczególnie intere-
sująco z bliska prezentują się tylne światła, 
Renault nazywa to sygnaturą z „włókien 
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3D”, wygląda to świetnie. Auto miało pełną automatykę świateł (dzienne, 
drogowe, mijania), co ciekawe, samochód automatycznie przełączał na świa-
tła mijania nie tylko po zapadnięciu zmroku, ale także wtedy, gdy warunki 
pogodowe się pogorszyły. Za to duży plus, bo jesteśmy lepiej widoczni np. 
w silnym deszczu. Niestety brak świateł matrycowych, szkoda – bezpośredni 
konkurent, VW ID.3, może być w takie rozwiązanie wyposażony.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że auta rosną. Każda następna generacja 
popularnego modelu jest większa od poprzednika. Nie tym razem. Renault, 
zamiast iść trywialną ścieżką i dodać po kilka centymetrów z każdej strony, 
w pełni wykorzystało możliwości całkowicie elektrycznej platformy kon-
strukcyjnej CMF-EV i przełamało schemat. Najnowsze, w pełni elektryczne 
Megane E-Tech, jest samochodem aż o 16 cm krótszym i 9 cm węższym od 
poprzedniej, spalinowej lub hybrydowej generacji. Na pozór może to budzić 
obawy, jeżeli chodzi o przestrzeń w kabinie. Nie tym razem. Rozstaw osi naj-
nowszego Megane jest o 16 mm dłuższy od poprzednika, a to jest parametr 
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mówiący nam o przestronności kabiny. Co prawda w drugim rzędzie najnow-
sze Megane wciąż jest raczej przytulne niż przestronne, ale gdy usiadłem 
sam za sobą (mam 177 cm wzrostu), spokojnie miałem miejsce i na kolana, 
i nad głową. Najmniej miejsca było na stopy, bo fotel kierowcy był maksy-
malnie opuszczony, tak jak lubię. Bagażnik? Zero strachu, w dłuższą podróż 
się spakujecie, bagażnik elektrycznego Megane mieści 440 l, to aż o 179 l 
więcej niż testowana przeze mnie wcześniej hybrydowa wersja z wtyczką 
– jest też miejsce na kable pod podłogą. Można narzekać na wysoki próg 
załadunku czy brak równej podłogi po złożeniu oparć tylnej kanapy, ale to 
drobiazgi, które zalety tego wozu doskonale rekompensują.

Dobre wyposażenie i Android Automotive OS
Do naszej redakcji trafiła topowa wersja wyposażeniowa Iconic, w której 
trudno powiedzieć, by czegoś brakowało. Tapicerka regulowanych w pełni 
elektrycznie w sześciu kierunkach foteli to połączenie perforowanej skóry 
Nappa i wstawek ze skóry syntetycznej, siedzenia mają pamięć ustawień, są 
podgrzewane i mają masaże (choć te ostatnie trochę rozczarowują, ot czuje-
cie, jak duża poducha wypycha wam plecy). Ciekawy kształt ma kierownica, 
której obręcz przypomina raczej prostokąt z silnie zaokrąglonymi rogami niż 
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okrąg, jednak ta nietypowa obręcz dobrze 
leży w dłoniach. Wszechstronna regulacja 
siedziska i kierownicy pozwala łatwo zająć 
miejsce za kierownicą i tu najpoważniej-
szy zgrzyt: bardzo kiepska widoczność do 
tyłu. Opadająca linia dachu i zwężająca się 
linia szyb, choć dają autu swoistego uroku, 
powodują, że widok w lusterku wstecz-
nym jest kiepski. Renault to przewidziało 
i dodało w tym modelu kamerę wsteczną 
wbudowaną w lusterko wsteczne. Jest 
lepiej, ale wciąż nie idealnie, bo irytuje 
konieczność akomodacji oka z drogi przed 
kierowcą na dwuwymiarowy obraz kamery 
w lusterku wstecznym. Ja wolałem rzeczy-
wiste odbicie. 
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Znacznie lepsze wrażenie wywołuje technika pokładowa. Otwarcie drzwi 
z wysuwanymi automatycznie po podejściu do auta klamkami (podczas 
jazdy całkowicie się chowają) uruchamia krótki i ciekawy audiowizualny 
spektakl. Renault zdecydowało się na użycie jako oprogramowania pokła-
dowego systemu Android Automotive OS. Podobny ruch wcześniej zrobiło 
Volvo, ale, choć lubię Volvo, to muszę to napisać: Renault zrobiło to lepiej. 
System operacyjny nowego, elektrycznego Megane to jedna z najszybciej 
działających i responsywnych porcji kodu we współczesnych samochodach. 
W topowej wersji Iconic, którą dysponowaliśmy, w konsoli centralnej mamy 
12-calowy ekran dotykowy, przed kierowcą są wirtualne zegary. Ekrany mają 
wysoką rozdzielczość i bardzo dobrą jakość i luminancję. W słoneczny dzień 
nie ma najmniejszego problemu z ich odczytem. Apple CarPlay i Android 
Auto również są obsługiwane, choć obecność tego drugiego zastanawia, bo 
funkcjonalność Android Automotive OS jest większa niż Android Auto, ale 
jak ktoś woli, to można korzystać. Asystent Google jest nieźle sprzężony 
z autem, działa sterowanie klimą, głosowe wyszukiwanie kontaktów, zmiana 
trybów jazdy, połączenia telefoniczne czy sterowanie nawigacją z uwzględ-
nieniem ładowarek na trasie. Niemniej, gdy np. chciałem, by Asystent Google 
pomógł mi w zresetowaniu dziennego licznika i wskazań średniego zużycia 
energii, odsyłał do internetu, zamiast wskazać odpowiednią funkcję w aucie. 
Liczę, że z czasem i kolejnymi aktualizacjami nić porozumienia pomiędzy 
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pojazdem a Asystentem będzie głębsza. Auto jest stale połączone z inter-
netem, to oznacza, że po zainstalowaniu mobilnej aplikacji My Renault 
możemy zdalnie monitorować pojazd, stan baterii, planować harmonogram 
ładowania czy pracy klimatyzacji (wsiadasz do odpowiednio wychłodzonego 
czy też nagrzanego auta).

Elektryczne Megane EV60 – nie tylko do miasta
Olbrzymią zaletą tego wozu jest fakt, że to auto od podstaw zaprojekto-
wane jako elektryczne. Oznacza to nie tylko większą przestrzeń w kabinie 
względem gabarytów (w aucie spalinowym niemożliwe byłoby takie rozłoże-
nie osi pojazdu względem nadwozia), ale także – a może przede wszystkim 
– efektywność energetyczna.

Nasz egzemplarz to mocniejsza z dwóch oferowanych obecnie odmian 
Renault Megane E-Tech elektrycznego: oznaczenie EV60 wskazuje, że samo-
chód napędza umieszczony na przedniej osi silnik elektryczny o mocy 160 
kW (ok. 220 KM) i dostępnym od muśnięcia pedału przyspieszenia momen-
cie obrotowym 300 Nm. Takie parametry sprawiają, że elektryczne Megane 
daje frajdę z jazdy. Auto osiąga 100 km/h w 7,4 sekundy, co jak na stricte 
cywilny kompakt jest świetnym wynikiem. Czas z 80 km/h do 120 km/h to 
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4 sekundy, co w praktyce oznacza brak jakichkolwiek problemów z wyprze-
dzaniem na drogach publicznych. Prędkość maksymalna jest ograniczona 
do 160 km/h. Auto testowałem w warunkach miejskich, ale i wybrałem się 
nim w dłuższą trasę z Warszawy nad Bałtyk (w końcu wakacje). W mieście 
efektywność energetyczna, na którą mamy wpływ np. poprzez dobranie siły 
rekuperacji za pomocą łopatek przy kierownicy), budzi uznanie. W warun-
kach miejskich testowany egzemplarz zużył zaledwie 13,6 kWh/100 km. 
W praktyce oznacza to możliwość pokonania ponad 440 km. W trasie zuży-
cie jest oczywiście większe – ja uzyskałem 18,7 kWh/100 km na dystansie 
600 km pokonanym w większości drogą S7/DK7 bez uprawiania żadnej eks-
tremalnej ekojazdy. Korzystałem z wszelkich dostępnych wygód: masaże, kli-
matyzacja i zaskakująco dobre, standardowe w topowej wersji Iconic audio 
marki Harman Kardon z 9 głośnikami. W trasie pomaga też szeroki zakres 
asysty kierowcy z adaptacyjnym tempomatem reagującym nie tylko na auta 
przed nami, ale też dostosowującym prędkość do konfiguracji drogi czy zna-
ków drogowych (kierowca może to skonfigurować. 

Średnie zużycie z dystansu 1161,5 km to zaledwie 16,2 kWh/100 km. Cha-
peau bas, Renault! Oczywiście w warunkach zimowych fizyka każe spo-
dziewać się nieco gorszych rezultatów, ale tu warto wspomnieć o istotnym 
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szczególe: nasz egzemplarz wyposażony był w opcjonalną pompę ciepła, 
która powinna zauważalnie zniwelować utratę zasięgu w mniej sprzyjają-
cych temperaturach otoczenia.

Renault prowadzi się przyjemnie i przewidywalnie. Dynamika jest więcej 
niż dobra, zawieszenie optymalnie wybiera nierówności, choć przy masie 
przekraczającej 1600 kg daje się odczuć ciężar auta, ale pomaga bardzo 
nisko umieszczony środek ciężkości (baterie umieszczone są w podłodze). 
Uważajcie jedynie z mocnym dodawaniem gazu na mokrej nawierzchni, auto 
potrafi zgubić trakcję, agresywniejsza jazda daje też odczuć podsterowność, 
ale to nie jest auto do agresywnej jazdy. Renault Megane E-Tech EV60 Iconic 
spełnił z nawiązką moje oczekiwania względem kompaktowego auta elek-
trycznego. Ile kosztuje? Najtańsze elektryczne Megane startuje w cenniku 
francuskiej marki od 169 900 zł, ale my dysponowaliśmy lepszą (i droższą) 
wersją, z większym akumulatorem i topowym wyposażeniem Iconic oraz 
dodatkami, takimi jak np. pompa ciepła. Cena egzemplarza widocznego na 
zdjęciach została ustalona na 229 300 zł. Cenę można obniżyć o maks. 27 
000 zł dzięki dopłatom z programu „Mój elektryk”. 
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Niektórzy chcą latać Cessną nisko i wolno, aby podziwiać widoki Alp 
Austriackich. Inni preferują wejść na pokład Boeinga 747 – Królowej 
Nieba – i pokonać trasę z Frankfurtu do Los Angeles. Są też tacy, którzy 
chcą zasymulować pełną procedurę lotu, lecąc pod obsługą wirtualnej 
kontroli lotów (VATSIM), uruchamiając samolot ze stanu „cold and dark”, 
trzymając się procedur ulubionego przewoźnika, startując z odpowiedniego 
stanowiska lub rękawa na wybranym lotnisku, najczęściej z miejsca, 
z którego prawdziwy samolot pokonał tę samą trasę w życiu niewirtualnym.

GSX Pro dla MSFSWOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

GSX Pro dla MSFS  |  Wojtek PietrusiewiczSoftware
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Dotychczas brakowało mi tylko jednego 
– możliwości pełnej symulacji obsługi 
samolotu przez służby lotniskowe oraz 
boardingu z widocznymi pasażerami. To 
się właśnie zmieniło, ponieważ Umberto 
w końcu rozpoczął sprzedaż GSX Pro dla 
MSFS – oprogramowania, którego zada-
niem jest w pełni wczuć nas w rolę pilota.

GSX Pro to program zewnętrzny, który 
pracuje sobie w tle i który obsługuje 
nas na żądanie – nie robi wszystkiego 
w pełni automatycznie, co jest akurat 
dobre, bo nie zawsze jest to wskazane. 
Oferuje możliwość nie tylko tworze-
nia customowych profili dla każdego 
samolotu, dzięki czemu GSX wie, gdzie 
są wejścia do samolotu, gdzie są drzwi 
bagażowe i czy może podstawić schody, 
czy nie, ale również customowych pro-
fili dla każdego lotniska. Możemy dzięki 
temu sprecyzować, że na stanowisku 6 

SOFTWARE 212



w Modlinie pasażerowie będą fizycznie wychodzili z budynku i szli wyty-
czonym ścieżkami do samolotu, a na stanowisku 18 na lotnisku Chopina 
pasażerowie będą korzystali z rękawa, aby wejść na pokład.

Umberto domyślnie wyposażył GSX Pro w profile dla dwóch popu-
larnych samolotów, o których już pisałem – Fenix A320 CEO i PMDG 
737-700. Dzień po premierze PMDG 737-800 (tak, jest już do kupienia!), 
który trafił do sprzedaży niemal w tym samym momencie co GSX Pro, 
Umberto wydał update, który pozwala na obsługę również najpopu-
larniejszego wariantu 737 NG. Społeczeństwo flight simmerów w mię-
dzyczasie też uczy się możliwości nowego GSX-a i wydało już mnóstwo 
darmowych profili dla lotnisk na całym świecie i codziennie przybywa 
po kilka lub kilkanaście kolejnych. Niektóre są lepsze, inne gorsze, 
ale najważniejsze, że cały czas są rozwijane i w końcu nadejdzie ten 
moment, że będą tak perfekcyjne, jak dalece się da.
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GSX Pro, jak działa, staje się marzeniem. Najpierw przyjeżdża cysterna 
i tankuje nam samolot, potem pojawiają się autobusy lub podłącza się 
rękaw, lub po prostu pasażerowie idą pieszo z terminala i wchodzą na 
pokład samolotu, również za pomocą ruchomych schodów. Wygląda 
to naprawdę świetnie i mój poziom immersji wzrósł kilkukrotnie. Są też 
jednak chwile, kiedy GSX napotyka jakąś przeszkodę nie do pokonania 
i się przywiesza (można go w każdej chwili zrestartować podczas trwa-
nia lotu) i wtedy trzeba zaczynać od nowa – to jest już mniej piękne. 
Sam software, od strony programistycznej, nie jest perełką – widać, że 
Umberto to programista, który specjalnie nie przywiązuje wagi do este-
tyki po samym instalatorze – ale spełnia swoje zadanie. Wiemy, że przed 
FSDreamTeam, firmą Umberto, stało nie lada wyzwanie, bo sam SDK dla 
MSFS-a nie był specjalnie pomocny i musieliśmy czekać na odpowiednie 
API od Asobo, więc trzymam kciuki, że z czasem, jak MSFS będzie dojrze-
wał razem z jego narzędziami programistycznymi, to GSX też będzie się 
stopniowo poprawiał.

Zapomniałem jeszcze dodać, że GSX Pro oferuje również narzędzie 
do wypychania samolotu ze stanowiska na odpowiednie miejsce na 
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taxiway – może to robić automatycznie 
(cofnij i potem ogon w lewo lub prawo, 
do wyboru przez nas) albo możemy mu 
stworzyć customową ścieżkę, po któ-
rej będzie się poruszał. To drugie jest 
ciut bardziej skomplikowane i wymaga 
nauczenia się klawiszologii GSX, ale warto 
z niego korzystać.

Pomimo że GSX Pro jest dalekie od ide-
ału i czasami nie robi tego, czego ocze-
kujemy, to częściej działa niż nie, a wtedy 
magia symulowania lotów staje się pra-
wie perfekcyjna. Gorąco polecam!

Cena 186,79 PLN             
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Brisbane International 
Airport (YBBN)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Serce Queensland w Australii – Brisbane – zaprasza do swojego międzyna-
rodowego lotniska położonego nieopodal wybrzeża i miasta. To lotnisko 
obsługujące prawie kilkadziesiąt różnych linii lotniczych, z którego latają 
po całym świecie, dzięki czemu spotkać tutaj można wszystko, od Dash 8 
do potężnego A380. Brisbane International od Orbx-a ma najnowszy układ 
lotniska z lipca 2020, kiedy to otworzono równoległy pas 01L/19R oraz 
wiele ważnych cech, jak tekstury PBR, customowe rękawy na stanowiskach 
przy terminalu czy dynamiczne nocne oświetlenie.

w partnerstwie z Orbx

Brisbane International Airport (YBBN)  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Do kompletu należy obowiązkowo wyposażyć się w Brisbane 
City Pack, który zawiera najważniejsze landmarki z tego pięknego 
miasta. Dostajemy ich ponad 100 i warto wtedy wykonać sobie 
lot na rzeką w Brisbane, aby doświadczyć klimatu tego miejsca, 
gdy przed naszymi oczyma będą się przewijały mariny, łodzie 
czy promenada. Zestaw zawiera również Fisherman Island – port 
oferujący widoki na rejony industrialne miasta. Nie mogło też 
zabraknąć customowego nocnego oświetlenia miasta, więc warto 
wybrać się w podróż o zachodzie słońce.

Produkt: Brisbane International Airport

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu: 2,42 GB

Cena: 23,19 AUD / 16,04 EUR

Produkt: Brisbane City Pack Landmarks

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu: 4,05 GB

Cena: 17,39 AUD / 12,02 EUR
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PMDG 737-800 
– najpopularniejszy wariant 737 w końcu 
dostępny dla MSFS

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

737-800 to najpopularniejszy wariant 737 NG i w końcu został wydany dla 
MSFS przez PMDG. Nie różni się wiele od wariantu -700, o którym pisałem 
w czerwcu, ale to jest ten, który chcecie, jeśli lubicie odtwarzać prawdziwe 
loty odpowiednim wariantem samolotu.

PMDG rozróżnia każdy wariant 737 jako fizycznie osobno instalowany 
samolot w MSFS i tak samo jest z 800-tką. W międzyczasie wydali też 
ultrakrótki wariant 737-600, który kosztuje jedynie 35 USD, więc może być 
dobrym punktem wejścia w świat bardziej profesjonalnych dodatkowych 
samolotów, jeśli nie jesteście pewni, czy na pewno Was zainteresuje. 737-
800, podobnie jak model -700, zawiera cztery różne warianty nadwozia 
– w pakiecie otrzymujemy pasażerski 737-800, 737-800 BBJ2 (Boeing Busi-
ness Jet), oraz dwa warianty cargo, czyli 737-800BDSF i 737-800BCF. Zestaw 
malowań dla każdego modelu nie jest tak bogaty, jak bym sobie tego 
życzył – zabrakło LOT – ale za darmo odpowiednie malowania znajdziecie 
na flightsim.to, gdzie jest ich już ponad 250 tylko dla 800-tki.

w partnerstwie z Orbx

Alesund Vigra (ENAL) dla MSFS  |  Wojtek Pietrusiewicz
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PMDG cały czas rozwija całą rodzinę 737, więc co kilka tygodni dostajemy update. 
700-tka już otrzymała chyba z pięć–sześć, więc całkiem sporo. Wariant 800 
obecnie jeszcze jest świeżuteńki, ale w planach jest update dla nowego formatu 
navdata (Navigraph) oraz dodany zostanie EFB (Electronic Flight Bag), czyli iPad, 
z dodatkowymi narzędziami oraz integracją z Simbriefem. To ma pojawić się w naj-
bliższych tygodniach lub miesiącach, zależnie od postępu programistów.
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Tymczasem, 737-800 jest całkiem 
kompletny i wszystko działa, jak 
należy. Nawet integracja z GSX 
Pro, o którym piszę w tym nume-
rze. Wad się kilka znajdzie, ale nic 
tragicznego. Po pierwsze, logika 
stojąca za LNAV i VNAV niedawno 
została poprawiona, ale wymaga 
jeszcze korekt, które już zostały 
zapowiedziane. 
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Sam samolot jest też zbyt „śliski”, czyli wytwarza zbyt mało oporu 
w powietrzu, co utrudnia wyhamowanie go przed lądowaniem. 
Ponoć wynika to z ograniczeń w SDK MSFS, gdzie samolotu nie 
można skonfigurować dla poszczególnych wysokości osobno, ale 
uśrednia się te wartości, więc zależnie, jak wysoko jesteśmy, opór 
powietrza będzie mniej lub bardziej rzeczywisty. W praktyce 
oznacza to, że przy podejściu częściej trzeba wysuwać spojlery, 
niż byśmy chcieli, ale nie jest to nic trudnego do opanowania.

PMDG jeszcze planuje wydać 737-900, potem będą szlifowali 
wszystkie warianty, a następnie skupią się na wydaniu rodziny 
777 Boeinga. Macie teraz więc idealny moment na kupno 737-800, 
który jest najpopularniejszych wariantem 737 na świecie, aby 
wylatać go do debiutu 777, który pozwoli w końcu na pokony-
wanie dalszych tras bez kompromisów w postaci niedziałających 
systemów lub funkcji samolotu.

Produkt: PMDG 737-800 dla MSFS

Cena: 69,99 USD
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Przywrócenie ikon 
tytułów okienMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Jednym z ciekawszych rozwiązań interfejsu Findera była ikona znajdująca 
się na górnej belce okna przy nazwie aktualnie wyświetlanego folderu. 
Można ją było przeciągnąć na inną aplikację, np. Terminala, aby wpisać 
ścieżkę dostępu do niego. Niestety, od czasu premiery macOS Big Sur 
Apple postanowiło, że schowa tę ikonę.

Co prawda nadal jest możliwe tymczasowe pokazanie tej ikony, 
ale wymaga to najechania kursorem myszy w okolicy nazwy fol-
deru. Po krótkiej chwili wspomniana ikona się pojawia.

Przywrócenie ikon tytułów okien  |  Maciej Skrzypczak

Porady

Owa wspomniana krótka chwila wystarczy, żeby wybić nas z rytmu wyko-
nywania czynności. Okazuje się jednak, że można przywrócić ikony tytu-
łów okien na stałe. Nie znajdziemy tej opcji w preferencjach Findera. Nie 
trzeba też grzebać w Terminalu. 
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Zamiast tego musimy otworzyć 
najpierw Preferencje syste-
mowe i przejść do ustawień 
Dostępności.

Następnie z listy po lewej 
wybieramy Ekran.

Ostatnią czynnością jest zazna-
czenie opcji Pokazuj ikony tytu-
łów okien.

Od teraz w Finderze ikona przy folderze na górnej belce będzie 
widoczna cały czas.

Co najważniejsze, ikona tytułu okna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla 
Findera (co by tłumaczyło, dlaczego opcji do jej permanentnego włączenia 
nie ma w preferencjach tej aplikacji). Jest ona dostępna w innych aplika-
cjach, jak choćby w systemowym Podglądzie.

PORADY 227



REKOMENDOWANY PRZEZ:

https://boczemunie.pl


Kiedyś kupowanie używanych produktów Apple, czy w ogóle 
produktów w ramach serwisów z ogłoszeniami lokalnymi, było dość 
proste. Oszuści zdarzali się bardzo rzadko, a sprzęt Apple de facto 
było bardzo trudno podrobić. To już przeszłość, o czym przekonacie 
się, czytając krótki opis historii Mateusza i Radka (imiona, jak i miasta 
– zmienione na prośbę osób, które doświadczyły opisywanej sytuacji). 
Zapraszam – ku przestrodze.

AirPods 3, 
które nie były AirPods 3KRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

AirPods 3, które nie były AirPods 3  |  Krzysztof Kołacz

Felietony
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N
Nieudany prezent
Historię tę zacznę celowo nie od strony kupującego, ale sprzedającego. Obaj 
panowie bowiem są w niej, niestety, ofiarami. Mateusz (sprzedający) umie-
ścił w serwisie aukcyjnym słuchawki AirPods 3, które dostał jakiś czas temu 
od rodziny. Niestety ta nie wiedziała, że używa sprzętów Samsunga, zatem 
słuchawki zostały i kurzyły się w szafie. Mateusz w końcu, nie mając dowodu 
ich zakupu i kompletnie nie znając się na sprzęcie Apple, a widząc, że pro-
dukt wygląda na oryginalny, z folią na opakowaniu itp., postanowił sprzedać 
go po kosztach, aby jakkolwiek spieniężyć nieudany upominek.

Radek, fan marki Apple i osoba, która bardzo dobrze orientuje się 
w świecie produktów z Cupertino, trafił na aukcję Mateusza. Najpierw 
cena go zszokowała, ale opis brzmiał tak, jak wiele uczciwych opisów, 
które widywał w przeszłości. Zresztą – Mateusz napisał prawdę. Przynaj-
mniej bazując na własnym stanie wiedzy. Radek podjął próbę kontaktu 
z Mateuszem – była udana. Od razu poprosił o numer seryjny słuchawek 
z pudełka, a sprzedający wysłał mu czytelne zdjęcie.
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Radek sprawdził ten numer na stronie http://checkcoverage.apple.
com/, ale nie zapaliła mu się lampka ostrzegawcza, która powinna była 
się zapalić na widok informacji o „Potwierdzonej dacie zakupu”. Taka 
informacja trafia do systemu Apple dopiero w momencie pierwszego 
parowania słuchawek, czyli daty startu standardowego okresu gwaran-

cyjnego. Radek poprosił natomiast swo-
jego znajomego z pobliskiego resellera 
Apple w Polsce, aby ten sprawdził mu 
numer seryjny w systemach wewnętrz-
nych sprzedawców. Tutaj okazało się, 
że słuchawki pochodzą z Kanady i mają 
nawet kupioną rozszerzoną gwarancję 
Apple Care+, niespotykaną w Europie. 
Pracownik APR-a doradził krótko – brać, 
bo taka gwarancja to unikat. Także nie 
wpadł na to, co mówi strona Check Cove-
rage od Apple.

Radek zapytał jeszcze Mateusza, czy 
potwierdza, że te słuchawki dostał od 
kogoś z Kanady. Mateusz potwierdził, 
choć, jak się później okazało, nie do 
końca rozumiejąc zasadność pytania, 
które Radek sformułował następująco: 
Widzę, że one są oryginalne, ale pochodzą 
z Kanady. To bez znaczenia, bo mają gwa-
rancję, prawda? Nic dziwnego, że sprzeda-
jący 13-latek odpowiedział: Tak.

Panowie umówili się na rozliczenie gotówką 
w Łodzi. Wszystko przebiegło sprawnie.

Nieodebrane połączenie
Kiedy Radek wrócił ze słuchawkami do mieszkania i odpakował je, już 
wiedział, że to nie będzie dobre popołudnie. Smród z opakowania był tak 
wielki, że nie dało się wytrzymać. Jakby topionego plastiku. Ohyda!
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Wnętrze pudełka, którego wieko pochodziło z oryginalnych AirPods 3 
sprzedanych gdzieś, kiedyś w Kanadzie, kryło m.in. tekturowe akcesoria, 
źle docięte, podrobione instrukcje i same podróbki AirPods 3.

O ile same słuchawki, gdyby nie śmierdziało najtańszym plastikiem na 
tej planecie, wyglądem by się obroniły, o tyle już etui ładujące, sposób 
parowania (w menu Bluetooth iOS zgłaszały się jako AirPods) i reszta 
była dla Radka koszmarem, który zapamięta do końca życia. Obsługa 
serwisu z ogłoszeniami lokalnymi oczywiście była bezradna. Jedyna 
rada, którą Radek otrzymał od konsultanta, brzmiała: Próbować dojść do 
porozumienia ze sprzedającym lub skierować sprawę do sądu, wtedy my 
przekażemy jego dane organom ścigania.
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Kupujący próbował kilkadziesiąt razy dodzwonić się do sprzedającego. 
W końcu się udało. Nastolatek był tak przestraszony, że przeszedł na 
komunikację SMS, a informacje o możliwym zgłoszeniu sprawy do sądu, 
które Radek wysyłał, będąc przekonany, że padł ofiarą perfidnego oszu-
sta – nie pomagały.

Zwrot
Skracając bardzo przykrą część tej historii, Mateusz od początku nie był 
świadomy tego, co właśnie się stało. Kiedy fakty dotarły do niego dobit-
nie, musiał powiedzieć o sprawie rodzicom. Dlaczego? Ponieważ nie 

Smród z opakowania był tak wielki, że nie dało się wytrzy-

mać. Jakby topionego plastiku. Ohyda!
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był w stanie zwrócić przelewem pieniędzy Radkowi. Musiał wpłacić tę 
gotówkę, którą dostał ode mnie, do wpłatomatu – relacjonuje kupujący. 
To trwało, a zanim sprawa dobiegła końca i zarówno Radek otrzymał swój 
zwrot, jak i Mateusz słuchawki wysłane paczkomatem do niego na koszt 
i z dobrej woli kupującego, minęło kilka męczących dla obu stron dni.

Dni, w których nieletnia osoba czuła się jak oszust i za oszusta była 
uznana. Dni, w których obie strony zrozumiały, że internet jest pełen 
pułapek, o których ani trzydziestoletni Radek, ani tym bardziej nasto-
letni Mateusz nie mieli pojęcia. Dni, po których obaj panowie nauczyli 
się jednego: Nic nie musi być takie, na jakie wygląda.

Uważajcie i pamiętajcie – nawet w tak skrajnej sytuacji, obie strony 
mogą się czegoś nauczyć. Choć o otwartą postawę i chęć zrozumienia 
wówczas bardzo trudno – tym bardziej podziwiam postawę końcową 
obu stron.

AirPods i podobne akcesoria często znajdziecie w dobrych promocjach 
na Amazonie. Warto zacząć od tego miejsca. W przypadku ogłoszeń 
lokalnych unikałbym kupowania wszelkiego rodzaju akcesoriów. Ich 
podróbki są wszechobecne, a idąc za ciosem, dowiedziałem się od pra-
cownika jednego z resellerów w Polsce, że zdarzyło się, iż klient kupił 
iPhone XS w podobny sposób, co Radek AirPods 3. Po odfoliowaniu 
pudełka w środku znalazł telefon z Androidem...

Obsługa serwisu z ogłoszeniami lokalnymi oczywiście była 

bezradna. Jedyna rada, którą Radek otrzymał od konsultanta, 

brzmiała: Próbować dojść do porozumienia ze sprzedającym 

lub skierować sprawę do sądu, wtedy my przekażemy jego 

dane organom ścigania.
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Szkoła wróciła. Mam nadzieję i tego życzę już na wstępie wszystkich 
uczniom i studentom, że ten rok kalendarzowy i akademicki upłynie 
w normalnym, stacjonarnym trybie nauczania. Choć akurat w przypadku 
studentów myślę, że w 100% za akademickie mury nie wrócą już nigdy. 

BackToSchoolKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

BackToSchool |  Krzysztof Kołacz
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T
To nawet lepiej w świecie, w którym model pracy także zmienia się nie 
do poznania. Dokładnie tak, jak portfolio produktów Apple. Co dziś 
wybrać na studia? I przede wszystkim – jak wybrać, kiedy ceny rozpo-
częły sprint w kierunku bliżej nieokreślonego szczytu?

Supermoce rozsądku
Jak co roku Apple uruchomiło promocję #BackToSchool, kierowaną 
do sektora edukacji. Mogą z niej korzystać studenci uczelni wyższych, 
osoby przyjęte na studia, ale niemające jeszcze statusu studenta, rodzice 
kupujący produkty dla studentów oraz nauczyciele i pracownicy wszyst-
kich typów szkół. Na jakie zniżki można liczyć w tym roku? Przyznam, że 
w 2022 r. wygląda to dość skromnie.

Przy zakupie komputerów Mac, a także iPadów otrzymacie kartę poda-
runkową zamiast słuchawek AirPods, jak w poprzednich latach. To akurat 
zmiana na lepsze.

• iPad Air/Pro = 400 zł
• iMac, MacBook Pro/Air = 600 zł

Oferta kończy się 20 października 2022 r, a jej hasło reklamowe w Polsce 
brzmi: „Zyskaj supermoc na studia”. I wiecie co? W 2022 roku, jedyna 
supermoc, którą mogę Wam z czystym serduchem polecić, to trenowa-
nie zdrowego rozsądku.

Doskonale wiem, jak koledzy z branży próbują przekonywać uczniów 
liceów i studentów pierwszego roku polonistyki, że jedynym słusznym 
wyborem dla nich jest najwyższa konfiguracja MacBooka Pro z M1 Max. 
I póki starczy mi cyfrowego atramentu, będę z tym walczył i polecał 
Wam mierzenie sił na zamiary. Sensowne dbanie o finanse osobiste 

Przy zakupie komputerów Mac, a także iPadów otrzyma-

cie kartę podarunkową zamiast słuchawek AirPods, jak 

w poprzednich latach. To akurat zmiana na lepsze.
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zdecydowanie zapewni Wam o wiele wyższą stopę zwrotu niż „Inwesty-
cja w Maca na lata, na kredyt”. I celowo dopisałem „na kredyt”, ponieważ 
znam osoby, które myślą, że stoją przed wyborem typu: zdobędę na 
tego MacBooka Pro „w jedynej słusznej konfiguracji” pieniądze, wezmę 
kredyt albo nie będę miał komputera do nauki.

Toksyczność, którą często spotykam w naszym środowisku fanbojów marki 
Apple w Polsce, przybrała w ostatnich latach na sile. Nic nie jest „godne”, 
wszystko jest „źle zaprojektowane” i gdyby tylko „oni mogli to poprawić, 

Apple byłoby bogatsze”. Jasne. Wiadomo, że jako naród 
od zawsze wiemy lepiej. Tylko taka retoryka może komuś 
naprawdę zrujnować start życia. Więc z przyjemnością 
informuję, że Maca na studia można kupić – uwaga, 
ponieważ to będzie wiedza iście tajemna – używanego.

Boom! I co teraz? Trzeba z tym oczywiście uważać i najle-
piej mocno sprawdzać sprzedawców na portalach z ogło-
szeniami lokalnymi (o czym piszę w drugim felietonie 
w tym wydaniu), ale akurat w przypadku Maców ryzyko jest 
o wiele niższe niż w przypadku iPhone'ów czy mniejszych 
akcesoriów. Po prostu – Maca praktycznie nie da się pod-
robić 1:1. Wracając jednak do kosztów. Używany MacBook 
Air z procesorem Apple M1, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 

256 GB, w stanie idealnym można kupić za około 3500 zł, zamiast wydawać 
ponad 6000 zł za nowy model w Apple Online Store. MacBooka Pro z pro-
cesorem M1 lub M2 również znajdziecie już w serwisach z ogłoszeniami lokal-
nymi o około 1000–1600 zł taniej niż w oficjalnej dystrybucji. Bardzo często 
są to maszyny pochodzące właśnie z niej, np. prezenty firmowe czy po pro-
stu sprzęty, do których ktoś się nie przekonał i próbuje odzyskać kapitał.

To, co faktycznie odradzam ze swojej strony, to kupowanie maszyn z pro-
cesorami Intela. Umówmy się, ale w 2022 r. to na dobrą sprawę wyrzuce-
nie pieniędzy w błoto. Nawet jeśli przeglądacie tylko internet i zwłaszcza 
biorąc pod uwagę to, o czym pisałem we wcześniejszym akapicie. Kom-
putery Mac z procesorem M1 można kupić w naprawdę przyzwoitych 
konfiguracjach. Zarówno używane, jak i nowe. Jeśli faktycznie Wasze 
studia lub nauka wymagają tylko wykonywania czynności biurowych 

W 2022 roku, jedyna 

supermoc, którą mogę 

Wam z czystym serdu-

chem polecić, to trenowa-

nie zdrowego rozsądku.
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– nawet podstawowe konfiguracje dadzą radę. Te na wielu promocjach 
czy ogłoszeniach lokalnych można znaleźć w cenach, które pozwolą jesz-
cze zaoszczędzić na porządny plecak czy przydatne akcesoria.

iPad?
Rozważyłbym też wybór iPada Air lu Pro z procesorem Apple M1 zamiast 
Maca. W Polsce to wciąż kontrowersyjny pomysł, ale nie ze względu 
na to, że na takiej maszynie będzie trudno po prostu uczyć się lub stu-
diować. W przypadku wielu kierunków będzie nawet wygodniej niż na 
Macu! Główną przeszkodą są natomiast niedostosowane do urządzeń 
mobilnych, często archaiczne systemy szkół czy uczelni wyższych. 
I rozumiem argument, że jeśli ktoś ma nie mieć dostępu do wirtualnego 
dziennika czy dziekanatu, to powie: Dziękuję za iPada.

Nie da się jednak ukryć, że tego typu komputer będzie kilka razy tańszy 
niż Mac. Nowe iPady Air z M1 można znaleźć już za około 3300 zł, i to 
często z modemem LTE – tę wersję polecam zdecydowanie! Używane 
sztuki w dobrym stanie to wydatek do 2300 zł. Nowe iPady Pro M1 z LTE 
kupcie od 3800 zł. Używane za około 3200 zł. Mówimy oczywiście 
o nowych i używanych sprzętach z polskiej dystrybucji, a często obję-
tych jeszcze niemalże pełną gwarancją.

W przypadku iPada warto sprawdzić numer seryjny na stronie, a sprze-
dającego poprosić o zdjęcie numeru seryjnego (z pudełka lub z ekranu 
iPada i aplikacji Ustawienia, jeśli mowa o używanym modelu).

Dodatkowa siła
Za zaoszczędzone lub dodatkowo odłożone pieniądze warto rozważyć 
trzy akcesoria, które na pewno dadzą Wam więcej niż dodatkowy RAM, 
no chyba że studiujecie informatykę.

To, co faktycznie odradzam ze swojej strony, to kupowanie 

maszyn z procesorami Intela. Umówmy się, ale w 2022 r. to na 

dobrą sprawę wyrzucenie pieniędzy w błoto. 
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Po pierwsze, słuchawki z ANC (aktywną redukcją szumów). Nie muszą 
to być AirPods Max ani nawet AirPods Pro. Na łamach iMagazine opi-
sywaliśmy wielokrotnie ich tańsze odpowiedniki, które do warunków 
studenckich sprawdzą się świetnie. Słuchawki odcinające Was od zgiełku 
otoczenia to jedna z najlepszych inwestycji. Tutaj gwarantuję, że inwe-
stujecie we własne zdrowie i emocje.

Po drugie, plecak. Albo przynajmniej dobra torba, która zabezpieczy 
Wasz sprzęt. Widywałem już skrajne przypadki noszenia MacBooków czy 
iPadów luzem z damskiej torebce albo designerskim worku; wraz z klu-
czami i bułką. Nie warto. Tak samo, jak na początek nie warto kupować 
plecaka lub torby w salonie resellera Apple czy Apple Online Store. Jeśli 
już chcecie konkretnie taki model, jaki tam widzieliście – sprawdźcie 
Amazon. Gwarantuję, że kilka stówek zostanie w kieszeni.

I w końcu coś mało oczywistego, ale z perspektywy czasu mogę dać Wam 
moje słowo, że książka ta powinna trafić do podstawy programowej. A nigdy 
tak się raczej nie stanie. Kupcie sobie książkę Morgana Housela pt. „Psycho-
logia pieniędzy. Ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu”.

Dobrego czasu i wyborów.
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Na łamach naszego magazynu bardzo dużo jest motoryzacji. Na 
wszystkich portalach technologicznych mówi się wiele o samochodach 
elektrycznych. Testla i Elon Musk bardzo często są na okładach czy 
pierwszych stronach. To dobrze, bo musimy patrzeć w przyszłość. Tak 
właśnie zmienia się świat. Ja także bym chciał.

Małomiasteczkowa 
elektromobilnośćADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Małomiasteczkowa elektromobilność  |  Adalbert Freeman
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C
Chciałbym w tej przemianie uczestniczyć. Jednak jest tu mały problem. 
Nie mieszkam w żadnej z polskich aglomeracji. Do najbliższego dużego 
miasta mam 80 km, do trasy szybkiego ruchu mam ponad 30 km. Miesz-
kam na Warmii, w małym miasteczku. Nie mam domu z ogródkiem, 
a mieszkam w bloku na najwyższej kondygnacji, w której nie ma garaży 
podziemnych. Nikt tu nie jeździ elektrykiem, a jedyne stacje ładowania 
są w dwóch hotelach i to też niezbyt blisko, a na dodatek są to wolne 
ładowarki 22 kW. Czyli by naładować samochód, trzeba co najmniej jed-
nej nocy. 

Obecnie jeżdżę małym crossoverem. Jest świetny i bardzo ekonomiczny. 
Pracuję w oddalonym o 60 km miasteczku. Tu sytuacja z ładowarkami 
jest jeszcze gorsza. Jest tylko jedna wolna ładowarka. Pomiędzy miejsco-
wościami nie ma ładowarek – pustynia. Każdego dnia dojeżdżam łącznie 
około 130–140 km, do tego trochę kilometrów po jednym i drugim mieście. 

Tak wygląda rzeczywistość wielu małych miasteczek i wielu, którzy 
chcieliby posiadać samochody elektryczne. To nie jest tak jak u mojego 
kolegi we Wrocławiu, gdzie może naładować się w jednej z wielu gale-
rii handlowych. Jest sporo ładowarek na stacjach benzynowych czy 
przy sklepach. On, podobnie jak ja, mieszka w bloku bez możliwości 
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ładowania w domu. Jednak jego Tesla bez problemu zawsze znajdzie 
możliwość naładowania się.

Jednak ja mimo wszystko postanowiłem zamówić samochód elek-
tryczny. Przy wyborze musiałem jednak określić kilka rzeczy, które 
samochód w moim przypadku musi posiadać. Po pierwsze musi być 
w określonym przedziale cenowym. Druga sprawa, i tu muszę podzię-
kować koledze od Tesli, który podkreślał kilka razy, że ważniejsze od 
zasięgu jest to, jak szybko samochód się ładuje. Bo co z tego, że będzie 
miała zasięg 1000 km, skoro ładować się będzie tydzień. Mam więc 
w swoim samochodzie ładowarkę 11 kW, która często jest za dopłatą, 

ale warto rozważyć wyższa. To będzie moja pod-
stawowa szybkość ładowania. Szybkie ładowarki 
to tylko, gdy będę jechał w Polskę. Trzecia sprawa 
to zasięg. Muszę, jak pisałem, mieć zasięg około 
150 km, gdybym jednak nie mógł się naładować 
jednego dnia, muszę mieć rezerwę. Tak 300 km 
powinno mi wystarczyć. Tu następna uwaga. Każdy 
z producentów  samochodów chwali się, jak duży 
ma zasięg, jednak ja na swoje potrzeby ustaliłem, 
że przeważnie będę miał 80% baterii. Większość 
czasu jest w Polsce chłodno, a w czasie zimy mamy 
mrozy, więc dodatkowo powinienem jeszcze zasięg 
pomniejszyć o 20% i nagle z zasięgu około 500 km 
mamy niecałe 300 km. Dlatego w swoim samocho-
dzie chciałem mieć pompę ciepła, która w zimie 
zużywa minimalną ilość energii do ogrzania samo-
chodu, a w lato do jego chłodzenia. 

Gdy podjąłem decyzję, pierwsze, co zrobiłem, to napisałem pismo do 
mojej wspólnoty mieszkaniowej, która zgodnie z ustawą o elektromo-
bilności powinna wyrazić zgodę na instalację elektryczną umożliwiającą 
ładowanie samochodu. Jednak trzeba mieć na uwadze, że ładowarka 
musi być do 11 kW i wszystkie koszty ponosi osoba składająca wniosek. 
Koszty sprawdzenia możliwości technicznej, projektu i wykonania. Napi-
sałem także pisma do swojego Urzędu Miasta oraz do Urzędu Gminy. 
Przy urzędach także powinny być ładowarki. Takie same pisma wysłałem 
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także do galerii handlowych, które mam w mieście. Nie są one duże, jed-
nak może stwierdzą, że warto iść z duchem czasu. 

Niestety minęło trochę czasu od wysłania pism i nie otrzymałem ani 
jednej odpowiedzi. Szukałem więc rozwiązania. Rozwiązaniem okazała 
się firma, z którą współpracuję i gdzie każdego dnia jestem w biurze. 8 
godzin spokojnie wystarczy do naładowania samochodu. Pomysł spodo-
bał się na tyle, że nie tylko będzie ładowarka dla mnie, ale jeszcze dwie 
dodatkowe dla kontrahentów. Wszystko odbyło się podczas jednej roz-
mowy. Teraz spokojnie mogę czekać na swój pierwszy elektryk.

Tu mam od razu porównanie jak do rozwoju podchodzą firmy, a jak 
organizacje i urzędy. W nowoczesnej firmie wystarczyła jedna rozmowa. 
W urzędach nie wystarczy pismo i ustawa. To jest problem, że infrastruk-
tura potrzebna do ładowania nie rozwija się tak szybko, jakby mogła. 
Mam to szczęście, że znalazłem swoją opcję ładowania samochodu. 
Każdy może inaczej rozwiązać ten problem. Ja w pierwszej wersji myśla-
łem nawet, aby dojść do porozumienia z kimś, kto ma garaż na moim 
osiedlu, by udostępnił mi gniazdo prądowe odpłatnie. Szukałem gdzieś 
w pobliżu garażu do wynajęcia.
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Do samochodu zamówiłem już przenośną ładowarkę typu wallbox, 
która mogę ładować samochód z siły, czyli z prędkością do 11 kW, 
a z dobrego zwykłego gniazdka do 7,4 kW. To moja ładowarka bez-
pieczeństwa, którą mogę podłączyć w każdym miejscu i podładować 
samochód. Teraz tylko uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście znalazłem 
samochód, który jest dostępny właściwie od ręki. Jedynie dwa miesiące, 
ale to był fart, bo ktoś zrezygnował kilka miesięcy temu. 

Posiadanie samochodu elektrycznego obecnie, jeśli nie mieszka się 
w miejscu, gdzie jest możliwość ładowania, nie jest proste. Trzeba sporo 
samozaparcia. Jednak moim zdaniem właśnie tacy jak ja torują drogę 
dla innych. Może ktoś na moim osiedlu zobaczy, że się jednak da i też 
spróbuje. Może ktoś z Was przeczyta i poszuka swojej Tesli? (moja wersja 
„Tesli” jest koreańska).
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JAN URBANOWICZ
@yasiek_

For All Mankind – 3. sezon |  Jan Urbanowicz

Ocena iMagazine

Film

W listopadzie miną 3 lata od startu platformy AppleTV+. Serwisu, 
do którego wiele osób podchodziło sceptycznie – w tym ja sam 
– a który dziś sięga po coraz większą część rynku. W 2019 ruszyła 
również emisja flagowego serialu „For All Mankind”, który 
początkowo również nie zachwycał. Dziś jest jedną z najlepszych 
produkcji współczesnej telewizji.

For All Mankind – 3. sezon
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„For All Mankind” to alternatywna opowieść o wyścigu o podbój 
kosmosu. Wyobrażaliście sobie kiedykolwiek, co by było, gdyby to Zwią-
zek Radziecki jako pierwszy „postawił nogę” na Księżycu? Właśnie o tym 
opowiada serial. Pierwsze dwa sezonu są poświęcone wyprawom na 
Srebrny Glob, natomiast niedawno zakończony sezon trzeci opowiada 
o podboju Marsa.

Moja relacja z tą produkcją miała dość ciężki początek. Owszem, byłem 
zachwycony stroną realizacyjną, ale po kilku pierwszych odcinkach 
zdałem sobie sprawę, że ta historia za bardzo mnie nie interesuje. Efekt? 
Przerwałem oglądanie w połowie i dałem sobie spokój z tym tytu-
łem. Dałem mu kolejną szansę przy okazji premiery drugiego sezonu 
w 2021 roku, kiedy dowiedziałem się, że wystąpi w nim Piotr Adamczyk. 
Warto tu nadmienić, że choć jego rola jest tu epizodyczna, to polski 

aktor odgrywa w historii ważną rolę i pojawia się 
w kilku odcinkach – a później w sezonie trzecim. 
Nadrobiłem więc wcześniej niewidziane odcinki 
pierwszej serii i na bieżąco oglądałem nowe, wraz 
z ich emisją. Drugi sezon „For All Mankind” to 
już zupełnie inna liga niż pierwszy. Historia, choć 
przez większość odcinków nie jest pełna akcji, to 
wciąga widza tak, że ten nie jest w stanie oderwać 
wzroku od ekranu i czeka na kolejny odcinek, 
odhaczając kolejne dni w kalendarzu. A finał? Coś 
wspaniałego! Zdecydowanie jeden z najlepszych, 
jakie widziałem. Dlatego byłem niezwykle ciekaw, 
co twórcy zaserwują nam w kolejnym sezonie, 
zwłaszcza że na koniec dostaliśmy zapowiedź, iż 
będzie on dotyczyć wyprawy na Marsa w latach 
90. ubiegłego stulecia.

Na szczęście nie trzeba było długo czekać, ponie-
waż po roku, w połowie 2022, nadeszła premiera 
trzeciego sezonu. Jedna z najbardziej wyczekiwa-
nych przeze mnie premier. W odcinkach powrócili 
zarówno starzy bohaterowie, którzy mieli przed 
sobą nowe wyzwania, jak i zupełnie nieznane nam 
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wcześniej postaci. Cel? Dotrzeć na Marsa – tym razem musiało się udać, 
by to właśnie USA było tam przed Związkiem Radzieckim. Czy się udało? 
Aby się tego dowiedzieć, trzeba obejrzeć serial.

Drugi sezon wysoko postawił poprzeczkę i nieco bałem się, czy nowa seria 
będzie w stanie ją przeskoczyć. Okazało się, że nie tylko się to udało, ale 
również owa poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej. Historia jest 
jeszcze lepsza, bohaterowie są głębsi, a strona realizacyjna daje z siebie 
wszystko. Bardzo podoba mi się, jak sam serial jest napisany. Prowadze-
nie tej historii jest niemalże wzorowe, nie ma tu zbędnych wątków, każdy 
ma wpływ na postacie i nie brakuje szerokiego spektrum emocji. Niemal 
w każdym odcinku możemy się pośmiać, wzruszyć, ale i siedzieć jak na 
szpilkach, by dowiedzieć się, jak wszystko się skończy.

Ponownie, tak jak to było rok temu, otrzymaliśmy niesamowity finał, 
który trzymał w napięciu aż do ostatniej sekundy. Przyznaję, że teraz nie-
wielu serialom się to udaje. Dlatego moim zdaniem to w pewnym sensie 
jest produkcja w starym stylu, jeszcze sprzed ery serwisów streamingo-
wych, i binge-watchingu. Z czasów, gdy każdy odcinek był osobnym fil-
mem, który na koniec miał sprawić, że widz nie będzie mógł się doczekać 
poznania dalszego ciągu historii, który miał nadejść dopiero za tydzień. 
Bardzo mnie cieszy, że w zasadzie wszyscy dostawcy – poza Netfliksem, 
który ma to wpisane w swoje DNA – odchodzą od wypuszczania wszyst-
kich odcinków seriali naraz. Dzięki temu można lepiej zżyć się z boha-
terami i historią, a oglądając wszystko za jednym zamachem, często 
zapomina się bardzo szybko o tym, co się właśnie obejrzało. Może kilka 
lat temu to zdawało egzamin, jednak aktualnie treści jest tak wiele, że nie 
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da się w pełni cieszyć nimi, kiedy taśmowo oglądamy jeden tytuł i od razu 
przechodzimy do następnego.

Podsumowując, „For All Mankind” to doskonały przykład, że wciąż można 
tworzyć świetne seriale, w których strona realizacyjna jest tak naprawdę 
na drugim planie. Najważniejsza jest historia, bohaterowie i to, co całość 
ma nam do przekazania. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego serialu, koniecz-
nie to nadróbcie. Jedna z najlepszych propozycji we współczesnej telewi-
zji. Na koniec jeszcze jedna informacja: został zamówiony 4. sezon!
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Jordan Peele, nazywamy współczesnym królem kina grozy, powraca! 
Jego najnowszy film zatytułowany „Nie!”, różni się od poprzedników, 
ale, podobnie jak one, zmusi nas do myślenia, nie zabierając nam przy 
tym elementu rozrywki i dobrej zabawy.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Nie!  |  Jan Urbanowicz

Nie!
Ocena iMagazine
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Po olbrzymich sukcesach „Uciekaj!” oraz „To my”, czyli dwóch pierw-
szych filmach w reżyserskim dorobku Jordana Peele’a, widzowie nie 
mogli doczekać się jego kolejnego dziecka w postaci „Nie!”. Tak jak 
w przypadku poprzednich film owiany był fabularną tajemnicą i jedno 
tylko było pewne: reżyser na pewno nas czymś zaskoczy. Czy mu się 
to udało?

Zdecydowanie! Już w momencie ogłoszenia premiery założyłem sobie, 
że będę chciał wiedzieć tym filmie jak najmniej. Obejrzałem tylko 
pierwszy zwiastun, który nie zdradzał w zasadzie nic, a jedynie potę-
gował napięcie. Później nie widziałem już żadnych materiałów promo-
cyjnych, nie czytałem recenzji. Nic. To była znakomita decyzja, dlatego 
też w tym tekście postaram się nie zdradzić niczego, co mogłoby 
wpłynąć na odbiór filmu tym, którzy go jeszcze nie oglądali.

Peele kolejny raz udowadnia, że doskonale rozumie gatunki, wokół 
których się porusza. Tym razem było to nie tylko kino grozy, ale rów-
nież klasyka SF, kino nowej przygody i nawiązanie do programów 
telewizyjnych jak „Strefa mroku”, znajdziemy tu także elementy 
współczesnego westernu. „Nie!” jest hołdem dla twórców, przemysłu 
filmowego oraz pokazaniem, że niemożliwe jest, by człowiek okieł-
znał naturę. To wielowymiarowa opowieść, w której od razu można 
się zakochać lub ją znienawidzić, zarzucając jej nudę.

Film opowiada o rodzinie, która hoduje konie wypożyczane na plany 
filmowe. Jednak okazuje się, że biznes już nie funkcjonuje tak jak daw-
niej i część zwierząt zostaje stopniowo sprzedawana do pobliskiego 
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parku rozrywki. Jednocześnie w okolicy zaczynają dziać się dziwne rze-
czy, które mogą wskazywać na obecność gości z innego świata.

Tyle o fabule, bo naprawdę łatwo byłoby tu niepotrzebnie zdradzić jakiś 
szczegół. „Nie!” to jak na razie film z największym budżetem w dorobku 
reżysera. W porównaniu z poprzednimi o wiele więcej scen było tu 
kręconych w zewnętrznych lokalizacjach i to za pomocną kamer IMAX. 
Za zdjęcia do filmu odpowiedzialny jest Hoyte Van Hoytema, który od 
wielu lat współpracuje między innymi z Christopherem Nolanem, ma 
w swoim dorobku jeden z filmów o przygodach Jamesa Bonda.

„Nie!” mocno czerpie z twórczości Stevena Spielberga, a zwłaszcza 
z takich filmów jak „Bliskie spotkania trzeciego stopnia” czy „Szczęki”. 
Zwłaszcza wpływy tego drugiego są tutaj widoczne, jeśli chodzi o budo-
wanie napięcia i poczucia zagrożenia. Jest to zabieg w pełni świadomy 
i naprawdę podoba mi się, jak Peele posługuje się tym, co było już 
w kinie nie raz stosowane, ale mistrzowsko robi z tego ponowny użytek.

Po seansie „Nie!” myślałem o tym filmie nieustannie przez ponad dobę. 
Bardzo we mnie dojrzewał i nie mogę się doczekać, kiedy obejrzę go 
ponownie. Podobnie jak w przypadku poprzednich filmów Peele’a, 
tak i tutaj kolejne seanse będą odkrywać przed nami nowe tajemnice, 
ukryte znaczenia i smaczki. Warto jeszcze wspomnieć o doskonałej 
ścieżce dźwiękowej i aktorstwie – tu wielki ukłon dla Daniela Kaluuya, 
który pojawił się również w debiucie reżysera, ale tu jego postać jest 
zupełnie inna.

Film opowiada o rodzinie, która hoduje konie wypożyczane na 

plany filmowe. Jednak okazuje się, że biznes już nie funkcjo-

nuje tak jak dawniej i część zwierząt zostaje stopniowo sprze-

dawana do pobliskiego parku rozrywki.
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Cóż, ciekaw jestem, kiedy obejrzymy kolejny film Jordana Peele’a. Mam 
nadzieję, że nie będziemy musieli na niego czekać długo. Z każdą kolejną 
produkcją pokazuje on, że dokonali rozumie sztukę filmową i potrafi 
dać nam film, który zadowoli zarówno widzów szukających rozrywki, jak 
i tych, którzy lubią podjąć z filmem dialog.

Więcej moich przemyśleń o filmie znajdziecie w jednym z ostatnich 
odcinków podcastu „Inna Kultura” (również bez spoilerów). 
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Premiery streamingowe 
wrzesień 2022JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe wrzesień 2022  |  Jan Urbanowicz

Wielka ofensywa piwna 
Chickie (Zac Efron) chce wesprzeć walczących 
w Wietnamie przyjaciół i robi coś szalonego – osobiście 
dostarcza im amerykańskie piwo. Podróż zrodzona 
z dobrych intencji szybko zmienia życie i perspektywę 
Chickiego. Film oparty na prawdziwej historii.

Premiera:         

Thor: Miłość i grom
Kolejny film o przygodach Boga Piorunów – Thora. 
Tym razem musi się on zmierzyć z nowym 
zagrożeniem, Gorrem – Rzeźnikiem Bogów, który ma 
zamiar – zgodnie ze swoim przydomkiem – zabić ich 
wszystkich. W filmie pojawia się większość znanych 
i lubianych postaci z poprzednich filmów, w tym 
Natalie Portman jako dawny obiekt westchnień 
Thora czy Jane Foster – tym razem w nowym, nieco 
mocniejszym wydaniu.

Premiera: 08.09   
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Władca pierścieni: Pierścienie władzy 
Doborowa grupa postaci, zarówno znanych, jak 
i nowych, musi zmierzyć się ze złem, które ponownie 
nawiedziło Śródziemie. Od najciemniejszych głębi 
Gór Mglistych po majestatyczne lasy Lindonu; od 
królestwa na wyspie Númenor po najdalsze zakątki 
map – bohaterowie i krainy szukają dziedzictwa, 
które przetrwa znacznie dłużej od nich samych. 
Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 
ostatnich lat. Pierwszy sezon powstał z budżetem 
ponad 500 mln dolarów, a całość opowie nam 
historię dziejącą się na 3000 lat przed wydarzeniami 
znanymi z „Władcy pierścieni”.

Premiera: 02.09       

Blondynka
Oparty na bestsellerowej powieści Joyce Carol 
Oates film „Blondynka” przedstawia odważną 
nową wizję życia jednej z największych ikon 
Hollywood – Marilyn Monroe. Od niestabilnego 
dzieciństwa Normy Jean, przez jej drogę do sławy 
i burzliwe romanse, „Blondynka” zaciera granice 
faktów i fikcji, aby pokazać pogłębiający się 
rozłam między publiczną i prywatną tożsamością 
gwiazdy. Scenariusz do filmu napisał Andrew 
Dominik, który jest też jego reżyserem. Główną 
rolę zagrała Ana de Armas.

Premiera: 28.09        
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MACIEJ SZAMOWSKI
@czesc_macio

Stało się. Pojechałem na koncert. Ba od razu byłem na koncercie pod 
chmurą i to jeszcze na festiwalu. Niesamowite uczucie wrócić tam po ponad 
2 latach i zobaczyć, jak to teraz wygląda.

Dlaczego traktuje się nas jak głuchych?  |  Maciej Szamowski

Dlaczego traktuje się 
nas jak głuchych?

Muzyka
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Zasadniczo wygląda to dokładnie tak samo, jak te kilka lat temu, nic się 
nie zmieniło. Nadal mamy lineup, nadal mamy piwo i jedzenie, nadal 
jest głośno. Miałem jednak nadzieję, że coś się zmieniło, a mianowicie 
jakość dźwięku na rzeczonych koncertach. Niestety, tutaj się zawiodłem 
i to sromotnie.

Nie wiem dlaczego, ale w czasie trwania prawie całego 
festiwalu – z grzeczności nie będę wymieniał jego 
nazwy – dźwięk był fatalny. Nie rozumiałem słów, 
gdy śpiewali, nie rozumiałem słów, gdy rapowali, 
a w końcu wykonawcy byli przedstawicielami najwięk-
szego narodu w historii. Narodu polskiego. I wtem 
przerwa, idziemy na siku, do baru i wracamy na kon-
cert zespołu z zagranicy.

Wtem okazuje się, że wszystko słychać, że rozumiem 
tekst, że nie tylko widzę, ale też słyszę gitary, klawi-
sze, których nie zasłania dźwięk basu oraz perku-
syjnej stopy. Zaczynam sobie zadawać pytanie: Czy 
naprawdę nie ma w Polsce dobrych realizatorów 
dźwięku? Przecież wiem, że są. To dlaczego zawsze, 
jak mamy na czymś oszczędzić w naszym cudownym 
kraju, to oszczędzamy właśnie na nich? Dlaczego nigdy 
dźwięk nie jest dla nas priorytetem, nawet jeśli chodzi 
o koncert. Na to pytanie nie mam niestety odpowie-
dzi, która brzmiałaby inaczej niż: Po prostu uważa się, 
że jesteśmy głusi.

Tak. To tak proste, po prostu ktoś uznał, że nam tutaj na tym dźwięku 
jakoś bardzo nie zależy, ale za to ważne jest, żeby w okolicy można było 
się napić piwka. Nie zrozumcie mnie źle, nie ma w tym nic złego, ale jed-
nak w przypadku tego typu imprezy powinny być jakieś jasne priorytety. 
A tu ich po prostu nie ma.

Sięga to tak głęboko, że gdy o tym myślę, głowa mnie zaczyna naprawdę 
boleć. Filmy, koncerty, sale koncertowe i w końcu stadiony koncertowe, 
tj. narodowe – przecież to jest jakieś nieporozumienie.

Nie wiem dlaczego, ale 

w czasie trwania pra-

wie całego festiwalu 

– z grzeczności nie będę 

wymieniał jego nazwy 

– dźwięk był fatalny. Nie 

rozumiałem słów, gdy 

śpiewali, nie rozumia-

łem słów, gdy rapowali, 

a w końcu wykonawcy byli 

przedstawicielami naj-

większego narodu w histo-

rii. Narodu polskiego.
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Dlatego mogę powiedzieć jedno – chodzenie na koncerty polskich 
wykonawców jest bezcelowe – lepiej zostać w domu. Chcecie posłuchać 
fajnie zagranej i dobrze brzmiącej muzyki, polecam płytę. Ja niestety też 
zostanę w domu, bo to, co się dzieje pod względem audio na polskich 
koncertach, woła o pomstę do nieba.

Na szczęście nikt nas do niczego nie zmusza. Dobrego dźwięku Wam 
życzę z całego serca!

Dlaczego nigdy dźwięk nie jest dla nas priorytetem, nawet jeśli cho-

dzi o koncert. Na to pytanie nie mam niestety odpowiedzi, która 

brzmiałaby inaczej niż: Po prostu uważa się, że jesteśmy głusi.

FELIETONYMUZYKA 263



S U B S K RY B UJ

Do zobaczenia 
na YouTube

S U B S K RY B UJ

https://www.youtube.com/user/imagazinepl


Kurki z jabłkiem 
po wrocławskuMAŁGORZATA ŁADA

Kurki z jabłkiem po wrocławsku  |  Małgorzata Łada

Makowa kuchnia
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Skład:
• kurki 200 g
• nieduża cebula
• jedno jabłko
• łyżka masła
• kieliszek białego 

wina
• tymianek
• sól, pieprz
• kiełki lucerny

Regionalne danie z Dolnego Śląska. Kurki dokładnie wyczy-
ścić. Cebulę obrać i pokroić w drobną kostkę. Masło rozpu-
ścić na patelni, włożyć cebulę i zeszklić ją na złoty kolor.

Dodać kurki i smażyć około 2 minuty.

Następnie dodać jabłko, białe wino, odparować i przyprawić 
do smaku. Przed podaniem dodać kiełki.
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