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RS150B
HiFi Rose to ceniony południowokoreański producent nowoczesnych urządzeń audio-wideo, które wyróżnia 
stylowy design, wysoka jakość brzmienia i bogata funkcjonalność. Przy tym wszystkim są to modele intuicyjne, 
łatwe w obsłudze. RS150B jest referencyjnym streamerem z dużym, niemal 15-calowym wyświetlaczem 
dotykowym, który imponuje swoimi parametrami. Urządzenie ma zaawansowany 32-bitowy DAC, dający 
ogromne możliwości przetwarzania sygnału audio. Ponadto obsługuje różnorodne pliki multimedialne, w tym 
formaty audio wysokiej rozdzielczości. To bez wątpienia streamer do zadań specjalnych. 

Brzmienie, które porusza zmysły
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Najlepszy dźwięk
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Głośniki Denon Home teraz w wyjątkowo niskich cenach.
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Wreszcie mamy w naszych rękach naj-
nowszego iPhone’a 14 Pro Max i, co chyba 
jeszcze ciekawsze, Apple Watch Ultra. Do 
kompletu znajdziecie też AirPods Pro 2. 
W numerze przeczytacie o naszych pierw-
szych i kolejnych wrażeniach z korzystania 
z nowości Apple. Co ciekawe, a o czym 
nie wszyscy wiedzą, Apple wraca niejako 
na rynek polski i od września, po 11 latach 
przerwy, zaczęło ponownie bezpośrednio 
współpracować z naszą redakcją, udo-
stępniając nam sprzęt. Miejmy nadzieję, że 
od teraz wszystkie nowości będą do nas 
trafiać odpowiednio wcześniej, żebyśmy 
mogli je Wam prezentować w kolejnych 
wydaniach i na www. To będzie diame-
tralna różnica. Liczę po cichu, że za tym 
pójdą wreszcie też inne zmiany w podej-
ściu do usług, oferty i szerszej aktywności. 
Na razie poszukiwani są nowi pracownicy 
do warszawskiego biura.

Wracając do numeru, nowe wydanie 
wyjątkowo mocno stoi tematyką audio 
i TV. Nie zabrakło też niesamowitych 
samochodów i felietonów, z których na 
szczególną uwagę zasługuje artykuł Darka 
Hałasa, szczegółowo tłumaczący, jakie 
są różnice pomiędzy Apple Pay i Google 
Pay. W numerze znajdziecie też mnóstwo 
porad dotyczących nowych systemów, 
które we wrześniu udostępniło Apple.

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

aktywna redukcja szumu
i monitoring otoczenia

 to podstawa

 MONITOROWANIE
OTOCZENIA 

AKTYWNA REDUKCJA
SZUMÓW 

NA JEDNYM
ŁADOWANIU

CAŁKOWITY
CZAS ODTWARZANIA

WODOODPORNOŚĆ
IPX5

5.2 PRZETWORNIKI
BIO-CELLULOZOWE

POCZWÓRNE
MIKROFONY

POŁĄCZENIA
DUAL-VOICE

STEROWANIE
DOTYKOWE

 

dostępne w sklepach:

https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/sluchawki/wszystkie-sluchawki/sluchawki-dokanalowe-creative-outlier-air-v3-czarny


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

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

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Zdjęcia 

z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów 
autorów lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 

reklam i ogłoszeń.

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów IMM
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Aktualizacja iOS do 
wersji 16.0.2

Czytaj dalej....

Aktualizacja macOS 
Monterey do wersji 12.6

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS i iPadOS 
do wersji 15.7

Czytaj dalej....

Aktualności

Aktualności

AKTUALNOŚCI 13

https://imagazine.pl/2022/09/22/aktualizacja-ios-do-wersji-16-0-2/
https://imagazine.pl/2022/09/12/aktualizacja-ios-i-ipados-do-wersji-15-7/
https://imagazine.pl/2022/09/12/aktualizacja-macos-monterey-do-wersji-12-6/


Aktualizacja firmware 
AirPods Pro

Czytaj dalej....

Nowe kolory i modele 
pasków dla Apple Watch 
(od 249 zł)

Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS 
do wersji 9.0.1

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/09/23/aktualizacja-firmware-airpods-pro/
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Nowe kolory i ceny 
etui dla iPhone’ów 
14 i portfela 
MagSafe

Czytaj dalej....

Lauren Powell Jobs 
uruchomiła „Archiwum 
Steve’a Jobsa”

Czytaj dalej....

Polskie ceny iPhone 14, 
iPhone 14 Plus, iPhone 14 
Pro i iPhone 14 Pro Max

Czytaj dalej....
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Niektórzy użytkownicy 
Apple Watch Series 8   
i Ultra mają problemy   
z mikrofonem

Czytaj dalej....

Niektóre iPhone’y 14 Pro 
samoczynnie się restartują

Czytaj dalej....

Apple się ugięło – Stage 
Manager będzie dostępny 
na starszych iPadach

Czytaj dalej....
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Gurman – informacja 
prasowa zamiast 
Apple Event    
w październiku

Czytaj dalej....

Problemy z losowym 
zrywaniem połączenia 
w AirPods Pro 2

Czytaj dalej....

Apple zapowiada podwyżkę 
cen w App Store

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/09/26/gurman-informacja-prasowa-zamiast-apple-event-w-pazdzierniku/
https://imagazine.pl/2022/09/20/apple-zapowiada-podwyzke-cen-w-app-store/
https://imagazine.pl/2022/09/26/problemy-z-losowym-zrywaniem-polaczenia-w-airpods-pro-2/


Kolejne iPody uznane 
za produkty „vintage”

Czytaj dalej....

App Tracking Transparency 
odpowiedzialne za 40% wzrost 
cen aplikacji na iOS

Czytaj dalej....

Nowy alert iOS 16 informuje 
o podłączeniu podróbek 
słuchawek AirPods

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 18

https://imagazine.pl/2022/09/02/kolejne-ipody-uznane-za-produkty-vintage/
https://imagazine.pl/2022/09/13/nowy-alert-ios-16-informuje-o-podlaczeniu-podrobek-sluchawek-airpods/
https://imagazine.pl/2022/09/14/app-tracking-transparency-odpowiedzialne-za-40-wzrost-cen-aplikacji-na-ios/


Po spektakularnym sukcesie pierwszej serii soundbarów od JBL na polskim 
rynku pojawia się właśnie nowa seria JBL Bar. Docelowo obejmować będzie 
pięć modeli: JBL Bar 300, JBL Bar 500, JBL Bar 800, JBL Bar 1000 i JBL Bar 1300. 
Natomiast już dzisiaj swoją premierę mają modele JBL Bar 300 i JBL Bar 500. 

Nowa linia soundbarów wzbudza niemałe emocje dzięki wbudowanemu 
Dolby Atmos® oraz opatentowanej technologii Multibeam™. 

JBL Bar 300 wyróżnia się kompaktową konstrukcją i nadzwyczajnym 
brzmieniem 3D. Uniwersalny JBL Bar 300 sprawia, że filmy i programy 
telewizyjne stają się prawdziwym przeżyciem, a gry wchodzą na wyż-
szy poziom. Technologie MultiBeam™ i Dolby Atmos® zapewniają żywy, 
przestrzenny dźwięk 3D. Żeby odprężyć się z muzyką lub podcastem, 
wystarczy wybrać coś dla siebie z ponad 300 usług strumieniowania, 
korzystając z AirPlay, Alexa MRM lub Chromecast built-in™. Dolby Atmos® 
i MultiBeam™ to niezwykłe efekty dźwiękowe z każdego miejsca w pokoju, 

Nowa seria soundbarów 
JBL Bar
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bez konieczności stosowania dodatkowych głośników surround. Każdy 
pokój jest inny, dlatego funkcja kalibracji dźwięku gwarantuje, że JBL Bar 
300 zapewni najlepsze efekty przestrzenne 3D w każdym wnętrzu i ukła-
dzie pomieszczenia. Ulubione treści audio, internetowe stacje radiowe 
i podcasty dostępne są w zachwycającej jakości. Połączenie Wi-Fi umoż-
liwia także automatyczne aktualizacje oprogramowania, dzięki czemu 
zawsze można korzystać z najnowszych funkcji. Dzięki łącznej mocy wyj-
ściowej 260 W soundbar przekształca filmy, muzykę i gry w fascynujące 
doznania dźwiękowe. Niesamowity bas bez odrębnego subwoofera. Nie 
należy dać się zwieść niewielkim rozmiarom JBL Bar 300. Wbudowany port 
basowy wzmacnia brzmienie kina domowego, dodając więcej emocji do 
każdej sceny akcji i głębi do każdego utworu.

JBL Bar 500 to niesamowity dźwięk 3D z porywającym basem! Bez względu 
na to, czy lubi się oglądać filmy, słuchać muzyki czy grać w gry, ten sound-
bar ożywi każde z tych doświadczeń dzięki technologii MultiBeam™ i trój-
wymiarowemu dźwiękowi przestrzennemu Dolby Atmos®. Porywający 
bas poczuć można z bezprzewodowego 10-calowego subwoofera. A dzięki 
wbudowanej łączności Wi-Fi z AirPlay, Alexa Multi-Room Music i Chrome-
cast built-in™, można wybierać z ponad 300 opcji łatwego strumieniowania, 
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niezależnie od tego, czy chce się tańczyć, czy zrelaksować. Ulubione treści 
audio, internetowych stacji radiowych i podcastów w zachwycającej jako-
ści. Połączenie Wi-Fi umożliwia także automatyczne aktualizacje oprogra-
mowania, dzięki czemu zawsze możesz korzystać z najnowszych funkcji. 
Dźwięk przestrzenny Dolby Atmos® i MultiBeam™ pozwala zanurzyć 
się w dźwięku przestrzennym 3D o kinowej jakości i usłyszeć niezwykłe 
efekty dźwiękowe z każdego miejsca w pokoju, bez konieczności stoso-
wania dodatkowych głośników surround. Dzięki łącznej mocy wyjściowej 
590 W głośnik JBL Bar 500 przekształca filmy, muzykę i gry w fascynujące 
doznania dźwiękowe. Porywający, precyzyjny bas z potężnego 10-calowego 
bezprzewodowego subwoofera wprowadza akcję do filmów i emocje do 
muzyki z wykorzystaniem 10” bezprzewodowego głośnika niskotonowego.

W obu powyższych modelach technologia PureVoice wykorzystuje uni-
kalny algorytm do optymalizacji czystości głosu, dzięki czemu widzowi 
nie umknie żadne słowo dialogu, nawet gdy efekty przestrzenne osiągają 
swoje maksimum. HDMI eARC z funkcją 4K Dolby Vision Passthrough 
pozwala cieszyć się nieskompresowanym dźwiękiem przestrzennym Dolby 
Atmos za pośrednictwem jednego kabla HDMI, dzięki złączu HDMI eARC. 
Złącze wejściowe HDMI zapewnia także jakość wideo 4K ze zgodnego 
odtwarzacza wideo lub konsoli do gier.
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Aplikacja JBL One pozwala dostosować 
korektor i sterować wszystkimi zgodnymi 
głośnikami z jednego wygodnego miejsca. 
Aplikacja umożliwia łatwą konfigurację 
każdego soundbara, personalizację usta-
wień i przeglądanie zintegrowanych usług 
muzycznych w celu znalezienia nowego 
ulubionego utworu.

Soundbary współpracują również z gło-
śnikami wyposażonymi w asystenta 
głosowego. Wystarczy połączyć JBL 
Bar 300 z urządzeniem obsługującym 
asystenta głosowego, aby natychmiast 
poprosić Alexę, Asystenta Google lub Siri 
o przesłanie strumienia ulubionej muzyki 
do głośnika soundbar.

Sugerowane ceny detaliczne:

JBL Bar 300 => 1899 zł

JBL Bar 500 => 3099 zł 
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Apple Music Classical 
potwierdzone?

Czytaj dalej....

Apple S8 to ten sam 
procesor, co S6 i S7

Czytaj dalej....

Nowy iPhone 14 Pro – ile dni 
trzeba na niego zarabiać?

Czytaj dalej....
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Apple Pay Later 
prawdopodobnie opóźni 
się do wiosny 2023 r.

Czytaj dalej....

Apple Watch Ultra 
wytrzyma bardzo wiele

Czytaj dalej....

Integracja e-bike Bosch 
Smart System z Apple 
Watch

Czytaj dalej....
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Mikrofon Logitech 
Blue Sona XLR oraz 
oświetlenie Log-
itech Litra Beam – 
nowe produkty dla 
streamerów

Czytaj dalej....

Nowy kampus Apple 
w londyńskiej elektrowni 
Battersea zostanie otwarty 
na początku 2023 r.

Czytaj dalej....

Apple Watch Ultra 
rozebrany przez iFixit

Czytaj dalej....
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Pojemności baterii 
w iPhone’ach 14

Czytaj dalej....

iPhone 14 Pro Max 
rozebrany przez iFixit

Czytaj dalej....

Alpine integruje usługę 
Tidal w urządzeniach Car 
Audio

Czytaj dalej....
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Apple wycofało ze 
sprzedaży magnetyczną 
stację ładującą dla Apple 
Watch

Czytaj dalej....

AFC Richmond Teda Lasso 
będzie dostępne w grze 
FIFA 23

Czytaj dalej....

Pierwsze testy 
wytrzymałości iPhone’ów 14 
oraz Crash Detection

Czytaj dalej....
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Samsung Galaxy Tab 
Active4 Pro – tablet  
o wytrzymałości klasy 
militarnej

Czytaj dalej....

Oficjalny start Voice 
House Club

Czytaj dalej....

Złącze Lightning w iPhonie 
14 Pro nadal ograniczone 
do prędkości USB 2.0

Czytaj dalej....
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RE705X to najmocniejszy range exten-
der w portfolio firmy. Obsługa Wi-Fi 6 
i dwie zewnętrzne anteny zapewniają 
bezproblemowe korzystanie z sieci nawet 
w większych mieszkaniach i domach 
jednorodzinnych.

Urządzenie likwiduje martwe strefy Wi-Fi 
w domu dzięki czemu wszystkie urzą-
dzenia mają płynne połączenie z siecią. 
Wyższą wydajność i pojemność sieci 
zapewnia standard Wi-Fi 6 (802.11ax). 
Dodatkowo standard ten zwiększa pojem-
ność sieci sprawia, że opóźnienia są niższe 
– w porównaniu do podobnych urządzeń 
pracujących w standardach 802.11ac czy 
802.11n. Bezproblemową współpracę 
ze wszystkimi routerami i access poin-
tami dostępnymi na rynku gwarantuje 
wsteczna kompatybilność RE705X.

Produkt pozwala w jednym czasie bez 
problemów i lagów grać online, stremować 

TP-Link RE705X 
– mocny wzmacniacz 
sygnału Wi-Fi 6 z 
zewnętrznymi antenami
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video w rozdzielczości 4K czy pobierać bardzo duże ilości danych. 
Wszystkie te obciążające sieć operacje możemy wykonywać jedno-
cześnie dzięki przepustowości do 3000 Mb/s w dwóch pasmach (do 
574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz). Urządzenie 
wyposażono również w funkcję TWT (Target Wake Time), która pozwala 
oszczędzić baterię w podłączonych do sieci urządzeniach mobilnych 
i smart. Ponadto RE705X oferuje Beamforming, czyli technologię kształ-
towania wiązki, OFDMA, która umożliwia transmisję dużej ilości pakietów 
danych do wielu urządzeń jednocześnie, a także funkcję HE160 (obsługa 
kanałów o szerokości 160Mhz).

Tworzenie sieci Mesh w prosty sposób bez konieczności wymiany urzą-
dzeń sieciowych zapewnia technologia TP-Link OneMesh™. Wystarczy 
podłączyć wzmacniacz do routera OneMesh™, by uzyskać jedną nazwę 
sieci oraz automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami dostę-
powymi w czasie przemieszczania się po domu. Technologia OneMesh™ 
gwarantuje także stabilną transmisję danych w całym domu bez spad-
ków prędkości. Pełna lista produktów TP-Link ze wsparciem dla One-
Mesh™ znajduje się tutaj. 

Urządzenia niewyposażone w kartę Wi-Fi takie jak np. starsze telewizory 
smart, konsole czy komputery stacjonarne podłączymy wbudowanym 
we wzmacniacz gigabitowym portem. RE705X może pracować również 
jako Access Point Wi-Fi 6.

Urządzenie likwiduje martwe strefy Wi-Fi w domu dzięki czemu 

wszystkie urządzenia mają płynne połączenie z siecią. Wyż-

szą wydajność i pojemność sieci zapewnia standard Wi-Fi 6 

(802.11ax). Dodatkowo standard ten zwiększa pojemność sieci 

sprawia, że opóźnienia są niższe – w porównaniu do podobnych 

urządzeń pracujących w standardach 802.11ac czy 802.11n. 
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Bardzo intuicyjnej konfiguracji można dokonać na trzy sposoby: za 
pomocą WPS, interfejsu przeglądarkowego czy przez aplikację mobilną. 
Użytkownik może także monitorować stan wzmacniacza, kontrolować 
jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia korzystając z aplikacji TP-Link 
Tether (dostępnej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS 
lub Android). 

Więcej informacji na temat RE705X dostępnych jest na stronie 
internetowej. 

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie około 400zł. Produkt 
objęto 36-miesięczną gwarancją.
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Ekosystem Philips Hue 
zyskał nowe żarówki 
Lightguide

Czytaj dalej....

Rośnie uzależnienie dzieci 
od smartfonów – ponad 1/4 
używa telefonu do 5 godzin 
dziennie!

Czytaj dalej....

Dynamic Island może 
pojawić się we wszystkich 
modelach iPhone’a 15

Czytaj dalej....
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Wyznaczanie ekologicznych 
tras w Mapach Google już  
w Polsce

Czytaj dalej....

Amazon Kindle 11 i Kindle 
Kids – (naj)bardziej 
kompaktowy czytnik 
e-booków

Czytaj dalej....

iOS 16 doda funkcję „Clean 
Energy Charging” jeszcze 
w tym roku

Czytaj dalej....
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Łączność satelitarna 
w iPhone’a 14 jeszcze 
w tym roku poza USA

Czytaj dalej....

Yale i Somfy łączą siły – 
inteligentne zamki Yale 
zintegrowane z aplikacją 
Somfy TaHoma

Czytaj dalej....

Elon Musk rozmawia   
z Apple o partnerstwie

Czytaj dalej....
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Internet mobilny w Polsce, który 
operator jest najszybszy? Aktualne 
dane (sierpień 2022)

Czytaj dalej....

Słone jezioro Salton Sea 
– szansa na najbardziej 
ekologiczny lit świata

Czytaj dalej....

„Dynamic Island”   
w iPadach Pro?

Czytaj dalej....
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16 milionów
kolorów

Ściemniacz Dopasowanie do 
rytmu muzyki

Harmonogram 
i timer

Kontrola
głosem

Łatwy montaż 
na taśmę 3M

Możliwość 
docinania

Wytrzymała 
powłoka PU

www.tp-link.com.pl

Pokoloruj swój dom 
z TP-Link Tapo!

Wielokolorowa smart taśma LED 
Wypełnij swoje wnętrza i ogród kolorowym światłem. 
Do wyboru masz ponad 16 milionów kolorów i oddzielne strefy barw 
w ramach jednego paska LED. Ulubione oświetlenie możesz zapisać 
jako sceny oraz dodać je do harmonogramu.

Tapo L930-5

http://tp-link.com.pl


Audi postanowiło spróbować przekonać mnie do tego, że elektrykiem da 
się podróżować po Europie. Już dzisiaj. Do dyspozycji była pełna gama ich 
w pełni elektryfikowanych modeli, czyli duży SUV, który nazywa się po prostu 
e-tron, niezwykle sportowy e-tron GT (w odmianach 500+ i 600+ koni) oraz 
Q4 e-tron 50 quattro Sportback, których zadaniem było dostarczyć nas 
z Monachium do Rzymu, przez góry, doliny, przełęcze, autostrady i drogami 
kategorii „poza skalą”. Misja zakończyła się sukcesem, ale nie bez przygód.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Podróżowanie e-tronami po Europie  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Podróże

Podróżowanie e-tronami 
po Europie
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Wybrałem oczywiście jeden z najlepszych driver’s cars na rynku, czyli Audi 
e-tron GT. Wcześniej miałem okazję już podróżować modelem RS, który 
kierowcy daje do dyspozycji ponad 600 KM, więc tym razem stanęło na 
modelu GT quattro, który ma zaledwie 523 KM. Koncepcja tego sedana 
(chociaż bliżej mu do 2 + 2) jest prosta (i bazuje na świetnym Porsche 
Taycanie) – dwa silniki, skrzynia biegów z dwoma biegami, czworo drzwi, 
i walce zamiast opon. To wszystko daje nie tylko rewelacyjne i pewne pro-
wadzenie, ale jednocześnie zapewnia zasięg w rejonie 380–420 km, zależ-
nie od stylu jazdy.

Dokładnie 400 lat wcześniej, co do dnia, w tę trasę wyruszył Marcin Kazi-
mierz Sarbiewski, o którym więcej przeczytacie w moim długim wątku na 
Twitterze. W dużym skrócie: nasza podróż samochodowa rozpoczęła się 
w Monachium, skąd przebiliśmy się do Innsbrucka i zatrzymaliśmy się przy 
Ionity w miejscowości obok – Hall in Tirol (196 km). Tam mieliśmy chwilę 
na napojenie się w korycie i po niedługim postoju ruszyliśmy przełęczą 
Brenner do klasztoru w Varnie (86 km). Tutaj ładowania nie było i po zwie-
dzaniu miejsca odpoczynku Sarbiewskiego ruszyliśmy do Bolzano (44 km), 
gdzie spędziliśmy noc pod kołdrami, a auta pod napięciem. Następnego 
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dnia, dosyć okrężną drogą przez góry, dostaliśmy się do Trento, gdzie cze-
kał na nas Ionity (256 km). Po naładowaniu się do pełna odbyliśmy podróż 
do San Pietro in Cariano obok miasta Verona (86 km), gdzie poszliśmy spać. 
Trzeci dzień rozpoczęliśmy wycieczką do Mantui (54 km), gdzie podziwia-
liśmy kolejne miejsca postoju Sarbiewskiego i niedługo potem ruszyliśmy 
do Ionity w Carpi (52 km), a potem dalej nieopodal Florencji, do małego 
miasteczka położonego w górach. Po drodze zawitaliśmy na stacji ładowa-
nia Enel X (139 km), zatrzymaliśmy się jeszcze na posiłek (58 km) i dotarli-
śmy do noclegu (15 km). Czwartek dnia ruszyliśmy do niesamowitej Sieny 
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(56 km), potem do Pienzy (56 km), aż do Ionity w Foiano della Chiana (29 
km). Potem pozostała już ostatnia prosta do Rzymu (183 km).

Przepraszam za poprzedni nudny akapit, ale istotne są dystanse, które 
pokonywaliśmy i tempo podróży. Jak widać, na prawie 1200 km potrzebo-
waliśmy 4 dni, czyli średnio po 300 km dziennie. To nie jest dużo, a tempo 
było iście wakacyjne, głównie przez wszystkie postoje, aby posłuchać 
opowiadań na temat podróży Marcina Kazimierza Sarbiewskiego. W takiej 
sytuacji wszystkie auta spisywały się znakomicie, a największy zapas 
zawsze pozostawał w Q4. Chciałbym jednak zaznaczyć, że jechaliśmy przez 
wysokie góry oraz autostradami i w żadnym momencie nie oszczędzaliśmy 
prądu. Na tych ostatnich tempomaty były ustawione na 130 km/h, chociaż 
niektórzy, gdy zostali w tyle, ewidentnie doganiali resztę, jadąc szybciej.

Najciekawszy widok na ekranie nawigacji to liczne ikony stacji ładowania, 
oznaczane albo liczbowo: 11 lub 22, albo skrótem HPC. Tych, szczególnie 
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w górach w Austrii i Włoszech, było dosłowne 
zatrzęsienie. Ionity, na których staraliśmy się 
ładować, było oczywiście mniej, ale wielo-
krotnie więcej niż w Polsce.

Raz podczas całej wycieczki, na stacji jednej 
ze stacji Ionity, położonej przy ulicy Enzo 
Ferrari, mieliśmy niespodziankę. Wszystkie 
cztery słupki Ionity funkcjonowały prawi-
dłowo, ale nie tylko my się ładowaliśmy, 
a kolejne cztery słupki Enel X (jakaś włoska 
marka ładowarek, jak nasz GreenWay) były 
nieczynne. To spowodowało półgodzinne 
opóźnienie i oberwało się dziewczynom, 
które tego dnia wybrały Q4, bo dojechały 
ostatnie i musiały czekać w kolejce.

Pomimo pokonywania dystansu zaledwie 300 
km dziennie sporo zwiedzaliśmy, więc dodat-
kowo spostrzegłem, że iPhone doliczył mi 
dodatkowe 10 km dziennie pieszo. Nie było 
więc wiele obijania się, a harmonogram był 
napięty. Bez zwiedzania oczywiście można 
odbyć taką podróż, ale trzeba pamiętać, że co 
mniej więcej 300 km należy zatrzymać się na 
30–40 minut, aby się doładować. To wszystko 
też trzeba zawczasu zaplanować w A Better 
Route Planner lub innej nawigacji, jeśli samo-
chód nie ma własnej (Audi taką mają, łącznie 
z planowaniem postojów na ładowanie). Pole-
cam też zrobić sobie listę zastępczą, jakby coś 
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przypadkiem nie działało i opcjonalnie doli-
czyć 30–60 minut na nieplanowane kolejki.

Wszędzie się mówi o tym, że i tak się zatrzy-
mujemy co 1–2 godziny na postój, a na tan-
kowaniu schodzi nam więcej, niż nam się 
wydaje. Nie rozumiem za bardzo tej argu-
mentacji, bo sam prywatnie podróżuję zgoła 
inaczej. Postoje robimy wtedy, kiedy chcemy 
siku i rzadko jemy coś przy autostradach 
– zabieramy wtedy własny prowiant czy 
przekąski. Na odcinkach pozaautostrado-
wych częściej można znaleźć dobre punkty 
gastronomiczne, więc jeden postój dziennie 
na 30–40 minut jest zazwyczaj w planach. 
Nie zmienia to jednak faktu, że 1000–1300 
km, np. z Paryża do Wrocławia, robiłem 
w ciągu jednego dnia. Przy zasięgach 
1000–1200 km na jednym baku traciliśmy 
też mniej czasu na tankowanie, a podróże 
niemieckimi autostradami na odcinkach bez 
ograniczeń często oznaczały prędkość prze-
lotową w rejonie 180–200 km/h. Przy takich 
prędkościach samochodom elektrycznym 
bardzo szybko kończy się prąd. Tak, byłem 
wtedy młodszy i potem padałem ze zmę-
czenia, ale było to możliwe. Nie sądzę, aby 
elektrykiem mi się to udało.

Jednocześnie muszę zaznaczyć, że nie miał-
bym żadnych oporów, aby samochodem 
elektrycznym wyruszyć w daleką podróż. 
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Takowa wymaga po prostu zmiany podej-
ścia i wolniejszego tempa, a być może 
nawet noclegu po drodze. No i większej 
uwagi przy planowaniu całości, co dla nie-
których może być nagrodą samą w sobie. 
Wystarczy wplątać w całość zwiedzanie 
ciekawych miejsc na trasie do miejsca 
docelowego, aby sobie taką podróż lepiej 
uzasadnić i milej ją spędzić.

Niestety, to wszystko jest trudniejsze do 
realizacji w Polsce ze względu na ogromne 
braki w naszej infrastrukturze ładowania. 
Europa pod tym względem jest lata przed 
nami i obawiam się, że prędko jej nie 
dogonimy. Co gorsze, musimy się często 
u nas godzić na kompromisy w postaci 
maksymalnej mocy ładowania 40, 50 czy 
od święta 100 lub 150 kW, gdzie tam 150+ 
jest standardem. Jednak jak już wydosta-
niecie się z kraju, to powinno być z górki, 
nawet jeśli pojedziecie w Alpy.
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Na postojach na ładowanie z ogromnym 
zaciekawieniem obserwowaliśmy pręd-
kość i czas ładowania poszczególnych 
modeli Audi. Niewiarygodne wydaje się, 
że e-tron GT i e-tron (SUV), które mają 
porównywalne pojemnościowo battery 
packi, ale skrajnie różne prędkości łado-
wania, naładują się w zbliżonym czasie. 
A jeszcze większym absurdem byłaby 
sytuacja, w której e-tron naładowałby 
się szybciej niż GT. No i oczywiście to się 
stało. Gwoli wyjaśnienia e-tron GT przyj-
muje maksymalnie 270 kW, a ja na słupku 
zobaczyłem 261 kW. Ta liczba utrzymywała 
się długo, bo od ok. 30% do rejonu 50%, 
a przynajmniej tyle widziałem, bo wtedy 
poszedłem do sklepu obok po coś do 
picia. Duży gabarytowo e-tron tymczasem 
przyjmuje maksymalnie 150 kW, ale potrafi 
tę wartość utrzymywać bardzo długo – ma 
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niesamowicie płaską krzywą ładowania. Prawdopodobnie przez wysokie 
temperatury w północnych Włoszech (ponad 30° C w cieniu), gdy ładowa-
liśmy się w środku dnia na pełnym słońcu, e-tron przegonił e-trona GT do 
100% (ładowaliśmy się akurat do pełna na jeden z dłuższych odcinków) 
o dobre 10–15 minut i to pomimo że GT miał o ponad 20-procentową prze-
wagę w początkowej fazie. Spodziewam się, że albo chłodzony przewód 
Ionity się przegrzał, albo e-tron GT potrzebował chwili, aby się schłodzić. 
Wpływ na całość mógł mieć też słupek, do którego byliśmy podłączeni, bo 
jednego dnia, jeden z pozostałych e-tronów GT nie przyjmował więcej niż 
200 kW, podczas gdy nasz śmiało siorbał sobie 250. Tak czy siak, bawimy 
się tutaj chemią, więc nic nie jest zero-jedynkowe – czasami będzie szyb-
ciej, czasami wolniej i należy się z tym pogodzić.
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Audi nie musiało mnie przekonywać, że da 
się podróżować elektrykiem. W cywilizo-
wanych krajach nawet da się podróżować 
bardzo komfortowo, ale nadal uważam, że 
jeśli ktoś chce zrobić jakiś hardcore’owy 
przejazd, typu Paryż–Warszawa w jeden 
dzień, to w elektryku będzie cierpiał. 
Jestem nawet gotowy podjąć to wyzwa-
nie – Audi RS e-tron GT vs. Audi R8. Mogę 
się poświęcić i pojechać R8, jakby co. 
W przypadku krótszych podróży powinny 
być mniejsze problemy, ale należy trochę 
zmienić mentalne podejście albo ewentu-
alnie traktować samą podróż jako okazję 
do zwiedzania.
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IFA is Back! Wróciły największe w Europie targi elektroniki użytkowej. 
Impreza mająca swoje korzenie jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku 
trwa w Berlinie. Przed targami było wiele znaków zapytania, wystarczyło 
jednak tylko wejść na hale targowe, by rozwiać wszystkie wątpliwości. 
Z targów IFA 2022 zapamiętam 3 rzeczy – winiarki, duże telewizory oraz 
SmartHome. 

IFA is Back!

IFA is Back!  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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IFA 2022 – jest i cieszy oczy 
Tegoroczne targi CES 2022 w Las Vegas były wręcz skandaliczne. Z dużych 
graczy tylko Samsung przywitał gości z pompą, na czym zyskał spory han-
dicap, łącznie z szumem medialnym towarzyszącym premierze projektora 
The Freestyle. Wcześniej, w 2020 roku organizatorzy IFA też z całych sił 
próbowali zorganizować targi w pandemicznej atmosferze i zakończyło 
się to kompletną klapą. Dlatego do Berlina po raz pierwszy od 2019 roku 
jechałem pełen obaw. Te szybko jednak zostały rozwiane. Owszem, na 
targach były luki w halach, największym nieobecnym był Philips (w każdej 
odsłonie od TV, przez żarówki Hue, na małym AGD kończąc) oraz Sony. 
Te firmy zawsze miały całe hale targowe dla siebie, a teraz próbowano tę 
nieobecność ukryć. Widać było, że alejki na halach są szersze i już w dniu 
otwarcia pozwolono uczestniczyć w imprezie uczniom i wszelkim gościom, 
a nie tylko klientom biznesowym i mediom. 

Trzeba pamiętać, że IFA nie jest tylko wydarzeniem branżowym, to praw-
dziwy technologiczny show, na który zjeżdżają się także pasjonaci techno-
logii z całych Niemiec, a nawet Europy, aby w jednym miejscu posmakować 
najnowszych gadżetów, a przy okazji bawić się jak na festynie. Jednocześnie 
oczywiście w tle toczy się biznesowa gra, rozmowy z kupcami, kontrahen-
tami, prezentowanie przyszłych line-upów w przestrzeniach niedostępnych 
dla postronnych czy po prostu zwykła biznesowa kurtuazja. Oczywiście 
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dziennikarze standardowo zostali przywi-
tani wielkim placem budowy, ale ten har-
monogram targów od lat się nie zmienia 
i raczej nie zmieni.

Technologiczni giganci ogólnie nie zawie-
dli. Były pompatyczne stoiska koreańskich 
gigantów, był cały przegląd rynkowych 
nowinek od dużych i małych graczy, nie 
zabrakło polskich wystawców, drobnicy. 
Generalnie na targach IFA każdy jest w sta-
nie znaleźć coś dla siebie i tylko malkon-
tenci wyjdą stamtąd zawiedzeni. Trzeba po 
prostu pamiętać, że jesteśmy otoczeni tymi 
nowinkami i w 2022 roku, w dobie maso-
wych hands-onów na YouTube, szybkiej 
dostępności nowości w sklepach, trudno 
o taki wow factor na punkcie jakiegoś 
jednego produktu. Dla mnie jako dzienni-
karza targi są istotnym elementem pracy, 
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pojedyncze prezentacje producentów nie dają 
takiego oglądu rynku jak te imprezy. Tu mamy 
często natychmiastowe porównanie oferty, 
wizji itd. Dlatego targi będą trwać, ale też będą 
się w znaczący sposób zmieniać. Różne grono 
wystawców będzie wystawiać się na tych 
imprezach z różnych pobudek. Koszty targów 
są ogromne, ale też nie wszystkie działania 
wprost muszą wynikać z Excela i czystej kalku-
lacji, a o tym wielu menadżerów zapomina.

Główny trend targów IFA 2022? 
Winiarki 
To zabawne, ale prawdziwe. Chłodziarki na 
wino to produkt, który był wyeksponowany 
jak nigdy dotąd u każdego producenta sprzę-
tów AGD. Ewidentnie widać, że popyt na te 
produkty rośnie, a producenci chcą go jeszcze 
bardziej nakręcić. Wydaje mi się to też nieco 
pokłosiem aktualnej sytuacji gospodarczej, 
gdzie po prostu do jakichkolwiek decyzji zaku-
powych skłonne są osoby z zasobniejszym 
portfelem i można obok lodówki zapropo-
nować im dodatkowy sprzęt AGD. Winiarki 
odmieniane były na wszelkie sposoby. Te 
zintegrowane z lodówkami, duże – do pełnej 
zabudowy, mniejsze – podblatowe, a nawet 
bardzo wąskie. Do tej pory chłodziarki na wino 
były produktem specjalistycznym, niszowym, 
a na IFA 2022 pojawiały się wszędzie, w dużych 
ilościach i nie zdziwmy się, gdy nasi znajomi 
urządzać będą swoje mieszkanie, w którym 
znajdzie się w kuchni choćby mała winiarenka. 
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To kolejny, obok szuflady grzewczej czy oczyszczaczy powietrza i odkurzaczy 
zrobotyzowanych i pionowych, produkt dochodzący do dobrze nam znanej 
gamy sprzętów AGD w naszych domach. 

Duże telewizory cieszą oczy
TCL wprowadził już do sprzedaży swój 98-calowy model C735 w rewelacyj-
nej jak na ten rozmiar cenie. Przedstawiciele firmy z fabryką w Polsce nie 
mogą się pochwalić liczbami, ale sprzedaż tego gigantycznego telewizora 
przekracza oczekiwania zarówno na naszym rynku, jak i pozostałych. TCL 
będzie miał też swój 98-calowy ekran mini LED z flagowej serii C935. Jednak 
jak szeroko będzie on dystrybuowany, to jeszcze zagadka. Tu jednak cena 
nie może być już tak niska, wszak to ponad 2000 stref podświetlania. Bez 
szerszej komunikacji 98” ekran Neo QLED 4K zaprezentował też Samsung, 
więc podobnie jak w zeszłym roku należy spodziewać się takiego telewizora 
w wąskiej sprzedaży w wysokiej cenie. 

Jednak wysokie ceny to domena gigantycznego telewizora OLED LG G2 
w wariancie 97-calowym. Z racji tego, że na CES w Las Vegas LG prezentowało 
dosłownie paździerz (tj. paździerzową podłogę), dopiero teraz można było ten 
telewizor zobaczyć na żywo i się nim zachwycić. Podobnie jak wyginanym, 
gamingowym monitorem/telewizorem LG FLEX czy wyświetlaczami micro LED. 
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Dużym zaskoczeniem IFA 2022 była pre-
zentacja telewizorów micro LED Samsunga 
w rozmiarach od 76-cali wzwyż. Nigdy dotąd 
nie można było podejść tak blisko takiego 
ekranu, nigdy dotąd nie było tak małych 
ekranów w pełnej telewizorowej krasie. 
Na razie jednak mówimy o niebotycznych 
kwotach za telewizor. Wariant 110-calowy to 
wydatek ponad 600 tysięcy złotych. To pieśń 
przyszłości, jednak daleka od umasowienia. 

Po targach IFA 2022 pewne jest jednak, 
że telewizory dalej będą rosły, dziś osoby, 
które jeszcze parę lat temu kupiłyby 65 cali, 
obecnie decydują się na 85 cali, a posiadacze 
85-calowców mają ochotę na więcej. Jedno-
cześnie producenci przestali się odwracać 
od małych calarzy i są w stanie w segmencie 
40–55 cali również zaproponować ciekawe, 
dobre jakościowo modele.

To już czas na SmartHome
Uważam, że jesteśmy dopiero w przeded-
niu rewolucji SmartHome. Tak, w iMagazine 
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od lat piszemy o inteligentnym domu, użytkujemy kolejne gadżety. Nato-
miast prawdziwy boom wybuchnie za dwa–trzy lata, kiedy cały ten rynek 
już się ułoży, a ceny wielu sprzętów będą naprawdę na tyle przystępne, że 
nie będzie opłacać się brać wariantu niepodłączonego do sieci. Dokładnie 
to było widać na targach IFA w Berlinie. Coraz więcej rozwiązań smart, coraz 
szerzej dostępne, coraz lepiej zintegrowane z pozostałymi. Te ekosystemy 
zaczynają być bardzo rozbudowane, ale też wzajemnie się przenikać. I to jest 
doskonała informacja.

IFA 2022: Show must go on 
IFA 2022 już za mną. Berlin to wyjątkowy punkt na mapie świata z różnych 
powodów, ważne, że wrócił także na technologiczną mapę. Postpandemiczny 
obraz świata pokazuje, że niektóre rzeczy muszą być stałe, są nieodzownym 
elementem historii danego rynku. Targi IFA mają wyrobioną markę i będą 
trwać w najlepsze. Mniejsze imprezy branżowe z pewnością będą mieć z tym 
problem po pandemii. Wracają targi. Może też wracać pewne uczucie niedo-
sytu, zarówno z prezentacji targowych, jak i zapewne wkrótce z prezentacji 
Apple – w dobie ciągłej ewolucji, w dobie masowego rynku i krótkich cykli 
życia produktu trudno jest o efekty wow, zaskoczenie, jakieś wyjątkowe prze-
łomy. A jednocześnie na targach IFA nie zabrakło ekranów przyszłości, tren-
dów na kolejne lata itd.
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W tym numerze iMagazine na pewno będzie sporo informacji 
o nowych iPhone’ach 14 Pro. Do tej pory co roku zmieniałem 
iPhone'y na coraz nowsze, ale w tym roku robię wyjątek! Otóż 
właśnie przesiadłem się z zeszłorocznego iPhone’a 13 Pro na… 
zeszłorocznego iPhone'a 13 Mini. Dlaczego?  

W wyborze sprzętu najważniejsza jest 
frajda z używania – dlatego przesiadam się 
na ostatniego „Miniasa”!

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

W wyborze sprzętu najważniejsza jest frajda z używania – dlatego przesiadam się na ostatniego „Miniasa”!  |  Michał ŚliwińskiProductivity
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Bo używając „Miniasa”, mam po prostu dużo większą frajdę, niż korzysta-
jąc z większych modeli. Na tyle dużą, że świadomie wybrałem nie to, co 
najnowsze, ale to, co najfajniejsze. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak do tego 
doszło i dlaczego chcę Cię namówić do zastanowienia się nad istotą frajdy 
w Twoim życiu prywatnym i zawodowym, czytaj dalej!

Jak „Minias” wrócił do moich rąk po roku!
W wydaniu iMagazine z listopada 2020 pisałem już o tym, jak z iPhone'a 11 
Pro przesiadłem się na iPhone'a 12 Mini. Wtedy cieszyłem się, że moje małe 
dłonie mają wreszcie telefon, którego będę mógł używać… jedną ręką. Mini 
był świetny – mały, poręczny, do tego naprawdę szybki i wygodny w obsłu-
dze. I tak lekki, że czasami nie byłem pewien, czy mam go w kieszeni!

Jednak po roku z iPhone’em Mini zdecydowałem się na iPhone'a 13 Pro, ponie-
waż bardzo chciałem wypróbować nowy ekran 120 Hz ProMotion oraz wrócić 
do lepszego aparatu z zoomem ×3. Poświęciłem poręczność dla nowych i lep-
szych funkcji. Jednak przez cały rok pracy na iPhonie Pro nie mogłem się do 
jego rozmiaru i wagi przekonać. Był dla mnie za ciężki i za duży.

Kiedy w lipcu tego roku po raz kolejny odwiedziłem sklep ze sprzętem 
Apple i wziąłem iPhone'a 13 Mini do ręki, znowu zacząłem za nim tęsknić. 
Ten rozmiar, ta lekkość, ta frajda z trzymania go w ręce… I miałem dobrą 
wymówkę: testowanie iOS 16. Dzięki temu mój główny numer miałem na 
iPhonie 13 Pro z iOS 15, a drugi – na iPhonie 13 Mini z iOS 16. Miałem ide-
alną okazję, aby te dwa telefony dokładnie porównać.

Werdykt był jednoznaczny. Kiedy wychodziłem z domu i miałem wziąć 
tylko jeden telefon, zawsze wolałem chwycić ten mniejszy. Za każdym 
razem, gdy potrzebowałem coś sprawdzić na „Miniasie” i trzymałem go 
w ręce, pojawiał mi się „banan” na twarzy. I zdumienie, że ten malutki 

Myślę, że pozycjonowanie iPhone'a Mini jako tańszego 

iPhone'a było błędem ze strony Apple. Dlatego że Mini jest 

specyficznym telefonem dla jeszcze bardziej specyficznego klienta!
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i lekki telefon potrafi praktycznie to samo, co ten ciężki Pro. Jak to 
w ogóle jest możliwe?

Ostatni Mini od Apple!
Już w wakacje słyszałem plotki, że nowa linia iPhone'ów 14 nie będzie 
miała wersji Mini. Chyba słusznie, bo ludzie z jakiegoś powodu wolą mieć 
ogromne telefony. Stąd zwrot w zupełnie przeciwnym kierunku – iPho-
ne'a 14 Plus.

Wiedząc, że nowego Mini nie będzie, oglądałem nowy Apple Event, nie 
mając pojęcia, czy będę koniecznie chciał najnowsze funkcje, czy jednak 
przerzucę się na „Miniasa”?

Czego mi w nim brakuje?
Myślę, że pozycjonowanie iPhone'a Mini jako tań-
szego iPhone'a było błędem ze strony Apple. Dla-
tego że Mini jest specyficznym telefonem dla jeszcze 
bardziej specyficznego klienta!

Ja tak naprawdę bym chciał iPhone'a 14 Pro Mini. 
Chciałbym ekran 120 Hz Always-On. Chciałbym 
Dynamic Island. I chciałbym lepsze aparaty. I to 
wszystko w małym opakowaniu. I byłbym gotowy 
za to zapłacić. Ale pewnie się nie da tego wszyst-
kiego upchać w tak małym urządzeniu, które do 
tego trzymałoby jeszcze cały dzień na baterii. Dla-
tego został iPhone Mini.

Z nowości od Apple najbardziej jestem ciekawy tej „wyspy”, bo jestem 
pod niesamowitym wrażeniem połączenia hardware'u z sotware’em. To 
jest szach mat w wykonaniu Apple, żeby z wycięcia na kamery i czuj-
ników zrobić wartość dodaną. Niesamowite! Pozostałe rzeczy mają dla 
mnie dużo mniejsze znaczenie. Ekran 60 Hz jest OK, aparaty i tak są 
świetne. Po prostu uznałem, że inne rzeczy w iPhonie 13 Mini są w zupeł-
ności wystarczające.

A frajda z używania „Miniasa” znacznie je rekompensuje!

Kiedy w lipcu tego roku po 

raz kolejny odwiedziłem 

sklep ze sprzętem Apple 

i wziąłem iPhone'a 13 Mini 

do ręki, znowu zacząłem za 

nim tęsknić. Ten rozmiar, 

ta lekkość, ta frajda z trzy-

mania go w ręce…
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Dlaczego frajda jest dla mnie istotnym 
czynnikiem?
Ponieważ frajda czyni mnie bardziej produktywnym.

Kiedy coś sprawia mi frajdę, chce mi się to robić. Chce mi się pracować. 
Chce mi się działać. Frajda mnie motywuje! Takie samo uczucie frajdy mia-
łem, kiedy pierwszy raz kupiłem MacBooka Air po latach używania plasti-
kowego i brzydkiego ThinkPada.

Z taką samą frajdą przesiadłem się na iPada i teraz piszę te słowa, używając 
Magic Keyboard podłączonej do iPada Pro 13". Wiele osób myśli, że ja pra-
cuję na iPadzie na siłę i chcę komuś coś udowodnić. Że ja nie widzę tych 
ograniczeń iPada względem nieograniczonych możliwości Maca.

Jest dokładnie odwrotnie. Zdaję sobie sprawę w tych ograniczeń i przyj-
muję je z dobrodziejstwem inwentarza, bo praca na iPadzie sprawia mi 
taką radość i tak bardzo mnie motywuje, że kompensuje niektóre niedo-
ciągnięcia iPadOS.

Frajda jest nieoceniona w codziennej pracy.

Tak samo podchodzę do mojego przejścia na iPhone'a 13 Mini. Fakt, nie ma 
pewnych funkcji, nie ma najlepszego aparatu na rynku, ale trzymanie go 
w ręku i praca na nim sprawia mi frajdę. To jest sprzęt, którego używam 
wiele godzin dziennie i aż nie mogę uwierzyć, jaką różnicę robi mi fakt, że 
jest lżejszy i poręczniejszy niż iPhone z linii Pro.

Kiedy coś sprawia mi frajdę, chce mi się to robić. Chce mi się pra-

cować. Chce mi się działać. Frajda mnie motywuje! Takie samo 

uczucie frajdy miałem, kiedy pierwszy raz kupiłem MacBooka Air 

po latach używania plastikowego i brzydkiego ThinkPada.
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Frajda, a nie tylko funkcje!
Jako fani technologii podziwiamy nowe funkcje. Fascynują nas nowe 
gadżety, niesamowite odkrycia i ulepszenia. Często aż za bardzo. Zapomi-
namy, że te iPhone'y to tak naprawdę nasze narzędzia do codziennej pracy. 
To sprzęty, z którymi wchodzimy w interakcję kilkadziesiąt lub kilkaset razy 
dziennie. Dlatego nie tylko ważne są ich funkcje i możliwości, ale przede 
wszystkim to, jakie wzbudzają w nas odczucia. 

Ten mały iPhone przypomniał mi, dlaczego kiedyś wybrałem pracę na Mac-
Booku Air, a potem przesiadłem się na iPada. Uzmysłowił mi, że ten „banan” 
na twarzy pojawiający się, kiedy trzymam iPhone’a Mini, jest wart odpusz-
czenia pewnych nowych funkcji i pogoni za najnowszym i najlepszym.

P.S. Jak bardzo stawiasz na frajdę w codziennej pracy?
Na koniec tego felietonu przyszła mi do głowy myśl, że jako przedsię-
biorca i założyciel Nozbe muszę nauczyć się sprzedawać tę ideę frajdy 
naszym użytkownikom. Często w komunikacji skupiamy się na funkcjach 
i możliwościach Nozbe, a nie pokazujemy, jaką frajdę może sprawiać praca 
na zadaniach, która prowadzi do znacznie mniejszej liczby niepotrzeb-
nych spotkań i zredukowania liczby maili przychodzących. Jakie to fajne 
uczucie, kiedy sprawy są ogarnięte, dogadane, a stresu nie ma praktycz-
nie wcale. Zadanie domowe dla mnie: muszę nauczyć się pokazywać, jak 
Nozbe może make people feel, czyli jakie przyjemnie odczucia może 
wywoływać. Jaką daje frajdę mnie i jaką może dawać innym.

Czymkolwiek się zajmujesz, zastanów się, ile frajdy i jakie uczucia wywo-
łują w Tobie sprzęty i oprogramowanie, z których korzystasz.

Postaw na frajdę!

 

Ten mały iPhone przypomniał mi, dlaczego kiedyś wybrałem pracę 

na MacBooku Air, a potem przesiadłem się na iPada. Uzmysłowił 

mi, że ten „banan” na twarzy pojawiający się, kiedy trzymam iPho-

ne’a Mini, jest wart odpuszczenia pewnych nowych funkcji i pogoni 

za najnowszym i najlepszym.
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Lifestyle
Columbia PEAKFREAK II Outdry
Buty należą do najważniejszych elementów ekwipunku, bo mogą spra-
wić, że Twoje wędrówki staną się czystą przyjemnością albo najgorszym 
koszmarem. Nowością w kolekcji jesiennej jest model Peakfreak II Outdry 
lub jego wersja z wyższą cholewką – Peakfreak II Mid Outdry. To buty 
trekkingowe wyposażone w innowacyjne technologie, dzięki czemu są 
wszechstronne i niezwykle trwałe. Dzięki zastosowaniu wodoodpornej 
i oddychającej membrany Outdry™ noszenie butów jest przyjemne nawet 
w czasie całodniowej wędrówki. Technologia Adapt Trax™ w podeszwie 
zewnętrznej zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik ŁadaLifestyle
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Samsung The Frame 2022
Nowa edycja wyjątkowego, wręcz kultowego telewizora The Frame 
cechuje się dużo lepszym odwzorowaniem kolorów oraz jeszcze lep-
szym efektem naśladowania obrazów dzięki matowemu ekranowi. 
Dzięki Trybowi Sztuki otworzymy w domu prywatną galerię ze swoimi 
ulubionymi obrazami. Dzięki możliwości wyświetlania reprodukcji spo-
śród zbioru wyselekcjonowanych dzieł sztuki The Frame jest prawdo-
podobnie jedynym telewizorem, który będziemy chcieli oglądać nawet 
wtedy, gdy jest wyłączony.

Więcej na temat The Frame na stronach Samsunga
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Pistolet do masażu mięśni Xiaomi Massage Gun
Moje odkrycie z ostatnich targów IFA – cała kategoria produktów, jaką 
są pistolety do masażu. Gdy coś nas zaczyna boleć, udajemy się do fizjo-
terapeuty, chyba że mamy coś takiego w domu. Poręczne urządzenie 
wielkości wkrętarki albo właśnie… pistoletu, wyposażone w wydajny sil-
nik bezszczotkowy. Takie rozwiązanie daje nam skuteczny masaż. Mamy 
3 tryby prędkości i 3 wymienne głowice. Niezwykle cicha praca, do 5 
godzin na akumulatorze. Ładowanie przez USB typu C.

Cena: 599 PLN
Do kupienia np. w Mi-Store.pl
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Kolekcja dzieł włoskiego pop-artu na jedynej 
wystawie w Polsce
Wystawa „ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art”, to 
około 50 dzieł włoskiego pop-artu, którą można oglądać w Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie. Wystawa potrwa do końca października. To 
projekt promujący włoską sztukę współczesną. Dzieła zaprezentowane 
na warszawskiej wystawie pochodzą z prywatnej kolekcji sztuki współ-
czesnej Fundacji Farmafactoring. Wystawa dedykowana jest wszystkim 
- dorosłym, nastolatkom, a także dzieciom. Wstęp na nią jest wolny, więc 
każdy może czuć się zaproszony. Przez ponad miesiąc można będzie 
obcować z dziełami czołowych artystów z Italii, tworzących w nurcie 
pop-artu – Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, 
Gianfranco Pardi, Mario Schifano i Emilio Tadini.
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Hasselblad X2D 100C
Średnioformatowy aparat cyfrowy Hasselblad X2D 100C to bezlusterko-
wiec nowej generacji, który został zaprojektowany tak, aby wprowadzić 
istotne ulepszenia technologiczne w zakresie jakości obrazu, interfejsu 
użytkownika i szybkości systemu. W nowym, ciemnoszarym korpusie, 
w całości wykonanym z aluminium, znalazł się 100-megapikselowy sen-
sor o wymiarach 43,8 × 32,9 mm. Zupełnie nowa matryca, wykonana 
w technologii CMOS BSI (z tylnym podświetleniem), zapewnia 15 stopni 
zakresu dynamicznego przy 16-bitowym zapisie koloru. W połączeniu 
z unikalną przestrzenią barwną HNCS (Hasselblad Natural Color Solu-
tion) daje to twórcom absolutnie wyjątkowe możliwości uchwycenia 
detali obrazu w światłach i cieniach. Hasselblad X2D 100C to nieosią-
galna w przeszłości twórcza perspektywa.

Cena: 42000 PLN
Więcej informacji na Fotoforma.pl
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Klocki LEGO – kultowe, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. 
Fantastyczne wspomnienie dzieciństwa, marzenie wielu. A dziś dla 
mnie sposób na relaks, odstresowanie się, oderwanie od rzeczywistości, 
ale też coś, co łączy pokolenia i daje wciąż masę radości. W ostatnich 
tygodniach pochłonięty byłem składaniem LEGO Atari, czyli 
legendarnego komputera w wersji „sklockowanej”.

Ikona świata komputerów zrobiona z klocków – LEGO ATARI 2600  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Ikona świata komputerów zrobiona z klocków 

– LEGO ATARI 2600
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Wybór LEGO jako formy rozrywki i odstresowania dla dużych dzieci to nie 
jest najtańszy sposób, ale suma radości jest większa. Zestaw Atari dosko-
nale to udowadnia. Myślę, że warto oceniać decyzję o nabyciu takiego 
kompletu klocków właśnie przez sentyment, kolekcjonerstwo i po pro-
stu fun, jaki daje składanie klocków. Dla wielu nabycie choćby małego 
zestawu może być świetnym sposobem na odreagowanie codziennych 
zmartwień, wymuszeniem zmiany myślenia i skupieniu się na ułożeniu 
zestawu krok po kroku. LEGO dla dorosłych to alternatywa dla puzzli, 
krzyżówek, gier i innych form odpoczynku. Gorąco polecam, a teraz czas 
przejść do tego konkretnego zestawu.

Zestaw Atari powstał z okazji 50-lecia Atari. W pudełku znajdziemy aż 2532 
elementy. Gdy je ułożymy, otrzymamy ikonę gamingu, ale też wzornictwa 
przemysłowego, jaką jest konsola Atari 2600. W wersji klockowej uzupeł-
niona o joystick, szafkę z kartridżami z klasycznymi grami, scenkę rodzajową 
z minifigurką oraz trzy scenki z gier – Asteroids, Adventure oraz Cantipede.

Sam swoją przygodę z komputerami zaczynałem w latach 90. i to od 
Amigi, więc wspomnień z Atari mi brak. Natomiast interesowałem się świa-
tem komputerów, początkami Apple’a, Microsoftu oraz całym rozwojem 
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technologii z ostatniego stulecia, więc Atari nie było mi obce i zdecydowa-
nie uzupełniało te pierwsze chwile z techniką komputerową. Moja Amiga 
była podpięta pod 15-calowy kineskopowy telewizor i korzystałem z joy-
sticka niemal takiego, jak w zestawie Atari od LEGO.

W przypadku LEGO Atari 2600 (Zestaw numer 10306) bardzo podoba mi 
się to, jak LEGO rozwiązało kwestie układania tego całego systemu. Nie 
zaczynamy od budowy konsoli, a od pierwszego kartridża i scenki inspiro-
wanej grą Adventure, później budujemy półkę, a następnie przechodzimy 
do samego komputera. Istotne jest to, że kolejne kartridże i pozostałe 
elementy stanowią właśnie pewien przerywnik, bonus względem budowy 
konsoli. To takie podejście gamingowe, gdzie najpierw mamy prolog, 
a w trakcie pojawiają się różne przerywniki głównego wątku. W przypadku 
układania takiego zestawu jak Atari jest to bardzo istotne. Umówmy się, że 
budowa głównej konstrukcji po pierwsze – jest długa, po drugie – skupia 
się po prostu na bryle urządzenia, więc mamy duże elementy, kilka detali, 
ale wiele rzeczy jest nieco powtarzalnych. Dlatego też te urozmaicenia są 
miłym wtrąceniem i pozwalają wycisnąć więcej, dłużej cieszyć się proce-
sem układania, wprowadzić pewną odmienność i uciekać od schematów.
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Zestaw ten jest jednym z całej serii zestawów adresowanych do doro-
słych fanów LEGO. Od dziecka jestem fanem, od dziecka obserwuję 
rozwój oferty i trudno nie cieszyć się z tego, co obecnie oferuje firma dla 
małych i dużych. Moja córka przechodzi obecnie z Duplo w świat LEGO 
Friends i LEGO Junior z bohaterami Disneya, a sam układam właśnie 
takie fantastyczne zestawy jak ten z LEGO Atari. W przypadku takich 
zestawów dla dorosłych bardzo doceniam paczkowanie poszczególnych 
etapów i sam podział na etapy. W przypadku Atari jest ich 16. To pozwala 
na spokojne dawkowanie sobie układania i zaczynanie kolejnych punk-
tów w różnym czasie. Pierwszy kartridż ułożyłem, jak tylko paczka 
z zestawem do mnie dotarła, część komputera układałem w niedzielny 
poranek, kiedy córka dopadła ułożoną Komnatę Tajemnic z LEGO Harry 
Potter i bawiła się w zamek i czarodziejów tuż obok. Kolejny etap zosta-
wiłem sobie na jedno z deszczowych popołudni w ciągu tygodnia, by 
odreagować wir pracy. 

W zestawie warto zwrócić uwagę też na instrukcje, której wstęp, ale też 
sam wygląd, nawiązuje ściśle do lat 80. i katalogów promujących Atari. 
Ogólnie znajdziemy tu mnóstwo smaczków, detali, które czynią ten zestaw 
wiernym odwzorowaniem systemu. Dla mnie LEGO w dzieciństwie było 
prawdziwym świętem, celebracją. Zestawy otrzymywałem z okazji urodzin 
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czy świąt Bożego Narodzenia, podob-
nie podchodzę do LEGO dla córki, a i te 
zestawy, które dla siebie nabywam, są 
prawdziwym szczęściem. Myślę, że dzięki 
temu ta dziecięca radość, satysfakcja 
z układania jest duża i to takie miłe ode-
rwanie od rzeczywistości. A z każdego 
takiego spotkania z LEGO zawsze można 
coś wynieść dla swojego biznesu, życia czy 
głowy. Dla mnie seans z Atari to przede 
wszystkim przypomnienie o tym, jak 
buduje się historię, jak robi się narrację. 
Jeśli macie jakieś ciekawe przemyślenia 
odnośnie do LEGO, zarówno z dzieciń-
stwa, jak i z dorosłego życia, to koniecz-
nie porozmawiajmy o tym na Twitterze 
(wystarczy, że oznaczycie @imagazinepl i/
lub @paweloko).
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Jaki rower 
wybrać, 
by bezpiecznie 
przewozić 
małe dziecko?

Jak przygotować
rower do
przewozu dzieci?

Jak jeździć 
z dzieckiem na
rowerze?

www.roweremzdzieckiem.pl

#bikewithkids
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Jesień. Liście spadają z drzew, uczniowie wracają do szkół, a studenci na 
uczelnie. Akurat ja należę do tych, którzy wierzą w uczenie się przez całe 
życie (nie śmiejcie się, ja się naprawdę cały czas uczę, że zacytuję klasyka) 
i ciągle szukam rozwiązań, które pomogą mi poszerzyć wiedzę na różne 
tematy. Podstawową metodą uczenia się dla mnie jest pochłanianie książek 
na dany temat, nic dziwnego więc, że gdy niedawno Apple ponownie 
promowało Blinkist, to w końcu postanowiłam sprawdzić, na czym polega 
fenomen tej aplikacji. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Kształcenie ustawiczne i technologii   |  Ania Gabryś

Kształcenie ustawiczne
i technologii

Blinkist to aplikacja oferująca streszczenia lektur, po angielsku i po nie-
miecku. Kiedyś nazywało się to bryk – zamiast czytać grube i często nie-
życiowe lektury szkolne, wystarczyło sięgnąć do tanich bryków, by szybko 
zapoznać się z treścią. Wydawano bryki na słabym papierze, w miękkiej 
okładce, bez grafiki, po taniości. Dzisiaj mamy Blinkist, czyli streszczenie 
światowych bestselerów, w cenie jedynie 59,99 złotych miesięcznie, ze zna-
komitymi UX-ami, modną, przykuwającą wzrok grafiką. Za te niemal sześć 
dyszek zyskujemy dostęp do olbrzymiej liczby streszczeń książek wyłącznie 
z gatunku non-fiction. 

Rozpoczęłam siedmiodniowy okres próbny, po któ-
rym automatycznie miałam rozpocząć pierwszy 
miesiąc płatny. Pierwszego dnia akurat czekała na 
mnie do przerobienia wielka ilość warzyw na leczo. 
Zapuściłam sobie więc Blinkist do słuchania przy 
krojeniu papryki i cukinii (Blinkist daje opcję czytania 
streszczeń lub słuchania ich w postaci kilkunastomi-
nutowych podcastów/shortcastów). Skroiłam zaledwie 
kilka sztuk, gdy miałam za sobą „21 lekcji na XXI wiek” 
Yuvala Noah Harariego. Co więcej, nie zauważyłam, 

Niedawno Apple ponow-

nie promowało Blinkist, 

to w końcu postanowi-

łam sprawdzić, na czym 

polega fenomen tej 

aplikacji.

Technokultura
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że „nie odhaczyłam” opcji Autoplay, która 
umożliwia automatyczne odtwarzanie kolej-
nego streszczenia po zakończeniu wybranej 
książki. Przypadkowego streszczenia, dodajmy, 
streszczenia książki wybranej przez algorytm, 
nie przeze mnie. Kilkanaście minut później po 
stosie papryk zostało wspomnienie, a ja zakoń-
czyłam odsłuch kolejnej książki tego samego 
autora, „Sapiens. Od zwierząt do bogów”. 

Poczułam się nieswojo. Od dłuższego czasu 
planowałam przeczytać te książki, ale… ciągle 
nie miałam potrzeby ani czasu. Właśnie tu 
pojawia się Blinkist. W zabieganym świecie 
współczesnym niemal nikt nie ma czasu czy-
tać wszystkiego, co tylko intelekt zapragnie. 
Lub czego tylko środowisko, w którym się 
obracamy, od nas wymaga. Ja sama pod-
dałam się bardzo dawno temu. Nie czytam 
nowości, nie czytam tego, co na listach best-
selerów, nie czytam „najnowszych powieści 
nagrodzonych”, tylko czytam to, co mi jest 
potrzebne do aktualnie wybranego tematu 
do nauki i te powieści, których temat zgrywa 
się z aktualnie odczuwanym stanem ducha. 
I nagle w błyskawiczny sposób – dosłownie, 
w mgnieniu oka – poznałam treść książek, 
które zaliczamy do kategorii „opasłe”. Według 
portalu Lubimy Czytać „Sapiens” liczy 544 
strony i wymaga 9 godz. 4 min czytania. 

Następnego dnia rano wieszałam pranie. 
Pyknęła przy tym „How Music Works” Davida 
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Byrne’a. Ta książka od kilku lat zbiera cyfrowy kurz na moim Kindle’u i jest 
moim straszliwym wyrzutem sumienia. Niecały kwadransik. Rozzuchwali-
łam się. Na zakupy zabrałam (dla odświeżenia) Edwarda W. Saida („Orienta-
lizm”) i Olivera Sacksa („Muzykofilia”). Zabrałam dla odświeżenia, bo akurat 
te dwie czytałam i pomyślałam, że to fajny sposób na przypomnienie sobie 
dwóch dobrych klasyków non-fiction. 

To był błąd. Przy „Muzykofilii” zdałam sobie sprawę z tego, że to, co upra-
wiam, jest spłaszczeniem procesu uczenia się. Sprowadzeniem autor-
skiego dzieła do kilku „bullet pointsów”, bez kontekstu, bez stawiania 
tez i wnioskowania, tak ważnych w całej sferze książek popularnonau-
kowych. Książki pozbawione języka autora stają się jednolite, uładzone 

i śmiejcie się, ale nie zauważyłam, że skończyłam 
słuchać „Muzykofilię” i Blinkist zapodał mi kolejną 
książkę. Zdarzyło Wam się kiedyś nie zauważyć, że 
skończyliście czytać (lub słuchać) książkę i zaczęliście 
kolejną? Blinkist ma taki ficzer w gratisie, po opłace-
niu miesięcznego „abo” za sześć dyszek… 

Przypomniało mi się (gdy stanęłam zdumiona w sklepo-
wej alejce pomiędzy cukrem a proszkami do prania), jak 
na studiach (historia) takie bryki pisałam sama z lektur 
wymaganych przez pewnego profesora w jakiejś szalo-
nej liczbie. Potem ktoś te moje streszczenia skserował 
i sprzedawał po parę złotych za sztukę, wystarczyło 
obkuć moje streszczenie na pamięć i 1/3 oceny końco-
wej w kieszeni. Że też ja nie wpadłam na to. 

Lifelong learning, czyli to, co w Polsce nazywa się kształceniem usta-
wicznym, uczeniem przez całe życie jednak nie na tym polega, że za 
stosunkowo drogi abonament miesięczny (porównuję ze Storytelem za 
34,99 złotych miesięcznie, dzięki któremu słucham książek w całości, po 
kilkanaście miesięcznie) otrzymuję wyciąg i kilka punktów kluczowych 
z najpopularniejszych książek sezonu. Lifelong learning to nieustawanie 
w procesie uczenia się. To podtrzymywanie w sobie chęci do podnoszenia 
kompetencji, zmiany kwalifikacji zawodowych, to ciekawość i ustawiczne (!) 
zadawanie pytań, na które odpowiedzi znajduje się m.in. w książkach. 

Technologia powoduje, że 

wszystko wokół nas przy-

spiesza; samochody jeżdżą 

coraz szybciej, zmiany 

następują coraz szybciej 

i książki chcemy poznawać 

coraz szybciej.
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Bardzo uprzejmie przepraszam wszystkich 
użytkowników Blinkist (wśród nich ponoć Tima 
Cooka), ale znajduję większą wartość w poświę-
ceniu dziewięciu godzin na faktyczne przeczy-
tanie „21 lekcji na XXI wiek” niż w zapoznaniu 
w tym samym czasie 36 rozmaitych książek 
(średnio kwadrans na książkę). Szkoda mi 
takiego ładnego dizajnu aplikacji i świetnych 
UX. A czuję się też trochę źle, tak stanowczo 
wypowiadając się przeciwko Blinkist, bo sza-
nuję liczbę użytkowników (23 mln w sierpniu 
2022), bo jest to poważna zachęta do sięgnięcia 
po książki, których streszczenie zaciekawi, bo 
jednak czegoś się dowiedziałam ze streszczenia 
książki Davida Byrne’a… Ostatecznie jednak 
wydaje mi się, że wykorzystanie technolo-
gii w takiej roli (no proszę Was, takiej papki) 
zemści się na nas, na społeczeństwach. 

Technologia powoduje, że wszystko wokół 
nas przyspiesza; samochody jeżdżą coraz 
szybciej, zmiany następują coraz szybciej 
i książki chcemy poznawać coraz szybciej. 
Ale może warto jednak czasem pochylić się, 
pozastanawiać, co autor miał na myśli. Nie 
mam nic przeciwko Blinkist, ale odczuwam 
wewnętrzny sprzeciw wobec pochłaniania 
ujednoliconych treści w nadmiernej ilości, co 
postęp technologiczny nam, niestety, ułatwia, 
a aplikacje w stylu Blinkist umożliwiają. Nasze 
mózgi, przypominam, nie przyspieszyły ani 
nie zwiększyły pojemności… 
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Najnowsze słuchawki AirPods Pro drugiej generacji, które zostały 
zaprezentowane razem z najnowszymi iPhone'ami i Apple Watchami, 
to zupełnie nowy produkt zapakowany w starą, dobrze znaną 
obudowę. Różnica wizualnie jest niewielka, ale wszystko się zmienia, 
jak włączymy dźwięk.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

AirPods Pro 2. generacji – pierwsze wrażenia  |  Dominik Łada

AirPods Pro 2. generacji 
– pierwsze wrażenia

Audio
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Powiem tak – jestem w niezłym szoku, jak 
mocno zostały poprawione te słuchawki 
względem poprzednika. Oryginalny model 
wprowadzono na rynek już trzy lata temu. 
W tym czasie, jak widać, inżynierowie 
Apple odpowiedzialni za słuchawki, nie 
próżnowali. Udało im się wprowadzić 
sporo ulepszeń, a przede wszystkim 
poprawić jakość dźwięku oraz działanie 
trybu redukcji szumów, czyli ANC.

Wygląd
Zacznijmy po kolei. Wyglądem nie-
wiele różnią się od poprzednika. Ta 
sama forma, rozmiar i materiały. Róż-
nice na pierwszy rzut oka są trudne do 
wychwycenia.

Po pierwsze, obudowa ma dodane dwa 
elementy, których nie było wcześniej. 
Jest to głośniczek idealnie sprawdza-
jący się, gdy gdzieś zgubimy słuchawki 
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i ich szukamy przy użyciu aplikacji Znajdź. Uwierzcie, po uruchomieniu 
pikania usłyszycie je już z daleka. Drugą nowością w obudowie jest 
uchwyt do przypięcia smyczy, aby wygodnie nosić słuchawki np. na szyi. 
O dziwo Apple nie oferuje smyczy za drobne 249 PLN w swoim sklepie. 
Tu mnie zaskoczyli.

Jeśli chodzi o słuchawki, to różnią się one od generacji pierwszej tym, że 
jeden z mikrofonów, czyli ten czarny paseczek, został przeniesiony na górę 
słuchawki z jej dołu. Podobno zasadniczo poprawia to jakość dźwięku.

Nowy model ma teraz wbudowany gładzik, dzięki któremu możemy 
pogłaśniać lub ściszać dźwięk. Brakowało mi tej funkcji, aczkolwiek nie 
przyzwyczaiłem się jeszcze do jej używania. Nie za każdym razem udaje 
mi się tego użyć – kwestia treningu zapewne.
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Ostatnią różnicą w wyglądzie, jeszcze trudniejszą do zauważenia, jest 
budowa gumek, czyli wkładek do uszu. Niestety, choć wyglądają tak 
samo, nie pasują do poprzedniego modelu. Różnica jest w siateczce, 
którą mocujemy gumkę bezpośrednio do słuchawki.

To są jedyne różnice w wyglądzie pomiędzy modelami.

Nowość – procesor H2
To jest clue całej konstrukcji. Nowy procesor H2, który steruje słuchaw-
kami, odpowiedzialny jest za szereg spraw, ale przede wszystkim za dwie 
– jakość dźwięku oraz ANC.

Optymalizacja pracy H2, poza lepszym dźwiękiem i ANC, daje nam też 
właśnie dużo dłuższy czas pracy na baterii.

Bateria
Nowy model umożliwia w tej chwili odsłuch przez 6 godzin oraz dodat-
kowe 30 godzin, doładowując z obudowy. To już są sensowne czasy, bo 
poprzednio, delikatnie mówiąc, odbiegali od tego, co oferuje konkuren-
cja. Warto wspomnieć, że teraz AirPods Pro 2 możemy ładować kablem 
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(niestety nadal Lightning), bezprzewodowo też zgodnie z MagSafe, no 
i nowość, również kablem do Apple Watcha.

Aktywna redukcja hałasów
To, jak działa w teraz tryb aktywnej redukcji hałasu, to jest kosmos. Zary-
zykowałbym stwierdzenie, że jest to w tej chwili najlepsze ANC z dostęp-
nych na rynku. Świetnie sobie radzi z odcinaniem wszelkich dźwięków, 
hałasów, które nas otaczają. Włączenie tej funkcji daje nam wrażenie, 
jakbyśmy w jakiś magiczny sposób przenieśli się w inne, spokojniejsze 
miejsce. Moje nauszne Bose QC45, które do tej pory uważałem za refe-
rencyjne, aż takiego efektu nie dają. Apple twierdzi, że nowe ANC jest 
dwa razy bardziej skuteczne od tego w poprzednim modelu. Nie wiem, 
czy aż dwa razy, ale znacząco lepsze.

Dźwięk
Dźwięk w tej chwili jest dużo pełniejszy. Używając poprzedniej edycji, 
często miałem wrażenie, że dźwięk jest płaski. Tutaj kompletnie nie ma 
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takiego wrażenia. Basy są pełne, potężne. 
Świetnie słychać wysokie tony, a środek 
pokazuje nam wszystkie najdrobniejsze 
szczegóły.

Spatial audio
Spatial audio w najnowszych AirPods Pro 
robi robotę. Czujemy się jak w kinie. Prze-
strzenność dźwięku jest niesamowita. Nie 
mogę się tylko przekonać do tej funkcji 
podczas słuchania muzyki. Do oglądania 
filmów jest to genialne rozwiązanie.

Dodatkowo od teraz możemy użyć 
specjalnego konfiguratora i przygoto-
wać przeznaczony tylko dla nas profil 
dźwięku. Aby to zrobić, musimy zeskano-
wać nasze uszy w podobny sposób, jak 
odbywa się pierwsza konfiguracja Face 
ID. Jednak warto, zanim zrobimy tę kon-
figurację, posłuchać, jak grają słuchawki 
bez tej optymalizacji. W moim przy-
padku nie jestem pewien, czy jednak bez 
konfiguracji nie grają lepiej.

Adaptacyjny tryb kontaktu
To jest prawdziwy sztos. Po pierwsze, 
tryb kontaktu daje nam wrażenie, jakby-
śmy nie mieli niczego w uszach. Idealnie 
wszystko słyszymy. Ale jak będzie np. 
przejeżdżać obok nas karetka na sygnale, 
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to nasze AirPodsy wyciszą nam ten ryk 
do poziomu bezpiecznego dla naszego 
słuchu. Słuchawki wybiórczo, dzięki 
właśnie czipowi H2, analizują otoczenie 
i wybierają, co podbić, a co wyciszyć. 
Działa to niesamowicie.

Czy warto się przesiąść?
Jeśli nie macie takich słuchawek, to bez-
apelacyjnie watro. Jeśli macie zwykłe 
AirPodsy, to dla ANC uważam, że warto. 
Jeśli macie poprzedni model i jesteście 
z niego zadowoleni, to chyba jednak nie 
warto zmieniać. Różnica będzie spora, ale 
czy jest warta kupowania nowych słu-
chawek za ponad 1400 PLN? Sami powin-
niście sobie na to pytanie odpowiedzieć. 
Ja te słuchawki testuję dopiero kilka dni. 
W tym czasie już w zasadzie wyrobiłem 
sobie zdanie i jestem bardzo zadowolony 
z przesiadki.
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Po bardzo malutkim, ale wiele mogącym Polk Magnifi Mini AX przyszła 
pora na odświeżenie modelu Max. Nowy Max ma pełne wsparcie dla Dolby 
Atmos i DTS:X. W dodatku jest dostępny w wersji SR z tylnymi głośnikami. 
To sprawia, że możemy stworzyć duży system z dźwiękiem przestrzennym 
dzięki prostej konstrukcji soundbara. To ciekawa propozycja dla wszystkich 
wymagających użytkowników, oczekujących nowoczesnego, pełnego 
dźwięku, ale przy wykorzystaniu kompaktowych komponentów.

Nowe soundbary Polk czyli kolejny pomysł na kompaktowe kompleksowe kino domowe  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Nowe soundbary Polk czyli 
kolejny pomysł na kompaktowe 
kompleksowe kino domowe
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Polk Magnifi Mini AX zdobył tegoroczną nagrodę EISA, a jego więksi 
bracia debiutujący tej jesieni mają szansę również na wiele wyróżnień, 
a przede wszystkim uznanie użytkowników. Mowa tutaj już o soundbarze 
do większych pomieszczeń, pełnowymiarowym, choć wciąż o eleganckim 
i smukłym designie. Polk Magnifi Max AX będzie sprzedawany za 3799 
PLN, wariant Max AX SR za 4299 PLN, głośniki SR będziemy mogli też doku-
pić w dowolnym momencie za 899 PLN, więc kupując zestaw na starcie, 
jesteśmy w stanie nieco zaoszczędzić. W zamian otrzymujemy już system 
z przodem, tylnymi głośnikami i subwooferem. Te ceny, patrząc na inne 
podobne zestawy czy modułowe rozwiązania, wydają się bardzo rozsądne. 

A tak o nowych soundbarach pisze producent:

„Nowe soundbary MagniFi Max AX wynoszą dźwięk przestrzenny 
na nowy poziom dzięki dedykowanym głośnikom skierowanym 
w górę, które zapewniają element wyższej warstwy z formatów 
dźwięku kodowanego obiektowo, takich jak Dolby Atmos i DTS:X. 
Opatentowana technologia SDA czwartej generacji firmy Polk elimi-
nuje przesłuchy międzykanałowe, zapewniając ultraszeroką scenę 
dźwiękową, która rozciąga się znacznie poza soundbar, wypełniając 
pomieszczenie doskonałym dźwiękiem. MagniFi Max AX i MagniFi 
Max AX SR zawierają w zestawie 10-calowy subwoofer, który zapew-
nia głęboki, swobodny bas”.

AUDIO 89



Ciekawie prezentują się także wszelkie 
tryby dźwiękowe:

„Tryby filmu, telewizji i muzyki akty-
wowane za jednym dotknięciem 
optymalizują odpowiedź niskich 
częstotliwości, klarowność i scenę 
dźwiękową MagniFi Max AX dla 
każdego scenariusza odsłuchowego. 
Tryb nocny podnosi wyrazistość 
dialogów i obniża poziom basu do 
słuchania późną nocą. Technologia 
VoiceAdjustTM zwiększa głośność 
głosów w stosunku do innych 
elementów ścieżki dźwiękowej, 
zapewniając lepszą zrozumiałość. 
BassAdjust równoważy dolną odpo-
wiedź soundbaru i subwoofera, 
zapewniając płynny i doskonale 
kontrolowany bas”.
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Na pokładzie soundbarów znalazł się port eARC HDMI oraz dodatkowe aż 
trzy wejścia HDMI, na przykład dla konsoli, odtwarzacza Blu-ray czy deko-
dera. To coś, czego nie posiada większość współczesnych soundbarów i czyni 
Polk MagniFI Max AX wyjątkowo atrakcyjnym produktem dla tych, którzy 
preferują, aby dźwięk był przenoszony bezpośrednio z urządzeń zewnętrz-
nych do soundbara. Tak bogaty pakiet złącz zwykle oferują jedynie amplitu-
nery, a tu w cenie podstawowego amplitunera w 2022 roku otrzymujemy już 
potężny soundbar z opcją tylnych glośników. To naprawdę ciekawa opcja do 
mieszkań we współczesnych czasach. Oczywiście w soundbarach Polka nie 
zabrakło Wi-Fi, mamy więc AirPLay 2, Google Chromecast, Spotify Connect 
czy integracje z Amazon Alexa, jest też Bluetooth.

Zdecydowanie oferta soundbarów na rynku robi się coraz bogatsza i coraz 
ciekawsza. Przy tym te sprzęty są coraz lepsze dźwiękowo. Mamy tu produkty, 
które naprawdę pozwalają cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, doświad-
czać Dolby Atmos w sposób nieabsorbujący przestrzeni naszego salonu.
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Są takie marki, po których produktach spodziewam się więcej, bo 
mnie do tego przyzwyczaiły. Bang & Olufsen nie zawiódł mnie ani 
razu, ale z Beoplay EX przerwanie tej passy było bliskie.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Bang & Olufsen Beoplay EX – tylko bardzo dobre  |  Paweł Hać

Bang & Olufsen Beoplay EX 
– tylko bardzo dobre
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Gdy tylko wyjąłem z pudełka etui, natychmiast poczułem, że dostałem 
produkt z najwyższej półki. Zrobiono je z matowego aluminium, a cały 
spód pokryto gumą (zmiana materiału była wymagana, by umożliwić 
ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi). Na wieczku znalazło się 
błyszczące logo producenta, natomiast z przodu umieszczono diodę, która 
sygnalizuje stan pracy. Z tyłu mamy z kolei port USB-C. Zamykane jest 
magnetycznie, nie ma tu żadnych przycisków do odblokowania pokrywy. 
Po otwarciu moim oczom ukazały się beżowo-złote słuchawki. Ich wzornic-
two wypada dość… przeciętnie. Cała obudowa jest matowa i pozbawiona 
jakichkolwiek elementów ozdobnych, wyróżnia je jedynie błyszczący 
pierścień i tarcza z kolejnym logo. Zaskoczyła mnie bardzo niska este-
tyka wykonania, bo o ile plastik jest niezły, to źle spasowane łączenia rażą 
mocno. Mają uszczelnione obudowy, ich odporność na pył i wodę to IP57. 
Słuchawki są duże, dobrze wypełniają ucho, a gumowa końcówka wcho-
dzi głęboko do kanału słuchowego, zapewniając dobrą izolację pasywną. 
W komplecie dostajemy cztery pary końcówek gumowych (od XS po L) 
oraz parę pianek Comply. To pozwala bez większych problemów dostoso-
wać słuchawki do własnych uszu. Oprócz tego w zestawie mamy też nie-
zbyt długi kabel USB-A–USB-C do ładowania.
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Choć Beoplay EX nie mają szczególnie długiej listy funkcji, to do ich obsługi 
potrzebna jest aplikacja. Nazwany po prostu Bang & Olufsen program 
jest uniwersalny i obsługuje wiele urządzeń, jednocześnie ma jeden z naj-
lepszych interfejsów, jakie widziałem w tego typu aplikacjach. Słuchawki 
można sparować bezpośrednio w programie, a po krótkim wprowadze-
niu, objaśniającym sterowanie, przechodzimy bezpośrednio do głównego 
ekranu. Pokazuje on stan naładowania etui oraz każdej słuchawki z osobna, 
ponadto pozwala na szybkie przełączanie korekcji dźwięku oraz trybu 
pracy. Do wyboru jest ANC, pass through lub pasywne działanie, jednak 
przy tej trzeciej opcji dźwięk staje się bardzo płaski. Zakładam, że to błąd 
oprogramowania, bo bez ANC oraz pass through słuchawki zdecydowanie 
nie powinny tak zmienić swojego brzmienia. Do wyboru jest adaptacyjne 
działanie ANC, dostosowujące się do warunków otoczenia. To przydatna 
funkcja, słuchawki szybko reagują na wyjście na głośną ulicę, a w samolocie 
nigdy nie schodziły poniżej maksymalnego poziomu wyciszenia. Jakość 
ANC stoi na dobrym poziomie, choć znajdziemy wiele tańszych modeli, 
które radzą sobie z hałasem lepiej. Po Bang & Olufsen spodziewałem się 
jednak więcej.
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Korektor dźwięku w mobilnych produktach Bang & Olufsen to absolutne 
mistrzostwo, pisałem o nim już przy okazji testów innych produktów. 
Wspomnę tylko, że jest on bardzo prosty w obsłudze, ale praktyczny, bo 
umieszczając punkt na kole, zmieniamy charakterystykę brzmienia, zależ-
nie od obszaru, w którym znajdzie się nasz palec. Mobilnie to najlepsze 
dostępne rozwiązanie. Ustawienia da się też zapisywać, więc można sobie 
pozwolić na eksperymenty. Kolejną przydatną opcją jest Own Voice, czyli 
przepuszczanie naszej mowy do ucha podczas rozmowy. Działa zaska-
kująco dobrze i naturalnie, da się dzięki temu uniknąć wrażenia bycia 
pod wodą. W aplikacji zabrakło mi jedynie zarządzania sparowanymi ze 
słuchawkami urządzeniami, zwłaszcza że Beoplay EX mogą łączyć się 
z dwoma jednocześnie. Dobrze za to, że jest dostępny zawsze samouczek, 
bo sterowanie dotykowe stuknięciami nie zapada w pamięć. Bateria 
wypada nieco lepiej od sterowania, choć tu również nie można mówić 
o wyjątkowo długim czasie pracy. Około 6 godzin z włączonym ANC oraz 
dodatkowe około 12 godzin uzyskane dzięki etui to dobry, ale raczej stan-
dardowy wynik.

Niemal zawsze korzystam ze słuchawek z włączonym ANC i nie inaczej 
było tym razem, zwłaszcza że po wyłączeniu go dźwięk stawał się niena-
turalnie płaski. Beoplay EX słuchałem też z neutralną korekcją dźwięku, 
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choć najlepiej brzmiały mi z lekko ocieplonym i obniżonym dźwiękiem. 
Słuchawki obsługują wszystkie popularne kodeki, od SBC, przez AAC, po 
aptX Adaptive. Przestrzeń jest doskonała, zwłaszcza jak na dokanałowe, 
zamknięte słuchawki, nie ma problemów ze zlokalizowaniem instrumen-
tów na scenie. Góra jest obfita w detale i nawet w utworach, gdzie jest 
ona bardzo złożona, pozostaje wyraźnie słyszalna. Dokładnie to samo 
mogę napisać o środku, dodając jedynie, że niezależnie od utworu nie jest 
sztucznie podbijany. Na dole dzieje się dużo, Beoplay EX świetnie różnicują 
i interpretują niskie tony, przez co nawet w znanych utworach można usły-
szeć coś nowego. Ogólnie brzmią w sposób bardzo wyważony, odrobinę 
analityczny, ale wiele da się zmienić jeszcze korektorem w aplikacji.

Początkowo Beoplay EX mnie trochę rozczarowały. Jakość wykonania jest 
poniżej poziomu prezentowanego przez Bang & Olufsen, szkoda też, że 
obecnie przy pasywnym słuchaniu brzmienie sztucznie się spłaszcza. ANC 
jest tylko dobre, wiele znacznie tańszych słuchawek oferuje tu wyższą sku-
teczność. Szybko się do nich jednak przekonałem, wystarczyło posłuchać 
kilku znanych utworów. Brzmienie to zdecydowanie najwyższa półka.

Bang & Olufsen   
Beoplay EX     

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

 Plusy:
• tradycyjnie bardzo dobre 

brzmienie
• świetna aplikacja

 Minusy:
• słabe spasowanie obudowy 

słuchawek
• jedynie dobre ANC

Cena: 1899 PLN

Dostępne w: Top Hi-Fi & Video Design
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Soundbar to sprzęt stworzony do postawienia pod telewizorem czy 
monitorem. Creative Stage Air V2 tam doskonale pasuje, ale równie 
dobrze może służyć jako mocny, mobilny głośnik, który działa całkiem 
długo bez gniazdka.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Creative Stage Air V2 – domowy, ale przenośny  |  Paweł Hać

Creative Stage Air V2 – 
domowy, ale przenośny
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Nowy soundbar Creative to wciąż sprzęt domowy – świadczy o tym 
choćby błyszcząca, czarna obudowa, wrażliwa na kurz i zarysowania. 
Głośnik prezentuje się elegancko, ma bardzo klasyczny design, z czarną 
kratką pokrywającą cały front, matowymi, plastikowymi bokami oraz 
gumowymi, podłużnymi podstawkami na dole. Z tyłu znalazło się 
gniazdo USB-C (do ładowania oraz transmisji dźwięku) oraz port mini 
Jack 3,5 mm. Na jednym z boków umieszczono włącznik (służący też do 
przełączania źródła dźwięku), przycisk do parowania przez Bluetooth 
(w standardzie 5.3) oraz dwa przyciski do regulacji głośności. Stage Air 
V2 pozbawiony jest gamingowych dodatków pokroju kolorowych LED-
-ów, ma tylko pojedynczą diodę za kratką, która sygnalizuje stan pracy. 
Tym, co niewątpliwie wyróżnia urządzenie na tle innych, jest jego kom-
paktowy (jak na soundbar) rozmiar. Ma 41 cm długości i niespełna 10 cm 
szerokości, waży przy tym niecałe 1,5 kg. Nie czyni go to może ultra-
mobilnym sprzętem, ale jeśli weźmiemy pod uwagę jego moc i zakres 
zastosowań, to wymiary te robią wrażenie.

Tym, co niewątpliwie wyróżnia urządzenie na tle innych, jest 

jego kompaktowy rozmiar.
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Ze względu na to, że Stage Air V2 jest produktem o dość podstawowych 
funkcjach, nie ma żadnej specjalnej aplikacji do obsługi. Nie uważam jed-
nak, by była potrzebna, obsługa jest bardzo prosta, a brzmienie wypada 
całkiem neutralnie i nie wymaga korekcji od pierwszego włączenia. 
Jedyną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest wybór właściwego wyjścia 
audio w przypadku podłączenia do komputera. Soundbar współpra-
cuje też z konsolami i tabletami; podczas wyjazdu korzystałem z niego 
w połączeniu z iPadem Pro (i to przez złącze USB-C). Stage Air V2 wypo-
sażono w baterię, która wytrzymuje ponad 6 godzin pracy. To z powo-
dzeniem wystarczy do obejrzenia kilku filmów czy odcinków serialu. Nie 
jest to typowo mobilny sprzęt, choćby ze względu na brak jakiejkolwiek 
odporności na pył i wodę.

Stage Air V2 ma konstrukcję soundbara, ale brzmieniem bliżej mu 
do kolumny głośnikowej. Soundbar nie obsługuje żadnej technologii 
dźwięku przestrzennego, przy tej cenie trudno tego jednak oczekiwać. 
Do bezprzewodowej łączności wykorzystywany jest kodek SBC i o ile 
w przypadku słuchawek byłaby to wada, to przy, bądź co bądź, budżeto-
wym soundbarze, różnicę między nim a AAC czy aptX niełatwo byłoby 
wychwycić. Trudno narzekać na to, jak Stage Air V2 brzmi, o ile tylko 
nie słuchamy muzyki bardzo głośno (po przekroczeniu około 70% gło-
śności maksymalnej degradacja jakości brzmienia jest bardzo wyraźnie 
słyszalna). Ogólnie wszystkie pasma wybrzmiewają z podobną głośno-
ścią, bardzo obawiałem się przesadzonego basu, ale nic takiego tu nie 
występuje. Dół, owszem, jest dobrze słyszalny i radzi sobie przyzwoicie 
z różnymi gatunkami muzyki, ale nie jest zbyt obfity. Dużo dzieje się też 
na środku, choć separacja nie jest najlepsza i to chyba mój największy 
zarzut. Stage Air V2 brzmi czasem chaotycznie, a gitary, perkusja i inne 
instrumenty zlewają się w jeden strumień dźwięku. Góra nie wyróżnia 

Nie jest to typowo mobilny sprzęt, choćby ze względu na brak 

jakiejkolwiek odporności na pył i wodę.
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się nadmierną szczegółowością, ale 
jest dobrze słyszalna, nie kłuje też, jeśli 
zanadto nie zwiększymy głośności.

Creative od dawna przekonuje mnie do 
siebie bardzo rozsądną wyceną swo-
ich produktów. Stage Air V2 to jeden 
z najtańszych małych soundbarów, 
jakie możemy obecnie kupić, ale cena 
nie odbija się na jakości. Owszem, ofe-
ruje niezbędne minimum funkcji, ale 
wszystko działa dokładnie tak, jak trzeba, 
a brzmienie i czas pracy na baterii są wię-
cej niż przyzwoite.

Creative Stage    
Air V2    

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

 Plusy:
• kompaktowy (jak na soundbar)
• kilka możliwości podłączenia do 

źródła dźwięku

 Minusy:
• błyszcząca, przyciągająca kurz 

obudowa
• słabe brzmienie przy dużej 

głośności

Cena: 230 PLN
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Kiedy byłem dużo młodszy i szukałem dobrych, ale niekosztujących 
majątku słuchawek, które mógłbym podłączyć do swojego walkmana 
(a później discmana), najczęściej brało się pod uwagę dwie firmy. 
Obie na „s”: Sony i Sennheiser. Ostatnio miałem okazję przetestować 
najnowszy model tej drugiej firmy.

Sennheiser Momentum 4 Wireless 
– adaptacyjne ANC na ratunek!JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Sennheiser Momentum 4 Wireless – adaptacyjne ANC na ratunek! |  Jan Urbanowicz
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Dawno nie podchodzę do tematu słuchawek w sposób audiofilski. Dla 
mnie słuchawki mają być przede wszystkim wygodne, funkcjonalne 
i dobrze brzmieć – ale w granicach rozsądku. Najlepiej, żeby wszystko 
to było dostępne za przystępną cenę. Oczywiście to ostatnie to rzecz 
względna i każdy patrzy przez pryzmat własnego portfela. Na co dzień 
korzystam ze słuchawek AirPods 3 (rok temu wymieniłem pierwszą gene-
rację), a do nagrań na głowę zakładam RØDE NTH-100, które po latach 
zastąpiły moje wysłużone BeoPlay H6. Nic więcej mi nie potrzeba. Nie 
lubię słuchawek dokanałowych, nie mam potrzeby posiadania ANC. Tyle 
tytułem wstępu.

Z racji, że z firmą Sennheiser miałem lata temu długi romans, to kiedy 
pojawiła się okazja przetestowania ich nowego modelu nausznego, nie 
zastanawiałem się długo. Zwłaszcza że słuchawki spełniały dwa z koniecz-
nych warunków: są wokółuszne, a nauszniki są wykonane ze skóry. 

Do testu przyjechały słuchawki w kolorze czarnym, ale dostępne są równie 
w białym. Całość zamknięta jest w zgrabnym i twardym etui, idealnym do 
transportu. Doskonale zmieści się w plecaku czy torbie, więc nie musimy 
się bać, że coś się z nimi stanie w momencie, kiedy ich nie używamy 
– w przeciwieństwie do AirPods Max. Samo etui ma naciągnięty materiał 
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z dzianiny, przyjemny w dotyku i dobrej jakości. Co znajdziemy w środku? 
Całkiem sporo.

Poza samymi słuchawkami w etui znajdują się: przewód USB-A/USB-C do 
ładowania i trybu przewodowego, przewód jack 2,5 do 3,5 mm oraz przej-
ściówka do złącza w samolotach. Dodatkowo szybka instrukcja, a samo etui 
posiada małą przegródkę z siateczką, gdzie może w razie potrzeby jeszcze 
ukryć inne przydatne dla nas akcesoria.

Jak prezentują się same słuchawki? Bardzo minimalistycznie i przy-
zwoicie. Nie mogę napisać, że jest to produkt premium z górnej półki, 
ale jednocześnie nie jest to tani plastik, który trzeszczy przy każdym 
wyginaniu. Owszem, główne elementy konstrukcji wykonane są z pla-
stiku, jednak część nich pokryta jest dobrymi materiałami – skórą, 
czymś podobnym do miękkiego silikonu (wewnętrzna strona pałąka) 
oraz dzianiną, taką samą jak etui. Oficjalna cena słuchawek to 1699 PLN 
i jakość jest moim zdaniem do niej adekwatna. 
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Pierwsze wrażenie miałem takie, że słuchawki 
bardzo dobrze leżą na mojej głowie i ukła-
dają się na uszach. Nie jest to powszechna 
sytuacja, gdyż bardzo często mam problem 
z jednym swoim uchem, na którym słuchawki 
zazwyczaj źle leżą. Wynika to oczywiście ze 
specyficznej budowy mojej głowy i uszu, 
więc to po prostu subiektywne, pozytywne 
zaskoczenie. Dodatkowo są lekkie (293 g), 
więc nie ciążą ani na głowie, ani na karku, 
kiedy je zdejmujemy. Panuje minimalizm. 
Nie znajdziemy tu w zasadzie żadnych fizycz-
nych przełączników poza guzikiem zasilania. 
Wszystkie funkcje sterowane są za pomocą 
dotyku lub aplikacji Smart Control, dostępnej 
na iOS oraz na Androida. Poza włącznikiem, 
na prawej słuchawce znalazły się również 
wszystkie niezbędne porty oraz dioda infor-
mująca o poziomie naładowania baterii. Na 
muszlach słuchawek znajdziemy również 
mikrofony do prowadzenia rozmów oraz do 
redukowania szumów.

Z ciekawostek słuchawki wyposażono w czuj-
nik, który wykrywa, czy znajdują się one na 
naszej głowie. Mam tu więc efekt znany z Air-
Pods Max, kiedy to zdejmujemy słuchawki 
i muzyka się zatrzymuje. Niby bajer, ale dla 
wielu osób wręcz niezbędny. 

Jak wspomniałem, nie najdziemy tu żad-
nych przycisków do sterowania funkcjami 
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słuchawek. Całość działa dzięki panelowi dotykowemu, znajdującemu się 
z boku prawej słuchawki. Za jego pomocą możemy zatrzymywać i wzna-
wiać odtwarzane utwory, zmieniać je, obsługiwać tryb ANC, regulować 
poziom głośności oraz odbierać połączenia telefoniczne. Wspomniany 
wcześniej przycisk do włączania/wyłączania posiada również dodatkowe 
funkcje podczas rozmów – możemy nim wyciszać mikrofon. Przydatne np. 
przy rozmaitych służbowych konferencjach.

Jedną z najważniejszych funkcji Sennheiser Momentum 4 Wireless jest ada-
ptacyjny tryb ANC. Coś podobnego pojawiło się teraz w nowych AirPods 
Pro 2. Polega to na tym, że siła redukcji szumów dostosowuje się auto-
matycznie do naszego otoczenia. O dziwo, działa to zaskakująco dobrze. 
Ciekawsze od tego wydaje mi się jednak, że za pomocną wspomnianej apli-
kacji możemy ustawić sobie rozmaite lokalizacje, w których często się znaj-
dujemy i na ich podstawie zaprogramować, jak ma działać nasze ANC wraz 
z trybem kontaktu. Sama aplikacja jest swoistym „centrum sterowania” 
tymi słuchawkami. Możemy w niej ustawić wiele presetów dźwięku, urzą-
dzenia, z jakimi mają być sparowane słuchawki – mogą jednocześnie być 
połączone z dwoma i przełączanie między nimi działa całkiem sprawnie, 
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choć nie tak jak w AirPods, jednak bardzo przydatne będzie to, jeśli korzy-
stamy z kilku systemów operacyjnych.

Wszystkie te funkcje brzmią bardzo dobrze, jednak na pewno można się 
zastanawiać, ile tego typu słuchawki wytrzymują na pojedynczym łado-
waniu akumulatora. Jak podaje producent, może to być nawet 60 godzin 
z włączonym ANC. Spędziłem ze słuchawkami jakiś czas i jestem w stanie 
potwierdzić tę deklarację. Nie powiem „z zegarkiem w ręku”, ile dokład-
nie wytrzymały, ale zarówno kilka dni pracy (muzyka, rozmowy, ANC), 
jak i słuchania muzyki na kanapie, nie wymagało ode mnie naładowania. 
Samo pełne ładowanie trwa około 2 godzin, a już nawet 5 minut ładowa-
nia pozwoli nam na słuchanie muzyki przez 4 godziny. Wynik, jakby nie 
patrzeć, przyzwoity.

No i najważniejsze: jak one brzmią? Jak wspomniałem na początku, audiofilem 
zdecydowanie nie jestem, jednak jeśli ktoś zna brzmienie Sennheiser i je lubi, 
to nie zawiedzie się w przypadku Momentum 4 Wireless. Dźwięk jest bar-
dzo czysty, wyraźny, głęboki i zwyczajnie przyjemny. Przetworniki z pasmem 
przenoszenia od 6 do 22 kHz robią tu dobrą robotę. Słuchawek można uży-
wać zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i trakcyjnym, po kablu. Ten 
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pierwszy zapewnia naprawdę wysoką jakość dzięki zastosowaniu łączności 
Bluetooth 5.2 oraz wsparciu kodeków SBC, AAC, aptX oraz aptX Adaptive.

Podsumowując, Sennheiser Momentum 4 Wireless to pozycja, która 
jest warta rozważenia, jeśli ktoś szuka słuchawek z wyższej półki, ale 
jednocześnie nie chce wydawać znaczącej części swojej pensji. Jestem 
świadom, że 1700 zł to nie jest mało, jednak ogrom funkcji i ciekawych 
zastosowań, jakie oferuje ten model, jest raczej wart ceny. Oczywiście 
można znaleźć tańsze modele konkurencji – zwłaszcza jak przyjrzymy 
się poprzednim generacjom niektórych słuchawek – ale to już jest indy-
widualna kwestia portfela. Czy ja bym je kupił? Gdybym nie miał naszych 
słuchawek do nagrywania, możliwe, że bym je rozważył, bo można z nich 
korzystać również po kablu. Jako bezprzewodowe słuchawki do moich 
zastosowań wystarczają mi moje AirPods, ale gdyby w przyszłości moje 
wymagania uległy zmianie, wezmę ten model pod uwagę.

Ocena iMagazine     

Producent: Sennheiser 
Cena: 1699 PLN
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Jabra, duński producent rozwiązań audio, prezentuje najnowszą pozycję 
z oferty słuchawek truewireless – Jabra Elite 5. Te wszechstronne, 
douszne słuchawki są przeznaczone dla osób, które potrzebują odbierać 
połączenia w różnych miejscach i lubią korzystać z multimediów w czasie 
wolnym. Dzięki nim można po intensywnym dniu dać się wciągnąć 
rozrywce lub łatwo skontaktować się ze znajomymi i rodziną w podróży 
za jednym naciśnięciem przycisku.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Jabra Elite 5  |  Dominik Łada

Jabra Elite 5
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Zastosowana w Jabra Elite 5 nowa, hybrydowa aktywna redukcja hała-
sów (ANC), oparta na chipsecie BluetoothQualcomm QCC3050, pomaga 
całkowicie skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Hybrydowe 
ANC wykorzystuje mikrofony sprzężenia zwrotnego po wewnętrznej 
stronie ucha oraz  mikrofony sprzężenia zwrotnego na zewnątrz ucha. 
W związku z tym działanie ANC mniej zależy od położenia słuchawek 
w uchu, a redukcja hałasu jest bardziej niezawodna w szerszym zakresie 
częstotliwości.

Słuchawki Jabra Elite 5 umożliwiają też użytkownikom niezawodne 
i pewne odbieranie połączeń, dzięki technologii 6-mikrofonowej obej-
mującej stale aktywne mikrofony zewnętrzne, a także wewnętrzne, które 
wspomagają głos przy wietrznej pogodzie. Słuchawki emitują znakomity 
dźwięk z 6-milimetrowych głośników przy użyciu kodeków SBC, AAC 
i Qualcomm® aptX™ Audio. Dzięki współpracy Jabra ze Spotify użytkow-
nicy mogą też korzystać z funkcji Spotify Tap Playback.

Elite 5 to doskonały wybór dla osób poszukujących słuchawek o eleganc-
kiej i wygodnej w przenoszeniu konstrukcji. Mają kompaktowe rozmiary 
i umożliwiają dyskretne, wygodne dopasowanie. Wyróżniają się nie tylko 
modnym wyglądem, ale też bezproblemową obsługą. Wygodnej łączności 
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sprzyjają technologie Bluetooth Multipo-
int, Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair 
oraz Asystent Google i wbudowana Alexa 
aktywowani za pomocą głosu.

Oferują one 7-godzinny czas działania 
z włączoną funkcją ANC, a z etui ładują-
cym energii wystarczy nam na 28 godzin. 
Elite 5 oferują także regulowany korek-
tor dźwięku oraz wytrzymałość klasy 
IP55, dlatego sprawdzają się doskonale 
zarówno w deszczu, jak i w słońcu.

Calum MacDougall, SVP w Jabra, 
powiedział:

„Tempo współczesnego życia 
skraca czas skupienia uwagi, 
a jednocześnie sprzyja jej 
rozpraszaniu, dlatego coraz 
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trudniej jest się skoncentrować na tym, co ważne. W Jabra rozu-
miemy tę potrzebę, dlatego skonstruowaliśmy słuchawki Jabra 
Elite 5, dzięki którym można naprawdę skupić się i rozmawiać, 
zachowując klarowność umysłu. Ten wszechstronny produkt 
jest doskonały dla wszystkich osób, które chcą bez przeszkód 
rozkoszować się muzyką oraz łączyć się i rozmawiać z innymi”.

Jabra Elite 5 – okiem i uchem eksperta
Poznajcie Wiktora Gwizdę, który przez ostatni tydzień, przedpremierowo, 
bardzo sumiennie je testował i chciał się z Wami podzielić swoimi przemy-
śleniami. Wiktor pięknie rysuje i świetnie pływa na windsurfingu – jestem 
pewien, że nie raz jeszcze o nim usłyszycie. Jak każdy 13-latek uwielbia na 
telefonie i tablecie słuchać muzyki, grać w gry i oglądać filmy. Ma wyro-
biony gust i wie czego chce.

Wysokie tony i basy bardzo dobrze słychać. Zaskoczyło mnie, że 
mogłem usłyszeć w niektórych piosenkach instrumenty, których nie 
słyszałem wcześniej na innych słuchawkach, np. skrzypce, trąbkę itp.

Jak słucha się podcastów lub ogląda filmy, wrażenia są jesz-
cze lepsze. Podobnie podczas oglądania Instagramu lub 
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YouTube’a – dźwięk jest jakby ta osoba do Ciebie mówiła. Świet-
nie wszystko słychać. Bardzo wygodne tez jest rozmawiane przez 
telefon na tych słuchawkach – słyszysz tylko osobę rozmawiającą 
z Tobą. Bardzo sprawdza się w takich sytuacjach tryb podbijający 
głos, który znajdziemy w ustawieniach w aplikacji.

Jak ktoś lubi jazz i chce się wyciszyć, to te słuchawki są wprost dla 
niego. Bas i wysokie tony bardzo fajnie oddają klimat.

Tryb Active Noise Cancellation (ANC) jest super – robi mega wrażenie. 
Bardzo podobała mi się konfiguracja dostosowująca te słuchawki 
pod moje preferencje, dzięki czemu słyszałem na nich lepiej, niż inna 
osoba, której pokazywałem jak one grają. Genialne słuchawki!

Warto je kupić, ale nie polecam wkładać ich do wody i trzeba mieć 
czyste uszy, bo inaczej wszystko widać na jasnych wkładkach. Do 
biegania są ok, tylko trzeba je bardzo dobrze włożyć do ucha ina-
czej mogą wypaść, przez co bałbym się i nie brał ich rower.
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Jabra Elite 5 — najważ-
niejsze funkcje i dane 
techniczne:
• Hybrydowa aktywna redukcja hałasów 

oparta na chipsecie Bluetooth Qual-
comm QCC3050 blokuje więcej dźwię-
ków w tle

• Technologia wykorzystująca 6 mikrofo-
nów do prowadzenia rozmów z redukcją 
szumu wiatru

• 6-milimetrowe głośniki
• Regulowany korektor dźwięku i Spotify 

Tap Playback
• Do 7 godzin ciągłego odtwarzania z włą-

czoną aktywną redukcją hałasu i do 
28 godzin działania przy użyciu etui 
ładującego, które można ładować też 
bezprzewodowo

• Qualcomm® aptX™ Audio
• Asystent Google Assistant i wbudowana 

Alexa

AUDIO 113



• Łatwe parowanie z urządzeniami przy użyciu Google Fast Pair i Microsoft 
Swift Pair

• Bluetooth Multipoint do łączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie
• Odporność na kurz i wodę ze stopniem ochrony IP55

Ceny i dostępność słuchawek Elite 5
Słuchawki Jabra Elite 5 są dostępne w sprzedaży w wybranych sieciach 
handlowych w rekomendowanej cenie producenta 699 PLN.

Więcej informacji o słuchawkach Jabra Elite 5 można uzyskać na stronie 
Jabra.
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Na ten produkt czekali wszyscy użytkownicy soundbarów Sonos. I wresz-
cie jest, gra fenomenalnie, jest uzupełnieniem całej układanki. Sonos Sub 
Mini do klientów trafi 6 października, my już go testowaliśmy. I poza jedną 
łyżką dziegciu, to właśnie jest to, co czyni system Sonosa kompletnym.

Brakujący element systemu kina domowego – Sonos Sub Mini  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Brakujący element systemu kina domowego 

– Sonos Sub Mini
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Sonos Sub Mini zdecydowanie nie jest taki mini, jak mogłaby wskazywać 
nazwa. Wszak jego rozmiary zdecydowanie przewyższają nawet starego 
dużego Homepoda czy głośniki Sonos One, gabarytowo i designersko przy-
pomina on nieco Sonos Move. Mamy tu jednak też kultowe wcięcie, cha-
rakterystyczne dla dużego Suba od Sonosa. Duży Sub Sonosa jest dostępny 
właściwie od zawsze. Jednak jego cena i wielkość zdecydowanie przewyższa 
potrzeby, którym przeznaczone są soundbary Beam i Ray. Dlatego użytkow-
nicy czekali na coś mniejszego, w nieco innym designie, ale też tańszego.

Ta ostatnia kwestia jest chyba najbardziej kontrowersyjna. Sonos Sub Mini 
został wyceniony na 2399 PLN, czyli o 1500 PLN mniej niż Sub (3. generacji), 
ale też o 1000 PLN więcej niż soundbar Sonos Ray i o 200 PLN więcej niż 
Beam 2. generacji. Więc tanio nie jest, a to jedynie uzupełnienie właśnie tych 
dwóch soundbarów o bas. Tylko albo aż uzupełnienie. Zestaw pod Dolby 
Atmos – Sonos Beam 2, Sonos Sub Mini oraz tylne głośniki One SL to wyda-
tek już ponad 6 tysięcy złotych. Tanio nie jest, ale z drugiej strony też wciąż 
mówimy o naprawdę solidnym systemie kina domowego z Dolby Atmos, ide-
alnym pod współczesne mieszkania, bez kabli, bez skomplikowanej konfigu-
racji, z fantastyczną funkcjonalnością i designem.
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Podłączenie Sub Mini do systemu jest dzie-
cinnie proste. Wypakowujemy z pudełka, 
podłączamy do zasilania, łączymy w apli-
kacji, kalibrujemy dźwięk (dostępne 
w iOS) i już się cieszymy systemem. Sam 
testowałem Sonosa w połączeniu z Beam 
2 w dość trudnej otwartej przestrzeni. 
Sub Mini wydaje się nieaktywny podczas 
seansów z linearną telewizją i w wielu 
innych momentach seansu. Jest po prostu 
bardzo subtelny. Ale gdy odpalimy „Top 
Gun: Mavericks”, to oczy zaczynają się nam 
uśmiechać dzięki temu, co słyszą nasze 
uszy. To samo dzieje się w czasie koncertów 
z zapisem wideo czy odtwarzania muzyki 
z Apple Music. W sumie jestem ciekaw, jak 
sub mini brzmiałby w połączeniu z dwoma 
głośnikami stereo, w samym systemie 
odtwarzania muzyki audio. 

Trzeba jasno stwierdzić, że jest to właśnie 
to, czego brakowało w ofercie Sonosa. To 
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świetne uzupełnienie Beama i myślę, że także wiele osób posiadających 
Sonos Arc zdecyduje się także na zakup tego Suba. Wszak przy Arc będzie 
to już tańszy dodatek do soundbara. Ten bas robi swoje, daje dużo głębi 
do dźwięku, przyjemnego ciepła podczas odtwarzania muzyki, zwłaszcza 
rocka. Jeśli gracie, lubicie kino akcji, korzystacie dużo z seansów w Apple 
TV+ czy słuchacie dużo muzyki z Apple Music i macie już w domu sound-
bar Sonosa, to koniecznie dodajcie go do swojej listy zakupów, inwestycji. 
Bas oferowany przez Sub Mini jest efektowny, słyszalny, odczuwalny, a jed-
nocześnie, jeśli mieszkacie w budownictwie wielorodzinnym, to sąsiedzi 
Was nie będą chcieli eksmitować. Oczywiście to, czy się na niego zdecydu-
jecie, zależy od Was i tego, z jakich treści korzystacie. Ja tego basu zdecy-
dowanie potrzebowałem, robi robotę.

Warto też zweryfikować listę sprzętów, z którymi jest kompatybilny, a ta jest 
długa. Łącznie z głośnikami IKEA SYMFONISK, które także mogą robić za tyły 
w systemie kina domowego soundbar + subwoofer + tylne głośniki (5.1.2).

SPRZĘTY KOMPATYBILNE Z SONOS SUB MINI FIVE:
One (Gen 1)
One (Gen 2)
One SL
Play:1
Play:3
Play:5 (Gen 2)
Arc
Arc SL
Beam (Gen 1)
Beam (Gen 2)

Playbar
Playbase
Ray
Amp
Connect:Amp (Gen 2)
SYMFONISK Picture frame with Wi-Fi speaker
SYMFONISK table lamp with Wi-Fi speaker
SYMFONISK Speaker lamp base with Wi-Fi
SYMFONISK Wi-Fi bookshelf speaker (Gen 1)
SYMFONISK Wi-Fi bookshelf speaker (Gen 2)
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Zgodnie z obietnicą zebrałem kilka uwag i spostrzeżeń na temat 
iPhone 14 Pro Max po 1,5 dnia używania. Tradycyjnie spisuje 
w punktach, bez konkretnej kolejności.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

iPhone 14 Pro Max – pierwsze wrażenia  |  Dominik ŁadaSprzęt

iPhone 14 Pro Max 
– pierwsze wrażenia

SPRZĘT 119

https://twitter.com/dominiklada


Bateria
Bardzo dobrze trzyma, nie wiem czy to jest kwestia lepszej optymalizacji 
iOS 16, czy to kwestia samego nowego iPhona, ale cały dzień używania, 
jednocześnie testowania i zabawy nowym systemem i na końcu dnia mam 
64%. W mojej 13 Pro Max miałem o tej porze jednak „tylko” ~20%.

Always On Display
W sumie fajny ficzer, cały czas widać godzinę. Nie używam widgetów, bo 
ich wprowadzenie na ekran uniemożliwia zastosowanie tego fajnego triku 
z zasłanianiem fragmentu godziny przez zdjęcie portretowe. AOD wyłącza 
się jak chowamy telefon do kieszeni albo odchodzimy od telefonu. Nie 
wiem w tym momencie jak bardzo wpływa na baterię. Recenzenci, któ-
rzy mieli możliwość dłuższego testowania uważają, że będzie to pierwsza 
funkcja, którą użytkownicy będą wyłączać właśnie ze względu na zużycie 
baterii. Zobaczymy przy dłuższym użytkowaniu.

Ekran
Jeszcze o ekranie. Podobno są cieńsze ramki niż w 13 Pro Max. Może mini-
malnie, ale serio to prawie nie jest widoczne. Druga sprawa to jasność czy 
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raczej czytelność ekranu w pełnym słońcu – sztos. Tu lekcja odrobiona 
i wielu mogłoby się uczyć od Apple.

Obiektywy
Bardzo wystają. Już w 13-tce było to niewygodne gdy telefon leżał na stole. 
W 14 Pro Max dochodzi do sytuacji, że bardziej naturalnym staje się kładze-
nie telefonu ekranem do blatu, żeby nie kołysał się.

Głośniki
Są bardziej donośne niż w 13 Pro Max. Też bardziej pełny dźwięk emitują. 
W 13-tce były raczej płaskie, tutaj jest dużo lepiej.

Wygoda użytkowania
Używanie jest bardzo płynne, aczkolwiek nie mogę specjalnie stwierdzić, 
czy jest dużo lepiej niż w 13-tce. W zasadzie jest praktycznie identycznie. 
Jedno jest lepsze, i nie wiem czy to jest optymalizacja, czy kwestia nowego 
SoC, ale klawiatura z włączoną haptyką nie przycina tak jak to ma miejsce 
w 13 Pro Max.
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Dynamic Island
Dynamiczna wyspa – bardzo przyjemny ficzer, aczkolwiek brakuje mi np 
aby więcej aplikacji go wykorzystywało. Ok, zakładam, że to kwestia czasu 
i kolejni deweloperzy będą dodawać opcję obsługi do swoich programów. 
Póki co trzeba się do tego przyzwyczaić. Szkoda, że nie ma w niej też 
powiadomień, aż prosi się to aby tam też one były.

Jedno to kwestia wykorzystywania dynamicznej wyspy aby tam pojawiały 
się opcje programu, a drugie to, że niektóre aplikacje są zwyczajnie nie-
przygotowane na nią, np IMDB, z którego dość często korzystam wygląda 
przedziwnie – i nie jest to jedyny program.

Aparat
W codziennym użytkowaniu nie widać specjalnie różnicy między 13 Pro 
Max a 14 Pro Max. Aby zobaczyć różnicę trzeba włączyć opcję Apple Pro-
RAW w Ustawieniach aparatu. Dopiero wtedy docenimy różnicę, jednak 
trzeba pamiętać, że jedno zdjęcie ma wtedy, bagatela, 75MB. Podobnie 
w przypadku wideo – pliki w formacie ProRes mają ok 6GB na 1 minutę 
nagrania. I też trzeba pamiętać, żeby móc nagrywać w takiej jakości trzeba 
mieć telefon minimum z 256GB pojemności. Podstawowy model nie 
wspiera nagrywania w 4K, tylko w 1080p przy 30 klatkach na sekundę.
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Nowy zoom 2x – fajna opcja, w sumie po tych kilkudziesięciu godzinach 
mogę powiedzieć, że chyba mi tego rozmiaru brakowało. Dodanie tej ogni-
skowej, która w zasadzie jest zbliżona do 50mm, czyli idealnego obiektywu 
portretowego, daje nam wrażenie jakby na tylnej wyspie pojawił się dodat-
kowy obiektyw, którego faktycznie nie ma. Ta ogniskowa obsługiwana jest 
przez główny obiektyw iPhona.

Nocne zdjęcia:

Aparat do selfie jest poprawiony, zdjęcia są ostrzejsze i bardziej 
szczegółowe.

0,5x

1x 2x 3x

2x

1x

3x
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Tryb portretowy domyślnie odpala się 2x oraz 3x.

Nie przeprowadzam większych testów, bo po pierwsze nie mam wystarcza-
jąco czasu, a po drugie Wojtek wybiera się na poważny plener – on to zrobi 
dużo lepiej i dokładniej. Wrzucam tylko kilka poglądowych zdjęć.

Podsumowując
Czy warto się przesiąść? Na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że 
jeśli macie iPhone 13 Pro/Pro Max, to nie widzę specjalnych różnic poza 
AOD i dynamiczną wyspą. Jeśli potrzebujecie nowości to oczywiście, droga 
wolna, jeśli nie, to jest to zdecydowanie super propozycja dla posiadaczy 
iPhone 12 i starszych modeli. W tym przypadku będziecie mieli przeskok 
kosmiczny. Ciekawi mnie jaką opinie będzie mieć Wojtek…

0,5x

2x

1x

3x
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iPhone 14 Pro (Max) ma poprawione aparaty i nową dynamiczną wyspę 
oraz znacznie jaśniejszy ekran niż u poprzednika. Czy warto zatem się 
nim zainteresować?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPhone 14 Pro (Max) – poprawione aparaty i dynamiczna wyspa w praktyce  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

iPhone 14 Pro (Max) 
– poprawione aparaty i dynamiczna 
wyspa w praktyce
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Jak co roku staram się wyjechać gdzieś w okolicy premiery nowych iPho-
ne’ów, aby przetestować je w ciut ładniejszych niż miejskie warunkach. 
Tym razem padło na Alpy. Pogoda była… jesienna. Raz świeciło ostre słońce 
i było bardzo przyjemnie, a raz padało i było ponuro, co stanowiło świetny 
test dla aparatów, gdyż sceny miały mnóstwo kontrastu, słabego światła 
i innych niespodzianek. Pamiętajcie jedynie, że zdjęcia, które tutaj oglą-
dacie, zostały wyeksportowane bez HDR do przestrzeni barwnej sRGB, 
więc będą wyglądały gorzej, niż gdybyście oglądali oryginały na ekranach 
Waszych iPhone’ów.

Dynamiczna wyspa
Team odpowiedzialny za design iOS-a w ostatnich latach miał mnó-
stwo nietrafionych pomysłów. Ale takich konkretnych strzałów, w stopę 
z armaty. Miło więc popatrzeć, jak wymyślili coś wyjątkowego, co nie tylko 
ma śliczne animacje i przepięknie się prezentuje, ale co upraszcza odbiór 
informacji na temat tego, co w danej sytuacji się dzieje. Oczywiście nie 
warto kompletnie, chyba że naprawdę nie macie nic lepszego do roboty, 
wymieniać starszego iPhone’a tylko dla dynamicznej wyspy, ale nie będę 
Was oceniał, jeśli tak zrobicie.
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Ciekawostką jest to, że wyspa cały czas coś 
robi, rusza się, zmienia rozmiar… żyje. Ale ma 
jeden problem i mam wrażenie, że design tutaj 
podjął decyzję na opak. Przykładowo, jeśli 
odtwarzamy muzykę, to na wyspie widzimy 
miniaturkę granego albumu i ikonkę symbo-
lizującą odtwarzanie muzyki. Jeśli klikniemy 
wyspę, to przeniesie nas do aplikacji, z której ta 
muzyka pochodzi (w tym przypadku do Music 
/ Muzyka). Jeśli jednak przytrzymamy palec 
na wyspie, to wyspa się rozwinie i pojawi się 
pop-up, z którego możemy sterować muzyką, 
podobnie jak to można robić z Centrum Stero-
wania. No więc te dwa gesty – krótkie i długie 
kliknięcie wyspy – powinny być zamienione. 
Krótki klik powinien pokazywać widget, a długi 
dopiero przenosić do źródłowego app. To intu-
icyjne zachowanie i być może jest coś nie tak 
z moją intuicją, ale nie jestem jedyną osobą, 
która zwróciła na to uwagę.

Ekran
Nowy ekran ma jedną szczególną cechę, po 
której niewiele się spodziewałem, a tymcza-
sem znacząco wpływa ona na wygodę korzy-
stania z… aparatu. Chodzi o nowy, jaśniejszy 
ekran, który potrafi rozświetlić się do 2000 
nitów. Jak się okazuje, w warunkach górskich, 
kiedy słońce świeci prosto w ekran, a my coś 
próbujemy skadrować, to łatwiej jest, gdy coś 
się widzi. Na iPhonie 14 Pro Max widziałem, 
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podczas gdy na swoim 13 Pro musiałem się domyślać. To wszystko pomaga 
też przy przeglądaniu zdjęć w warunkach słonecznych lub takich, gdzie jest 
po prostu dużo światła zastanego, odbijanego np. od powierzchni jeziora.

Ekran jest naprawdę genialny w praktyce, czego się kompletnie nie 
spodziewałem.

Aparaty
Główny szerokokątny obiektyw w iPhonie 14 Pro (Max) ma teraz 24 mm, 
zamiast 26 mm w iPhonie 13 Pro. Ma więc o 2 mm szerszy kąt widzenia, 
ale jest też ciemniejszy – f/1.78 zamiast f/1.5. Jest też nowa, większa 48 MP 
matryca, które nadal wypluwa z siebie 12 MP zdjęcia, ale w trybie ProRAW 
(i tylko w nim) można zapisać pełne 48 MP. Dzięki pixel-binning z 48 do 
12 MP nowa matryca ma maksymalne ISO wynoszące 12766 (vs 7616 w 13 
Pro) i może z tak wysokiego ISO korzystać (proces pixel-binningu zmniejsza 
przy okazji szumy). Niestety jest jedna wada nowej matrycy – minimalna 
odległość ostrzenia wzrosła ze 150 mm do 200 mm. To oznacza, że iPhone 
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14 Pro będzie częściej i prędzej przełączał się w tryb Makro. Najciekawszą 
funkcją nowej 48 MP matrycy jest jednak fakt, że jak robimy zdjęcia przy 
1×, to iPhone robi zdjęcia 48 MP, przetwarza je i wypluwa nam 12 MP. Ta 
matryca jednak może pracować w trybie 2× bez pixel-binningu, więc mamy 
możliwość robienia zdjęć na 2× optycznym zoomie. Zdjęcia 2×, czyli 48 mm, 
oryginalnie mają 12 MP, więc spodziewać się powinniśmy gorszej jakości niż 
z 48 MP konwertowanych do 12 MP. Ale jest i to jest miłe, bo to ogniskowa, 
która czasami się przydaje.

Obiektyw tele ma nadal 77 mm i jego jasność pozostała bez zmian – f/2.8. 
Maksymalne ISO wzrosło nieznacznie względem iPhone’a 13 Pro z ISO 2016 
na ISO 2688, co sugeruje, że matryca się fizycznie zmieniła, ale to tylko 
sugestie. Nie ma innych znaczących zmian.

Ultraszerokokątny obiektyw ma teraz 14 mm zamiast 13 mm w iPhonie 13 Pro 
i przy okazji jest też ciemniejszy – f/2.2 zamiast f/1.8. Maksymalne ISO wzro-
sło z 2304 do 3072. Matryca jest jednak większa, co powinno wynagrodzić 
ciemniejszy obiektyw i dawać jeszcze lepsze zdjęcia w warunkach nocnych.
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Przedni aparat jest teraz jaśniejszy i ma 
f/1.9 zamiast f/2.2. Maksymalne ISO spadło 
z 2208 do 1920, ale ten aparat zyskał, po raz 
pierwszy, autofocus. To wszystko powinno 
dawać lepsze rezultaty.

A jak się to wszystko prze-
kłada na jakość zdjęć?
Zacznę więc może od tego, że oglądając 
zdjęcia na telefonie czy nawet iPadzie, ciężko 
będzie zauważyć różnice pomiędzy iPhone-
’em 13 Pro a 14 Pro. Jeśli jednak skusimy się na 
delikatny pixel-peeping, czyli podglądanie 
zdjęć na zbliżeniu na większych monitorach, 
to widać różnice. W cieniach, nawet zaszu-
mionych, jest zawsze więcej detali i wszystko 
jest ostrzejsze. Nie zauważyłem natomiast 
znaczącej (dwu- lub trzykrotnej, jak podaje 
Apple) poprawy przy zdjęciach nocnych, nie-
zależnie od stosowanego obiektywu. Nowa 
rozdzielczość 48 MP matrycy jest jednak 
widoczna (po pixel-binningu do 12 MP) – na 
zbliżeniach małe obiekty przestają wyglą-
dać jak malowane akwarelami i nabierają 
własności prawdziwych obiektów widzia-
nych gołym okiem. Zdjęcia przy cyfrowym 
zoomie do 10× są teraz też wyraźnie lepsze 
i to tutaj chyba widać największą różnicę 
względem 13 Pro. Nie możemy też zapomnieć 
o zmianach software’owych, które prawdopo-
dobnie robią równie dużą, jeśli nie większą, 
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różnicę względem starszych iPhone’ów. 
48 mm (2×) zoom okazuje się świetnym 
dodatkiem – często z niego korzystałem 
i będzie mi go brakowało w 13 Pro. Mam 
też wrażenie, że tryb portretowy teraz 
łatwiej i szybciej „łapie ostrość” na obiek-
cie, więc po prostu przyjemniej się z niego 
korzysta. Większe matryce też przekładają 
się na ładniejsze naturalne bokeh, cho-
ciaż temu daleko do tego uzyskiwanego 
z dużych matryc.

Podsumowując, zmiany są małe, ale jest 
ich dużo, a ich suma przekłada się na róż-
nice, które przez niektórych mogą zostać 
docenione, szczególnie na większych 
ekranach.

Warto?
Im dalej w historię iPhone’a patrzymy, 
tym 14 Pro będzie odpowiednio lepszy. 
Pamiętajmy, że to pierwsza generacja 
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tej nowej matrycy, więc jeszcze większych poprawek spodziewam się 
w modelu przyszłorocznym, tym bardziej że powinniśmy też otrzymać 
nowy design. Myślę, że właściciele 11 Pro i starszych, jeśli im zależy na 
jak najlepszych zdjęciach, mogą poważnie rozważać przesiadkę, chociaż 
sugeruję jednak wstrzymanie się ze względu na brak USB-C, które rze-
komo dostaniemy w 2023. 12 Pro wymieniłbym czym prędzej, bo to był 
wyjątkowo nieudany model, ze względu na słaby czasu pracy na baterii 
i brak 120 Hz ProMotion, a osobom z ekranem 5,8” przypominam, że nowe 
Pro mają 6,1” i są wyraźnie większe.

Każdy będzie więc musiał podjąć decyzję indywidualnie, zgodnie ze swoimi 
potrzebami i oczekiwaniami, co będzie jeszcze trudniejsze w tym roku ze 
względu na nowe, wyższe ceny. Osobiście, pomimo wielu drobnych zmian 
w obiektywach i matrycach, które przekładają się na większą różnicę, niż 
się spodziewałem, no i pomimo tego genialnego ekranu, nie planuję prze-
siadki i czekam cierpliwie na iPhone’a 15 Pro lub być może nawet 16 Pro. 
A Wy co zdecydowaliście?
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Premiera Apple Watch Ultra zbiegła się perfekcyjnie z moim 
narastającym obrzydzeniem do designu klasycznego Apple Watcha. 
Miałem powoli coraz bardziej dosyć smukłej i nudnej koperty bez 
żadnego charakteru, a jako że lubię duże zegarki, to Ultra idealnie 
wcelował się w moje potrzeby. Szczerze mówiąc, to mógłby być 
jeszcze większy…

Apple Watch UltraWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple Watch Ultra  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Ultra
Nazwa mi się kompletnie nie podoba i całkowicie odbiega od przyjętej 
strategii dla pozostałych Apple Watchów. Rozumiem decyzję za tym sto-
jącą, ale nie pasuje mi to Ultra do zegarka. Omega ma swoje Planet Ocean, 
Rolex ma Submariner, a IWC – Portugieser, Le Petit Prince czy Antoine de 
Saint Exupéry. Brzmią egzotycznie, w odróżnieniu od Ultra.

Rozmiar i ekran
Apple podaje, że ta koperta ma 49 mm, co jest całkowicie nieporów-
nywalne z klasycznymi zegarkami. Koperta jest tradycyjnie okrągła lub 
kwadratowa, więc jej szerokość i wysokość są zbliżone. Apple Watch tutaj 
zawsze się różnił, bo był bardziej prostokątny, przez co koperta zawsze 
była sporo węższa. Tak więc mój mechanik z jego 45,5 mm kopertą nadal 
jest fizycznie większy niż 49 × 44 mm w Ultra, ale to w końcu znaczący roz-
miar, który powinien spodobać się ludziom, którzy wolą większe zegarki.

W parze z rozmiarem idzie większy ekran wyższej rozdzielczości, scho-
wany za szkłem szafirowym, który potrafi świecić do 2000 nitów, czyli 
dwukrotnie jaśniej niż inne modele. Ta zwiększona powierzchnia pozwala 
też na wygodniejszą obsługę wszystkich funkcji zegarka, łącznie z zastoso-
waniem ekranowej klawiatury, prosto od Apple’a, do pisania SMS-ów. Fakt, 
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że wymaga ona autokorekty, inaczej będziecie robili sporo błędów, ale 
jest i z autokorektą działa zaskakująco dobrze. Sam ekran jest też idealnie 
płaski, co dodatkowo wizualnie zwiększa jego użytkową powierzchnię, więc 
pomimo że taki Series 7 czy 8 jest zbliżony wymiarami, to w rzeczywistości 
nie jest tak wygodny w obsłudze. Nie każdemu będzie się to podobało, ale 
mi wyjątkowo przypadło do gustu.

Materiał
Ultra ma kopertę wykonaną z tytanu. To materiał nam znany. Chciałbym 
zauważyć, że nie jest to ani Vibranium, ani Unobtanium. To oznacza, że 
ten materiał się rysuje, jeśli nim gdzieś przywalicie, np. w kamień. Charak-
teryzuje się natomiast tym, że ma wysoką „wytrzymałość mechaniczną”, 
jest odporny na korozję i nie powoduje alergii. To właśnie z tych powodów 
wielu producentów zegarków z niego korzysta, np. zegarki mechaniczne 
Porsche Design korzystają wyłącznie z niego.

Bateria
Temat baterii zapowiada się znakomicie i Ultra wystarcza mi do trzech 
pełnych dni z delikatnym zapasem, gdy nie robię treningów, do blisko/
prawie lub nawet trzech pełnych dni, gdy robię codziennie kilkugodzinny 

SPRZĘT 136



trening. To „blisko” lub „prawie” zależy od tego, czy jesteśmy w zasięgu 
internetu, iPhone’a oraz jak daleko jesteśmy od cywilizowanego świata, bo 
gdy znikamy z zasięgu, to Ultra uruchamia tryb Backtrack, który za pomocą 
GPS-a rejestruje trasę, którą przemierzamy, abyśmy mogli wrócić, gdyby-
śmy się zgubili. Zauważyłem to w Alpach, gdzie testowałem go w dziczy. 
Bezpiecznie więc można założyć 2 pełni dni, niezależnie od tego, co robicie, 
pod warunkiem, że treningi nie przekraczają ok. czterech godzin. Nie korzy-
stam z LTE, a korzystanie z niego wyraźnie zmniejsza czas pracy na baterii. 

Jeśli jednak chcecie, żeby Ultra Wam wytrzymał dłużej, to można skorzy-
stać z trybu Low Power, który pod watchOS 9 działa inaczej niż wcześniej 
– nie wyłącza wszystkiego, a jedynie funkcje działające w tle, jak automa-
tyczne wykrywanie treningu itp. Jesienią ma dojść jeszcze bardziej rozsze-
rzona wersja tej funkcji, dzięki czemu Ultra będzie umiał pracować jeszcze 
dłużej – mówi się o pięciu dniach.

To nadal bez rewelacji, ale dużo lepiej i mogę teraz na weekend wyjechać 
bez konieczności zabierania ze sobą ładowarki.
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Pasek
Zdecydowałem się na pasek Ocean z kilku względów. Po pierwsze, będę 
z nim nurkował. Po drugie, uwielbiam te paski z fluoelastomeru. Praktycz-
nie korzystam wyłącznie ze Sport Bandów od premiery Series 0 i wygląda 
na to, że tak pozostanie. Pasek zapina się superwygodnie i dodatkowe 
tytanowe zabezpieczenie spisuje się na medal. Apple nadal wymyśla paski 
lepiej rozwiązane niż konkurencja mechaniczna, które te paski tworzy od 
setek lat. Ciekawą funkcję spełniają te poprzeczne otwory w Ultra – dzięki 
nim pasek staje się lekko rozciągliwy, więc całkiem wygodnie dostosowuje 
się do nadgarstka, np. gdy lekko spuchnie pod wieczór lub z wysiłku.

Szalenie podoba mi się też pasek Alpine w kolorze pomarańczowym. Wróć. 
Podoba mi się kolor tego paska i gdyby był taki w wersji Ocean, to brałbym 
go natychmiast.
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Ciekawostką jest też fakt, że paski przeznaczone dla Apple Watcha Ultra 
(49 mm) pasują również do Series 4, 5, oraz 6 (44 mm) oraz Series 7 i 8 
(45 mm) oraz odpowiednich modeli SE z tymi kopertami. Analogicznie, 
paski z tych zegarków będą pasowały do modelu Ultra. Pamiętajcie jednak 
o wykorzystaniu paska z takim samym metalem w mocowaniu, aby nie 
wyglądało to tandetnie – w takiej sytuacji bransoleta mediolańska całko-
wicie odpada, bo jest polerowana lub czarna. Dla kontrastu kolorowe Sport 
Bandy, Sport Loopy i wiele innych pasują znakomicie, chociaż nie pasują 
wizualnie do masywnej koperty Ultra.

Nurkowanie
Apple podało, że Ultra ma certyfikację 13319:2000, którą są traktowane kom-
putery nurkowe. Ta certyfikacja określa, że komputer nurkowy ma wyświe-
tlać czas spędzony pod wodą oraz głębokość nurkowania. Dodatkowo jest 
specyfikacja na temat tego, jak szybko ma się to pojawiać na ekranie, jak 
precyzyjny ma być pomiar i więcej szczegółów, które znajdziecie w samej 
specyfikacji 13319:2000. Ultra więc wyświetla te dwie informacje i robi to 
tak, jak powinna. W przypadku chęci planowania nurkowania potrzebna 
jest płatna aplikacja Oceanic+ od dewelopera Huish i można ją będzie zna-
leźć wkrótce w App Store. Wprowadza dodatkowo możliwość planowania 
nurkowania, safety stopy, profile, historię oraz log booka. Subskrypcja jest 
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fajnie wypoziomowana, bo można nawet wykupić pojedynczy dzień, co 
idealnie wpisuje się w moje potrzeby rekreacyjnego nurka. Więcej na ten 
temat pisałem na Twitterze i odnosiłem się do opinii, które wyśmiewają 
Ultra jako komputer nurkowy, że nie nadaje się do nurkowania na 150 m, 
że nie ma tego czy tamtego. Rzecz w tym, że certyfikację mam do 30 m 
(Advanced Open Water Diver) i pomimo że miałem treningi do 45 m i wyko-
nałem kilka specjalistycznych nurkowań w przygotowaniu na Rescue Divera, 
a potem na Master Scuba Divera, to nigdy ich nie ukończyłem i szczerze, nie 
mam potrzeby nurkowania głębiej. To, co mnie interesuje i tak znajduje się 
na 10–18 m, na co wystarcza Open Water Diver, a jeśli biorę przewodnika, to 
nawet nie muszę planować samego nurka, więc nawet Oceanic+ nie będzie 
mi potrzebny (ale fajnie go mieć dla log booka).

W Polsce przyjęło się, że żeby uprawiać jakikolwiek sport, trzeba kupić 
pełne wyposażenie, w tym np. rower i ciuchy, w których moglibyśmy star-
tować w Tour de France. Kompletnie nie widzę potrzeby kupowania samo-
lotu, aby skakać ze spadochronem, więc analogicznie Apple Watch Ultra 
w zupełności mi wystarczy do rekreacyjnego i okazjonalnego nurkowania.
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A gdybym nie nurkował?
Apple Watch to dla mnie przede wszystkim Messages, Wallet (płatności 
i karty pokładowe), wybrane powiadomienia, tracker treningów oraz urzą-
dzenie do odblokowywania iPhone’a i MacBooka Pro. Gdybym więc nie 
nurkował, to i tak wybrałbym Ultra, za sam wygląd i rozmiar – jak wspomi-
nałem, mam już dosyć wyglądu zwykłego Apple Watcha.

Dodatkowy przycisk
Ciekawym dodatkiem jest konfigurowalny dodatkowy przycisk w kolorze 
International Orange. Może wykonywać szereg różnych funkcji, które defi-
niujemy w Ustawieniach, a jedną z nich jest funkcja wyzwalania Shortcutów 
/ Skrótów. Niedawno takowy stworzyłem, który włącza ekran Always On, 
gdy ten jest wyłączony lub wyłącza go, gdy jest włączony. Dotychczas uru-
chamiałem go za pomocą Siri, ale czasami jestem w miejscu, gdzie nie chcę 
mówić na głos i przycisk tutaj spisuje się idealnie. Domyślne zastosowania, 
np. uruchamianie aplikacji Workouts, są jednak dużo praktyczniejsze, jeśli 
ktoś znajdzie tam coś dla siebie.
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Przygotujcie się też na częste przypadkowe wciskanie tego przycisku. Mnie 
się to jeszcze zdarza i wynika to z tego, że łapię kopertę z drugiej strony, 
gdy korzystam z cyfrowej koronki, ale robię to już coraz rzadziej.

Warto?
Jak zawsze, każdy musi sam zdecydować, określając swoje potrzeby, zasob-
ność portfela czy syndrom chcę-to-mieć-natychmiast. Patrząc na cenę 
Series 8, to Ultra jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ale też nigdy 
już nie kupiłbym stalowego Series 8, bo są po prosto za drogie względem 
tego, co oferują. Ultra tymczasem jest tytanowy, ma szkiełko szafirowe 
i jest jedynie 300 PLN droższy. W porównaniu do aluminiowego Series 
8 różnica już sięga 2200 PLN i tutaj decyzja jest zdecydowanie trudniejsza. 
Ale jeśli nie chcecie już więcej patrzeć na zwykłego Apple Watcha, to do 
wyboru są dwie opcje – wszystko albo nic.

Minęło pięć dni, odkąd założyłem Apple Watcha Ultra na nadgarstek, ale 
mam wrażenie, że noszę go już od miesięcy, tak szybko się przyzwyczaiłem. 
Kompletnie nie żałuję zakupu i liczę teraz tylko na to, że sporo wytrzyma 
i nie zamęczę go zbyt szybko.
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Trafił do mnie jeden z najnowszych zegarków marki Amazfit, 
zaprezentowany po raz pierwszy na zakończonych niedawno targach 
IFA 2022. Powiedzieć, że firma przykłada się do rozwoju swojego 
portfolio smartwatchów, to jak nic nie powiedzieć. Nowy Amazfit GTR 
4 to sprzęt, który już na starcie wywołuje pozytywne wrażenie; później 
jest tylko lepiej.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Amazfit GTR 4 – wydajny i elegancki  |  Dariusz Hałas

Amazfit GTR 4 
– wydajny i elegancki
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Model GTR 4 to kolejny recenzowany przez nas zegarek marki Amazfit, co 
doskonale pokazuje, że firma bardzo zdecydowanie wkroczyła na polski 
rynek. Na naszych łamach przeczytać możecie recenzje modeli GTS 2, GTR 
2, ultraodpornego T-Rex 2 czy innej „świeżynki” – GTS 4. Jeżeli jednak szu-
kacie produktu wydajnego, eleganckiego i uniwersalnego, GTR 4 może być 
optymalnym wyborem.

Prezencja? Nienaganna
GTR 4 to spory zegarek, świetnie prezentuje się na męskim nadgarstku, 
a design i zastosowane materiały sprawiają, że doskonale nadaje się do 
noszenia zarówno podczas treningu, jak i podczas wystawnej, uroczystej 
kolacji. Sprzęt nie jest tak surowy w swojej formie, jak „taktyczny” i super-
odporny T-Rex 2, nie znaczy to jednak, że mamy tu do czynienia z kruchym 
urządzeniem. Wręcz przeciwnie. GTR 4 jest wodoodporny, wytrzymuje 
ciśnienia do 5 atmosfer, co oznacza, że bez najmniejszych problemów znie-
sie każde ciśnienie hydrodynamiczne, jakie może wystąpić na najbardziej 
intensywnej sesji treningowej w basenie czy w naturalnym zbiorniku wod-
nym (mowa o pływaniu, a nie głębokim nurkowaniu z akwalungiem).

Okrągły korpus w stylu vintage wykonano z matowionej, jednoczęścio-
wej ramy ze stopu aluminium, a spód koperty z czujnikami wykonano 
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z tworzywa PC o wysokim połysku. Świet-
nie prezentuje się również obrotowy, 
radełkowany manipulator z boku koperty 
z czerwonym akcentem, co zdaniem 
producenta nawiązuje do stylistyki spor-
towych aut. Obszar informacyjny to chro-
niony wzmocnionym szkłem, dotykowy, 
doskonale responsywny ekran AMOLED 
1,43 cala o gęstości 326 ppi (466 × 466 
pikseli). Z jego jasnością i czytelnością pre-
zentowanych informacji nie ma żadnych 
problemów. W firmowym sklepie z apli-
kacjami do zegarka znajdziemy też ponad 
200 (!) cyfrowych cyferblatów (także 
animowanych) w najróżniejszych stylach, 
kolorach i ze zróżnicowanym zakresem 
prezentowanych informacji. Oprócz cyfer-
blatów jest też wiele przydatnych apli-
kacji (Amazfit udostępnia bezpłatnie API 
deweloperom). Sterowanie ekspresem do 
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kawy czy np. kamerą GoPro z zegarka? Da się 
zrobić. Aplikacji jest oczywiście dużo więcej: 
BMI, kalorie, wysokościomierz barometryczny, 
pogoda, wyszukiwanie sparowanego smart-
fona, analiza kondycji (system PAI), kompas, 
odtwarzacz muzyki (nie trzeba zabierać 
smartfona na trening z ulubionymi piosen-
kami) i wiele, wiele więcej.

Do testów otrzymałem wersję z miękkim, 
skórzanym paskiem w kolorze brązowym, co 
dodatkowo wpływa korzystnie na komfort 
noszenia i przydaje zegarkowi elegancji. O ile 
większość treningowych zegarków pasuje do 
dresu, GTR 4 w wersji ze „skórką” (Vintage 
Brown Leather) bez zażenowania można 
założyć również do garnituru. Do wyboru są 
również wersje bardziej „sportowe”, z odpor-
nymi na pot paskami: fluoroelastomerowym 
(Superspeed Black) oraz nylonowym (Race-
track Grey).

Bateria
To nie jest pierwszy smartwatch, z jakiego 
korzystam. Na moim nadgarstku było ich już 
całkiem sporo, również modeli uznawanych 
powszechnie za dobre. Niemniej niemal 
zawsze irytowało mnie jedno: czas pracy na 
baterii. W GTR 4 problem nie istnieje. Pod-
czas dwutygodniowego korzystania z tego 
sprzętu ładowałem zegarek raz. I to nawet 
nie dlatego, że się rozładował, bo sprzęt 
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wskazywał jeszcze ponad 50% stanu baterii, 
lecz po prostu, by sprawdzić, czy sprawnie 
się ładuje. Producent deklaruje, że czas łado-
wania w pełni rozładowanego zegarka to ok. 
2 godziny. W moim przypadku wystarczyło 
ok. 30 minut od podpięcia wygodnej, magne-
tycznej złączki ładowarki, ale pamiętajcie, że 
sprzęt nie był w pełni rozładowany. Przy typo-
wym scenariuszu korzystania ze smartwatcha 
jak z zegarka producent deklaruje żywotność 
baterii na 14 dni bez ponownego ładowania. 
Dostępny jest również tryb energooszczędny 
(do 24 dni aktywności sprzętu), ale nawet 
przy intensywnym korzystaniu z urządzenia 
bateria powinna trzymać tydzień. Jedynie 
w przypadku, gdy wymagamy superdokład-
nych pomiarów GPS w czasie rzeczywistym 
(co może się przydać np. podczas triathlonu 
czy długodystansowych biegów przełajo-
wych) deklarowany czas działania to 25 godzin 
– wystarczy na naprawdę długi dystans. 
Zarządzanie energią jest tu fenomenalne. 
Apple mogłoby się sporo nauczyć.

Pierwszy taki GPS 
w smartwatchu
Na odrębny akapit zasługuje zastosowana 
w tym modelu dwupasmowa, kołowo spola-
ryzowana antena GPS, obsługująca wszystkie 
sześć systemów pozycjonowania satelitarnego 
(GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, DORIS, czy 
Beidou). Oznacza to bardzo wysoką precyzję 
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pozycjonowania w czasie rzeczywistym również w trudnych dla pozycjono-
wania satelitarnego warunkach (np. pomiędzy wysokimi budynkami w mia-
stach). Podczas biegu czy jazdy na rowerze nie musisz patrzeć na kopertę. 
Zegarek może generować głosowe powiadomienia i nadawać trenującemu 
informacje na temat aktualnej pozycji, tętna, poziomu nawodnienia, przeby-
tego dystansu i wiele innych. Komunikaty te mogą być nadawane zarówno 
przez wbudowany w zegarku głośnik, jak i poprzez sparowane z nim 
dowolne słuchawki Bluetooth.

Ogólnie biorąc, sensoryka GTR 4 jest imponująca. Amazfit GTR 4 to sprzęt 
wyposażony w najnowszej generacji czujnik (właściwie jest to zespół 
czujników 4 PD + 2 LED) danych zdrowotnych BioTracker 4.0. Dzięki temu 
smartwatch może 24 godziny na dobę monitorować tętno, nasycenie 
krwi tlenem czy poziom stresu. Każdy z tych pomiarów można również 
uzyskać za pomocą jednego dotknięcia w trybie „na żądanie”. Jak wiele 
smartwatchów również i GTR 4 ma funkcję monitorowania snu. Jednak ten 
sprzęt oferuje znacznie więcej niż tylko analizę czasu trwania snu/drzemki. 
Zegarek rozpoznaje poszczególne fazy snu (np. REM), analizuje jakość snu 
poprzez pomiar oddychania. Jeśli uważacie, że to bajery, nic bardziej myl-
nego – dostosowując się do sugestii aplikacji Zepp, dawno się tak nie wysy-
piałem, jednocześnie nie marnując wcale więcej czasu na sen.
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Zepp OS 2.0
System operacyjny zegarka (najnowsza generacja Zepp OS 2.0) oraz sko-
jarzona z nim aplikacja mobilna Zepp to kawał dobrej roboty. Zarówno 
wygląd interfejsu w zegarku i aplikacji, jak i łatwość korzystania z niego, są 
na bardzo dobrym poziomie. Niezwykle bogaty zestaw danych jest este-
tycznie zaprezentowany w formie różnego typu wykresów i wskaźników 
pomiarowych, same dane są też logicznie pogrupowane, dzięki czemu już 
po krótkim korzystaniu z obu elementów (aplikacji i smartwatcha) bardzo 
szybko odnajdziemy potrzebne informacje. Obsługa jest bardzo prosta 
i intuicyjna, przeciągnięcie ekranu w górę i mamy powiadomienia, w dół 
– centrum sterowania z łatwo dostępnymi licznymi funkcjami (głośność, 
jasność, tryb „kinowy”, latarka i wiele więcej), w lewo – ekrany aktywnych 
aplikacji, w prawo – czytelne widgety. Dostęp do wszystkich aplikacji 
uzyskujemy za pomocą dużego przycisku kontrolnego, drugi, nieco mniej-
szy przycisk w dolnej części koperty po prawej, daje dostęp do skrótów, 
domyślnie są to funkcje treningowe.
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Treningi są, ale to nie tylko sprzęt dla sportowców
Nie będzie odkryciem Ameryki stwierdzenie, że GTR 4 może przysłużyć się 
osobom ceniącym sobie aktywny tryb życia (korzystasz z aplikacji Strava? 
Amazfit GTR 4 świetnie się z nią dogaduje). Jednak siłą tego smartwatcha 
jest to, że dzięki olbrzymiej liczbie łatwo dostępnych treningów i automa-
tycznemu rozpoznawaniu szerokiego zakresu aktywności fizycznych ten 
zegarek robi genialną rzecz: zachęca do treningów tych „mniej ruchliwych” 
(tak, przyznaję się). Olbrzymia liczba treningów i monitorowanych danych 
sprawia, że choćby krótkie ćwiczenia stają się ciekawym wyzwaniem, 
z korzyścią dla naszego zdrowia. Tym, którzy już potrafią się zmusić do 
ruchu, z pewnością spodobają się takie funkcje jak np. szablony treningu 
interwałowego, statystyki okrążeń, funkcja analizy rozgrzewki, możliwość 
ustawienia etapów treningu i wiele, wiele więcej.

Jakieś wady?
Dla mnie GTR 4 jest ich pozbawiony, ale głównie dlatego, że nie korzystam 
z płatności zbliżeniowych realizowanych za pomocą smartwatcha. Gdybym 
jednak z tego korzystał, to właśnie tej funkcji w testowanym sprzęcie by 
mi brakowało. Jednak wszystko może się zmienić, bo technicznie smar-
twatch jest przystosowany do zbliżeniowej wymiany danych (ma interfejs 
NFT), pozostaje kwestia dogadania się producenta z obecnymi w Europie 
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firmami realizującymi tego typu płatności. Technicznych przeciwwskazań 
nie ma, tym bardziej, że – jak wspomniałem – Amazfit udostępnia swoje 
API deweloperom aplikacji. Sądzę, że przy rosnącej popularności tej marki 
operatorzy płatności się w końcu „obudzą”. Pamiętajmy, że funkcjonalność 
tego typu sprzętu może wzrastać również po jego zakupie, właśnie dzięki 
aktualizacjom. Amazfit zapowiedział już, że pojawi się funkcja importu 
tras, co w połączeniu z dwuzakresowym pozycjonowaniem satelitarnym 
spodoba się na pewno miłośnikom aktywności terenowych.

Podsumowanie
Amazfit GTR 4 to sprzęt zdecydowanie warty Waszego zainteresowania. 
Estetyczny, funkcjonalny, z bardzo szerokim zakresem dostępnych funk-
cji, których liczba rośnie po każdej aktualizacji oprogramowania. Apple 
na ostatniej konferencji chwaliło się m.in. analizą cyklu menstruacyjnego 
– Zepp OS również to oferuje, choć paniom polecałbym model z jednak 
mniejszą kopertą. Intuicyjna obsługa, doskonałe zarządzanie energią i mnó-
stwo użytecznych danych i funkcji. Amazfit GTR 4 wyceniany jest obecnie 
na 1199 zł. To cena wręcz śmieszna względem możliwości tego sprzętu.
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Huawei MateBook X Pro to topowa seria ultrabooków chińskiej marki. 
Od ponad miesiąca używam najnowszego modelu. To wystarczający 
czas, by ocenić, czy promowany jako sprzęt premium MateBoox X Pro, 
faktycznie daje radę?

Huawei MateBook X Pro 2022 
– ultraworkbookDARIUSZ HAŁAS

@blob_tech

Huawei MateBook X Pro 2022 – ultraworkbook  |  Dariusz Hałas
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Wykorzystywany przeze mnie sprzęt to Huawei MateBook X w wersji w kolo-
rze określanym przez producenta jako niebieski, choć w istocie urządzenie 
ma barwę raczej ciemnogranatową, ale kolor to detal. Taka barwa obudowy 
ma inne znaczenie, oznacza wykonanie obudowy ze stopów magnezu. To 
z kolei przekłada się na dwie istotne z punktu widzenia użytkownika kwe-
stie: magnezowa konstrukcja oznacza wytrzymałość i lekkość. W istocie 
MateBook X Pro w tym wydaniu waży zaledwie 1,25 kg. Wersja w kolorze 
szarym, wykonana ze stopów aluminium, waży nieco więcej: 1,38 kg. Niby 
drobna różnica, ale w przypadku, gdy specyfika waszej pracy wymaga cią-
głego przemieszczania się, każdy gram dźwigania mniej to naprawdę zaleta.

Zacznijmy od tego, że przesiadłem się całkowicie na MateBooka X, po 
prostu przez ostatni miesiąc używałem tego sprzętu jako podstawowego 
narzędzia do codziennej pracy. Tylko taki sposób pozwala stwierdzić, czy 
coś w danym urządzeniu po pewnym czasie może irytować, jak również 
potrafimy wówczas bardziej docenić pewne, promowane przez produ-
centa rozwiązania wdrożone w danym modelu. Jest jeszcze jedna kwe-
stia. Nikt nie będzie kupować MateBooka X Pro jako pierwszego w życiu 
laptopa. Dla wszystkich potencjalnych klientów firmy Huawei będzie to 
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kolejny, mocny, lekki i wydajny sprzęt. To oznacza jedno: wraz z nowym 
sprzętem zyskujemy nie tylko lepszą wydajność (pod każdym względem: 
nie tylko szybsze układy, ale też wydajniejsze akumulatory etc.), ale też 
przenosimy nasz bagaż doświadczeń, przyzwyczajenia i chcemy z nowym 
sprzętem wykorzystać posiadane akcesoria.

Testowany sprzęt wyposażony jest wyłącznie w cztery gniazda USB-C (dwa 
z nich po lewej stronie to tak naprawdę znacznie szybsze złącza Thunder-
bolt 4, zgodne z USB-C) oraz jedno gniazdko mini Jack stereo. Niestety, 
o możliwości połączenia MateBooka X z moim starym skalibrowanym 
dużym monitorem na biurku via HDMI nawet nie mam co myśleć. Wiem, 
mógłbym kupić dodatkowy adapter USB-C/Thunderbolt 4 → HDMI, ale 
w zestawie go nie było. Teoretycznie można też kupić monitor ze złączem 
Thunderbolt 4, jednak nie mam w zwyczaju zastępować sprzętu nowszym, 
gdy starszy spełnia jeszcze moje potrzeby. Trudno, mój biurkowy monitor 
sobie przez jakiś czas odpocznie. W sukurs przychodzi mi przecież kapi-
talny ekran MateBooka X Pro.

Inżynierowie Huaweia wpakowali do najnowszego MateBooka X Pro kawał 
bardzo dobrej technologii ciekłokrystalicznej. O zaletach wbudowanego 
ekranu wspominałem już w materiale opublikowanym w naszym serwisie 
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zaraz po premierze. Tu tylko powtórzę: 10-bitowy panel LTPS IPS o przekąt-
nej 14,2 cala (proporcje 3:2, rozdzielczość 3120 × 2080 px, 264 ppi) o jasności 
500 nitów (de facto nawet nieco wyższej) to kawał półprzewodnikowej 
magii w zakresie emisji obrazu. Szerokie spektrum barw, doskonałe kąty 
widzenia i ta charakterystyczna plastyczność obrazu właściwa dla topowych 
paneli IPS. Bardzo mi się ten ekran podoba, a moje oczy są wymagające.

Przy okazji krótkie wyjaśnienie: nie mylcie pojęć LTPS i IPS, bo oba, choć 
dotyczą wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, dotyczą innych komponentów. 
LTPS oznacza, że aktywna warstwa tranzystorów cienkowarstwowych (TFT 
– Thin Film Transistor) jest tu zbudowana z niskotemperaturowego krzemu 
polikrystalicznego (Low Temperature PoliSilicone), a nie – jak w przypadku 
tańszych wyświetlaczy z amorficznego krzemu (a-SI TFT), czy (już w nie naj-
tańszych modelach) tlenku indowo-galowo-cynkowego (IGZO TFT). Nato-
miast pod względem ułożenia cząstek ciekłokrystalicznych, którymi steruje 
właśnie matryca TFT, ekran MateBooka X Pro 2022 to IPS. Terminy IPS, VA, 
TN odnoszą się do warstwy ciekłokrystalicznej, a LTPS, IGZO, a-SI dotyczą 
matrycy tranzystorów TFT. Skorzystanie z LTPS podnosi cenę panelu, ale 
pozwala zbudować ekran o mniejszym zapotrzebowaniu na energię i wyż-
szej rozdzielczości oraz jasności. I to po prostu widać.
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Ekran odświeżany jest z częstotliwością 90 Hz, co oczywiście trzeba ręcznie 
zmienić, bo domyślnie preinstalowany Windows 11 standardowo ustawia 
„bezpieczne” 60 Hz. Ale to już kwestia systemu, a nie samego urządzenia. 
Trzeba tylko mieć na uwadze, że większa częstotliwość odświeżania (więk-
szy komfort pracy) będzie mieć wpływ na nieco krótszy czas działania 
na baterii (o tym nieco później). Co ciekawe, ekran jest błyszczący (czyli 
wygląda bardzo ładnie), ale nawet w pełnym, sierpniowym słońcu obraz 
pozostawał w pełni czytelny. Daje się zauważyć też charakterystyczne 
pochłanianie odbić, dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki w strukturze 
ekranu. Na uwagę zasługuje też fakt, że panel szczelnie wypełnia pokrywę 
laptopa, ekran zajmuje 92,5% powierzchni frontu, w efekcie, mimo niewiel-
kich gabarytów, komfort pracy jest porównywalny z tym, jaki mamy, korzy-
stając ze znacznie większych i cięższych maszyn z 15-calowym ekranem. 
Panel jest też dotykowy (do 10 punktów) i doskonale responsywny, osobi-
ście jednak niespecjalnie chcę brudzić ekran laptopa moimi paluchami, ale 
są tacy, którzy docenią to rozwiązanie.

W górnej krawędzi cienkiej ramki okalającej znalazło się miejsce na kamerę 
HD (jest również podczerwień i możliwość odblokowywania komputera 
twarzą zgodna z funkcją Windows Hello). Jej jakość nie jest powalająca i na 
pewno nie nadaje się do kręcenia klipów, ale do prowadzenia wideorozmów 
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wystarczy. Plusem jest to, że Wasza twarz będzie rozpoznawalna nawet 
w ciemną noc, rozświetlana wyłącznie jasnością samego wyświetlacza.

Klawiatura nowego MateBooka X Pro zasługuje na odrębny akapit. Jest 
świetna, z drobnymi mankamentami. To konstrukcja z klawiszami wyspo-
wymi, skok klawiszy jest niewielki, ale pracują one zaskakująco sprężyście, 
dzięki czemu pisze się znacznie szybciej i… ciszej niż w przypadku wielu 
laptopów o podobnym układzie klawiszy. Dostarczony egzemplarz miał 
brytyjski układ (zamienione niektóre klawisze, np. chcąc wpisać „#” należy 
nacisnąć znak funta), ale osobie piszącej bezwzrokowo to absolutnie nie 
będzie przeszkadzać. Klawiatura jest oczywiście podświetlana (dwa stopnie 
regulacji jasności). Prawy klawisz Alt jest tak umieszczony, że prawa dłoń 
nie musi uprawiać jogi, gdy chcemy pisać po polsku. Atutem tego laptopa 
jest też bardzo funkcjonalny touchpad z obsługą wielu konfigurowalnych 
gestów, za pomocą których można np. regulować głośność dźwięku czy 
jasność ekranu, przewijać szybko klipy wideo lub przemieszczać się pomię-
dzy kartami przeglądarki i wiele więcej. W korzystaniu z tego elementu 
pomaga również haptyczna informacja zwrotna (wibracje podczas wykony-
wania niektórych gestów).
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Wspomnieć też muszę o komforcie termicznym i akustycznym. Mimo zasto-
sowania aktywnego układu chłodzenia laptop przez większą część czasu 
pracy jest praktycznie bezgłośny. Zresztą nawet po wymuszeniu maksymal-
nej mocy obliczeniowej, szum generowany przez wentylatory był i tak niższy 
niż szum otoczenia w przeciętnym biurze. Na dodatek nie jest to sprzęt, 
który poparzy Wam dłonie nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Jeszcze kilka słów o baterii. Zmuszony do maksymalnego wysiłku Mate-
Book X Pro jest w stanie pracować ok. 2 godziny. W praktyce normalna 
praca biurowa (pisanie tekstów, maile, surfowanie, dokumenty, arkusze 
etc.) na zasilaniu z akumulatora o pojemności 60 Wh wypełni Wam szczel-
nie dzień pracy. To dobra wiadomość, bo nawet jak zapomnicie zasila-
cza, prędzej Wy się zmęczycie pracą, niż laptop odmówi posłuszeństwa 
z powodu braku energii. Dostarczony zasilacz ma moc 90 W, ale ponieważ 
przesył energii jest realizowany poprzez USB-C, to możliwe jest podła-
dowanie laptopa również nieco słabszą ładowarką. Niemniej chcąc jak 
najszybciej podładować MateBooka X Pro, najlepiej użyć wspomnianej 
90-watowej ładowarki oferowanej z laptopem, wówczas pełne naładowa-
nie potrwa nieco ponad godzinę.
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Podsumowując, dla zwolenników ekosystemu Huaweia topowy MateBook 
X Pro to laptop bliski ideału, jeżeli niekoniecznie chcemy się silniej wiązać 
z marką, model ten pozostaje ponadprzeciętnie wydajnym, lekkim, świet-
nie wykonanym i wyposażonym w doskonały ekran ultrabookiem.

Aktualnie osoby zainteresowane zakupem tego urządzenia mają dodatkową 
zachętę w postaci smartwatcha Huawei Watch GT3 Pro Classic (standar-
dowo kosztuje on 1499 zł) oraz bezprzewodowej klawiatury Huawei Ultra-
Thin Keyboard (jej normalna cena to 599 zł). Jeżeli wyrobicie się z zakupem 
MateBooka X Pro 2022 do 2 października br., oba wymienione urządzenia 
otrzymacie bezpłatnie w pakiecie z ultrabookiem. Co ciekawe, wygląda na 
to, że Huawei zmienia co miesiąc swoje promocyjne plany. Pod koniec wrze-
śnia ten sam model można było zakupić w promocji w zestawie z tabletem 
Huawei MatePad 11 razem z etui lub klawiaturą. W tym miesiącu jest zegarek 
i klawiatura, w przyszłym zapewne coś jeszcze innego. Sam laptop tani nie 
jest, używana przeze mnie wersja magnezowa wyceniana jest na 9999 zł. 
Wersja z aluminium kosztuje 8999 zł. Dlatego jeżeli faktycznie jesteście nim 
zainteresowani, warto polować na podobne okazje, w których dodatkowo 
otrzymacie sprzęt o wartości ok. 20% ceny samego MateBooka X Pro.
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Kto jak kto, ale użytkownicy MacBooków doskonale wiedzą, że 
kamery w laptopach nie należą do najlepszych. Logitech natomiast 
specjalizuje się w sprzęcie do telekonferencji, a nowa kamera Brio 500 
świetnie sprawdzi się podczas pracy w domu.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Logitech Brio 500 – home office w lepszym świetle  |  Paweł Hać

Logitech Brio 500 
– home office w lepszym świetle
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Nowa kamera Logitech ma dość nietypowy design. Walcowata obudowa 
zrobiona z matowego plastiku ma trzy podłużne nacięcia, dwa z nich kryją 
mikrofony, za trzecim jest dioda sygnalizacyjna. Na środku mamy obiek-
tyw, który można zasłonić fizyczną osłoną, wystarczy obrócić prawą część 
obudowy. Mechanizm działa bardzo lekko, a osłona przytrzymywana 
jest magnetycznie, co robi świetne wrażenie. Na dole znalazł się gwint do 
umieszczenia urządzenia na statywie, natomiast fabrycznie jest w niego 
wkręcone mocowanie magnetyczne do uchwytu na ekran. Sam uchwyt 
skonstruowano bardzo rozsądnie, można, ale nie trzeba go przyklejać, nie-
mniej jest to wskazane, jeśli często zmieniamy położenie kamery. Mocowa-
nie stawia bowiem spory opór przy jakimkolwiek ruchu. Kabel kamery jest 
długi (1,5 m) i kończy się wtyczką USB-C, co jest już standardem w urzą-
dzeniach Logitech. Brio 500 robi bardzo dobre pierwsze wrażenie, choć jej 
wyrazisty design nie będzie raczej wszędzie i każdemu pasował.

Kamera działa z macOS, Windows i Chrome OS, ale dedykowane jej opro-
gramowanie Logi Tune dostępne jest tylko na dwa pierwsze systemy. 
Aplikacja pozwala korzystać z zaawansowanych funkcji kamery, takich jak 
zmiana pola widzenia (90, 78 i 65 stopni), zoom, filtry obrazu czy tryb pre-
zentacji. Brio 500 ma wbudowany akcelerometr i po wykryciu obrócenia 
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kamery w dół wyłącza automatycznie odbicie lustrzane obrazu, by roz-
mówcy widzieli wszystko dokładnie takie, jakie jest. To prosta, ale bar-
dzo przydatna funkcja, skorzystają z niej zwłaszcza te osoby, które wolą 
zaprezentować coś, rysując na papierze. 30 września (a więc kilka dni po 
napisaniu tego tekstu) pojawi się funkcja RightSight, czyli automatyczne 
kadrowanie twarzy. Brzmi interesująco, niemniej nie miałem okazji tego 
sprawdzić. Logi Tune może integrować się z kalendarzem Outlook oraz 
Google i wyświetlać agendę spotkań oraz powiadomienia o nich, automa-
tycznie przenosi wtedy do stosownej aplikacji.

Brio 500 nawet bez dodatkowych funkcji jest solidnym sprzętem do roz-
mów wideo. Świetnie ustawia automatycznie balans bieli, zawsze trafia 
i robi to bardzo szybko. Można też zmienić go ręcznie, ale sprawdzi się 
to głównie w pomieszczeniach ze stałymi warunkami oświetleniowymi. 
Podobnie jest z ekspozycją i ostrością (aczkolwiek te parametry również są 
prawidłowo ustawiane w trybie automatycznym i nie odczułem potrzeby, 
by je korygować). Da się też zmienić jasność, ostrość czy nasycenie kolorów. 
Ponadto kamera obsługuje transmisję w HDR, w rozdzielczości Full HD. 
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Wyjątkowo dobrze działa też mikrofon, nie 
ma on żadnego odszumiania, a mimo tego 
nie rejestruje zbyt wiele hałasu tła.

W dobie pracy zdalnej kamera lepszej 
jakości stała się znacznie bardziej pożą-
danym sprzętem. Logitech Brio 500 to 
jedno z najlepszych urządzeń tego typu, 
jakich używałem. Nie dość, że jest rozsąd-
nie wyceniona, to oferuje świetną jakość 
obrazu i dźwięku, a także szybko dostoso-
wuje go do warunków zewnętrznych. Ma 
też dobrze przemyślane, choć stawiające 
trochę zbyt duży opór mocowanie. Dodat-
kowe funkcje są zawsze mile widziane, 
zwłaszcza że nie ma tu niczego zbędnego, 
a wszystkie działają dokładnie tak, jak się 
tego można spodziewać.

Logitech                         
Brio 500     

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

 Plusy:
• bardzo dobra jakość obrazu
• wygodne oprogramowanie
• tryb prezentacji

 Minusy:
• mocowanie stawia duży opór

Cena: około 600 PLN
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Garmin ostatnio nas zasypuje nowościami. Recenzowałem już nowego 
Edge Explore 2 i radar z kamerą RTC715, teraz czas na pierwszą 
nowość. Jest to topowy model komputerka rowerowego EDGE 1040 
Solar, nowość, która pojawiła się nieco wcześniej niż wspominane dwa 
urządzenia.

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Garmin 1040 Solar  |  Napoleon Bryl

Garmin 1040 Solar
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1040 jest następcą modelu 1030 i na pierwszy rzut oka się zewnętrznie 
się od niego nie różni. Producent zmiany ukrył wewnątrz obudowy. Po 
samej obudowie „czuć”, że to najwyższy model. Odkąd wziąłem do ręki 
1040, mój prywatny Edge 530 wydał się przy nim plastikowy i mały, choć 
wcześniej nie miałem takiego wrażenia. 

Zacznę od niemal najważniejszego elementu: dodana została wielopa-
smowa sieć GNSS, oprócz standardowych GPS, Glonass, Galileo. Dzięki 
niej pomiar wykonywany przez urządzenie jest dokładniejszy, zapisywany 
ślad będzie znacznie bardziej precyzyjny, a sygnał nie zgubi się nawet 
w głębokim lesie. Zapowiedzi producenta są prawdziwe, 1040 nie gubił 
sygnału w zakamarkach Puszczy Augustowskiej. Dokładniejsza nawigacja 
to jednak więcej danych do przetworzenia, co wymaga szybszego proce-
sora. Edge 1040 został w taki właśnie wyposażony. Wyznaczenie i przeli-
czenie nawet skomplikowanej trasy zajmuje kilka sekund, bez problemu 
radzi sobie również ze zmianami w trakcie i potrafi wyznaczyć nową 
drogę. Poprzedni model – 1030 – potrzebował na to dłuższej chwili. 
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Wśród nowości mamy również wyszukiwanie lokalizacji i znacznie 
łatwiejsze wyznaczanie tras w urządzeniu. To pozwala mniej irytować się, 
gdy trzeba szybko zmienić trasę. 

Rozszerzono też opcje treningowe – Edge 1040 otrzymał funkcję analizy 
wymagań kursu. Co to znaczy? W uproszczeniu tyle, że urządzenie powie 
nam, czy damy radę pokonać wyznaczoną trasę, zmierzy naszą wytrzy-
małość i poda informacje w czasie rzeczywistym. Te zawansowane 
funkcje wymagają jednak dodatkowego wyposażenia: czujnika tętna 
i pomiaru mocy. 

Garmin dostrzegł także potrzeby właścicieli rowerów ze wspomaganiem 
elektrycznym. Pojawiła się funkcja inteligentnego wyznaczania trasy 
w zależności od naładowania baterii i naszego stylu jazdy. Przyznam, 
że jako posiadacz właśnie takiego roweru poczułem się zaopiekowany 
i doceniony.

Model, który testowałem, miał jeszcze jedną dodatkową funkcję: zgod-
nie z dopiskiem w nazwie „Solar” pojawiło się ładowanie słoneczne. 
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Garmin 1040 Solar doładowuje się podczas jazdy. Według producenta 
w standardowym trybie użytkowania z włączonym GNNS może praco-
wać do 45 godzin, a w trybie oszczędzania baterii (tylko GPS) nawet do 
100 godzin. Podczas prawie dwutygodniowego wyjazdu w sierpniu łado-
wałem go z USB tylko dwukrotnie i to bardziej dla komfortu psychicz-
nego, bo wskaźnik baterii pokazywał około 40% przy codziennej jeździe. 
Na marginesie – Edge 1040 ma wbudowany port USB-C, jak wszystkie 
nowe urządzenia Garmina. 

Producent poprawił jeszcze jedną ważną kwestię – UX. Nowy Edge 
1040 ma lekko zmienione menu. Jest lepiej, jest wygodniej. Początkowy 
ekran z informacjami, zmianą profili i wyborem funkcji jest o wiele bar-
dziej przyjazny użytkownikowi. W mojej opinii jedną z niewielu wad 
urządzeń Garnina jest menu i doświadczenie jego użytkowania. W 1040 
nie ma już na co narzekać pod tym względem. Prywatnie używam Edge 
530, na moje niezbyt zawansowane potrzeby jest wystarczający, nie 
trenuję zawodowo kolarstwa, jeżdżę dla przyjemności, ale interfejs użyt-
kownika niestety nie jest jego najmocniejszą stroną. Zmiana jakichś usta-
wień na trasie wymaga cierpliwości, w Edge 1040 prawie tego problemu 
nie ma (jak wspomniałem, ma także szybszy procesor). Oczywiście, 
trzeba się „znowu” przyzwyczajać do nowego układu, ale tak to zwykle 
bywa przy zmianie urządzenia.

Po testach 1040 ciężko mi było wrócić do małej 530. Wygoda większego 
ekranu, a przede wszystkim szybsze przeliczanie trasy, zwłaszcza jak się 
zmieniło zdanie w połowie wcześniej zaplanowanej, spowodowały, że 
zacząłem się zastanawiać nad kupnem 1040. Jednak rozsądek wygrał, 

Producent poprawił jeszcze jedną ważną kwestię – UX. 

Nowy Edge 1040 ma lekko zmienione menu. Jest lepiej, jest 

wygodniej.
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przynajmniej na razie. Edge 1040 nie jest tanim urządzeniem: wersja 
z ładowaniem słonecznym kosztuje około 3400 zł, a zwykła 2400 zł. 

Przy moim jeżdżeniu nie wykorzystałbym zaawansowanych funkcji 
treningowych, mam czujnik HR i kadencji, ale nie używam pedałów 
z pomiarem mocy. Edge 1040 jest sprzętem dla zawodowców i bardzo 
zaawansowanych amatorów trenujących intensywnie. Takim jak ja, jeż-
dżącym dla przyjemności, a treningi traktującym na luzie pozostaje 
poczekać na następcę Edge 830 i liczyć, że część funkcji nawigacyjnych 
i nowe menu również do nich trafi. 

Model, który testowałem, miał jeszcze jedną dodatkową 

funkcję: zgodnie z dopiskiem w nazwie „Solar” pojawiło się 

ładowanie słoneczne. Garmin 1040 Solar doładowuje się 

podczas jazdy.
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TP-Link Tapo P300
Podczas targów IFA 2022 na stoisku TP-Link można było zobaczyć 
ich najnowszy produkt, listwę Tapo P300. Wspiera w pełni HomeKit 
oraz Google Home i Alexę. Ma trzy gniazda 220 V oraz trzy USB – dwa 
USB-A i jedno USB-C z PD. Każde z nich możemy osobno kontrolować 
zdalnie. Niestety, nie ma jeszcze informacji o tym, kiedy będzie oficjal-
nie dostępna oraz jaka będzie jej cena w PLN. Na niektórych zagranicz-
nych stronach pojawia się już za około 35 EUR – w tej cenie powinien to 
być niezły hit.

Cena: 35 EUR
Więcej informacji na francuskiej stronie TP-Link

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik ŁadaHomeKit+Somfy
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Twinkly Squares Combo Pack 6 Blocks RGB LED
Ciekawy, nowy produkt, będący alternatywą dla paneli Nanoleaf. Twin-
kly to panele ścienne składające się z… „pikseli”. Jeden panel to 8 × 8 
pikseli, które możemy praktycznie dowolnie zaprogramować w aplika-
cji producenta. Zestaw startowy składa się z 6 paneli. Dostępne są też 
zestawy dodatkowe.

Cena: 1175 PLN
Dostępne na stronie Power Cube
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Zimy w naszej strefie klimatycznej to zawsze wyzwanie związane 
z ogrzewaniem domu. Ta nadchodząca będzie szczególna zważywszy na 
ceny i dostępność opału. Jedną z opcji, która może nam nieco ułatwić 
ogrzewanie domu jest sięgnięcie po smart rozwiązania. Na rynku jest co raz 
więcej inteligentnych termostatów. W październiku w promocyjnych cenach 
będzie można nabyć osprzęt do kontroli ogrzewania od Somfy. Warto się mu 
przyjrzeć, ponieważ jest on zintegrowany z całym ekosystem rozwiązań Somfy.

Czas na mądre ogrzewanie  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko Czas na mądre ogrzewanie
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Somfy kojarzy nam się przede wszystkim z automatyką okienną i bramową. 
Oferta tego francuskiego producenta i naszego stałego partnera jest jednak 
bardzo szeroka. Na łamach iMagazine opisywaliśmy inteligentne pergole, 
zamek do drzwi i wiele więcej. Dziś po krótce przyjrzymy się rozwiązaniom 
do zarządzania ogrzewaniem w naszych domach. A Somfy oferuje, aż 4 różne 
urządzenia.  Firma od 1969 roku cały czas rozwija swoje portfolio urządzeń, 
mających zapewnić nam wygodniejsze, bardziej komfortowe domostwo.

Warto sobie zadać pytanie czy inteligentne termostaty, nowoczesne spo-
soby na zarządzanie ogrzewaniem pozwalają oszczędzić na ogrzewaniu. 
Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak! I tu pojawiają się pierwsze głosy krytyki 
związane z kosztem samych urządzeń. Po pierwsze rozwiązania Smart Home 
tanieją, stają się przystępniejsze i powszechniejsze, lepiej się też między sobą 
integrują. Po drugie w przypadku nowego projektu domu trudno nie decydo-
wać się właśnie na takie pomysły. Oczywiście cena na początek jest wyższa, 
ale prędzej czy później i tak będziemy chcieli mieć rozwiązanie smart. Więc 
lepiej już na początku postawić na takie rozwiązania. W przypadku zmiany 
systemu, koszty są większe, zwłaszcza w dużym domu, gdzie mamy wiele 
głowic termostatycznych w kaloryferach czy termostatów do ogrzewania 
podłogowego. Nie będzie to więc inwestycja, która zwróci się w pierwszym 
sezonie. Jednak im szybciej podejmiemy decyzję o przejściu na inteligentne 
termostaty, tym szybciej zaczniemy odczuwać korzyści takiego rozwiązania 
i ostatecznie inwestycja nam się zamortyzuje. Przy obecnych wzrostach cen, 
amortyzacja też nastąpi szybciej.  

HOMEKIT+SOMFY 172



Wybór inteligentnego ogrzewania to postawienie na efektywniejsze ogrzewa-
nie, bardziej dopasowane do naszych realnych potrzeb. Możemy kontrolować 
dokładną temperaturę w pokoju. Termostaty wykryją otwarte okno, gdy wie-
trzymy pokój i energia nie jest marnowana. Możemy z łatwością ustawić har-
monogramy grzania, szybko wybrać tryb komfortowy, gdy wyjedziemy nawet 
na dwa dni. Nie ma mowy o nadmiarowym grzaniu, tylko do konkretnych 
temperatur. A wszystko z poziomu naszego tabletu, czy smartfona. Bez cho-
dzenia po pokojach, manualnego dostrajania. W dodatku ogrzewanie można 
połączyć z innymi elementami Smart Home. Tutaj też można wykorzystać 
synergię także z rozwiązaniami Somfy. Warto pamiętać, że zewnętrzne rolety 
okienne pozwalają na mniejsze wytracanie ciepła przez szyby okienne. Two-
rzona jest dodatkowa poduszka termiczna pomiędzy szybą, a roletą. A z dru-
giej strony, można wykorzystać słoneczny dzień i nagrzać pomieszczenie 
właśnie przez szybę.

Zaletą inteligentnych termostatów i głowic termostatycznych jest swoboda 
kontroli – na urządzeniu, na smartfonie, poprzez asystentów głosowych. Moż-
liwość ustawienia konkretnej temperatury w każdym z pokoju. Termostaty 
takie jak te od Somfy uczą się naszego domu, naszego zachowania, ale też 
operują na harmonogramach. W efekcie to redukcja zużycia energii o kilkana-
ście, a czasem nawet kilkadziesiąt procent względem standardowych termo-
statów i głowic, a jednocześnie zwiększenie komfortu ponieważ nie jest ani za 
gorąco, ani za zimno tylko dokładnie tak jak chcemy.
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Takim urządzeniem jest np. głowica termo-
statyczna io od Somfy. Może być używana 
w tradycyjny sposób lub połączyć się z cen-
tralą TaHoma switch. Dzięki czujnikom anali-
zuje warunki w pomieszczeniu i dostosowuje 
do nich temperaturę. Głowica wykrywa np. 
otwarte okna i automatycznie obniża poziom 
ciepła. Dzięki ustawieniu MIN i MAX użytkow-
nik ma pewność, że temperatura w pomiesz-
czeniu nigdy nie będzie wyższa lub niższa od 
tej, którą uprzednio zaprogramował. 

To różnorodne urządzenia pozwalające kon-
trolować temperaturę przy każdym syste-
mie grzewczym niezależnie czy korzystamy 
z kaloryferów z ogrzewania miejskiego, czy to 
jest nasz kocioł gazowy, albo też elektryczne 
ogrzewanie podłogowe. Każde rozwiązanie jest 
też zintegrowane lub może być zintegrowane 
z centralą TaHoma, a tym samy z resztą eko-
systemu Somfy. Możemy sterować za pomocą 
Amazon Alexa i Google Home, trochę tu bra-
kuje HomeKita, ale być może to się zmieni, 
wszak przed nami Matter. 

Przede wszystkim przed nami zima, sezon 
grzewczy już się rozpoczął. Warto pomyśleć 
czy nie pokusić się o modyfikację swojego sys-
temu zarządzania i w tym też upatrywać jakiś 
oszczędności, a przede wszystkim zapewnienia 
sobie komfortu i wygody. Zwłaszcza, że Somfy 
przygotowało promocję tych urządzeń właśnie 
w październiku.
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Za oknem jesienna aura, ale to doskonały moment, aby rozpocząć 
planowanie zmian w naszym ogrodzie w kolejnym sezonie. Zimą można 
polować na promocje, opracowywać koncepcje, a później zabrać się 
do działania. I jednym z takich elementów, o którym warto pomyśleć 
w ogrodzie czy na tarasie, może być zewnętrzna taśma LED. Ta z rodziny 
Philips Hue ma kilka atutów.

Taśma LED od Philips Hue do ogrodu  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Taśma LED od 
Philips Hue do ogrodu
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Oświetlenie zewnętrzne to prawdziwe wyzwanie. I to pod każdym wzglę-
dem. Producent musi stworzyć produkt, który jest odporny na warunki 
atmosferyczne, zabezpieczony, a jednocześnie dający światło. Świa-
tło sztuczne zupełnie inaczej zachowuje się w otwartej przestrzeni niż 
w naszych czterech ścianach. Mamy inne warunki do odbić, inna jest też 
rola tego oświetlenia. Dlatego też tak mało jest trafnych i ciekawych pro-
duktów do oświetlenia zewnętrznego, a rynek mocno zagospodarowany 
przez lampy z Państwa Środka.

Philips Hue kojarzy nam się przede wszystkim z żarówkami oraz różnymi 
elementami oświetlenia wewnętrznego. Osobiście jednak najbardziej cenię 
rozwiązania ogrodowe. W przypadku lamp na użytek zewnętrzny Hue sto-
suje system oświetlenia niskonapięciowego. To dobra opcja, ponieważ na 
zewnątrz mamy zasilacz i do niego podłączamy już kolejne lampy. Od wio-
sny korzystam z dwóch lamp Ambient, które rozświetlają jeden z klombów 
oraz z lampy Lily XL padającej na brzozę w rogu ogrodu. Teraz w ramach 
iMagowych testów użyczono mi 5-metrowej listwy LED, właśnie do ogrodu. 

HOMEKIT+SOMFY 176176



I wszystkie te elementy mogą być zasilane z jednego zasilacza. Wystar-
czy dobrać źródło zasilania o odpowiedniej mocy. Chociaż w przypadku 
listwy zasilacz znajdziemy w pudełku. Pozostałe lampy są sprzedawane 
oddzielnie, aby modułowo budować swój system oświetlenia ogrodu 
wedle konkretnych potrzeb. Szybkozłączki są odpowiednio zabezpieczone, 
są też praktycznym rozwiązaniem. Zdecydowanie to lepsze niż bawienie 
się w jakąś inną elektrykę ogrodową. Musimy mieć jedynie ulokowane 
w odpowiednich miejscach zewnętrzne gniazdka odporne na warunki 
atmosferyczne, ewentualnie w inny sposób wyprowadzić zasilanie z domu, 
na przykład również odpornym przedłużaczem z garażu czy jakiegoś 
pomieszczenia gospodarczego.

Sama listwa zdecydowanie odbiega od taśm LED-owych, do których 
jesteśmy przyzwyczajeni. Nie ujrzymy tu diod, jest to raczej biały wąż 
z gumy nieco przypominającej silikon uszczelniający łazienkową armaturę. 
W sumie taką taśmę można fajnie wpleść na przykład w podłogę tarasu 
czy nawet jakąś ściankę, osłonę, dobrze też będzie wyglądała jako element 
oddzielający inną roślinność od trawnika. Efekt świetlny jest naprawdę 
dobry, mamy tu mocne i jednolite światło, nie widać tu przerw pomiędzy 
diodami itd. Jest to solidna jakość Hue.
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Listwa ma właściwie dwa mankamenty. To przede wszystkim brak możli-
wości łączenia jej i stworzenia ciągłego, długiego otoku. Takie rozwiązanie 
byłoby fantastyczne, ale domyślam się, że są tu pewne ograniczenia tech-
niczne. Drugą bolączką jest cena. Musimy liczyć się z wydatkiem ponad 
700 złotych. A w przypadku ogrodu te 5 metrów naprawdę łatwo może zgi-
nąć. Więc jest to produkt albo pod konkretny pomysł aranżacyjny w ogro-
dzie, albo też pod mniejsze przestrzenie.

Czekam już na to, co Signify pod marką Philips Hue pokaże w kolejnych 
miesiącach. O ile w przypadku domowego zacisza przede wszystkim inte-
resują mnie żarówki, które wrzucę do lamp Argon, o tyle w ogrodzie kom-
pletne rozwiązania Hue są tym, co rekomenduję i co u mnie się świetnie 
sprawdza. Swój ogrodowy system Hue z pewnością będę rozbudowywał 
kolejnej wiosny, tym razem o latarenki.
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Na targach IFA 2022 udało się prześwietlić w pełni markę TCL i jej 
plany, cele na najbliższą przyszłość. Wydaje się, że TCL wie, co chce 
zrobić – chce być telewizorowym volkswagenem – produkować 
telewizory dla ludu. I to się świetnie spina.

TCL ma już szeroką gamę TV dla niemal każdego  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TV

TCL ma już szeroką gamę 
TV dla niemal każdego
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W Berlinie nie zobaczyliśmy żadnych nowości z kategorii TV i Audio 
przeznaczonych na nasz rynek, o których wcześniej nie informowaliśmy 
czy nie informował sam producent. Mogliśmy zobaczyć jednak takie cie-
kawostki jak 98-calowy mini LED z topowej serii C935, był też ultrapłaski 
mini LED 8K prezentowany wcześniej na targach w Vegas, wielka ściana 
zr 136-calowym ekranem samoemisyjnym czy nowe monitory gamin-
gowe. Te ostatnie mają pojawić się na naszym rynku niebawem, ale na 
szczegóły musimy poczekać.

Pewne jest to, że TCL uporządkował ofertę, ma swoje cele rynkowe 
i powoli rozpycha się łokciami na rynku w drodze do tronu, a przynaj-
mniej o stabilne miejsce na podium i realne przychody z rynku. Osoby, 
które mają już za sobą lekturę wrześniowego iMagazine, wiedzą, że 
w superlatywach opisuję mini LED C835. A Marek Maciejewski – szef 
rozwoju produktu w TCL Europe podkreśla, że konkurencyjna cena tego 
ekranu mini LED nie wzięła się znikąd. TCL chce zaatakować segment 
premium i to w obliczu rynkowych spadków, nadchodzącej recesji 
i wielu produkcyjnych wyzwań. 

Generalnie zarówno z krótkiego spotkania przedstawicieli TCL dla prasy, 
jak i gamy produktowej firmy, wyjawia się jasny obraz oferty – tworzymy 
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telewizory, które klienci chcą kupować i które są stworzone z myślą 
o nich. Każda seria, poczynając od C635, a właściwie jeszcze niższych 
modeli, a na C935 kończąc, ma jasno określoną grupę docelową i speł-
nia konkretne potrzeby. Sięgając po odpowiedni model w odpowied-
nim calarzu, otrzymujemy właśnie to, czego chcemy. Myślę też, że fakt, 
że mamy tu Google TV i adekwatne do linii świetne parametry obrazu 
w usługach cyfrowych, to są to telewizory do młodych odbiorców do 
pokoleń, które jeszcze nie są przesiąknięte sentymentem zakupowym 
do innych marek RTV.

A to rozpychanie się TCL jest udokumentowane w liczbach, +300% posia-
dania rynku w Europie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Pozycja numer 2 
we Francji, numer 3 we Włoszech i Czechach oraz numer 4 w Polsce. TCL 
to firma technologiczna, która obok telewizorów rozwija też inne gałę-
zie swojego biznesu. Oczywiście podąża tam, gdzie widzi pieniądz albo 
w odpowiedniej marży na produkcie, albo też w efekcie skali. Dlatego 
w AGD znajdziemy pralki i lodówki, ale też sektor HVAC, czyli klimaty-
zatory, pompy ciepła i oczyszczacze powietrza. Kolejną gałęzią jest też 
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gaming w postaci przede wszystkim wyświetlaczy przeznaczonych dla 
graczy, zarówno pod marką TCL, jak i nowym subbrandem.

Zostawmy biznes i porozmawiajmy o produktach. Po pierwsze, wciąż 
jaram się 98-calowym C735 i ten telewizor totalnie mnie kusi. Niestety 
wcześniej nie dane mi było zobaczyć go na żywo. Natomiast tu podświe-
tlanie FALD i akceptowalna jasność podtrzymały tylko moje zaintereso-
wanie tym sprzętem. Do domowego salonu, do domowego kina ekran jak 
znalazł, bo wszystkie inne opcje, które są lub pojawią się na rynku, należą 
do niższej klasy jakościowej. Drugi ważny produkt z IFA, który jeszcze nie 
jest na sklepowych półkach, choć wieściłem go już w styczniu, to Ray-
-Danz drugiej generacji.

Teraz flagowy soundbar TCL dostępny będzie w dwóch wariantach. 
W pierwszej, jako C935U, dostajemy tylko belkę oraz subwoofer. W dru-
giej, X937U, otrzymujemy dodatkowe tylne głośniki. Oczywiście te jedy-
nie należy podłączyć do źródła zasilania. Poprzednia generacja w dniu 
premiery była dobrze wyceniona, a później stała się jeszcze bardziej 
atrakcyjna ze względu na promocje. Tu pewnie nie będzie aż tak niskich 
cen, gdyż tanio to już było, ale wciąż mamy nieźle pomyślany soundbar 

TV 182



z dużą dawką przestrzenności lub też 
realne kompaktowe kino domowe. 

Przed nami niełatwe lata na rynku tele-
wizorów, ale TCL zdaje się przygotowany 
na tę rynkową batalię. Ma świadomość, 
że rozmiar to jeden z głównych deter-
minantów przy wyborze telewizora. 
Uwypukla też kluczowe walory wyższych 
serii, aby uzasadnić większy wydatek 
na telewizor. Jednocześnie przy zacho-
waniu dobrych parametrów stara się 
zaoferować atrakcyjną cenę. W efekcie 
otrzymujemy sprzęt dla szerokiego grona 
Kowalskich, Ferrari, Lefebvre, Smithów 
i Kovarów. Bardzo jestem ciekaw, co 
będzie dalej. Oferta 2022 ma wszystko, 
aby zostać dobrze przyjęta przez rynek. 
A sezon dopiero przed nami.
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Seria Z od Sony to już tradycyjnie najbardziej „wyżyłowane” telewizory 
wykonane w technologii LCD. Japończycy długo kazali nam sobie 
czekać na pojawienie się podświetlania mini LED w swoich ekranach. 
Ale nareszcie jest i mamy to, na co fani kina domowego czekali 
od dawna – duże ekrany dające wysoką jakość, niesamowity HDR 
i świetne odwzorowanie obrazu. Choć pozytywną opinię wyrażam już 
na wstępie, zapraszam Was do tej niedługiej recenzji Z9K.

Telewizor marzenie – Sony Z9K  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Telewizor marzenie 
– Sony Z9K
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Ja i kilka osób na świecie zachwycamy się w sposób niezdrowy telewi-
zorami od wielu lat. To nie tylko dziennikarski obowiązek w moim przy-
padku, ale pasja czy zajawka. Reszta śmiertelników idzie do sklepu, kupuje 
telewizor i zapomina o tym na kolejne 5, 7, może 10 lat. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że większość nawet nie jest w stanie w momencie zakupu powie-
dzieć, jaki model telewizora wybrała, nie wspominając o pamiętaniu o tym 
w przyszłości. Telewizory to nie są ani samochody, ani iPhone’y. Choć 
wyścig z sąsiadem kto ma większy, trwa w najlepsze. A nie sztuką jest dziś 
kupić większy telewizor, sztuką jest kupić dobry telewizor. Niestety też, 
co Sony Z9K jeszcze lepiej udowadnia, taki najlepszy telewizor na rynku 
potrafi kosztować krocie. Choć przy naszej inflacji może okazać się, że za 
rok czy dwa taka cena już nie będzie na nikim robiła wrażenia (wolałbym 
nie). Z9K, którego ostatnio testowałem, to przedstawiciel serii Z. Ekranów, 
które Sony określa jako flagowe, Bravia Masters, które w ostatnich latach 
naprawdę były wręcz przełomowe. W 2016 roku przy okazji prezentacji 
ZD9 użyłem słowa „petarda” i tak było z tym telewizorem. Pod względem 
jasności w HDR nie miał sobie równych. Później był ZH8, który wisi u mnie 
w salonie, w zeszłym roku bardzo udany Z9J, a teraz czas na Z9K. I tu 
można powiedzieć, że to jest kolejny duży krok dla Sony właśnie za sprawą 
zmiany technologii podświetlania.
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Sony kazało nam czekać na taki telewizor 
nieco dłużej niż w przypadku konkuren-
cji. Pierwsze telewizory z podświetlaniem 
mini LED firma TCL wprowadziła jeszcze 
w 2020 roku, w tamtym roku szerzej promo-
wał je Samsung w swoich Neo QLED-ach, 
były też ekrany z takim podświetlaniem od 
Philipsa czy LG. Teraz jest jednak TV od Sony. 
To dwa modele, X95K, czyli wysoko pozycjo-
nowany ekran 4K oraz właśnie absolutny top, 
jakim jest Z9K. I to Z9K, obok QD-OLED-ów 
i konkurenta 8K z Korei, jest jednym z pre-
tendentów do tronu i miana najlepszego 
telewizora 2022 roku. Ja nie mam wątpliwo-
ści co do tego, że jest to jeden z najwspa-
nialszych telewizorów, jakie miałem okazję 
oglądać, a może inaczej. Seanse na tym tele-
wizorze są jednymi z najwspanialszych, jakie 
zdarzyło mi się widzieć. 

Sam telewizor Z9K nie jest konstrukcją 
przełomową. Wygląda jak telewizor. Choć 
zdecydowanie telewizor dobrze zrobiony, 
z japońskim minimalizmem i sznytem pre-
mium. Konstrukcja jest solidna, elegancka, 
prosta, taka, jaka powinna być, gdy kupujemy 
produkt za 30 czy 50 tysięcy. Bo niestety 
tyle ten telewizor kosztuje w wariancie 75- 
lub 85-calowym! Wymagamy od takiego 
produktu poczucia prestiżu, luksusu. Tu 
jest to widoczne i czytelne, zarówno przy 
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telewizorze, jak i pilocie. Nowe, minima-
listyczne piloty Sony to krok w przód, 
zachwycałem się nimi już wcześniej i znów 
podkreślę, że wreszcie Sony oferuje pilot 
w pełni godny swoich telewizorów, taki na 
miarę trzeciej dekady XXI wieku.  

Z9K, tak jak pozostałe telewizory Sony 2022 
(i 2021), napędzany jest system Google TV. 
Wyjątek stanowi jeden budżetowy model 
z oferty. System Google’a działa szybko, 
sprawnie i jest naprawdę OK. Choć polecam 
zakup przystawki Apple TV, tyle że ja jestem 
w pełni wsiąknięty w ekosystem Apple’a. 
Wciąż Z9K wspiera AirPlay 2, ma Apple TV 
App do korzystania z ATV+ i biblioteki iTunes 
Movies, wspiera HomeKit. Przewagą telewizo-
rów Sony nad jakąkolwiek ofertą konkurencji 
jest dodatkowa aplikacja Bravia Core, w której 
można kupić lub wypożyczyć filmy z bitra-
te’em sięgającym ponad 80 Mbps. Jakość 
tego obrazu jest niesamowita, równa wręcz 
płytom UHD Blu-ray. Tego nie znajdziemy 
nigdzie indziej. Niestety oferta jest uboga. 
Innym ciekawym gadżetem, który znajdziemy 
w Z9K, A95K oraz X95K, jest kamera Bravia 
Cam. Montowana opcjonalnie za pomocą 
specjalnego złącza w centralnej części górnej 
obudowy. Bravia Cam pozwala prowadzić 
rozmowy wideo przez komunikator Google’a, 
działa też jako czujnik obecności, co pozwala 
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ograniczyć zużycie energii elektrycznej przez wyłączenie TV, gdy nie ma 
nas w pokoju, potrafi dostosować obraz i dźwięk do miejsca, w którym 
siedzimy, a nawet włączyć alarm, gdy na przykład nasza pociecha zbliży się 
zbyt blisko do telewizora. To jednak gadżet.

Na uwagę zasługuje jakość dźwięku w Z9K. Testowałem wersję 75-calową 
i jakość dźwięku samego telewizora zrobiła na mnie bardzo pozytywne 
wrażenie. Jest tu bas, jest mocny, czysty, wyrazisty dźwięk. Jeśli kochacie 
kino, w pierwszej kolejności kupcie taki telewizor, a dopiero później rozbu-
dowujące system audio, bo z powodzeniem na początek to, co oferuje Z9K, 
wystarczy. Niemniej fajny, topowy soundbar, a najlepiej system kina domo-
wego, będą dobrym dopełnieniem tego wyświetlacza klasy master. Podob-
nie jak kilka innych modeli Sony z ostatnich lat, także w Z9K istnieje opcja 
podłączenia go do systemu audio, aby pełnił funkcję centralnego głośnika 
w naszym kinie domowym. To naprawdę ciekawa opcja, pozwalająca także 
inaczej zaaranżować ścianę RTV.

Ten telewizor kupuje się jednak dla obrazu, dla obrazu o przekątnej 75 lub 
85 cali w rozdzielczości 8K. Tak, treści 8K nie ma i nie wiem, czy masowo 
kiedykolwiek będą. Natomiast zagęszczenie pikseli oraz fantastyczne 
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przetwarzanie obrazu przez procesor Sony XR robi swoje. I ten mini LED 
dający nam jasność w SDR (około 800 nitów według pomiarów HDTV POL-
SKA) i aż 2700 nitów na planszy HDR! I to widać, to jest telewizor, który 
z powodzeniem możemy ulokować w dużym, przeszklonym salonie i cie-
szyć się nim w dzień. Możemy oglądać wieczorem przy zapalonym świetle 
mecz i nadal mieć topową jakość obrazu. Gdy jednak zamienimy pokój 
w salę kinową, to otrzymujemy obraz zapierający dech w piersiach. Co 
istotnie, nie tylko na tych treściach z Bravia Core, nie na najnowszych pro-
dukcjach z Apple TV+, ale też na dobrym, poczciwym HD. 

Na rynku obecnie funkcjonują dwa zaawansowane systemy upscalingu 
godne uwagi, oba od firm na S. I jedną z nich jest Sony. To, co oferują te 
systemy, jest zdecydowanie przed konkurencją i wpływa na to, jaki obraz 
uzyskujemy na ekranie niezależnie od źródła. Oczywiście, źródło jest 
ważne. Ale jeśli dodamy doskonałe parametry obrazu wynikające z tech-
nikaliów odbiornika plus zaawansowany proces przetwarzania obrazu, 
to efekty są znacznie lepsze. Obejrzałem sobie fragmenty „Pulp Ficiton”, 
„Śniadania u Tiffany’ego” i wiele więcej w HD na Z9K i mogę powiedzieć 
wprost: jest to naprawdę dobre i mam wrażenie, że Sony zrobiło kolejny 
krok w oprogramowaniu względem roku ubiegłego, choć mamy do czynie-
nia z tym samym procesorem. 
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Sony Z9K to ekran absolutny. To ekran dla najbardziej wymagających użyt-
kowników. Ma na rynku właściwie jednego konkurenta i uważam, że oba 
telewizory są właśnie absolutnym top i wybór najlepszego to indywidualna 
decyzja. Dla mnie Sony Z9K jest najbardziej kinowy, najbardziej nastawiony 
na jakość obrazu, a reszta jest tu dodatkiem. To takie bardzo w stylu Sony 
i daje to dużo radości podczas seansów.

Zgodnie z tytułem to telewizor marzenie; ci, którzy mogą sobie swobod-
nie pozwolić na taki odbiornik, są szczęściarzami i zdecydowanie, jeśli 
macie taką możliwość, czujecie potrzebę zakupu flagowego telewizora, to 
śmiało sięgnijcie po Z9K. Będziecie zachwyceni. Jednocześnie każdego, kto 
niestety nie ma takiej możliwości, zachęcam do przeanalizowania swoich 
decyzji zakupowych o telewizorze i do wyboru odpowiednio dobrego TV 
względem swoich możliwości i tego, co chcemy osiągnąć. Współczesne 
telewizory pod względem oferowanych doświadczeń znacząco się od sie-
bie różnią, a jednocześnie oferowane treści wideo w wysokiej jakości są 
dostępne masowo jak nigdy.
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Gdy w styczniu tego roku Philips zapowiedział pierwsze tegoroczne 
telewizory, było wiadomo, że jest na co czekać. Wszak kultowy The 
One doczekał się 120 Hz matrycy, pojawi się też wyjątkowy system 
audio DTS Play-FI, a oczy jak zawsze cieszy Ambilight. Przyjrzymy się 
bliżej temu, co Philips ma nam do zaoferowania.

Świetne i świetlne nowości w świecie Philips TV – gama tegorocznych telewizorów Philips już na sklepowych półkach  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Świetne i świetlne nowości w świecie 
Philips TV – gama tegorocznych telewizorów 
Philips już na sklepowych półkach
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Tegoroczna gama telewizorów Philips jest niezwykle ciekawa, naprawdę 
nie sposób przejść obojętnie obok tej oferty. My przyjrzeliśmy się bliżej 
przede wszystkim dwóm rodzinom telewizorów – The One oraz OLED. The 
One to seria telewizorów dla wszystkich, dla przeciętnego użytkownika, 
dla mamy, dla babci, dla dziecka. Każdy, kto szuka wspaniałego telewizora 
w rozsądnej cenie, powinien zwrócić uwagę właśnie na telewizory z serii 
The One. Natomiast ekrany OLED to wyjątkowa czerń, świetne efekty HDR, 
bogactwo odwzorowywanych kolorów. Jeśli więc wymagamy od telewi-
zora topowej jakości, to sięgnięcie po OLED jest jednym z naturalnych 
kierunków. A w przypadku telewizorów OLED z logo Philips zyskujemy 
niepowtarzalną technologię Ambilight, zaawansowany procesor obrazu P5 
oraz wyjątkowy europejski design. Warto zaznaczyć, że telewizory Philips 
także w tym roku po raz kolejny zostały nagrodzone Red Dot, prestiżową 
nagrodą za wzornictwo przemysłowe. 

Jedną z tegorocznych nowinek w telewizorach Philips jest Play-Fi. To nowy 
standard technologiczny opracowany przez firmę DTS (tę od świetnego 
systemu dźwięku przestrzennego) mający pozwolić na stworzenie bez-
przewodowego kina domowego w domu czy systemu multiroom. Dzięki 
Play-Fi telewizory Philips można łączyć z kompatybilnymi głośnikami, 
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słuchawkami, zarówno tej firmy, jak i innych producentów, którzy wspie-
rają Play-Fi. Oczywiście Philips zaoferował takie głośniki także sygnowane 
kultową, audiofilską marką Fidelio. Możemy podłączyć bezprzewodowo 
soundbar, albo stworzyć cały system 5.1 na bazie głośników Philipsa. 
A wszystko wystarczy podpiąć do zasilania, nie potrzeba już ciągnąć 
metrów przewodów głośnikowych czy być inżynierem, aby skonfigurować 
zaawansowany amplituner. 

Seria Philips PUS 8517
To kontynuator kultowej serii The One (znanej też jako The Performance), 
będący w ofercie Philips już od 2019 roku. Telewizor dostępny jest w roz-
miarach 43, 50, 58 i 65 cali. Napędza go system Android TV, a uwagę 
przykuwa delikatna, stylowa, czarna obudowa. Oczywiście kolejnym 
argumentem przemawiającym za tym ekranem jest rozsądna cena. To 
telewizor mający procesor P5, skutecznie poprawiający jakość obrazu, 
znajdziemy tu wszystkie formaty HDR, łącznie z Dolby Vision. A wisienką 
na torcie jest oczywiście trójstronny Ambilight, czyli podświetlanie za 
ekranem, dodające kolorytu naszej ścianie podczas filmowych seansów 
czy transmisji sportowych. 
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Seria PHILIPS PUS8807
Transmisje sportowe to dynamiczne sceny, podobnie jak gry czy filmy akcji. 
Jeśli lubicie tego typu treści, to warto nieco dopłacić i sięgnąć po serię 
PUS8807, która również należy do rodziny ekranów The One. Jednak dodat-
kowo matryca w tych telewizorach posiada 120 Hz odświeżanie. W efekcie 
obraz jest bardziej płynny, docenią to szczególnie gracze na nowych konso-
lach do gier czy fani transmisji sportowych. To dobrze wyceniony telewizor 
z bogatą funkcjonalnością za sprawą Android TV, pięknym, charaktery-
stycznym dla firmy Philips designem oraz efektownym podświetlaniem 
Ambilight. Ta znana już klientom seria telewizorów zdobyła w tym roku 
prestiżową nagrodę EISA w kategorii Family TV.
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Seria OLED 707
Jeśli jesteście fanami filmów, to z pewnością słyszeliście wiele dobrych 
opinii o technologii OLED. Telewizory z organiczną matrycą doskonale 
sprawdzają się właśnie podczas filmowych seansów. Seria OLED707 Philipsa 
to rodzina podstawowych ekranów OLED w tej technologii. Tylko pisząc, 
że jest to podstawowa seria, mowa już jednak o bardzo zaawansowanym 
ekranie ze świetną jakością obrazu. Tu także mamy do czynienia z 120 Hz 
matrycą, metalową, designerską ramką, chromowanymi, stylowymi nóż-
kami. Procesor obrazu Philips P5 zastosowany w tym telewizorze wyko-
rzystuje mechanizmy AI, aby zapewnić jak najbardziej realistyczny obraz. 
Telewizor występuje w wariantach 48,55 i 65 cali.
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Seria OLED 807
Ekrany z serii 807 dostępne są w rozmiarach 48, 55, 65 i aż 77 cali. Możemy 
więc mieć naprawdę duży kinowy ekran, który zostanie optycznie jeszcze 
bardziej powiększony za sprawą Ambilight. W przypadku tego telewizora 
technologia ta jest 4-stronna. W praktyce oznacza to, że dodatkowe świa-
tło otacza telewizor z każdej strony. Szczególnie gdy wybierzemy wariant 
77-calowy, warto powiesić go na ścianie dla fenomenalnego efektu świetl-
nego. Mamy do czynienia ze sprzętem z wyższej półki, czego dowodem jest 
przyznana nagroda EISA w kategorii Best Buy OLED TV.
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Seria OLED 907
Przyjęło się, że współczesny zestaw obowiązkowy w salonie to telewizor + 
soundbar. Taki wybór nie dziwi, wszak współczesne nie tylko filmy, ale też 
seriale i gry są świetnie udźwiękowione. Co, jeśli jednak soundbar byłby 
zintegrowany z telewizorem i w dodatku sygnowany przez jedną z high-
-endowych, audiofilskich marek? Tak jest w modelu OLED907, z dźwiękiem 
Bowers & Wilkins. Tu poczujemy Dolby Atmos, będziemy cieszyć się fil-
mami w zgodzie z cerytyfikatem IMAX Enhanced (seria 807 też go ma) czy 
dużą jasnością dzięki nowej matrycy OLED, gdzie HDR jest już naprawdę 
dobrze widoczny.
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Seria OLED 937
Najbardziej wymagający użytkownicy powinni zwrócić uwagę na model 
937, który podobnie jak 907 występuje tylko w wariancie 65-calowym. To 
telewizor, gdzie belka dźwiękowa jest jeszcze potężniejsza, zapewnia lepsze 
efekty i brzmi naprawdę fenomenalnie. Mówimy tu o dźwięku, pod którym 
podpisują się inżynierowie Bowers & Wilkins. Obraz z dźwiękiem idzie tu 
w parze i to jest naprawdę jeden z najciekawszych tegorocznych telewizo-
rów, który znajdziemy na sklepowych półkach. Oczywiście jest też Android 
TV, Ambilight czy wsparcie dla Dolby Vision i pozostałych formatów HDR. 
W przypadku tego telewizora jury wchodzące w skład EISA przyznało 
nagrodę w kategorii Home Theater TV.
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Ewidentnie jest w czym wybierać w tego-
rocznych premierach Philips TV, a to 
przecież nie wszystkie modele tego 
producenta. W dodatku wciąż można 
upolować starsze modele w bardzo 
atrakcyjnych cenach wyprzedażowych. 
Niemniej do mnie przemawiają właśnie 
tegoroczne nowości, zarówno OLED-y, jak 
i seria The One.

Tekst powstał we współpracy z marką 
Philips TV & Sound
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W 1973 roku Alpine A110 1800 zdobył całe podium Rajdu Monte Carlo. 
W tym samym roku samochód zwyciężył w rajdowych mistrzostwach 
świata. Niemal pół wieku później w 2017 roku na targach w Genewie 
odbyła się premiera zupełnie nowego Alpine A110 – inspirowanego 
słynną rajdówką auta, które miało wskrzesić ducha legendy. Przyznaję 
– ten duch mnie opętał.

Alpine A110 GT 
– duch legendy

Mobilność

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Alpine A110 GT – duch legendy  |  Dariusz Hałas
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Przymierzając się do Alpine A110, z grubsza wiedziałem, czego się spodzie-
wać. Nie było to moje pierwsze spotkanie z tym autem, nie wiedziałem 
tylko jednego: do której wersji otrzymam kluczyki? Dziś w gamie mamy 
trzy wersje: A110, A110 S oraz A110 GT. Mnie przypadła przyjemność spraw-
dzenia na drodze tej ostatniej odmiany. To o tyle dobrze, że to najnowsza, 
zmodernizowana wersja w gamie modelowej tego rasowego sportowca. 
I moim zdaniem najlepsza spośród wszystkich współczesnych Alpine A110. 
Tu wyjaśnię dlaczego. Ale po kolei.

Wygląd karoserii tego niedużego, dwumiejscowego, sportowego coupé 
silnie nawiązuje do kultowego pierwowzoru, jednocześnie nadwozie pre-
zentuje się nowocześnie. Nie jest przesadnie napompowane, wulgarne, 
napuszone. Alpine A110 nie napina wizualnych muskułów, nie ma tu mon-
strualnych spojlerów. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że to sportowe auto. 
Mocno obniżona sylwetka to jedno, ale już z zewnątrz świadczą o tym 
takie detale jak np. umieszczony tuż za przednią osią wlew paliwa. Silnik 
zlokalizowano centralnie, zbiornik paliwa jest przed nim, rozkład masy 
ma być idealny. I jest, z lekką preferencją tyłu, ale tak właśnie miało być, 
bo i napęd jest na tył. Auto jest też niezwykle lekkie, jego masa ledwo 
przekracza 1,1 tony. To o 200 kg mniej od dysponującego taką samą mocą 
Porsche 718 Caymana. Dziś, w dobie powszechnej nadwagi wielu modeli 
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uchodzących za sportowe, to ewenement. Pomaga w tym fakt, że nadwozie 
wykonano z klejonego i nitowanego aluminium, lekkie materiały królują 
też we wnętrzu.

Wsiadam do środka. Kubełkowe, obszyte brązową skórą fotele otulają sku-
tecznie ciało, elementy obite podobnym materiałem są też na desce roz-
dzielczej, przede mną świetnie leżąca w dłoni kierownica, detale z czegoś 
przypominającego karbon, ale kokpit jakbym już gdzieś widział. Pokrętło 
klimatyzacji niczym w Clio, tyle że w tym starszej generacji, matowy ekran 
multimediów z grubą ramką też doskonale znany z aut grupy Renault. 
Chyba taki ekran widziałem w nowych Daciach (podobnie jak w nowej 
Dacii, Apple CarPlay i Android Auto działają w A110 GT). Cóż, wszak Alpine 
od początku swojego istnienia ściśle współpracowało z Renault, a Jean 
Rédélé, założyciel marki, perfekcyjnie potrafił wydobyć maksymalny 
potencjał z tego, czym akurat dysponował. Jego ducha tu czuć. Oczywiście 
dziś jest też współczesna unifikacja, globalizacja, księgowi itp. Niemniej 
uspokajam. Jest dobrze. Wystarczy nacisnąć umieszczony w tunelu central-
nym pokaźnych rozmiarów przycisk START, by wszelkie wątpliwości co do 
tego, w jakim aucie się znajduję, ostatecznie znikły.

MOBILNOŚĆ 202



Tuż za moimi plecami kierowcy do życia budzi się podrasowana po świeżej 
modernizacji, turbodoładowana, umieszczona centralnie, czterocylindrowa, 
benzynowa jednostka 1.8 Turbo. Powiecie, że mało? To i tak o 0,2 litra wię-
cej niż ma bolid Alpine F1 Racing Team prowadzony przez Estebana Ocona 
czy Fernando Alonso. A tak poważnie, zastosowany tu silnik to jednostka 
Renault znana np. z modelu Renault Megane R.S. Ta sama, ale nie taka 
sama. Jednostki trafiające do Alpine A110 są składane ręcznie i cyzelowane 
przez inżynierów pracujących również nad silnikami dla Alpine F1 Racing 
Team. To zobowiązuje.

Silnik generuje do 300 KM przy 6300 obr./min, to o 300 obr./min więcej 
niż w Megane R.S. Maksymalny moment obrotowy to 340 Nm. Co prawda 
Megane R.S. uzyskuje 420 Nm, ale dopiero przy 3200 obr./min i pamię-
tajmy, że Megane R.S. jest cięższe, znacznie cięższe. W Alpine A110 GT mak-
simum momentu mamy już przy 2400 obr./min i stan ten trwa aż do 6000 
obr./min. Za przeniesienie mocy i momentu wyłącznie na tylne koła odpo-
wiada tu błyskawicznie działająca, siedmiobiegowa, dwusprzęgłowa skrzy-
nia automatyczna Getraga. Biegi można też przerzucać łopatkami przy 
kierownicy, ale szczerze? W 99% sytuacji można o tych łopatkach zapo-
mnieć. Może w specyficznych warunkach na torze byłyby one w jakimś 
sensie użyteczne. Na drodze publicznej Getrag aż nadto wystarczy.
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A110 GT w niezwykle udany sposób łączy sportowy, torowy wręcz charak-
ter z jednoczesnym zapewnieniem swobody i pewnej, ale jednak wygody 
podróżowania po normalnych drogach publicznych. To stosunkowo łatwy 
do opanowania samochód, mimo napędu wyłącznie na tył, a jego siła tkwi 
w lekkości i bezpośredniości. Alpine A110 GT ma rewelacyjną przyczepność, 
jednocześnie kierowca doskonale wie, kiedy zaczyna się ona kończyć. 
Podczas jazdy czujesz każdą nierówność, dokładnie słyszysz pracę silnika 
i toczące się semislicki Michelin Pilot Sport 4. Układ kierowniczy jest nie-
zwykle bezpośredni i komunikatywny, siedzisz prawie na asfalcie, a lekkość 
tego auta sprawia, że czujesz niemal zespolenie z drogą. Do tego masz do 
dyspozycji ultraskuteczne hamulce z doskonałą precyzją dozowania siły 
hamowania. To nie jest dobrze czy bardzo dobrze prowadzące się auto. 
Alpine A110 GT prowadzi się fenomenalnie! Wymarzone auto na kręte 
alpejskie szlaki. Tak, właśnie dlatego nazywa się Alpine.
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Ale zaraz! Nie wcisnąłem jeszcze widocz-
nego na kierownicy przycisku Sport. Kiedy 
to robię i wciskam gaz, 300 kucy rwie 
niczym spięte ostrogami. Silnik kręci się 
do niemal 7000 obr./min, turbina zasysa 
powietrze, zdejmuję nogę z gazu, nadmiar 
powietrza uchodzi przez zawór upustowy, 
redukcja, międzygaz, a wydech ze mną 
rozmawia, wrzeszczy wręcz, tłocząc spa-
linową orkiestrę wprost do uszu. Zero 
sztuczności, zero udawanego V8 z głośni-
ków, wszystko au naturel. Majstersztyk. 

Bardzo dużym atutem wersji GT jest kapi-
talne zestrojenie zawieszenia. Dokład-
nie identyczną mocą silnika dysponuje 
aktualna wersja Alpine A110 S, ale S to 
niemal wyczynowiec z ekstremalnie 
sztywnym zawieszeniem, doskonały 
przede wszystkim na tor. GT jest równie 
dynamiczne i choć nie można powiedzieć, 
że jego zawieszenie jest miękkie, to jest 
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perfekcyjnie wyważone. Przejeżdżam nim kilometr, chcę jeszcze dwa, prze-
jeżdżam 100, dokładam drugie tyle. Cel? To drugorzędna kwestia, liczy się 
droga. Prawdziwe gran turismo.

Walory praktyczne? Są. Auto ma – uwaga – aż dwa bagażniki. Co prawda 
ich łączna pojemność i tak jest mniejsza niż 200 litrów, ale kto by się przej-
mował takimi szczegółami. Do przedniego, pod maską otwieraną z kabiny 
uchwytem od strony kierowcy, mieści się nawet kabinówka (taka o gaba-
rytach akceptowalnych przez tanie linie lotnicze), torba z moją lustrzanką 
i statyw, tylny to idealna przestrzeń na dwa kaski. Akurat jak dojedziecie na 
tor, będą przyjemnie ciepłe – centralnie umieszczony pod tylnym bagażni-
kiem wydech o to zadba. Wewnątrz kabiny ze schowkami jest nieco gorzej, 
niemniej na oparciach foteli są siateczki, za którymi można coś wcisnąć, 
między fotelami jest zamykana, trójkątna… sakwa – tak, to chyba najlepsze 
określenie tego czegoś.

Technika? Tej nie brakuje. O tym, że Alpine „gada” z iPhone’em i Andro-
idem, już wspominałem, jest też fabryczna nawigacja i jest ona w standar-
dzie wersji GT. Drogę nocą rozświetlają LED-owe reflektory (nie matrycowe, 
ale dają radę) z automatyką, są nawet podgrzewane fotele (opcja). Nie 
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zabrakło też tempomatu, choć nie adaptacyjnego, ale… nie korzystałem 
z niego, bo w tym aucie to tak, jakby Usaina Bolta podłączać pod respi-
rator. Ciekawy jest opcjonalny system Alpine Telemetrics, dostarczający 
kierowcy szczegółowych danych podczas treningu torowego: krzywa 
momentu obrotowego, krzywa mocy, ciśnienie doładowania, wychylenie 
przepustnicy, temperatura silnika, cieczy chłodzącej, oleju, skrzyni i do 
tego chronometr na wypasie do mierzenia czasów okrążeń. Tyle że na dro-
dze publicznej to Wam niepotrzebne, a podstawowych danych dostarczą 
wirtualne zegary. Wersja GT ma na pokładzie system audio marki Focal, 
muszę przyznać, że gra nieźle, ale i tak wolałem rozmawiać z układem 
wydechowym tego auta. Francuzi zadbali też o obecność czujników parko-
wania z przodu i z tyłu.

Siłą wersji GT jest też to, że auto przy całych swoich ponadprzeciętnych 
kompetencjach sportowych absolutnie nie męczy. Bez obaw, nie wypadną 
Ci plomby czy dysk z kręgosłupa. Ponadto, mimo stosunkowo niewielkiego 
zbiornika paliwa o pojemności 45 litrów, na jednym baku normalnie trak-
towane Alpine A110 GT jest w stanie pokonać nawet ponad 600 km. Równa 
jazda trasą ekspresową oznacza, że nie przekroczysz 7 l/100 km. Tylko czy 
będziesz takim autem jechać równo? To już zupełnie odrębna kwestia.
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Podsumowując, Alpine stworzyło klasyczne, 
prawdziwie sportowe gran turismo XXI 
wieku. Cena testowanego egzemplarza może 
na pozór szokować: 349 540 zł. Bazowa Alpine 
A110 GT startuje od 319 900 zł, co jest kwotą 
większą od bazowego Porsche 718 Cayman 
(startuje od 265 tys. zł). Takie myślenie to 
jednak pułapka. I nie chodzi nawet o to, że 
Alpine jest od Caymana zwyczajnie szybsze 
(nawet od kosztującej ponad 350 tys. zł wersji 
Cayman S). Alpine A110 GT pozostaje naj-
tańszym na rynku, seryjnie produkowanym 
autem oferującym współczynnik mocy prze-
kraczający 270 KM na tonę masy. Obiektyw-
nie znajdziesz tu jakieś wady, ale sportowe 
auta to emocje, Alpine A110 GT dostarczy Ci 
ich tyle, że wszystko mu wybaczysz. Chapeau 
bas, Alpine!

Alpine A110 GT   

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

 Plusy:
• Fenomenalne prowadzenie
• Elastyczność i szybkość napędu
• Frajda z jazdy

 Minusy:
• Rodzinne auto to nie jest
• Nie przewoź lodów w tylnym bagażniku
• Elementy wyposażenia wnętrza z tań-

szych modeli Renault

Cena:  
Alpine A110 – od 269 900 zł
Alpine A110 GT – od 319 900 zł
Alpine A110 S – od 321 900 zł
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DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 – nie zechcesz wysiadać  |  Dariusz Hałas

Niemal co drugie auto osobowe, które trafia obecnie do klienta 
europejskiego, to SUV lub crossover. Auta z podwyższonym 
nadwoziem są wygodne, łatwo się do nich wsiada, pole obserwacji jest 
szerokie, lecz niemal wszystkie prowadzą się raczej średnio. Ale jest 
wyjątek: Alfa Romeo Stelvio.

Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 
– nie zechcesz wysiadać
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Alfa Romeo Stelvio to pierwszy SUV w ofercie włoskiej marki w całej histo-
rii jej istnienia. A długa to historia, bo Ugo Stella i Nicola Romeo założyli 
firmę A.L.F.A. ponad 100 lat temu, w 1910 roku. Włosi od zawsze słynęli 
z pięknie zaprojektowanych aut, nie inaczej jest w przypadku Stelvio, 
które jest świetnie nakreślonym SUV-em. Od czasu debiutu tego modelu 
w 2016 roku samochód ten został poddany modernizacji, co jest o tyle 
dobrą wiadomością, że udało się usunąć większość chorób wieku dziecię-
cego tego modelu.

Design Stelvio nie obniża poziomu, z którego Alfa Romeo słynie od lat. 
Wzornictwo było zawsze silną stroną tej marki i nie inaczej jest w przy-
padku poliftowego Stelvio z rocznika 2022. Ten blisko 4,7-metrowy SUV 
budzi jak najbardziej pozytywne pierwsze wrażenia: foremna, zgrabna linia, 
kapitalne, malowane na czarno, 21-calowe felgi ze stopów lekkich z prze-
bijającymi się spomiędzy zgrabnych przetłoczeń czerwonymi zaciskami 
hamulców. Wszystko to jednoznacznie sugeruje, że oto mamy do czynienia 
z dynamicznym pojazdem. Z przodu auta charakterystycznie nakreślone 
reflektory ze zgrabnym szlaczkiem dziennych LED-ów, niestety, tylko 
dzienne światła to LED-y. Mamy trzecią dekadę XXI wieku, a Stelvio wciąż 
oferuje jedynie reflektory ksenonowe, nie matrycowe (choć z wycinaniem 
wiązki w automatycznych światłach drogowych, by nie oślepiać innych). 
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Pełnych LED-ów w tym modelu nie zamówimy nawet w topowej wersji 
Quadrifoglio.

Wsiadam do środka. Wnętrze z całą pewnością spodoba się tym, którzy 
preferują bardziej klasyczne podejście w motoryzacji. Główny powód to 
zegary. Stelvio przed oczami kierowcy wciąż prezentuje klasyczne, analo-
gowe wskaźniki prędkości auta i obrotomierz. Pomiędzy nimi oczywiście 
nie zabrakło cyfrowego, kolorowego wyświetlacza, ale jest on śmiesznie 
mały, szczególnie na tle tego, co znajdziemy w analogicznie wycenio-
nych SUV-ach konkurencyjnych marek. Po lifcie do kokpitu Stelvio trafił 
też powiększony do 8,8” ekran multimediów w konsoli centralnej, jest 
on dotykowy, ale szczerze? Jego responsywność pozostawia sporo do 
życzenia i szczerze mówiąc, znacznie wygodniej korzystałem z interfejsu 
multimedialnego za pośrednictwem klikalnego, dużego pokrętła w tunelu 
centralnym, aniżeli pukając palcem w ekran i czekając na jego reakcję. 
Dodatkowym minusem jest rozdzielczość tego ekranu i rozwiązanie kwestii 
kamery cofania. Wrzucenie wstecznego biegu oznacza, że owszem, zoba-
czymy obraz z kamery umieszczonej z tyłu pojazdu, ale zajmie on zaledwie 
połowę niedużego ekranu multimedialnego. Na tle tego, co znajdziemy 
w SUV-ach konkurencji, to przepaść. Android Auto i Apple CarPlay są 
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i działają, parowanie smartfona via Bluetooth również przeszło bez zająk-
nięcia. Z przodu dwa gniazda USB (jedno USB-A i jedno USB-C) znajdziemy 
w podłokietniku, w którym umieszczono też ładowarkę indukcyjną. Pasa-
żerowie tylnej kanapy także mają do swojej dyspozycji dwa gniazda USB 
(również obu typów).

Materiały w kabinie nie budzą zastrzeżeń, z małymi wyjątkami. Deska 
rozdzielcza w naszym egzemplarzu była obszyta skórą z ładnymi przeszy-
ciami, tak samo fotele i kierownica. W zagłówkach foteli zgrabnie wytło-
czone logo marki. Same fotele regulowane w bardzo szerokim zakresie, 
oczywiście elektrycznie, to udane połączenie komfortu z dobrym trzyma-
niem ciała w zakrętach. Wierzcie mi, to trzymanie naprawdę w tym aucie 
się przydaje. Na plus oceniam też wyłożenie tunelu centralnego metaliczną 
pokrywą z kapitalną fakturą, z tego samego materiału wykonano też listwę 
biegnącą wzdłuż deski rozdzielczej. To znacznie lepszy wybór od stosowa-
nego na potęgę w wielu modelach piano black rysującego się od samego 
patrzenia. Tylko czy ładnych w formie, okrągłych wyloty nawiewów nie 
można było wykonać z materiałów lepiej wyglądających niż tanie two-
rzywo niczym w odkurzaczu z dyskontu? 

Testowany egzemplarz był wyposażony w opcjonalny pakiet premium 
(za 11 tys. zł), na który składają się wspomniane już przeze mnie skórzane 
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obszycia deski rozdzielczej i innych ele-
mentów wnętrza oraz system Audio 
Sound Theatre z logo Harman Kardon. 
Udźwiękowienie jest więcej niż przyzwoite 
i podczas spokojnie pokonywanych tras 
z pewnością umili podróż, ale do Bowers 
& Wilkins z Volvo trochę mu brakuje. Nad 
głową miałem też przeszklony i otwierany 
dach panoramiczny, z którego jednak 
– wybierając auto dla siebie – raczej bym 
zrezygnował. Dach bez szkła jest po prostu 
lżejszy, wówczas środek ciężkości auta jest 
minimalnie niżej.

Co ma wspólnego środek ciężkości 
z dużym SUV-em? I tu dochodzimy do 
meritum. Alfa Romeo Stelvio prowadzi 
się doskonale. Jeżeli cenisz sobie frajdę 
z jazdy, angażujące, sportowe prowadze-
nie, to ten model dostarczy Ci tego pod 
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dostatkiem. Mimo dużego, wysokiego nad-
wozia, kierowca siedzi tu zauważalnie niżej 
niż w innych SUV-ach, co jednocześnie nie 
oznacza wcale trudniejszego zajmowa-
nia miejsca w kabinie. Magia zaczyna się 
jednak dziać, gdy uruchomimy uturbioną, 
280-konną jednostkę dysponującą 400 
Nm momentu obrotowego, włączymy tryb 
D (dynamiczny) i ruszymy w drogę. 

Układ kierowniczy jest tu niesamowicie 
precyzyjny i bezpośredni. Jego przełoże-
nie w tym modelu to 12:1, dla porównania 
Porsche Macan ma 14,3:1. Tak, właśnie 
napisałem, że układ kierowniczy w Alfie 
Romeo Stelvio jest bardziej bezpośredni 
niż w Porsche Macanie. I tak właśnie jest. 
Na tylnej osi w wersji Veloce pracuje 
mechanizm różnicowy o ograniczonym 
poślizgu, co w połączeniu z kapitalną 
elastycznością i chęcią silnika do oddawa-
nia kierowcy mocy sprawia, że lepszego 

MOBILNOŚĆ 214



SUV-a do angażującej jazdy nie tylko na prostej, ale przede wszystkim 
w zakrętach, dziś na rynku nie znajdziecie. Szerokie opony (255/40 R21) 
Pirelli P Zero AR dodatkowo zwiększają i tak ponadprzeciętną przyczep-
ność tego auta. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że Stelvio Veloce 280 KM 
to jeden z niewielu, naprawdę niewielu SUV-ów na rynku, które bez wstydu 
możesz zabrać na tor i zapewni Ci on sporo frajdy. Na drogach publicznych 
lepiej uważaj i pamiętaj, że miejskie 50 km/h Stelvio uzyska w 2 sekundy. 
Najwyższą legalną w Polsce prędkość uzyskasz tu w około 10 sekund, 
a setka na liczniku mija po zaledwie 5,6 sekundy. No dobrze, ale przecież 
SUV to Sport Utility Vehicle, jak zatem jest z tym Utility w Alfie?

Użyteczność Stelvio nie budzi moich zastrzeżeń. Komfort podróży 
zarówno z przodu, jak i w drugim rzędzie foteli, jest przyzwoity. Pasa-
żerowie tylnej kanapy mają sporo miejsca na nogi i nad głową, jest 
podłokietnik w obu rzędach, są miejsca na napoje, o gniazdach USB już 
wspominałem, szkoda jednak, że w aucie, którego producent aspiruje do 
segmentu premium, zabrakło w najwyższej wersji wyposażenia trójstre-
fowej klimatyzacji. Wybrałem się tym SUV-em nad Bałtyk i z powrotem, 
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nikt nie narzekał, ja chciałem jechać jeszcze dalej. Bagażnik w Stelvio ma 
pojemność 525 litrów i powinien bez trudu zmieścić bagaże wszystkich 
pasażerów. Nie zabrakło gniazda 12 V, haczyków na siatki z zakupami, 
doceniam też składanie kanapy w proporcjach 40/20/40, dzięki czemu 
przewożenie dłuższych przedmiotów nie wyklucza podróży z wciąż czte-
rema osobami na pokładzie.

Alfa Romeo Stelvio Veloce, choć dysponuje realnym zasięgiem w trasie 
przekraczającym 600 km, to nie jest samochodem oszczędnym. W trasie 
pokonywanej głównie drogami szybkiego ruchu użytkowany przeze mnie 
egzemplarz zużył średnio pomiędzy 8 a 9 l/100 km, na drogach krajowych 
uzyskałem 7,4 l/100 km, a w mieście, cóż, trzeba liczyć się z przekroczeniem 
10 litrów na każde 100 km. Jak duże jest to przekroczenie, zależy wyłącznie 
od temperamentu kierowcy.

Ceny? Mocne auto, marka z aspiracjami premium, więc tanio nie jest. 
W aktualnym cenniku Alfa Romeo Stelvio startuje od 237 000 zł. My dys-
ponowaliśmy mocną wersją w prawie najwyższej wersji wyposażeniowej 
Veloce (wyżej jest tylko topowe Quadrifoglio), która zaczyna się od 280 
tys. zł. Nasz egzemplarz był dodatkowo doposażony, w rezultacie auto 
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widoczne na zdjęciach wyceniono na kwotę 319 239 zł. Od niedawna istot-
nym atutem każdej nowej Alfy Romeo jest pięcioletnia gwarancja.

Podsumowując, Alfa Romeo Stelvio nie będzie wyborem dla każdego. 
Z jednej strony mamy doskonale prowadzącego się SUV-a z angażującym 
układem napędowym, zapewniającego mnóstwo frajdy podczas dynamicz-
niejszej jazdy, z drugiej… życie to nie bajka. Codzienność to nie tor. Wysokie 
zużycie paliwa, brak możliwości zamówienia kamer 360°, średnio działa-
jące multimedia, brak trzeciej strefy klimatyzacji w aucie za taką kwotę… 
Wymieniać można dłużej. To nie jest ideał, ale Stelvio polaryzuje: albo omi-
jasz, albo kochasz.

Alfa Romeo Stelvio 
Veloce Q4  

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

 Plusy:
• Doskonałe prowadzenie
• Kultura pracy napędu
• Świetny design

 Minusy:
• Powolne multimedia
• Wysokie spalanie
• Brak wielu funkcji/rozwiązań obec-

nych u konkurencji

Cena: 
Stelvio Super – od 237 000 PLN
Stelvio Sprint – od 250 000 PLN
Stelvio TI – od 267 000 PLN
Stelvio Veloce – od 280 000 PLN
Stelvio Quadrifoglio – od 495 000 PLN

Cena testowanego egzemplarza Ste-
lvio 2.0 Turbo Benzyna 280 KM AT8 
Q4 Veloce: 319 239 PLN
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Moda na crossovery i SUV-y każe niemal każdej marce oferować co 
najmniej jeden taki model. Opel ma ich więcej, wystarczy wymienić 
modele Mokka, Crossland i Grandland. Testowaliśmy tego największego, 
Grandlanda właśnie. Co ciekawe, w dobie elektromobilnej transformacji 
otrzymaliśmy auto z wręcz zaskakującym napędem – silnikiem diesla. 
Rodzinny SUV na dalsze wypady? Nie tylko.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Opel Grandland GS Line – SUV z dieslem  |  Dariusz Hałas

Opel Grandland GS Line 
– SUV z dieslem

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

MOBILNOŚĆ 218

http://www.twitter.com/blob_tech
https://twitter.com/pawelhac


P: Moda to jedno, ale w przypadku Gran-
dlanda mamy do czynienia z autem prak-
tycznym. Może testowana wersja nie jest 
tą, która obecnie przyciąga wzrok, wszak 
oferowana przez Opla hybryda plug-in ma 
znacznie lepsze osiągi, a przede wszystkim 
„modny” obecnie napęd. To jednak czyni 
opisywany model tańszym, ale jednocze-
śnie równie komfortowym i przestronnym, 
choć GS Line to jeszcze nie najwyższa 
opcja wyposażenia.

D: Grandland nie jest gigantem. Nazwa-
łem go rodzinnym ze względu na walory 
kabiny pasażerskiej, ale pod względem 
gabarytów (niecałe 4,5 metra długości) 
auto mieści się w segmencie kompak-
tów. Najnowszy Grandland nawiązuje 
do nowego stylu marki i ostrzejszych 
kształtów, znanych z Mokki czy najnow-
szej Astry. Wygląda to nieźle, bo nie 
przesadzono z kantami, a z drugiej strony 
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Opel przestał być nudny. Opcjonalny biały lakier (1500 zł) fajnie uzupełnia 
się z czarnymi elementami, niewymagającymi w wersji GS Line dopłaty. 
Czarne logo marki w pasie przednim nazywanym Opel Visor jest tu ledwo 
widoczne. Nie do końca to rozumiem, bo zwykle producenci podkreślają 
swoją identyfikację, ale całość prezentuje się zgrabnie.

P: Mnie te drobne zmiany w wyglądzie podobają się, mimo tego, że pozba-
wienie Grandlanda dopisku „X” (a więc wprowadzenie liftingu) przepro-
wadzono niewielkim wysiłkiem. Opel Visor wpasowano w kształt nadkoli 
i maski poprzednika, zmieniono jedynie przedni zderzak. Z tyłu również 
zmian mamy niewiele, ale rozciągnięta na całą szerokość klapy nazwa 
modelu zamiast niewielkiego oznaczenia w rogu wygląda bardziej intere-
sująco. Dwukolorowe nadwozie, konkretniej zaś czarny dach i słupki, robią 
mylne wrażenie wyposażenia auta w panoramiczny dach. Ten nie jest nie-
stety dostępny nawet jako opcja, a szkoda. Konfigurator jest zresztą bardzo 
ograniczony, ale takie mamy czasy.
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D: Nie dajmy się też nabrać, że zgrabna stylistyka SUV-a sugeruje jakiekol-
wiek możliwości terenowe. Auto jest przeznaczone na przyzwoite drogi. 
Jasne, da się nim dojechać na działkę czy na agroturystyczny wypad, ale te 
czarne boczne panele na progach czy czarne nadkola optycznie zwiększa-
jące prześwit (wynoszący notabene 16,6 cm) nie czynią z przednionapędo-
wego Grandlanda auta z jakimikolwiek aspiracjami offroadowymi. Podobnie 
zresztą jest w przypadku aktualnej konkurencji z tego segmentu, jak np. 
Skoda Karoq, Peugeot 3008, czy Volkswagen Tiguan.

P: Nie ośmieliłbym się zjechać nim z utwardzonych dróg. Teoretycznie Opel 
oferuje opcjonalny (ale niestety niewystępujący w testowanym egzempla-
rzu) układ IntelliGrip, jednak żaden element tego auta nawet nie sugeruje, 
by mógł sobie poradzić w terenie. Nie ma tu też zresztą do wyboru napędu 
na wszystkie koła. Nie jestem jednak pewny, czy SUV dalej kojarzy się z off-
-roadem – to w końcu auto typowo do miasta.

D: Ciekaw jestem Pawle Twojego zdania o kokpicie Grandlanda. Ja nie mam 
specjalnie uwag do ergonomii, podobało mi się to, że Opel nie wyrugo-
wał z kabiny klasycznych przycisków i pokręteł, wręcz przeciwnie, jest ich 

MOBILNOŚĆ 221



całkiem sporo. Mamy klasyczny panel klimatyzacji (dwustrefowej), jest 
też panel z fizycznymi przyciskami wywołującymi określone funkcje na 
10” ekranie multimedialnym w konsoli środkowej. Ekran jest oczywiście 
również przed kierowcą, ale to już znak naszych czasów. Przyczepiłbym 
się do interfejsu multimediów. Szkoda, że na niemałym ekranie systemu 
inforozrywki nowego Grandlanda, znaczna część powierzchni (boczne sek-
tory ekranu) jest zmarnowana na informację o temperaturze klimatyzacji. 
Osobiście wolałbym większą mapę czy bogatszy zestaw danych. Oczywi-
ście jest też sporo piano black w kokpicie, materiału, który, choć jest ładny, 
to niepraktyczny (kurz, zarysowania, odciski palców etc.). Nie sposób też 
pominąć unifikacji w ramach grupy Stellantis, charakterystyczny zakrzy-
wiony przełącznik automatycznej, 8-biegowej skrzyni czy przełącznik 
trybów jazdy w identycznej postaci znajdziemy również w nowych Peuge-
otach, Citroënach czy DS-ach.

P: Również jestem fanem fizycznych paneli klimatyzacji i niezmiernie cie-
szy mnie to, że nie jesteśmy zdani tylko na obsługę z ekranu dotykowego. 
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Zgadzam się też, że na środkowym wyświetlaczu marnuje się mnóstwo 
miejsca, ale odkąd Opel przeszedł w ręce Francuzów, raczej szybko nie 
pojawi się tu sensowniejsze rozwiązanie. Intuicyjność systemu multimediów 
jest słaba i to również cecha charakterystyczna francuskich aut. Ekran za 
kierownicą bardzo przypadł mi za to do gustu, lubię takie surowe interfejsy, 
a ten można w szerokim zakresie konfigurować. Samo wnętrze jest bardzo 
estetyczne i intuicyjne, jedynie tunel środkowy zaprojektowano według 
mnie mało ergonomicznie. Nie ma tu za wiele miejsca ani na telefon, ani na 
inne drobiazgi (OK, jest schowek po lewej, poniżej kierownicy, ale skorzysta 
z niego tylko kierowca), a w mocowaniu na kubki nawet dwa małe z restau-
racji na M nie mieszczą się obok siebie. W schowku pod podłokietnikiem 
miejsca też jest niewiele.

D: A skoro jesteśmy we wnętrzu Grandlanda, to muszę zaapelować do 
Czytelników, którzy rozważają zakup opisywanego modelu. Fotele z ate-
stem AGR to mus! Moim zdaniem to jedne z najlepszych pod względem 
ergonomii foteli w tym segmencie. W testowanej wersji GS Line te fotele 
są w standardzie. Co więcej, jeżeli zdecydujemy się zamówić Grandlanda 
z silnikiem diesla (a taką wersję z Pawłem testowaliśmy), to fotele AGR 
mamy zawsze w standardzie każdej odmiany wyposażeniowej z jednostką 
wysokoprężną. To spora zaleta, zwłaszcza dla tych, którzy podróżują na 
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dłuższych dystansach. Zapewniam, że Wasze plecy będą Wam wdzięczne. 
Jeżeli chodzi o przestrzeń, to Grandland zapewni wygodną podróż czterem 
osobom. Siedząc za sobą (obaj jesteśmy podobnego wzrostu, nieco poni-
żej 180 cm) miałem miejsce i na kolana, i nad głową. Z tyłu nie zabrakło 
podłokietnika z cupholderami oraz gniazdka USB. Niestety, tylko jednego. 
Również jedno zaledwie gniazdko znalazłem z przodu. Mało. Bagażnik jest 
pojemny, mieści wg producenta 514 l, ale ma wadę: rachityczną podłogę. 
Teoretycznie można ją zamocować na dwóch wysokościach, ale jest ona 
wykonana z tak fatalnego materiału (coś w rodzaju tkaniny podklejonej 
włókniną i cienką dyktą), że gdy w górnym położeniu podłogi położymy na 
niej coś cięższego, ot choćby spakowaną walizkę, to w naszym egzempla-
rzu podłoga… zapadła się do niższego poziomu. Może to kwestia naszego 
egzemplarza, ale zwróćcie na to uwagę.

P: Zdecydowanie, te fotele robią świetną robotę. Nie każdy je od razu 
polubi, bo są trochę sztywne, ale na długiej trasie można zrozumieć, dla-
czego zbierają tak dobre recenzje. W Grandlandzie nie da się ich wybrać 
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w wersji sterowanej w pełni elektrycznie, 
ale zakres ich regulacji jest ogromny. Mamy 
wysuwaną poduszkę podudziową, pochylane 
elektrycznie siedzisko i regulację odcinka 
lędźwiowego w dwóch płaszczyznach. W GS 
Line fotele są dodatkowo podgrzewane, 
podobnie jak kierownica. Tylna kanapa 
zapewnia tylko trochę mniejszy komfort, ale 
jest stworzona do przewożenia dzieci w fote-
likach. Mocowania ISOFIX są łatwo dostępne, 
a miejsca jest tyle, że bez trudu mieszczą się 
tu dwa foteliki obrotowe. Ponadto tapicerka 
bardzo łatwo się czyści (sprawdziłem, błoto 
schodzi bez trudu). Grandland nadaje się też 
do jeżdżenia w 5 dorosłych osób, środkowy 
tunel z tyłu niemal nie wystaje. Co więcej, 
ISOFIX jest też na fotelu pasażera z przodu, 
a to rzadko spotykane rozwiązanie. Nie mam 
zbyt wiele uwag do bagażnika, jest poprawny, 
ma też całkiem regularny kształt, natomiast 
muszę pochwalić skuteczność wykrywania 
ruchu stopy pod tylnym zderzakiem, by 
otworzyć bagażnik. Działa znacznie lepiej niż 
w wielu znacznie wyżej pozycjonowanych 
autach, którymi jeździłem.

D: Pozycja za kierownicą jest wygodna, co jest 
zasługą nie tylko wspomnianych wcześniej 
przeze mnie foteli, ale też zakresu regulacji. 
Co prawda dość gruba i dobrze leżąca w dło-
niach kierownica regulowana jest w dwóch 
płaszczyznach manualnie, podobnie fotele 
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(elektryczny był chyba tylko przycisk 
wysuwający podparcie podudzi). Siedzi 
się oczywiście wysoko, jak to w SUV-ie. 
Widoczność, poza tą do tyłu, jest dobra. 
Nieco gorszy widok do tyłu rekompensuje 
kamera cofania z symulowanym widokiem 
360°. Szkoda, że w testowanej wersji GS 
Line w standardzie nie ma adaptacyjnego 
tempomatu. Jest tylko zwykły, bez auto-
matycznej regulacji dystansu od poprze-
dzających nas pojazdów.

P: Kamery, fakt, nie powalają jakością 
i szerokością pola widzenia. Grandland 
nadrabia naprawdę dobrą widocznością 
i wyczuwalnością. Jestem przyzwyczajony 
do jazdy znacznie dłuższym autem na co 
dzień, więc parkowanie nie sprawiało mi 
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problemów. Podoba mi się również to, jaki dystans powoduje reakcję czuj-
ników parkowania – można ustawić się w sensownej odległości od prze-
szkód bez wysłuchiwania ciągłego pisku.

D: Diesle dziś są już passé, ale właśnie z taką jednostką pod maską otrzy-
maliśmy auto. Silnik ma pojemność 1,5 l, 4 cylindry w rzędzie, wtrysk 
Common Rail, oczywiście turbosprężarka. Moc nie jest bardzo powalająca, 
bo 130 KM to dziś wartość bardzo powszechnie występująca nie tylko 
w segmencie kompaktowych crossoverów, ale i mniejszych aut. Zaletą jest 
jednak dostępny w szerokim zakresie spory moment obrotowy. 300 Nm 
powoduje, że auto w typowo miejskich warunkach jest moim zdaniem jak 
najbardziej chętne do współpracy i ostatnie, co bym powiedział o tym 
samochodzie, to że Grandland z dieslem jest ślamazarny. Owszem, przy-
spieszenia do setki głowy nie urywają (czas, jaki zmierzyłem, to 11,3 s, niby 
o 0,2 lepiej niż producent podaje), ale też nie jest to auto o sportowych 
ambicjach, lecz wóz, który ma Was i Waszą rodzinę wygodnie przewieźć 
z miejsca na miejsce. Atutem diesla jest oczywiście spalanie, przy 140 
km/h na autostradzie komputer pokładowy wyświetlał mi spalanie od 
6,7 do 7,5 l/100 km, zależnie od wahań nachylenia drogi (niby jechałem 
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po równinie, ale wiemy, jak jest). Jazda Grandlandem w trasie mieszanej 
zapewni Wam średnią z 5-tką z przodu. Zbiornik paliwa mieści 53 l oleju 
napędowego. Gdy odbierałem auto z parku prasowego niemieckiej marki, 
komputer pokładowy zaprezentował mi obiecujący szacowany zasięg: 800 
km. To moim zdaniem jak najbardziej realny wynik.

P: Ten niewielki i niezbyt mocny silnik budził moje wątpliwości, wszak auto 
nie należy do małych. Niepotrzebnie jednak się martwiłem, bo w połączeniu 
z ośmiobiegowym automatem, bardzo dobrze dobierającym przełożenia 
i reagującym szybko na zachowanie kierowcy, 1,5-litrowy diesel daje sobie 
radę wszędzie. Owszem, na autostradę przydałaby się większa pojemność 
i moc, niemniej żaden SUV nie został stworzony do jazdy po takich drogach. 
W mieście Grandland oferuje zadowalającą dynamikę i choć nie zachęca do 
szaleństw, to absolutnie nie jest ociężały. Dobra jest też kultura pracy i wyci-
szenie wnętrza. Manetki na kierownicy pozwalają zmieniać biegi ręcznie, ale 
nie korzystałem z nich praktycznie wcale, praca automatu była dla mnie 
odpowiednia. Opel oferuje trzy tryby jazdy, obok normalnego mamy Sport 
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i Eko. Standardowy jest jednak najsensowniej-
szy na co dzień, w sportowym obroty utrzy-
mywane są odczuwalnie wyżej, nie działa też 
automatyczne gaszenie silnika po zatrzymaniu 
się. W Eko natomiast auto robi się ospałe, 
a wyniki spalania nie różniły się w moim przy-
padku od tych osiąganych w standardowym 
trybie jazdy.

D: Podsumowując, Opel Grandland to kom-
paktowy SUV, który choć technicznie ma 
wiele wspólnego z francuskimi kuzynami 
(marki Peugeot i Citroën), to jest wyraźnie 
sztywniej zestrojony, co spodoba się osobom, 
które po prostu lubią prowadzić. Przestrzeń 
w kabinie jest wystarczająca, bagażnik też 
byłby OK, gdyby nie rachityczne podłoże. 
Minusem są spore ilości piano black i rysu-
jących się tworzyw, zdecydowanym plusem 
– ekonomia napędu i fotele AGR.

P: Wsiadając do Grandlanda, czuć, że siedzi się 
w oplu. Niech nikogo nie zmylą kiepskie mul-
timedia czy dźwignia zmiany biegów. Fotele 
nie robią wrażenia wyciągniętych z czyjegoś 
salonu, a całkiem sztywny układ kierowniczy 
daje bardzo dobre wrażenie kontroli nad 
autem. To też jeden z nielicznych SUV-ów, do 
których pasuje określenie „rodzinny”. Dawno 
nie jeździłem autem, w które tak łatwo było 
mi spakować się z dwójką dzieci i niezbęd-
nym do ich obsługi wyposażeniem.
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Dotychczas każdy z tych systemów operacyjnych opisywałem 
osobno, ale w tym roku jest tak wiele zbieżności, gdzie każda 
funkcja dostępna jest wszędzie, że postanowiłem je w końcu 
połączyć w całość. Zapraszam więc do pełnego zestawienia nowości 
w iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura.

(Prawie) Wszystko o iOS 16, 
iPadOS 16 i macOS VenturaWOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

(Prawie) Wszystko o iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura  |  Wojtek PietrusiewiczSoftware
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Dynamic Island
Nowością w iOS 16, ale tylko dla iPhone’a 14 Pro, jest „dynamiczna wyspa”. 
Chodzi tutaj o „pigułkę”, gdzie umieszczono nowy moduł TrueDepth, 
obsługującego Face ID i przedni aparat. Apple go wizualnie rozszerza, aby 
umieszczać tam istotne powiadomienia lub czynności, dzięki czemu mamy 
do nich szybszy dostęp. Z czasem powinno to trafić do wszystkich modeli 
iPhone’ów, jak już wszystkie otrzymają nowy moduł.

Ekran Always-On
Właściciele Apple Watchów i rodziny nowych iPhone’ów 
14 (Plus) oraz iPhone’ów 14 Pro (Max) będą mogli korzy-
stać z funkcji inteligentnego wygaszania ekranu iPhone’a. 
Jeśli np. zostawimy go w innym pokoju i się od niego 
oddalimy, to iPhone wie, że nie ma nas w pobliżu, więc 
wyłącza ekran całkowicie, celem oszczędzania energii. 
Jak znowu będziemy w pobliżu, to ekran Always-On 
zostanie ponownie aktywowany.

Ekran blokady
Lock screen przeszedł spore zmiany i tutaj znajdziemy 
najwięcej opcji personalizacji tego ekranu. Ta funkcja 
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jest dostępna tylko w iOS 16 dla iPhone’ów. 
Szkoda – przydałaby się również na iPadach. 
• Lock Screen Gallery – Będzie możliwość 

edycji wyglądu lock screena, z opcją zmiany 
zdjęcia, fontu i jego koloru wyświetlanej 
godziny oraz dodania widgetów. Nauczanie 
maszynowe będzie też potrafiło odseparo-
wać osoby od tła, aby godzina była za nimi. 
Dla naszej inspiracji będzie galeria z propo-
zycjami lock screenów, abyśmy mieli pod-
gląd tego, co jest możliwe.

• Lock Screen Switching – Każdy będzie miał 
możliwość stworzenia wielu lock screenów, 
aby przełączać się pomiędzy nimi, zależnie 
od potrzeby czy humoru. Będzie można 
je też połączyć z odpowiednimi trybami 
Focus, aby np. w pracy wyświetlał nam się 
inny lock screen niż w domu. Albo inny 
zestaw widgetów.

• Suggested Photos – iOS będzie inteligentnie 
podpowiadał nam, które zdjęcia z naszej 
galerii Zdjęć są optymalne dla lock screenu.

• Automatyczna galeria zdjęć – Każdy lock 
screen będzie mógł mieć zdefiniowaną 
grupę lub galerię zdjęć, dzięki czemu zdjęcia 
będą się na nim zmieniały tak często, jak to 
sobie zdefiniujemy w ustawieniach.

• Photo Styles – Będzie można nadawać style 
dla danego lock screena, dzięki czemu auto-
matycznie zostanie zmienione filtrowanie 
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i zabarwianie kolorem zdjęć, font i inne rze-
czy, aby całość wyglądała dobrze.

• Widgety – Na lock screenie będzie można 
dodawać widgety, które mogą wyświetlać 
tam dodatkowe informacje, wybrane przez 
nas, jak np. pogodę, poziom baterii, nadcho-
dzące wydarzenia z kalendarza i znacznie 
więcej.

• WidgetKit API – Deweloperzy dostali dostęp 
do odpowiedniego API, dzięki któremu 
będą mogli tworzyć własne widgety dla lock 
screena.

• Live Activities – To forma widgetu jest o tyle 
ciekawa, że będzie się dynamicznie wyświe-
tlała na lock screenie i może np. wyświetlać 
wynik aktualnie trwającego meczu, dzięki 
czemu nie będziemy musieli uruchamiać 
żadnych stron internetowych czy aplikacji. 
Jest też API dla deweloperów, aby mogli 
tworzyć własne.

• Apple Collections – Apple dostarczy nam 
zestaw przygotowanych specjalnie lock 
screenów, wraz z tapetami, które będą cele-
browały różne chwile.

• Now Playing – Dzięki Live Activities będzie 
teraz można powiększyć Now Playing na 
pełny ekran, prosto z lock screenu.

• Powiadomienia – Przy okazji zmieniono 
design Powiadomień na lock screenie. 
Będzie też opcja wyboru, jak się mają 
wyświetlać – jako rozszerzona lista, widok 
spiętrzony lub widok pokazujący ich liczbę.
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Fitness
• Aplikacja Fitness dla użytkowników iPho-

ne’a, którzy nie mają Apple Watcha, będzie 
śledziła kroki, pokonany dystans, ćwiczenia 
z aplikacji trzecich i więcej, aby zamykać 
pierścienie w aplikacji Aktywność.

App Clips
• Dopuszczalny rozmiar App Clips został 

zwiększony o 50%.
• App Clips otrzymały wsparcie dla Live 

Activities.
• Widgety Spotlight i Siri Suggestions będą 

mogły precyzyjniej sugerować App Clips 
na podstawie precyzyjnej lokalizacji 
użytkownika.

Aparat
• Tryb portretowy będzie teraz rozmywał 

również przedmioty przez fotografowa-
nym obiektem, aby rozmycie było bardziej 
naturalne.

• Tryb Cinematic w iPhone’ach 13 i 13 Pro 
będzie miał poprawioną jakość. Głębia 
ostrości będzie dokładniejsza dla profilu 
twarzy oraz w rejonie brzegów włosów 
i okularów.

Focus
• Focus Filters – Tryby Focus otrzymają 

teraz możliwość filtrowania wyświetlanych 
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treści w Kalendarzu, Mailu, Wiadomościach i Safari, aby np. chować tre-
ści w czasie pracy lub odwrotnie – służbowe podczas czasu dla siebie. 
Będzie też odpowiednie API dla deweloperów.

• Focus Schedules – Będzie możliwość automatycznego włączania odpo-
wiednich trybów Focus o określonym czasie, w określonej lokalizacji (po 
GPS) lub po uruchomieniu wybranej aplikacji.

• Każdy Focus będzie mógł mieć przypisany dedykowany lock screen, 
z odpowiednimi widgetami, tapetami itd.

• Konfigurowanie nowych trybów Focus będzie teraz łatwiejsze.

iCloud Shared Photo Library
To jedna z najważniejszych nowości dla osób, które mają więcej osób 
w rodzinie (oraz w Apple’owej „Rodzinie” w Ustawieniach iCloud).
• Będzie możliwość utworzenia nowej iCloud Shared Photo Library, 

która może zawierać wszystkie lub wybrane zdjęcia z biblioteki „głowy 
rodziny”, dzięki czemu reszta rodziny będzie miała wgląd do wszystkich 
ich zdjęć. Każdy członek będzie na równych prawach i będzie mógł edy-
tować, lajkować, komentować oraz kasować z niej zdjęcia.

• iOS 16 dodaje też opcję automatycznego dodawania robionych zdjęć 
do iCloud Shared Photo Library – pozostaje to w geście każdego 
członka rodziny.
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• Smart Sharing Suggestions – iOS będzie inteligentnie sugerował, którymi 
zdjęciami powinniśmy się dzielić z innymi, na podstawie bliskości innych 
po Bluetooth, na podstawie ustawień w aplikacji Kamera i np. w sekcji 
For You / Dla Ciebie.

• Wspomnienia będą teraz wykorzystywały zdjęcia ze współdzielonej 
biblioteki iCloud, dla pełniejszych Wspomnień.

Zdjęcia
• Wykrywanie duplikatów w Albumy ▶ Narzędzia umożliwia szybkie 

„posprzątanie” w Bibliotece.
• Będzie można teraz skopiować zastosowane modyfikacje i filtry do 

wybranego zdjęcia i wkleić je na inne zdjęcia, aby zautomatyzować ich 
obróbkę.

• Album Ludzie / People będzie można sortować alfabetycznie.
• Undo/Redo – Będzie możliwość cofania i przywracania wielu kroków 

zmian w zdjęciach.
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• Kliknięcie / tapnięcie w wideo we Wspomnieniach odtworzy je od 
początku, ale muzyka będzie nadal grała w tle bez przerwy.

• Wspomnienia otrzymały nowe typy Wspomnień, w tym Tego Dnia 
w Historii i „bawiące się dzieci”.

• Będzie możliwość wyłączenia pojawiania się Wspomnień i Wybranych 
Zdjęć w aplikacji Zdjęcia oraz jej widgecie.

Wiadomości
• Będziemy mieli 15 minut na edycję wysłanej Wia-
domości, np. aby poprawić jakieś literówki, aby coś 
dopisać.
• Przez 15 minut będzie również możliwość odwołania 
wysłanej Wiadomości, która zniknie ze wszystkich 
urządzeń nadającego i odbierającego.
• Wiadomości będzie można teraz oznaczać jako 
nieprzeczytane.
• Skasowane Wiadomości będzie można odzyskać do 
30 dni od ich usunięcia.
• Funkcja SharePlay będzie teraz dostępna również za 
pomocą Wiadomości, a nie tylko FaceTime.
• Shared with You API – Deweloperzy otrzymają moż-
liwość wyświetlania sekcji Shared with You w swoich 
apps, aby łatwo można było odnaleźć linki do treści, 
które otrzymaliśmy od kogoś.
• Nowe funkcje Kolaborowania/Współpracy będą 
wspierały Wiadomości, aby za ich pomocą wysy-
łać zaproszenia oraz wyświetlać dokonane zmiany. 
Będzie też API dla deweloperów.

Mail
• Inteligentne wyszukiwanie będzie teraz automatycznie wprowadzało 

korekty do wyszukiwanych zwrotów, korygując literówki, dodając 
synonimy itd. Wyniki będą też bogatsze wizualnie, żeby ułatwić ich 
przeglądanie.

• Mail będzie informował użytkownika, jeśli ten zapomni dodać załącznik 
lub np. odbiorcę do CC.
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• Undo send – Będzie możliwość cofnięcia wysłanej wiadomości, zanim ta 
dotrze do adresata.

• Scheduled send – Będzie opcja ustawienia, kiedy dokładnie email ma 
dostać od nas wysłany, np. jeśli go piszemy w niedzielę wieczorem, to 
możemy go ustawić na poniedziałek na 6:00 rano.

• Follow-up – Wysłane wiadomości mają trafić na górę naszego inbox, aby 
łatwiej było wysłać kolejnego emaila. Przyznaję, że nie do końca rozu-
miem, jak to będzie funkcjonowało w praktyce.

• Remind me – Funkcja przypominania o przeczytanym mailu wyświetli 
odpowiednie powiadomienia o zadanej przez nas porze, abyśmy nie 
zapomnieli odpisać nadawcy.

Safari
• Shared Tab Groups – Nowa funkcja współdzielenia 
się grupą zakładek ułatwi wiele czynności. Jak zapro-
szony do współdzielenia doda nową zakładkę od sie-
bie, to każdy ją też zobaczy.
• Tab Groups otrzymały strony startowe i mogą mieć 
customowe zdjęcia ustawione na tle.
• W 2023 r. Safari otrzyma wsparcie dla powiadomień 
Web push.
• Synchronizacja Rozszerzeń oznacza, że będziemy 
widzieli wszystkie Rozszerzenia Safari na naszych 
urządzeniach i jeśli jedno z nich włączymy lub wyłą-
czymy np. na Macu, to włączy lub wyłączy się również 
na iPadzie i iPhonie.
• Safari web page translation, czyli funkcja tłumaczenia 
stron internetowych na inne języki, otrzymała wspar-
cie dla języka tureckiego, tajskiego, wietnamskiego, 
indonezyjskiego, duńskiego oraz, uwaga, polskiego (!).
• Synchronizacja ustawień stron internetowych, np. 
poziomu zoom albo trybu Readera, będzie dzia-
łała pomiędzy wszystkimi naszymi urządzeniami 
automatycznie.

• Edycja proponowanych haseł, sugerowanych przez Safari, będzie możliwa 
podczas tworzenia konta, aby dostosować je dla każdej strony osobno.
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Passkeys
To najprawdopodobniej najważniejsza nowość w macOS Ventura, iOS 16 
i iPadOS 16. Passkeys ma nam całkowicie zastąpić konieczność tworze-
nia haseł dla serwisów, aplikacji czy stron internetowych. Zamiast nich 
będziemy mieli parę kluczy – publiczny i prywatny – którymi będziemy 
się logować. Passkeys zostało zintegrowane z systemami operacyjnymi 
Apple tak, aby synchronizować nasze klucze prywatne poprzez iCloud 
Keychain, więc zawsze będziemy wszędzie mieli do nich dostęp. Jeśli jed-
nak będziemy się logowali z cudzego komputera, to wystarczy kamerą 
iPhone’a sczytać kod QR i zweryfikować całość Touch ID lub Face ID, aby 
się zalogować całkowicie bezpiecznie. Passkeys będzie zabezpieczało nas 
całkowicie przez phishingiem czy wyciekami danych z serwerów.

Live Text
• Live Text, czyli funkcja zaznaczania i kopiowania tekstu ze 

zdjęć, zostanie dodana do treści wideo (musi być włączone 
pauza).

• Quick actions umożliwią jednym klikiem wykonywać akcje 
na wykrytym tekście, np. na dacie lub numerze przesyłki.

• Dodano też wsparcie dla nowych języków – japońskiego, 
koreańskiego i ukraińskiego.

Siri
• Siri Shortcuts będą teraz działały zaraz po zainstalo-

waniu aplikacji, bez konieczności jej uruchamiania czy 
konfigurowania.

• Automatyczne wysyłania Wiadomości – W Ustawieniach 
będzie można wyłączyć konieczność potwierdzania wysyła-
nych Wiadomości.

• Emoji – Siri będzie umiała wstawiać emoji do dyktowanych 
treści.

• „Hey Siri, what can I do here?” lub „Hey Siri, what can I do 
with iRobot?” – Siri będzie informowała nas, jakie akcje 
możemy wykonać w miejscu lub aplikacji, w jakim lub jakiej 
się aktualnie znajdujemy.
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• „Hey Siri, hang up” rozłączy aktualnie prowadzoną rozmowę telefoniczną 
lub FaceTime.

• Siri będzie teraz przetwarzała jeszcze więcej treści na urządzeniu, czyli 
offline bez połączenia internetowego, w tym funkcji HomeKit, Intercomu 
i Voicemail.

Dyktowanie
• Podczas dyktowania, będzie możliwość płynnego 
przełączania się pomiędzy głosem a dotykiem, czyli 
będzie można za pomocą klawiatury dopisywać 
lub poprawiać treść dyktowaną. Samo dyktowanie 
będzie aktywne i będzie czekało na nasz głos, aby 
kontynuować.
• Dyktowanie będzie również wspierało wstawianie 
emoji.
• Przecinki, kropki i znaki zapytania będą automatycz-
nie wstawiane do dyktowanej treści.
• Ikonka do aktywacji Dyktowania została przenie-
siona do pola wpisywania tekstu w Wiadomościach.
• Dyktowanie będzie można zatrzymać poprzez 
naciśnięcie odpowiedniego przycisku w nowym 
popoverze.

Mapy
• Planowanie podróży otrzymało możliwość dodawa-
nia wielu postojów.
• Transit Fares pokażą nam koszt naszej podróży.
• Transit Cards, dodane w Wallet, będą mogły być 
doładowywane bezpośrednio z Map i tam będzie 
można również podejrzeć ich stan.

Apple Pay i Wallet
• Apple Pay Later umożliwia podział zakupu na 4 równe raty rozłożone na 

6 tygodni. Szczegóły zadłużenia znajdziemy w aplikacji Wallet.
• Współdzielenie Kluczy będzie dostępne za pomocą Wiadomości, Mail, 

WhatsApp i innych komunikatorów. Dostępem do współdzielonych klu-
czy zarządza się w Wallet.
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• Share your ID – Jeśli aplikacja potrzebuje 
od nas weryfikacji naszej tożsamości lub 
np. potwierdzenia pełnoletności, to mogą 
odpytać o to Wallet, który nie przekaże 
żadnych informacji osobistych, ale jedynie 
potwierdzenie, że „tak, ten użytkownik jest 
pełnoletni”.

Home
• Aplikacja Home została przebudowana od 

nowa i ma być teraz łatwiejsza do nawigo-
wania i obsługi. Dodatkowo poprawiono 
jej wydajność i sprawność.

• Zakładka Home pokaże nam widok całego 
domu z podziałem na pokoje.

• Kategorie urządzeń dadzą nam łatwiej-
szy dostęp do tego, co aktualnie 
potrzebujemy.

• Nowy widok dla 4 kamer będzie widoczny 
na głównej stronie widoku Home.

• Kafle zostały przeprojektowane tak, aby 
wizualnie bardziej przypominały urządze-
nie, które symulują.

• Widgety na lock screenie dadzą nam 
dostęp do statusu urządzeń z HomeKita. 
Tam też będziemy mieli szybki dostęp do 
najczęściej wykonywanych czynności.

• Wsparcie dla Matter pojawi się w później-
szym terminie, prawdopodobnie jeszcze 
w 2022 r.
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Zdrowie
• Track your medications – Ta funkcja pozwoli nam śledzić dawkowanie 

leków, witamin i suplementów.
• Dodawanie leków będzie możliwe za pomocą aparatu iPhone’a – wystar-

czy wycelować go w etykietę leku.
• Przypomnienia dla leków będą informowały nas, który lek mamy wziąć 

i kiedy.
• Logowanie brania leków da nam wgląd w historię tego, co braliśmy, aby-

śmy mogli później do niej wrócić.
• Będą treści edukacyjne dla leków, które przyjmujemy, abyśmy wiedzieli 

jak wypowiedzieć ich nazwę, poznać ich skutki uboczne i więcej.
• Zdrowie, podczas dodawania nowego leku, może wykryć, że jeśli zaży-

jemy go razem z już przyjmowanym lekiem, to będzie mniej efektywne, 
powodować skutki uboczne lub np. że będzie to trująca mieszanka. Poja-
wią się alerty informujące o krytycznych, poważnych i średnich stanach 
zagrożenia.

• Można będzie zapraszać członków rodziny do bezpiecznego współdzie-
lenia się informacjami na temat ich i naszego zdrowia. Będzie można pre-
cyzować, czym się chcemy dzielić.

Family Sharing
• Poprawione zakładanie kont dla dzieci będzie teraz ułatwiało cały setup 

poprzez sugerowania prawidłowych ustawień rodzicielskich i więcej.
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• Konfigurowanie urządzenia dla dziecka będzie prostsze dzięki funkcji 
Quick Start, który ustawi odpowiednie uprawnienia za nas.

• Prośby o wydłużenie Screen Time od dzieci pojawią się teraz w Wiado-
mościach, gdzie łatwo będzie można przyznać lub odrzucić prośbę.

• Family Checklist – Ta checklista podpowie nam, co i jak mamy dobrze 
lub źle ustawione, jak np. współdzielenie lokalizacji, i będzie też sugero-
wała zmiany na podstawie wieku dzieci.

CarPlay
• Nowa odsłona przebudowanego CarPlaya ma umożliwia przejęcie 

wszystkich ekranów w samochodzie spójnym UI od Apple, którego 
design będzie można zmieniać zależnie od potrzeb i gustu. To obejmuje 
takie funkcje, jak prędkościomierz, obrotomierz, wszelkie inne wskaźniki 
ważna dla samochodu, sterowanie klimatyzacją i więcej. Dana marka ma 
mieć też możliwość tworzenia własnego designu CarPlaya, współgrają-
cego z ich image’em, żebyśmy mogli z niego korzystać.

• CarPlay będzie teraz wspierał aplikacji zarządzające naszym samocho-
dem, np. informacjami o tym, kiedy wykonaliśmy serwis i ile nas koszto-
wał, ile benzyny zatankowaliśmy itd.
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Prywatność
• Safety Check – Osoby w patologicznych związkach będą mogły szybko 

zweryfikować i zresetować uprawnienia, które ich partner ma do swoich 
danych. Pomaga również zwizualizować, kto ma dostęp do jakich naszych 
danych.

• Aplikacje będą teraz wymagały naszego pozwolenia na dostęp do wkle-
jenia treści z pasteboardu (clipboardu).

• Aplikacje, wykorzystujące inne protokoły niż AirPlay, będą mogły stre-
amować swoje treści bez konieczności proszenia o dostęp do danych 
o Bluetooth czy Wi-Fi.

• Ukryte i Niedawno Usunięte albumy w Zdjęciach będą automatycznie 
„zahasłowane” i będzie można je odblokować za pomocą Touch ID, Face 
ID lub hasłem/PIN-em do urządzenia.

Bezpieczeństwo
• Face ID będzie teraz działało również w ustawieniu poziomym telefonu, 

na wspieranych iPhone’ach.
• Rapid Security Response da możliwość Apple wykonywania większej 

liczby łatek bezpieczeństwa dla systemów operacyjnych bez konieczno-
ści wydawania pełnego uaktualnienia dla danego systemu.
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Dostępność
• Pojawiła się możliwość pełnego sterowania Apple Watchem za pomocą 

Switch Control, Voice Control i innych funkcji asystujących na iPhonie, 
aby jak najwięcej możliwości z niego wyciągnąć.

• Funkcja Magnifier podaje rozbudowane opisy widzianych obrazów dzięki 
Detection Mode.

• Funkcje Door Detector, People Detector i Image Descriptions odpowied-
nio wykrywają drzwi, osoby oraz opisują zdjęcia. Door Detector dodat-
kowo odczytuje znaki i napisy na drzwiach oraz tłumaczy jak je otworzyć.

• Zdrowie teraz wspiera importowanie audiogramów za pomocą iPhone’a.
• iPhone’a można teraz wytrenować, aby słuchał dźwięków specyficznych 

dla naszego otoczenia, np. pipczenie pralki, dźwięku dzwonka do drzwi 
i wielu innych.

• Buddy controller – Można połączyć większą liczbę kontrolerów gier, aby 
osoba trzecia mogła wspierać osobę w prawidłowej obsłudze gier.

• Voice Control rozumie teraz zwrot „hang up” i rozłącza aktywne połącze-
nie telefoniczne lub FaceTime.
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• Live Captions (beta) automatycznie transkrybuje rozmowy, audio oraz 
dźwięk z wideo, w czasie rzeczywistym dla użytkowników, którzy mają 
problemy ze słuchem.

• Live Captions również dostępne będzie w FaceTime, a transkrybowane 
treści będę oznaczane aktywnym użytkownikiem.

• Books otrzymały nowe motywy i funkcje poprawiające czytelność, w tym 
wytłuszczanie tekstu, zmianę odstępów między liniami oraz znakami 
i więcej.

• VoiceOver i Spoken Content otrzymały wsparcie dla kolejnych języ-
ków i rejonów – w sumie jest ich teraz ponad 20. Dodano również wiele 
nowych syntezowanych głosów.

• Siri Announce Notifications będą teraz dostępne dla aparatów 
słuchowych.

• Siri pause time pozwala regulować czas, jaki Siri czeka, aż użytkownik 
skończy mówić.

• Siri teraz wspiera zmianę stanu funkcji autoodbierania połączeń telefo-
nicznych i FaceTime.

• VoiceOver teraz automatycznie informuje dźwiękiem i haptyką o punkcie 
startowym dla spacerów w Mapach.

• Voice Control spelling mode wprowadza wsparcie dla dyktowania imion, 
adresów i innych rzeczy literka po literce.

• Activities dla Magnifier – Można będzie zapisywać ulubione ustawienia 
kamery, jasności, kontrastu, filtrów i innych funkcji dla powtarzających się 
czynności.

• (macOS) Dodano możliwość odtwarzania kojących dźwięków, np. 
szumu oceanu albo deszcze, aby zminimalizować rozpraszające dźwięki 
otoczenia.

Books
• Mini-player audiobooków został przebudowany i teraz ułatwia słucha-

nie audioksiążek podczas przeszukiwania sklepu. Można też konty-
nuować słuchanie demo audiobooka i jednocześnie go kupić prosto 
z odtwarzacza.

• Będzie można dokonywać większej ilości zmian w wyglądzie czytnika 
książek, aby dostosować go do indywidualnych potrzeb, w tym font i jego 
rozmiar, rozstawienie liter w słowach, i więcej.
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Słowniki
• Dodano 7 nowych dwujęzycznych słowników: bangla-angielski, cze-

sko-angielski, fińsko-angielski, węgiersko-angielski, kannada-angielski, 
malayalam-angielski i turecko-angielski.

FaceTime
• Będzie można płynnie przenosić rozmowy FaceTime pomiędzy iPhone-

’ami, Macami i iPadami. Przy przełączaniu się z urządzenia na urządzenie, 
np. z iPhone’a na Maca, słuchawki również automatycznie przełączą się 
z pierwszego na drugi.

• SharePlay app discovery umożliwi podejrzenie, które z naszych zainstalo-
wanych aplikacji wspierają SharePlay.

• Przycisk Share podczas połączenia FaceTime umożliwi natychmiastowy 
Collaboration / Współpracę z innymi uczestnikami na plikach z aplikacji 
Pliki, Keynote, Pages, Numbers, Notatek, Przypomnień, Safari i wspiera-
nych aplikacji trzecich.
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Freeform
• Nowy app Freeform, który ma się pojawić jeszcze w 2022, da nam dostęp 

do „płótna” lub „kartki papieru”, na której będzie można przeprowadzać 
burzę mózgów z wieloma osobami.

• Freeform integruje odręczne pisanie czy rysowanie za pomocą Apple 
Pencil, umożliwia wstawienie tekstu maszynowego, linków, plików 
typu PDF, wideo, audio i wielu innych elementów. Można też zmieniać 
rozmieszczenie wszystkich elementów na płótnie w dowolnej chwili, 
a zawartość plików można podglądać bez wychodzenia z Freeform.

• Freeform wykorzystuje Messages Collaboration API, dzięki czemu można 
współpracować z innymi od razu w Wiadomościach i FaceTime.

Game Center
• Activity – Będziemy widzieli wszystkie osiągnięcia i gry, które zdobyli 

i w które grają nasi znajomi w jednym miejscu.
• SharePlay – Gry wykorzystujące wsparcie dla multiplayer za pomocą 

Game Center będą mogły integrować się z SharePlay, dzięki czemu 
będzie można wspólnie grać z kimś podczas rozmowy FaceTime.

• Integracja z aplikacją Kontakty pozwoli na podglądanie profilu z Game 
Center bezpośrednio z niej.
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iCloud+
• Customową domenę będzie można współdzielić z osobami spoza 

Rodziny.
• Integracja Hide My Email z klawiaturą QuickType pozwoli na ukrycie 

naszego adresu email w aplikacjach trzecich.

Inclusive Language
• Systemy operacyjne Apple umożliwiają, dla wybranych języków (kana-

dyjsko-francuskiego, europejsko-francuskiego, włoskiego i brazylij-
sko-portugalskiego), bardziej osobiste zwracanie się do użytkownika. 
W ustawieniach Języka i Regionu można sprecyzować czy systemy mają 
się do nas odnosić po męsku, żeńsku lub neutralnie.

Klawiatura
• Klawiatura teraz umożliwia włączenia haptyki, abyśmy czuli, jak naci-

skamy wybrany znak na klawiaturze.
• Wprowadzono dziesiątki nowych języków dla najprzeróżniejszych obsza-

rów wszystkich systemów operacyjnych Apple’a. Nie ma dodatkowego 
wsparcia dla j. polskiego.
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Memoji
• Dodano 6 nowych wyrazistych póz do listy Memoji.
• Wszystkie naklejki Memoji można używać jako zdjęcia w Kontaktach 

i dodano 3 nowe pozy do nich.
• Wprowadzono również 16 nowych lub poprawionych stylizacji włosów 

oraz kolejne nakrycia głowy.
• Nowe są też wyglądy nosów oraz kolory ust, w tym warianty neutralne.

Muzyka
• Dodano opcję polubienia artystów, aby otrzymywać powiadomienia 

informujące o nowych utworach lub płytach od nich i jednocześnie 
poprawiono rekomendacje.

Apple News
• My Sports – Dodano możliwość śledzenia ulubionych zespołów spor-

towych, lig i poszczególnych atletów. Feed My Sports będzie można 
dostosować do własnych potrzeb, aby widzieć tylko te newsy, które nas 
interesują, w tym highlighty wideo, ostatnie artykuły, najnowsze wyniki 
i tabele.

• Dla miast i topowych gazet utworzone „strony domowe”.
• Dodano lokalne informacje dla większej liczby rynków i krajów. Te infor-

macje będą też pojawiały się w Top Stories i w widgecie Today.
• Grupę Ulubione będzie można dostosowywać do swoich potrzeb, aby 

były tam tylko interesujące użytkownika newsy w feedzie Today.

Notatki
• iPhone zyskał możliwość robienia szybkich notatek z przycisku Share.
• Enhanced Smart Folder – Automatyczne organizowanie notatek w Smart 

Folderze na bazie zaawansowanego filtrowania. Istnieje możliwość 
tworzenia reguł dla Daty Utworzenia, Daty Modyfikacji, Współdzielone, 
Wspomniane, Checklist, Załączników, Folderów, Szybkich Notatek, Przy-
piętych Notatek i Zaszyfrowanych Notatek.

• Notatki można szyfrować end-to-end za pomocą PIN-u lub hasła do 
Maca, iPada lub iPhone’a.

• Notatki można grupować datami, chronologicznie, np. Dzisiaj, Wczoraj itd.
• Dodano opcję Kolaboracji / Współpracy nad notatką, gdzie każdy z lin-

kiem może dołączyć.
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• Filtry zawierają możliwość filtrowania po wszystkich lub pojedynczych 
warunkach.

Podcasts
• Wprowadzono usprawnienia w działaniu Podcastów w CarPlay, abyśmy 

mieli szybszy dostęp do naszej biblioteki. Ułatwiono też odnajdywanie 
pobranych i zapisanych epizodów oraz wyszczególniono wyświetlanie 
najnowszych odcinków śledzonych podcastów.

• Podcasts app na iPadzie otrzymały boczny pasek, aby ułatwić nawigację.

Przypomnienia
• Ulubione listy mogą zostać przypięte, aby szybciej się do nich dostać.
• Można zapisać listę jako szablon, aby wykorzystać dla powtarzających 

się czynności, jak listy rzeczy do spakowania np. na wakacje i więcej. 
Można też wygenerować link do szablonu i podzielić się nim z innymi lub 
pobrać szablony innych.

• Wszystkie zakończone Przypomnienia będzie można znaleźć w jednym 
miejscu, wraz z informacjami o dacie i godzinie ich wykonania.

• Poprawiono listy Zaplanowane i Dzisiaj, m.in. o grupowanie ich po dacie 
lub czasie. Lista Dzisiaj będzie też podzielona na Rano, Po południu 
i Wieczorem, aby precyzyjniej podzielić zadania. Lista Zaplanowane 
dostała też opcję grupowania tygodniami lub miesiącami, aby usprawnić 
planowanie na odleglejsze terminy.

• Kliknięcie grupy wyświetli połączony widok list i Przypomnień w niej 
zawartych.

• Będą powiadomienia dla dodanych i ukończonych zadań w listach 
współdzielonych.

• Notatki będzie można uatrakcyjnić o podpunkty, podkreślenia, wytłusz-
czenia i przekreślenia.

• Filtry dadzą możliwość filtrowania po wszystkich lub pojedynczych 
warunkach.

Spotlight
• Dostęp do Spotlighta na iPhone będzie można uzyskać poprzez tapnię-

cie w napis „Search”, gdzie normalnie wyświetlały się kropki nad dol-
nym rzędem aplikacji w docku, które sygnalizowały, ile mamy ekranów 
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domowych. Kropki nadal będą widoczne przez ok. sekundę po przejściu 
na wybrany ekran domowy.

• Poprawiono wyniki Siri Suggestions i biorę one teraz pod uwagę kon-
tekst, np. aby szybciej przejść do informacji o nadchodzącym spotkaniu.

• Wyszukiwanie zdjęć w Spotlight będzie wykorzystywało zdjęcia z Wiado-
mości, Notatek, Plików, aby umożliwić szukanie po lokalizacji, ludziach, 
scenach albo nawet po elementach poszczególnych zdjęć, jak tekst lub 
„pies” czy „samochód”.

• Spotlight umożliwi teraz wykonywanie szybkich akcji, jak uruchomienie 
timera, włączenie trybu Focus, znalezienie piosenki za pomocą Shazam, 
uruchomienie Shortcutu czy wielu innych rzeczy.

• Live Activities – Tą nową funkcję, która wyświetla np. wynik meczu 
na żywo na lock screenie, będzie można wyzwalać bezpośrednio ze 
Spotlighta.
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• (Mac) Można wyszukiwać w internecie zdjęcia ludzi, zwierząt, pomników 
i zabytków oraz więcej prosto z pasku Spotlighta.

Stocks
• Datę nadchodzącego sprawozdania finansowego będzie można sprawdzić 

oraz dodać do kalendarza bezpośrednio z aplikacji Stocks.
• Dodano możliwość tworzenia customowych watchlist, z opcją organizo-

wania ich na różne sposoby, zależne od naszych potrzeb.
• Dodano nowy widget dwukolumnowy, dostępny w rozmiarze średnim 

i dużym, aby wyświetlać jeszcze więcej informacji za jednym razem.

System
• Dodano 2 nowe języki systemowe – bułgarski 

i kazachski.
• (iPad) DriverKit ułatwia deweloperom tworzenie 

driverów dla sprzętu, który można podłączać bezpo-
średnio do iPada, np. urządzeń audio, sprzętów po 
USB czy nawet PCI.

• (iPad) Virtual Memory Swap – iPadOS może teraz 
wykorzystywać pamięć flash urządzenia jako pamięć 
swap dla aplikacji, dając maksymalnie 16 GB pamięci 
dla programów.

Translate
• Aplikacja Translate wspiera tłumaczenie w nowych 

językach, również w całym systemie, m.in. po 
turecku, tajsku, wietnamsku, indonezyjsku, duńsku 
oraz (!!!) po polsku.

• Można tłumaczyć tekst widziany przez aparat za 
pomocą Translate app. W tym celu trzeba wcisnąć 
pauzę i kliknąć wybrany tekst.

• Tłumaczyć można również tekst na zdjęciach 
w bibliotece Zdjęć.

TV app
• Live Activities będą wyświetlały wyniki np. meczów 

na żywo bezpośrednio w aplikacji TV.
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Visual Look Up
• Ta nowa funkcja pozwala kliknąć obiekt na zdjęciu, aby wyciąć go z tła, 

np. osobę. Działa to w aplikacjach Zdjęcia, Screenshot, Quick Look, Safari 
i więcej.

• Visual Look Up dodaje też wsparcie dla ptaków, insektów i posągów.

Pogoda
• Dodano powiadomienia o trudnych warunkach pogodowych, również 

w Polsce.
• Kliknięcie jakiegokolwiek modułu w aplikacji Pogoda da nam dostęp do 

jeszcze większej liczby informacji, w tym godzinowe i 10-dniowe pro-
gnozy zmian temperatury oraz opadów atmosferycznych.

• (macOS) Aplikacja Pogoda doczekała się w końcu wersji na macOS!

Stage Manager (iPadOS i macOS)
• iPadOS umożliwi teraz dowolną zmianę wymiarów okna aplikacji oraz 

dodawanie ich do grup w Stage Manager. Analogiczna funkcjonalność 
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będzie pod macOS, przy czym zmiana wymiarów okien jest tam 
dostępna od wersji Mac OS X 10.0.

• Okna z aplikacjami będą mogły się nakładać na siebie – ta funkcja, którą 
znamy jeszcze z czasów Windows 3.11 for Workgroups (oraz innych, rów-
nież wcześniejszych wersji Windows), w końcu trafiła na iPada.

• Center app – Funkcja centrowania aplikacji na ekranie, aby skupić się na 
jakimś zadaniu, bez przełączania jej w tryb pełnoekranowy.

• Stage Manager na środku ekranu będzie wyświetlał app, w którym aktu-
alnie pracujemy, a na brzegu ekranu będą stosy innych aplikacji, których 
potrzebujemy.

• (iPad z Apple M1) Dodano pełne wsparcie dla zewnętrznych monitorów 
dla iPadów. Można wykorzystać ich pełną rozdzielczość i traktować je 
jako drugi (lub główny) ekran. Wspierany jest ekran do rozdzielczości 6K 
(Apple Pro Display XDR). Na każdym ekranie (iPad i zewnętrzny) można 
uruchamiać różne aplikacje.

• Grupowanie aplikacji, aby tworzyć Zestawy Apps, będzie możliwe 
poprzez przeciąganie i upuszczanie ich z Docka lub z już otwartych 
aplikacji.

• Będzie można przeciągać pliki i okna z iPada na zewnętrzny ekran 
i odwrotnie.
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• (Mac) Kliknięcie Biurka / Desktop go odsłoni, jeśli potrzebujemy dostępu 
do pliku, który się na nim znajduje.

• (Mac) Mission Control i Spaces zostały zintegrowane ze Stage Manager.
• (Mac) Będzie prosty sposób na przełączanie się pomiędzy tradycyjnym 

układem okien a Stage Managerem, aby dostosować tryb pracy do wyko-
nywanego zadania.

Nowy tryby wyświetlania
• iPad Pro 12,9” z ekranem Liquid Retina XDR będzie mógł służyć jako ekran 

referencyjny, aby prawidłowo wyświetlać treści wspierające standardy 
kolorystyczne i formaty wideo.

• Reference Mode, czyli Tryb Referencyjny, będzie również działał z Sidecar, 
gdy iPad Pro 12,9” jest wykorzystywany jako dodatkowy ekran dla Maca.

• iPad Air 5. gen., iPad Pro 12,9” 5 gen. i iPad Pro 11” 3. gen. będą wspierały 
zmianę rozdzielczości ekranu, aby móc wyświetlać więcej treści (ale wtedy 
nie będzie to Retina @2x).

Dekstop-Class Apps (iPadOS)
• Aplikacje dla iPada mogą mieć customowe toolbary, które każdy użytkow-

nik może dostosować pod własne potrzeby.
• Poprawiono ikony w toolbarach, aby były czytelniejsze.
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• Dodano nowe menu kontekstowe.
• Po wybraniu kilku np. plików w aplikacji Pliki będzie można otworzyć menu 

kontekstowe, aby wykonać akcje na wybranych elementach równocześnie.
• Funkcja Find and replace będzie dostępna w systemowych aplikacjach, 

w tym w Mailu, Wiadomościach, Przypomnieniach i Swift Playgrounds.
• Undo/redo będzie dostępne w większej liczbie aplikacji, w tym w Plikach, 

Zdjęciach i Kalendarzu.
• Numbers otrzymały sugestie autouzupełniania.
• Będzie można przeszukać Kontakty w poszukiwaniu duplikatów oraz posor-

tować kontakty w różne listy, aby móc np. osobom z danej listy wysłać 
zbiorowy emaila.

Files / Pliki (iPadOS)
• Dodano przyciski do nawigacji po folderach.
• Zaawansowane okno Otwierania i Zapisywania plików ułatwi pracę na pli-

kach i folderach.
• Dodano też możliwość zmiany rozszerzenia plików.
• Dodano funkcję sortowania danych po wybranej kolumnie.
• Jest też podgląd rozmiaru wybranego folderu.

Scribble (iPad)
• Funkcja pisania odręcznego za pomocą Apple Pencil zyskała opcję automa-

tycznej konwersji tekstowo zapisane emoji na obrazkowe emoji, np. ;-) na 😉.

Continuity Camera (macOS)
• Dodano możliwość wykorzystania (bezprzewodowo lub przewodowo) iPho-

ne’a jako webcama dla macOS. W sumie dostarcza dwa widoki równocze-
śnie – prosto przed siebie oraz prosto w dół, aby np. pokazać to, co robimy 
na biurku.

• Powyższy tryb może wykorzystywać Tryb Portretowy, aby rozmywać tło 
za nami lub możemy wykorzystać Center Stage, jeśli chcemy szerszy kadr 
i żeby kamera nas śledziła. Technicznie działa to tak, że przy Center Stage 
wykorzystuje jeden wycinek aparatu ultraszerokiego, żeby uchwycić nas, 
a drugi, żeby pokazać biurko. W przypadku normalnego trybu kamery, 
Trybu Portretowego lub trybu Studio Light, wykorzystywany jest obraz 
z obiektywu szerokiego i ultraszerokiego.

• Można też wykorzystać mikrofony w iPhonie jako mikrofon dla naszego Maca.
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Ustawienia Systemowe (macOS)
• Całkowicie przebudowano Preferencje Systemowe i nazywają się teraz 

Ustawienia Systemowe, aby bliżej je związać z Ustawieniami na iOS 
i iPadOS.

• Poszczególne pozycje w Ustawieniach Systemowych będą grupowane kate-
goriami, aby łatwiej nam było znaleźć to, czego szukamy.

• Poprawiono funkcję przeszukiwania Ustawień Systemowych, aby znaleźć 
daną funkcję.

• Boczny pasek ma ułatwić nawigację po Ustawieniach Systemowych.

Zegar
• Aplikacja Zegar, znana z iOS i iPadOS, trafiła do macOS i będzie się synchro-

nizowała ze swoimi odpowiednikami.

Zmian jest z jednej strony sporo, z drugiej nie ma potencjalnie nic zna-
czącego, ale jak je weźmiemy i wszystkie zestawimy ze sobą, to lista jest 
naprawdę pokaźna. Szczególnie widać ściślejszą integrację pomiędzy wszyst-
kimi systemami Apple’a i wygląda na to, że macOS i iPadOS rzeczywiście nie 
zostaną połączone w jeden system operacyjny, który potencjalnie ograni-
czałby zarówno iPada, jak i Maca.
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iOS 16 i mniej znane trikiMACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

System iOS 16 nie jest rewolucyjny, nie wprowadza imponujących 
nowości, nie licząc zablokowanego ekranu. Sporo zmian ma za 
zadanie poprawę jakości użytkowania. O części z nich Apple 
opowiadało podczas tegorocznej konferencji WWDC i w trakcie 
premiery nowych iPhone’ów. Jest jednak kilka innych ciekawych 
nowości, o których nie było już tak głośno. W tym numerze trzy z nich, 
dotyczące głównie aplikacji Zdjęcia.

Pierwsza nowość 
dotyczy nie tylko 
aplikacji Zdjęcia, ale 
również możemy 
z niej korzystać np. 
w Plikach czy Mailu. 
Pozwala na wykony-
wanie czynności na 
wielu zdjęciach (lub 
plikach czy wiado-
mościach) jednocze-
śnie. Jak? Najpierw 
musimy je sobie 
zaznaczyć.

iOS 16 i mniej znane triki  |  Maciej Skrzypczak

Porady

Działania na wielu zdjęciach/plikach
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Następnie dotykamy 
i przytrzymujemy którąś 
z zaznaczonych pozycji.

Zobaczymy wtedy 
animację ściągającą 
pozostałe pozycje 
w jeden stos oraz 
wyświetlone zostanie 
menu z akcjami, które 
możemy wykonać 
w danej aplikacji.
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W ten sposób możemy chociażby szybko dodać wiele zdjęć do jednego 
albumu, ustawić lokalizację lub czas ich zrobienia czy też skompresować kilka 
plików naraz lub wciągnąć je do nowego folderu.

Mam nadzieję, że również inni deweloperzy wprowadzą w swoich aplikacjach 
możliwość działania na wielu plikach jednocześnie.

Kopiowanie preferencji edycji zdjęć
Drugi trik związany jest poniekąd z poprzednim. Czy zdarzyło Wam się 
robić serię zdjęć w podobnych warunkach, by następnie je edytować w ten 
sam sposób, np. stosując te same korekcje? Do tej pory trzeba było to 
wszystko robić ręcznie. Ale na szczęście należy to już do przeszłości.

Wystarczy, że edy-
tujemy teraz jedno 
zdjęcie, a potem 
w widoku albumu je 
przytrzymujemy.

Pojawi nam się menu, z którego wybieramy Kopiuj edycje.
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Z menu wybieramy 
opcję Wklej edycje.

Korzystamy teraz 
z poprzednio opisanego 
triku – wywołujemy 
akcje na wielu zdjęciach 
poprzez dotknięcie 
i przytrzymanie jednego 
z zaznaczonych.

U dołu ekranu pojawi się komunikat z postępem 
wklejania (niektóre, najczęściej starsze zdjęcia muszą 
być najpierw pobrane).

Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie zdjęć, na których 
chcemy zastosować te same edycje.
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Kadrowanie zdjęć do proporcji tapety
W iOS 16 Apple kieruje naszą uwagę na wygląd ekranu głównego i zabloko-
wanego. Duży wpływ ma na nie oczywiście odpowiednio dobrana tapeta. 
Być może mamy doskonałe zdjęcie, które będzie nadawać się w sam raz, 
ale wymaga kadrowania.

Dla przypomnienia, aby wykadrować nasze zdjęcie, musimy wejść 
w jego edycję.

Z opcji na dole 
wybieramy 
narzędzie 
kadrowania.

Zastosuje ona dokładne proporcje dla naszego iPhone’a!

Warto teraz zaj-
rzeć do ekranu 
proporcji 
kadrowania…

…bo tutaj znaj-
dziemy nową 
opcję – Tapeta.
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Ekran blokady / lockscreen 
w iOS 16
Aby rozpocząć edycję ekranu blokady, 
należy obudzić telefon, nie odblokowywać 
go i przytrzymać palec na ekranie aż pojawi 
się tryb edycji. Domyślnie, po pierwszym 
uruchomieniu po uaktualnieniu do iOS 16, 
zostanie wyświetlona tapeta, którą tam mie-
liście ustawioną i pojawi się opcja Edytuj / 
Customise, a po kliknięciu zobaczycie Dodaj 
nową / Add New. Należy to wykonać.

Alternatywnie możecie po prostu przesunąć 
ekran w lewo i pojawi się pozycja z dużym 
plusem, którego należy kliknąć, aby rozpocząć 
proces tworzenia nowego ekranu blokady.

Następnie do wyboru pojawi nam się typ 
ekranu blokady, który nas interesuje. Możemy 
zdecydować się na tapety proponowane 
przez Apple, sugerowane zdjęcia z naszych 
Zdjęć, tapety oparte o emoji, kolor, pogodę, 
astronomię czy coś z Kolekcji. Większość 
zapewne wybierze własne zdjęcia.

Nowy ekran blokady w iOS 16 
– jak go używać

Najważniejszą nowością dla wielu osób będzie nowy ekran blokady 
w iOS 16. Jeśli zastanawiacie się, jak go używać, to tutaj powinniście 
znaleźć odpowiedź na każde Wasze pytanie.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowy ekran blokady w iOS 16 – jak go używać  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Na górze ekranu (screenshot powyżej z lewej strony) mamy możliwość 
wyboru Zdjęć lub Galerii zdjęć / Photo shuffle (fioletowa, okrągła ikona).

Następnie, dopóki nam się nie skończy analiza zdjęć w Photos, zobaczymy 
ekran, jak ten po lewej. Wystarczy kliknąć w Choose Photos Manually / 
Wybierz zdjęcia ręcznie, a ukaże nam się ekran z naszą biblioteką, jak na 
prawym screenie.
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Po wybraniu zdjęć lub rodzaju ekranu blokady (na tym przykładzie widzi-
cie Pogodę) należy zdefiniować widgety, jakie chcemy mieć. Każdy obszar 
na ekranie, który jest otoczony prostokątem, możemy kliknąć, aby zmienić 
jego zawartość (przykładowo więc na lewym screenie mamy trzy obszary, 
które można zmienić – dzień/datę, czas i dodatkowe widget poniżej). 
Kliknięcie dolnego obszaru wyzwoli listę dostępnych widgetów, w tym 
pozycje z różnych naszych aplikacji (tego będzie z czasem przybywać). 
Możemy dodać sobie widgety pogodowe, pokazujące status urządzeń lub 
domu z aplikacji Home i wiele wiele innych – warto przejrzeć listę i kliknąć 
w poszczególne aplikacje, aby zobaczyć jakie widgety oferuje.

Po zakończeniu edycji należy kliknąć w przycisk Dodaj / Add w górym pra-
wym rogu ekranu.
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Teraz pojawi się możliwość zmiany ekranu domowego, aby pasował do 
ekranu blokady (lub nie!). Jeśli chcecie zaakceptować domyślne tło ekranu 
domowego, to wystarczy kliknąć Set as Wallpaper Pair / Ustaw jako parę 
tapet, ale jeśli chcecie zmienić ekran domowy, to należy kliknąć w drugą 
opcję – Zmień ekran domowy / Customize Home Screen.

Po kliknięciu tej drugiej opcji pojawi się możliwość zmiany tła za ikonkami 
na ekranie domowym. Na dole ekranu pojawią się dostępne opcje – ory-
ginalna (proponowana przez Apple na podstawie ekranu blokady), Kolor / 
Colour, Gradient i Zdjęcia / Photos. Obok jest też przycisk Rozmyj / Blur, za 
pomocą którego możemy szybko rozmyć tło, aby nie rozpraszało nadmier-
nie. Po kliknięciu w Kolor lub Gradient zmieni się tło i…

PORADY 269



… zwróćcie szczególną uwagę na znak plusa, który pojawił się w miejscu 
ikonki Kolor (lewy screenshot). Tego plusa możemy kliknąć, aby rozwi-
nąć pop-up, w którym wybieramy kolor, który nas interesuje. Co więcej, 
po wybraniu koloru możemy suwakiem zmienić jego ton nieznacz-
nie (co w przypadku czarnego nie ma większego znaczenia, ale działa 
z innymi kolorami!).

Jeśli wrócimy na moment do ekranu blokady opartego o zdjęcie ze Zdjęć / 
Photos lub Galerii zdjęć / Photo shuffle, to zwróćcie uwagę na kropki na dole 
ekranu. Będą cztery lub pięć, zależnie od tego, czy wybraliśmy pojedyncze 
zdjęcie czy galerię. Suwając palcem lewo/prawo po ekranie możemy zmieniać 
charakter zdjęcia, a pod trzema kropkami w prawym dolnym rogu ukryto 
kolejne opcje.
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W przypadku Galerii zdjęć, po kliknięciu w ikonkę w dolnym lewym rogu zoba-
czymy listę wybranych zdjęć (lewy screenshot). Możemy tutaj usuwać te, które 
nam nie pasują, lub dodawać nowe. Pod kropkami z prawej strony znajdziemy 
różne opcje, zależnie od rodzaju ekranu blokady, jaki tworzymy. W przypadku 
Galerii (prawy screenshot) jest niezwykle ważna opcja definiująca jak zdjęcia 
mają się zmieniać – raz dziennie, raz na godzinę, po każdym zablokowaniu 
iPhone’a albo po każdym pacnięciu w ekran blokady. Dodatkowo warto poba-
wić się funkcją Efekt głębi / Depth Effect, który powoduje, że zegar pojawia 
się np. za głową osoby na zdjęciu oraz funkcję Kolor stylu / Style Colour, który 
modyfikuje kolory elementów albo filtrów.
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Ekranów blokady możemy mieć wiele i możemy je zmieniać ręcznie lub np. 
zależnie od trybu Focus, z którego aktualnie korzystamy (to wymaga korzysta-
nia z nich). Po przytrzymaniu palcem dłużej na ekranie blokady pojawi się lista 
naszych ekranów, które możemy zmieniać lewo/prawo. Gest do góry spowo-
duje odsłonięcie ikonki do kasowania wybranego ekranu.
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Ja wiem, że to bzdura, ale to naprawdę fajna bzdura, nad którą można spędzić 
wiele godzin i nie uznać je za stracone. W razie pytań zapraszam na Twittera 
i tam też pochwalcie się swoimi ekranami blokady oraz ekranami domowymi!

Smacznego!

PORADY 274



REKOMENDOWANY PRZEZ:

https://boczemunie.pl


Nie byłem specjalnie pozytywnie nastawiony do tej konferencji. Plotki 
były dosyć szczegółowe, a rodzina nowych iPhone 14 miała nie wnosić 
niczego szczególnego i rzeczywiście tak się stało – nie zobaczyliśmy 
niczego przełomowego poza paroma sztuczkami designerskimi. Ale 
jakimi sztuczkami!

iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), 
AirPods Pro 2 i Apple Watch Ultra 
– przemyślenia po konferencji „Far Out!”

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), AirPods Pro 2 i Apple Watch Ultra – przemyślenia po konferencji „Far Out!”  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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i
iPhone 14 (Plus)
iPhone 14 jest dokładnie tym, czego się spodziewaliśmy – iPhone’em 
13 z nowymi aparatami. Jest tym, czym iPhone 13 powinien był być. Więc 
rok w plecy. SoC się nie zmienił – nadal na pokładzie mamy A15, zamiast 
A16 z nowego 14 Pro (Max) i nadal jest klasyczny już notch, zamiast nowej 
wyspy czy tam pigułki – jak zwał, tak zwał.

Niestety, Apple odeszło od rozmiaru Mini, co jest całkowicie logiczne, bo 
jego sprzedaż roczna obejmowała jedynie kilka procent1. Te 6% (czy ile 
tam analitycy szacują) w tabelce rzeczywiście wygląda słabo, ale to kilka 
milionów sztuk dla kilku milionów ludzi, którzy teraz nie mają żadnej moż-
liwości kupna małego telefonu, poza zeszłorocznym genialnym iPhone 
13 Mini. Szkoda tylko, że Polska jest jednym krajem na świecie, gdzie ceny 
zeszłorocznych modeli poszły w górę, zamiast stanieć…

Plusem, dla osób, które wolą większy rozmiar, jest nowy iPhone 14 Plus, 
z ekranem 6,7”, dzięki czemu parę osób zaoszczędzi trochę grosza i nie 
będzie musiało sięgać po model Pro. Nie jestem jedną z tych osób.
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iPhone 14 Pro (Max)
Nowa rodzina, składająca się z iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max, wygląda 
bardziej obiecująco. Mamy ponownie spore zmiany w aparatach, nowy 
ekran, który zapowiada się znakomicie i po raz pierwszy od debiutu 
iPhone’a X, wyleciał notch, a na jego miejsce wpadła pigułka, która ma 
ciekawą funkcję.

Zespół iOS czasami wpada na genialne pomysły i „dynamiczna wyspa” jest 
jednym z nich. Oczywiście zobaczymy finalnie jak to się sprawdza w prak-
tyce, ale demo podczas konferencji było imponujące. Moją uwagę jedynie 
zwrócił fakt, że mogą tam być tylko (?) dwa elementy, z którymi możemy 
wchodzić w interakcję i zastanawiam się, jak będzie się całość zachowy-
wała w przypadku ich większej liczby.

Apple nie podało wiele informacji na temat A16, ale kilka było bardzo 
ciekawych, w kontekście nowego procesu produkcyjnego i oszczędności 
w zużyciu prądu. Od razu pomyślałem o Apple M2, który bazuje na rdze-
niach Apple A15 i który nie działa zbyt dobrze w nowym MacBooku Air 13,6” 
– pisałem o tym w dzienniku. Jeśli M3 będzie bazował na rdzeniach A16, to 
możemy mieć na rękach prawdziwy hit po rodzinie M1.
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Nowy ekran jest typu Always-On, co mnie absolutnie nie interesuje, bo 
nie dość, że jest to marnowanie prądu, to nie jest to funkcja, z której bym 
korzystał – wolę mieć dwa dni na baterii. Ważniejsze są jednak jego nowe 
parametry jasności – 2000 nitów w peaku w słońcu zapowiada się bajecz-
nie! Aparaty będę miał wkrótce okazję przetestować, więc zobaczymy, jak 
bardzo przypadną mi do gustu. Nowa matryca jest o 65% większa od tej 
w iPhonie 13 Pro i ma 48 MP, więc wygląda na to, że w kwestii głównego 
aparatu, Apple w końcu powoli dogania Samsunga. Niestety, nadal mamy 
tylko 3x zoom optyczny, więc tutaj jeszcze odstają i to mocno, ale wygląda 
na to, że zmiany software’owe sporo wniosą do całości.

Na koniec zostają oczywiście kolory. Srogo się zawiodłem, że biały znik-
nął z linii iPhone 14 (Księżycowa Poświata to nie to samo), ale ucieszyłem 
się, że srebrny pozostał w ofercie 14 Pro. No i mamy teraz nową Gwiezdną 
Czerń, która zapowiada się zdecydowanie lepiej od szarego…

Ogólnie rodzinę iPhone 14 oceniam na plus, ale to nadal za mało, aby 
wymieniać 13 Pro na nowy model. Aparaty kuszą – przyznaję – ale musiał-
bym otrzymać jeszcze jakąś wisienkę na torcie, np. USB-C. Tymczasem cze-
kam na 15-tkę, ale gdybym miał dzisiaj 12 Pro lub starszego, to długo bym 
się nie zastanawiał.
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Apple Watch Ultra
Wszystkie plotki na temat Apple Watcha Pro Ultra okazały się… mało inte-
resujące, w porównaniu z tym, co pokazali na scenie. To wszystko poszło 
na dodatek w parze z faktem, że lubię duże zegarki i ostatnio coraz czę-
ściej brakuje mi mojej busoli na nadgarstku. Dodam, że wchodząc w tę 
konferencję i widząc początek prezentacji Apple Watch Ultra, myślałem, że 
będzie to całkowita klapa. Ale taka wręcz „cringe’owa”. Myliłem się.

Przy okazji nauczyłem się czegoś o sobie. Wystarczy nagrać naprawdę 
mistrzowskie wideo, a ja to wszystko łykam, jak pelikan cegły. Montaż, 
przejścia, muzyka i głos narratora – prawdziwy majstersztyk. Kupili mnie 
już na początku, ale jak wspomnieli o funkcja komputera nurkowego, to 
zastanawiałem się jedynie, kiedy mogę to zamówić.

Niektórym Ultra się nie podoba i to jest OK. Inni nie mają tego problemu, 
a ja, bardzo szczerze, po dziewięciu generacjach Apple Watchów, mam już 
trochę dosyć jego designu. Po prostu mi się znudził. Ultra wprowadza coś 
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nowego, a przy okazji jest masywniejsza, więc powinna zaspokoić dwie 
moje potrzeby jednym strzałem.

Jest jednak jeden problem z tym zegarkiem, którego na razie ignoruję, 
bo jestem głupi. Otóż Series 6 wprowadził nowy SiP2 w postaci S6, który 
podobnie jak S5, S4 i starsze, wprowadzał jakieś istotne zmiany w swojej 
konstrukcji. S7 i S8 otrzymały jedynie dodatkowe żyroskopy i inne akceso-
ria z tej kategorii, ale wydajność obu powinna być zbliżona. Szkoda – nowy 
zegarek, a w środku stary trzyletni SiP.

Finalnie wytłumaczyłem go sobie tak, że po pierwsze, przeżyje cięższe 
warunki niż ja, po drugie, nie będę musiał kupować komputera Sunnto czy 
innego do nurkowania, a po trzecie, będzie mi dłużej trzymał na baterii.

Cieszy fakt, że nowe paski, które dostępne są w trzech odmianach Ocean, 
Alpine i Trail, pasują do Apple Watchów z kopertami 44 i 45 mm. Sam zde-
cydowałem się na Ocean w kolorze Północy, ale kusi mnie też pomarań-
czowy Alpine. Tanie to one nie są, chociaż należy pamiętać, że klamry są 
tytanowe, podobnie jak koperta zegarka.
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AirPods Pro 2
Moje AirPods Pro 1. generacji nadal działają i mają się świetnie. Poza tym, że 
jedna ze słuchawek ma tę wadę i powinna podpadać pod akcję serwisową, 
ale tak często z nich korzystam, że nie miałem serca ich oddawać do ser-
wisu. Teraz chyba najwyższy czas to zrobić…

Stare idealnie sprawdzają się w każdych warunkach – od spaceru po ulicy, 
aby wygłuszyć wszechobecny hałas samochodów, do lotu samolotem, aby 
wyciszyć silniki i te irytujące dzieci w rzędzie przede mną, które wydzierają 
się tak, jakby im ktoś gałki oczne wypalał rozgrzanym dłutem bez znieczu-
lenia. Jeśli Apple zdecyduje, że moje 1. gen. jednak podpadają pod akcję 
serwisową, to pewnie jeszcze z nimi zostanę, ale jeśli nie, to będę miał pre-
zent na gwiazdkę.

AirPods Pro to naprawdę rewelacyjny produkt i lepszy byłby tylko, gdyby 
był aż tak wygodny, jak zwykłe AirPods, ale na nic wtedy ANC, bez szczel-
nego odizolowania ucha.

Ten format prezentacji zdecydowanie bardziej mi odpowiada i to, dla mnie, 
była jedna z lepszych dotychczasowych konferencji. Największe wrażenie 
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zrobiły na mnie same wideo-reklamówki, 
szczególnie te poświęcone Apple Watch 
Ultra oraz iPhone’owi 14 Pro – głos tej 
dziewczyny jest absolutnie niesamowity 
i jeśli się nie mylę, mieliśmy go okazję 
już słyszeć przy okazji niesamowitemu 
„Behind the Mac”. Nie mogło też zabrak-
nąć dobrej muzyki, która tym razem była 
z jakiegoś powodu jeszcze lepsza niż na 
poprzednich konferencjach.

Może na to wszystko wpłynęło miej-
sce, z którego oglądałem konferencje 
– w małej wioseczce w górach słonecznych 
i ciepłych Włoch – ale już zastanawiam się, 
czy uda im się to przebić.

A Wam? Jak i co się podobało? Lub nie?
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Ciężko rozsądnie podsumować to, co zobaczyliśmy podczas 
ostatniego Apple Event. Po pierwsze dlatego, że polskie ceny 
wylądowały zdecydowanie poza skalą możliwości większości 
tych, którzy o sprzętach Apple marzą. A przypominam, że to te 
osoby przez lata niosły dobrą nowinę o firmie z Cupertino. Klienci 
profesjonalni i tak kupią.... 

Ultraczasy poza skaląKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Ultraczasy poza skalą  |  Krzysztof Kołacz
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P
Po drugie, ponieważ z całej prezentacji de facto wybijają się jedynie 
dwa produkty: Apple Watch Ultra i linia iPhone'ów 14 Pro. AirPods Pro 
2 to oczekiwane odświeżenie, więc nie traktuję go jako zaskoczenia. Co 
zatem zaskoczyło mnie najbardziej?

Ultrapoziom
Apple Watch Ultra przebił oczekiwania, które mogliśmy mieć, biorąc pod 
uwagę mocne przecieki pojawiające się od dawna. Po pierwsze, ze względu 
na to, że jestem jego grupą docelową. Po drugie, z uwagi na ilość elektroniki, 
którą Apple udało się zmieścić w naręcznym urządzeniu. To pierwszy zega-
rek codziennego użytku, który jest jednocześnie komputerem służącym do 
nurkowania – tym samym, który każdy nurek ma obowiązek brać pod wodę. 
Inaczej nie wiedziałby, kiedy i w jakim dokładnie tempie może się wynurzyć. 
Gdyby zrobił to zbyt wcześnie, gwałtowna dekompresja by go zabiła. Żadna 
firma konsumencka w historii nie była w stanie wprowadzić dekompresji do 
masowego produktu. Szacunek dla Apple!

Dodatkowo zegarek ma w końcu pozwolić na ciągłą pracę przez 36 godzin 
(60 z włączonym Low Power Mode, które zadebiutuje na jesieni tego roku wraz 
z kolejną aktualizacją watchOS 9). Dla osób, dla których przeznaczony jest ten 
produkt, to absolutnie zmienia reguły gry. Choć wiele z nich używa dziś Garmi-
nów, które żywotność baterii mierzą w miesiącach, a nie w godzinach. Garmin 
zresztą ładnie z tego zażartował po Apple Event na swoim Twitterze.

Paski, które pasują do poprzednich generacji większych kopert (z wyjąt-
kiem 42 mm), również przypominają małe dzieła sztuki. Swoją drogą trzeba 
przyznać, że sposób kręcenia klipów promujących nowe paski i zegarki 
osiągnął już poziom Hollywood. Niesamowicie się to ogląda. Czy model 
Ultra będzie idealnym Apple Watchem? Już wiem, że nie, bo widać było 
oburzenie niektórych osób w showroomie Steve Jobs Theatre, które 
zauważyły na tytanowym rancie płaskiego ekranu Apple Watcha Ultra 
drobne odpryski. Tak – tytan tak ma, moi drodzy. Tak samo jest u innych 
producentów, ale jestem przekonany, że wojenka przetoczy się przez inter-
net, jak tylko pierwsi nabywcy otrzymają swoje zegarki. Cóż, klasyka.

Patrząc na produkty z segmentu, do którego kierowany jest Apple Watch 
Ultra, cena wydaje się dziwna. Zwłaszcza po drastycznej podwyżce ceny 
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za wersję stalową klasycznego modelu Serii 8, która podrożała do 4500 zł 
(względem 4799 zł za Ultra). Trudno będzie znaleźć uzasadnienie dla 
zakupu stalowego modelu inne niż rozmiary i wygląd, które jednak bar-
dziej pasują do eleganckiego stroju niż model Ultra. Choć i tu wszystko 
zależy od gustu. Apple Watch Ultra kosztuje dokładnie tyle, co iPhone 14 
Pro w podstawowej wersji. Dokładnie tyle, ale nie w Polsce.

Kredki Apple
Nowe iPhone'y 14 i 14 Plus to w skrócie – iPhone 13 Pro (w cenie sprzed konfe-
rencji). Bez 120 Hz ekranu, stali i jednego obiektywu. Natomiast nowe modele 
Pro faktycznie odleciały na inną planetę. Nie tylko ceną. Dobrze widzieć, 
że Apple ma w sobie jeszcze na tyle wigoru, aby brzydką jak noc „pastylkę” 
w ekranie przemalować swoimi kredkami na bardzo przydatną, użytkową 
przestrzeń na górze ekranu. Za to ogromne brawa, ponieważ nie wiedzieliśmy 
nic o tym rozwiązaniu przed samym Apple Event. Jestem przekonany, że za 
jakieś półtora roku większość producentów smartfonów w mniej lub bardziej 
udany sposób skopiuje to rozwiązanie.

Apple nie spieszyło się z wprowadzeniem ekranu Always On, ale jak 
już to zrobiło, to na swoich warunkach. Tak, wiem, że konkurencja ofe-
ruje takie ekrany od lat, ale wiem też, jak one u konkurencji działają. 
Różnicę widać gołym okiem już w momencie animacji przechodzenia 
z trybu normalnego do trybu Always On. Produkty innych producentów 
najpierw wyłączają cały ekran, a później włączają jego tryb Always On. 
Animacja przejścia zaserwowana przez Apple jest całkowicie płynna. 
Nikomu się to jeszcze nie udało. Firma pomyślała również o scenariu-
szach brzegowych. Np., kiedy oddalimy się od iPhone'a (jest to mierzone 
na bazie odległości Apple Watch od telefonu), system wyłączy tryb 
Always On, ponieważ i tak nie spoglądamy na ekran. To samo, kiedy 
włożymy telefon do kieszeni. Proste, małe rzeczy, które Apple obsłużyło 
w iOS 16 – out of the box. Do tego pamiętajmy, że ekran ma teraz 2000 

Jestem przekonany, że za coś około półtora roku większość 

producentów smartfonów w mniej lub bardziej udany spo-

sób skopiuje to rozwiązanie.
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nitów jasności maksymalnej. Prawdopodobnie nie znajdziemy światła 
ani warunków, w których widoczność na ekranie będzie zmniejszona. 
W normalnym pomieszczeniu nie będzie możliwe, aby patrzeć na mak-
symalnie rozjaśniony ekran bez fizycznego bólu.

Dlaczego nie ma USB-C, skoro Apple i tak będzie zmuszone przez Unię 
Europejską je wprowadzić do 2024 roku? Ponieważ mamy 2022. To raz. Dwa, 
rozumiem, że wszyscy chcielibyśmy iPhone'a wszystko mającego, ale nawet 
patrząc na obecne modele 14 Pro, zakup takiego telefonu to wydatek na co 
najmniej 4 lata dla większości klientów. Wszystko mający iPhone oznaczałby 
dla Apple stratę. Po prostu. I tak obecny cykl życia iPhone'ów jest absurdal-
nie długi i niespotykany u konkurencji, ale spodziewam się, że firma zacznie 
mocno rozróżniać modele podstawowe od Pro. Już to robi, ponieważ linia 
iPhone'ów 14 ma poprzedni procesor Apple A15 Bionic, wykonany w star-
szym procesie technologicznym niż obecny w modelach Pro, nowy A16 Bio-
nic. Tych różnic w kolejnych latach spodziewam się więcej.

Czy to jest sprawiedliwe? Niech każdy oceni sam. Apple nigdy nie było 
rozdawniczą firmą, która sprzedawała technologię za półdarmo. Dawno 
też Polska nie była w takiej sytuacji ekonomicznej, jak jest obecnie. Do 
tego problemy z łańcuchem dostaw, wojna i nie wiadomo co jeszcze. 
Czy Apple przestało zatem być firmą dla marzycieli? Jeśli patrzymy na to 
z punktu widzenia młodej osoby, która musi odkładać na wolny produkt 
firmy przez kilka miesięcy lub musi zaciągnąć (o zgrozo!) kredyt konsu-
mencki, aby go nabyć, to tak. Jeśli natomiast spojrzymy poprzez pryzmat 
osób, dla których iPhone, iPad czy Mac to po prostu narzędzia pracy, 
które generują przychód miesiąc w miesiąc, to zdecydowanie nie.

Żyjemy ultratrudnych czasach, w których zdrowy rozsądek poza skalą 
znalazł się już w 2020 roku.

Dlaczego nie ma USB-C, skoro Apple i tak będzie zmuszone 

przez Unię Europejską je wprowadzić do 2024 roku? Ponieważ 

mamy 2022. 
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Z jakiej metody uiszczania płatności za pomocą sprzętu mobilnego 
warto korzystać? Nie zamierzam Wam pisać poradnika. Wyboru zresztą 
już dokonaliście, wszak macie jakiś sprzęt. Albo wybraliście Androida, 
albo Apple. 

Apple Pay vs Google PayDARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Apple Pay vs Google Pay  |  Dariusz Hałas
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A
Alternatywy tak naprawdę nie ma. Chcąc zatem korzystać ze zbliżeniowych 
płatności mobilnych, korzystacie albo z Apple Pay, albo z Google Pay. Musicie 
oczywiście również posiadać wystawioną przez Wasz bank kartę płatniczą 
(nie ma znaczenia czy debetową, czy kredytową) i powiązać ją z urządzeniem 
mobilnym i daną usługą (Apple Pay lub Google Pay). Od strony użytkownika 
realizacja płatności na obu platformach fintechowych stworzonych przez 
potentatów branży technologicznej wygląda podobnie. Widzimy cenę, przy-
kładamy urządzenie do terminala, interfejs NFC przesyła dane i voilà! Odbie-
ramy zakupiony produkt/usługę. 

Ale w jaki sposób tak naprawdę działają obie usługi? Ani Apple, ani Google nie 
pobierają od użytkowników żadnej kwoty za transakcję. Na czym zatem obie 
firmy zarabiają? Gromadzą dane o naszych transakcjach, powiecie. Otóż nie-
koniecznie, a przynajmniej niekoniecznie w przypadku Apple, bo w przypadku 
Google są powody, by podejrzewać, że wyszukiwarkowy potentat ma wiedzę 
na temat absolutnie każdej transakcji, którą realizujesz za pomocą Google Pay.

Chcąc skorzystać z Apple Pay lub Google Pay, zawsze zaczynamy z tego 
samego poziomu. Mamy kartę płatniczą i chcemy ją powiązać z naszym urzą-
dzeniem mobilnym i właściwą dla danego urządzenia usługą płatności zbliże-
niowych. Dodanie danych karty wygląda podobnie, zarówno na Androidzie, 
jak i na iPhonie, ale potem zaczynają się różnice. Istotne.

Co się dzieje, jak dodajesz swoją kartę do Portfela w iPhone? Najpierw dane 
karty płatniczej (tzw. PAN – Primary Account Number) wraz z Twoimi danymi 
wiążącymi tożsamość ze środkiem płatniczym są wysyłane przez aplikację 

Portfel na serwery Apple Pay. Na podstawie tych 
danych Apple rozpoznaje bank – wystawcę karty, 
a następnie przekazuje pakiet PAN + tożsamość do 
tegoż banku, prosząc jednocześnie o token płatności. 
Bank musi współpracować z Apple Pay, jeżeli dany 
bank nie oferuje usługi przesyłania tokenów płatno-
ści do Apple, na tym nasza przygoda się kończy. Nie 
dodamy karty do Portfela Apple.

Jeżeli jednak bank współpracuje z Apple Pay, to 
kontaktuje się (oczywiście wszystko odbywa się 

Od strony użytkownika 

realizacja płatności na obu 

platformach fintechowych 

stworzonych przez poten-

tatów branży technologicz-

nej wygląda podobnie. 
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automatycznie) z TSP (dostawca tokenów płatności – Token Service 
Provider). TSP generuje token płatności, wiąże go z siecią płatności PAN 
i przekazuje bankowi wraz ze specjalnym kluczem publicznym (Pay-
ment Token Key). Bank – wystawca karty po otrzymaniu tokena płat-
ności i klucza z TSP dodaje własny klucz publiczny (CVV key) i całą taką 
paczkę danych odsyła na serwery Apple Pay.

Apple Pay umieszcza token płatności, klucz tokena i klucz publiczny banku 
– wystawcy karty w kryptograficznym chipie (w architekturze bezpieczeń-
stwa płatności ten element jest nazywany po prostu Secure Element) 
wbudowanym w Twojego iPhone’a. Taki zbiór danych przechowywanych 
na bezpiecznym chipie w urządzeniu Apple nazywa DAN (Device Acco-
unt Number). W przypadku Google Pay analogiczny twór nazywany jest 
„wirtualną kartą płatniczą”. Na obu platformach (Apple Pay i Google Pay) 
zobaczymy tylko cztery ostatnie cyfry tej „karty” czy też DAN. Z tym że 
smartfon z Androidem, a przynajmniej nie każdy, nie ma bezpiecznego chipu 
Secure Element. Chcąc zatem zapewnić usługi Google Pay na każdym urzą-
dzeniu z Androidem, Google musiało rozwiązać ten problem. I to zrobiło. 
Secure Element można wdrożyć na kilka sposobów: m.in. jako fizyczny chip 
wewnątrz urządzenia (tak zrobiło Apple), ale również jako chronioną usługę 
w chmurze (metoda wybrana przez Google). Od strony użytkownika działa 
to prawie identycznie. Np. w obu platformach można realizować płatności 
za pośrednictwem NFC, również gdy urządzenie (smartfon) nie jest w ogóle 
online. Jednak w przypadku Google Pay mamy ograniczenie liczby transakcji 
(wiedzieliście o tym?). Otrzymałem informacje od jednego z banków, że za 
pomocą Google Pay mogę przeprowadzić offline nie więcej niż 25 transakcji. 
W przypadku Apple Pay takiego ograniczenia nie ma, bo dzięki obecności 
fizycznego chipu kryptograficznego w smartfonie nie ma ryzyka, że DAN 
może zostać zmanipulowany. Oczywiście DAN jest unikalny dla każdego 
urządzenia Apple. Ta sama karta płatnicza dodana do innego iPhone’a czy 
Apple Watcha będzie mieć w usłudze Apple Pay inny numer DAN, bo inne 
jest fizycznie urządzenie. 

W momencie, gdy dana usługa – Apple Pay lub Google Pay – ma już wyge-
nerowany token płatności (czyli DAN w przypadku Apple lub wirtualną kartę 
w przypadku Google Pay), możemy realizować płatności zbliżeniowe. Co jed-
nak dzieje się, gdy zbliżysz Androida lub iPhone’a do terminalu POS w sklepie? 
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Najpierw musisz odblokować urządzenie i uwierzytelnić się (biometrią, kodem 
PIN etc.). Dane biometryczne odczytane przez iPhone’a czy Androida w ogóle 
nie trafiają do terminala, służą jedynie jako przełącznik odblokowujący 
transmisję danych. Na te dane składa się dynamiczny kryptogram (zaszyfro-
wany kluczem publicznym dostawcy usług tokenów – TSP) zbudowany m.in. 
z kwoty transakcji, licznika transakcji, klucza publicznego dostarczanego 
przez TSP oraz oczywiście tokena płatności zapisanego w danym urządzeniu 
mobilnym. Dodatkowo generowany jest dynamiczny, jednorazowy CVV (co 
chroni przed atakami typu Man-in-the-middle). W przypadku Apple za stwo-
rzenie paczki danych odpowiada bezpieczny chip, w Androidzie taka paczka 
danych (zgodna ze standardami płatności zbliżeniowych EMVCo) jest… po pro-
stu wygenerowana (chipu bezpiecznego tu nie ma). Jednak nie znaczy to, że 
posiadacze Androida nie są chronieni. Zaraz to wyjaśnię.

Informacje zebrane w procesie komunikacji NFC przez terminal POS są 
przesyłane do sieci płatniczej, która natychmiast rozpoznaje, że przesłane 
dane nie są numerem fizycznej karty płatniczej, lecz mobilnym tokenem 
płatności. Token z dynamicznym kryptogramem jest przekazywany do TSP 
(dostawcy usług tokenów). TSP jako wyłączny posiadacz klucza prywatnego 
deszyfruje zaszyfrowany dynamiczny kryptogram (weryfikując jego prawi-
dłowość) i odnajduje numer PAN w skarbcu tokenów, przekazując rzeczywi-
sty numer karty do sieci płatności. Ta, gdy otrzyma PAN, przekazuje go do 
banku – wystawcy karty z dynamicznym, jednorazowym CVV. Transakcja jest 
autoryzowana i dochodzi do skutku. Skąd bank – wystawca karty „wie”, że 
transakcja jest prawidłowa? Bo odszyfrowuje dynamiczny CVV za pomocą 
własnego klucza prywatnego (który tylko bank posiada). Bank sprawdza 
saldo klienta i autoryzuje transakcję. Ta dochodzi do skutku, a pieniądze tra-
fiają do banku sprzedawcy towaru/usługi. Wszystko to odbywa się w ciągu 
zaledwie kilku sekund.

Otrzymałem informacje od jednego z banków, że za pomocą 

Google Pay mogę przeprowadzić offline nie więcej niż 25 trans-

akcji. W przypadku Apple Pay takiego ograniczenia nie ma, bo 

dzięki obecności fizycznego chipu kryptograficznego w smart-

fonie nie ma ryzyka, że DAN może zostać zmanipulowany.
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No dobrze, ale właściwie w jaki sposób chronieni są właściciele Androida? 
W przypadku Apple dane zabezpiecza wbudowany na stałe w każde urzą-
dzenie (każdego iPhone’a) chip kryptograficzny. A jak jest w Google Pay? 
Jak wspomniałem, Google zdecydowało się na chmurową implementację 
„bezpiecznego elementu” (Secure Element). Od strony technicznej to jak naj-
bardziej wykonalne, ale w internecie pojawiły się informacje sugerujące, że 

przez to Google Pay jest mniej bezpieczny od Apple 
Pay czy że Google wie o każdej Twojej transakcji, pod-
czas gdy Apple – niekoniecznie. To nie do końca tak. 
Jak mogliście się zorientować, cała wymiana danych 
w procesie płatności zbliżeniowych realizowanych 
z wykorzystaniem platform Apple Pay i Google Pay 
korzysta z architektury kryptografii z kluczem publicz-
nym. Oznacza to, że nad integralnością zaszyfrowa-
nych danych wymienianych pomiędzy urządzeniem 
mobilnym, terminalem, bankiem wystawcą czy siecią 
płatności czuwa architektura kryptografii z kluczem 
publicznym (zmiana choćby jednego bitu w szyfrogra-
mie zaszyfrowanym kluczem publicznym spowoduje, 
że próba jego odszyfrowania kluczem prywatnym 
z pary kluczy będzie nieudana). Niemniej platforma 
Google Pay pozbawiona bezpiecznego chipu na każ-
dym fizycznym urządzeniu zdolnym do komunikacji 
NFC wymusza komunikację z serwerami Google nie 
tylko do utworzenia „wirtualnej karty” podczas doda-
wania fizycznej karty do Portfela Google, ale również 
podczas absolutnie każdej transakcji! Oczywiście 
w przypadku, gdy nie ma łączności online, dane i tak 
są wymieniane z terminalem POS, ale później muszą 
być zsynchronizowane, stąd ograniczenie liczby trans-

akcji, jakie za pomocą Google Pay można przeprowadzić offline. W przy-
padku Apple Pay nie ma potrzeby łączenia się z serwerami Apple podczas 
każdej transakcji, bo wszystkie niezbędne dane wrażliwe konieczne do jej 
realizacji przechowywane są wyłącznie w chipie kryptograficznym wewnątrz 
urządzenia. Rozwiązanie Apple jest w tym przypadku bardziej eleganckie, 
bo jesteśmy pewni, że Apple nic nie wie na temat naszych transakcji, czego 
o Google nie sposób powiedzieć na pewno.

Niemniej platforma Google 

Pay pozbawiona bezpiecz-

nego chipu na każdym 

fizycznym urządzeniu 
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NFC wymusza komunika-
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do Portfela Google, ale 

również podczas absolut-

nie każdej transakcji! 
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Tej jesieni byłem świadkiem co najmniej kilku kuriozalnych sytuacji w tzw. 
społecznościowej przestrzeni. Myślę, że gdyby ten tekst pisała Kinga 
Ochendowska, to poziom jej sarkastycznego humoru, który przez lata 
uwielbiałem (i Wy też!) wyszedłby poza skalę. Spróbuję jednak, bowiem 
wierzę, że o takich sytuacjach, jak te, które poznacie za chwilę, pisać 
i mówić trzeba.

Rower dla umysłuKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Rower dla umysłu |  Krzysztof Kołacz
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YouTuber niegodny Apple
Dlaczego, gdy Adam Kowalik (tak nazwijmy go na potrzeby tego felietonu), 
dobrze prosperujący YouTuber, szuka nowego komputera do montażu 
i pracy, to najpierw trafia na lawinę hejtu, a dopiero na końcu (o ile w ogóle) 
ktoś wyciąga do niego pomocą, cyfrową dłoń? Zacznijmy od tego, że sytu-
acja zdarzyła się na Instagramie. Człowiek napisał wprost, że nigdy nie 
korzystał z Apple, ale słyszał od przyjaciół z branży, że warto zainwesto-
wać w nowego MacBooka Pro. Że jest szybszy, lepiej renderuje i w podróży 
trzyma na tyle długo na jednym ładowaniu, że można zapomnieć o szuka-
niu gniazdka czy stacji Petrol gdzieś na amerykańskich bezdrożach. Dora-
dzono mu, że skoro już chce sprawdzić, to niech weźmie od razu iPhone'a, 
bo siła ekosystemu itd. Prawda? Z punktu widzenia naszej bańki – prawda.

Jednak nikt z doradzających nie przewidział, że Adam pochwali się 
podejmowaną próbą na Instagramie i poprosi swoją (całkiem sporą) 
społeczność o dobre rady dla switchera. Oczywiście nie miał pojęcia, 
że owym switcherem ktoś go nazwie, ale lud przemówił bardzo szybko. 
Zaczęło się od lekkiego kalibru uświadamiających Adama wiadomości: 
„Ej, za słaby iPhone. Nie znasz się. Nie używałeś Apple, to nie masz prawa 
krytykować!”. Potem zrobiło się mniej śmiesznie, krytyka stała się wyle-
wem hejtu w najczystszej postaci. Czy taką społeczność pamiętam z cza-
sów mojego pierwszego Maca?

Tutaj trzeba w ogóle zacząć od tego, że porównywanie 2007 roku do 2022 
jest całkowicie bez sensu. Wówczas z Apple korzystało w Polsce kilkaset 
osób, które znały się z sieci i starały krzewić wieść o alternatywie dla PC 
i Windows. Wtedy nie było ani infuencerów, ani vlogerów. Ludzie nie wie-
dzieli z internetowych klipów, gdzie i jak ktoś mieszka. Jakie ubrania nosi 
i jakie ma preferencje względem wydawania i oszczędzania pieniędzy. 
Oczywiście hejt istniał, ale trzeba było być naprawdę wyrafinowanym, 
aby ktoś go zauważył. Dziś prawie wszystko, co dotyczy życia twórców, 
jest publiczne. I nie wiem, dlaczego podlega publicznej dyskusji niejako 
z urzędu.

Nie wiem, jak zrobić screenshot
„Jak możesz człowieku nie wiedzieć? To Apple! To takie proste, Ty...!”. I to 
wcale nie jest zdanie wyjęte z kontekstu, a wypowiedź jednego z widzów 
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Adama. Nasz bohater relacjonował całą „przygodę z Apple” na Facebooku 
i Instagramie, udostępniając wybrane „rady”. I wiecie co? Strasznie przykro 
się na to patrzyło i ciężko czytało. To nawet nie przypominało społeczno-
ści Apple czy innej marki, ale totalny margines sieci. Ktoś zapyta, a co Ty 
zrobiłeś? A np. nagrałem dla Adama kilka krótkich tutoriali wideo z głosem, 
podesłałem namiary na dokumentację na stronach Apple i poradniki dla 
początkujących. Nie oceniałem, nie zapraszałem ani do śledzenia iMagazine, 
ani słuchania mojego podcastu. Po prostu starałem się odtworzyć 2007–
2010 rok, kiedy to ja pytałem: „Jak się włącza ten cholerny komputer!?”.

Chwilę później rozmawialiśmy. Później, czyli wtedy, gdy Adam ogłosił 
już, że kończy próbną przygodę z Apple i woli wydać te pieniądze na 
podróże, aniżeli słuchać wylewu wszystko wiedzących ludzi i tracić czas. 
Kompletnie mnie to nie dziwi. Czarę goryczy przelało stwierdzenie, że 
w niektórych zastosowaniach najnowszych MacBook Pro jest dla Adama 
gorszy niż kilkuletni laptop z Windows. Tego społeczność bananowych 
użytkowników Apple już nie wytrzymała. Wracając jednak do początku 
tego akapitu, Adam podziękował szczerze za chęć pomocy tym, którzy 
faktycznie wyciągali do niego cyfrową dłoń. Było w tym coś niesamowi-
tego. Tak po prostu – ludzkiego.

Jak rozmawiać o technologii, doradzać i wybierać ją tak, aby służyła nam 
– a nie my jej? Ciężko dziś znaleźć jednoznaczną odpowiedź i po obser-
wowaniu wyżej opisanej sytuacji chyba nie chcę jej szukać. Steve Jobs 
powiedział kiedyś, że: „Komputer ma być rowerem dla umysłu”. Ma służyć 
nam. Dopowiem jedynie, że to zdanie dotyczy każdej elektroniki użytko-
wej. Każdego producenta, systemu czy ekosystemu. Niech każdy wybiera 
dla siebie to, co jest takim właśnie narzędziem. Ja pozostanę dinozau-
rem po trzydziestce, który za darmo chciał komuś pomóc w przygodzie 
z pierwszym Makiem.

Ja pozostanę dinozaurem po trzydziestce, który za darmo 

chciał komuś pomóc w przygodzie z pierwszym Makiem.
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Przekroczyłem metę. Czułem to. Zmęczenie i ulgę, że to już koniec. Tak 
wygląda zwycięstwo, wygrana ze sobą. Ulga. Przyjechałem 3 minuty 
przed końcem limitu czasu. Byłem ostatni. Jednak ja cały czas 
cieszyłem się, że wygrałem. 

3 minuty przed końcemADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

3 minuty przed końcem  |  Adalbert Freeman
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 Ja jestem wyznawcą Garmina i zegarków, szczególnie tych ze 

wspomaganiem zasilania przez ładowanie solarne. Od razu się 

uśmiecham, gdy przypominam sobie odpowiedź Garmina na 

nowy zegarek Ultra. Mój Enduro faktycznie po naładowaniu 

liczy czas działania w miesiącach, a nie w godzinach. Bingo! 

P
Przejechałem 180 km przez Kaszuby i Bory Tucholskie. Moje ciało nie 
chciało ze mną współpracować, wszystko, co zjadłem i wypiłem, musiałem 
oddać naturze. Jednak gdy zatrzymałem się i pomyślałem, że mogę zrezy-
gnować, to wiedziałem, że nie poradzę sobie już z tym. Przegrana zostanie 
ze mną na całą zimę i wiosnę. Nie mogłem sobie na to pozwolić. 

Kilka dni temu oglądałem nową konferencję Apple. Była podobna do 
mojego wyścigu. Apple, podobnie jak ja, wygrało. Wygrało samo ze sobą, 
nie dlatego, że jest najszybsze. Nie dlatego, że jest najlepsze, ale dlatego, 
że pokazało cokolwiek na 3 minuty przed końcem czasu. Nie pamietam 
połowy rzeczy pokazywanych podczas prezentacji. Jednak nowy zegarek 
mnie zainteresował. Na tyle, że pomyślałem, iż mógłbym przynajmniej 
przez jakiś czas go nosić. Szczególnie teraz, gdy mniej trenuję i nie potrze-
buję tylu funkcji treningowych. Zwróciłem uwagę, że prezenterzy Apple 
mieli je założone i nieźle się prezentowały na nadgarstkach. Ja jestem 
wyznawcą Garmina i zegarków, szczególnie tych ze wspomaganiem zasi-
lania przez ładowanie solarne. Od razu się uśmiecham, gdy przypominam 
sobie odpowiedź Garmina na nowy zegarek Ultra. Mój Enduro faktycznie po 
naładowaniu liczy czas działania w miesiącach, a nie w godzinach. Bingo! 

Przestaliśmy rywalizować, zadowalamy się tym, co mamy. Przecież gdybym 
za każdym razem przyjeżdżał ostatni, nie musiałbym trenować. Przecież 
i tak nie mam z kim przegrać. Apple też nie ma z kim przegrać, każdy kupi 
ich nowy telefon. Byłem w salonie jednego ze sprzedawców, by kupić 
pokrowiec. Pani, która tam sprzedawała, bardzo się zdziwiła, że mam 
już Apple 14 Pro Max: „U nas kolejka jest bardzo długa, są zapisy i ciągle 
dzwoni telefon z pytaniem, kiedy będą dostępne, o ten nowy zegarek też 
wszyscy pytają”. Po co się wysilać, skoro nie można przegrać? 

FELIETONYFELIETONY 297



Wypuszczanie telefonów każdego roku we wrześniu powoduje taki stan, 
jaki mamy teraz. Z jednej strony wiemy, że zmiany w tym telefonie są 
kosmetyczne i można np. magiczną wyspę dodać do starszych telefonów 
programistycznie i nie jest to warte wydania tych tysięcy złotych. Tele-
fon nie jest przełomowy. Jedynie zmieniono nieznacznie umiejscowienie 
wyspy z obiektywami, by trzeba było kupić nowe etui. Jednak chęć posia-
dania i podzielenia się opinią z innymi powoduje, że odnawiam kontrakt 
każdego roku. Może jednak lepiej dla Apple i dla nas by było, gdybyśmy 
zaczęli, tak jak w przypadku moich wyścigów, trenować solidnie. 

Zaczęli stosować mindfulness. Zapomniałem o tym, o czym pisałem i co 
stosowałem, gdy cieszyłem się każdym metrem pokonanego dystansu 
na pływalni, bieżni czy drodze. To doświadczenie bycia ostatnim przypo-
mniało mi, jak ważne jest, by żyć w „uważności”. Gdy jechałem, zatrzymu-
jąc się co kilka kilometrów z bólem, byłem świadomy, że wszyscy mnie już 
minęli. Wiedziałem, że nie jestem nic w stanie zrobić już lepiej, to był mój 
maksymalny wysiłek. Czy Apple też wykonało tak wielki wysiłek, czy poje-
chało na sterydach i niskim tętnie, zgarniając medal i nagrodę? Nagrodę 
ufundowaną przez nasze kontraktami, kredyty i oszczędności. Czy faktycz-
nie ten telefon jest tego wart? 

Zegarek Ultra od Apple powinien być dedykowany dla mnie. Tak jak poka-
zywano nam na reklamówkach. Długie wyprawy w dzikie tereny. Moje 
wyścigi to nawet 70 godzin poprzez góry, od Bieszczad do Tatr. Czy zaufał-
bym mu? Nie, niestety nie. Nadal to zabawka w cenie, za którą mogę mieć 

Wypuszczanie telefonów każdego roku we wrześniu powoduje 

taki stan, jaki mamy teraz. Z jednej strony wiemy, że zmiany 

w tym telefonie są kosmetyczne i można np. magiczną wyspę 

dodać do starszych telefonów programistycznie i nie jest to 

warte wydania tych tysięcy złotych.
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licznik rowerowy i prawdziwy zegarek wyprawowy i zostaje mi na śpiwór 
z najlepszego polskiego kaczego puchu. Okazuje się, że jako komputer nur-
kowy także nie jest do końca wszystko tak, jak w reklamie. 

Konferencja, mój wyścig i ten tekst uświadamiają mi, jak bardzo odsze-
dłem od swoich wartości. Jak bardzo zagubiłem się w wartościach posia-
dania. Jak udało się mi wmówić, że zakup nic niewnoszącego do mojego 
życia nowego telefonu jest niezbędny. Jak bardzo nowy zegarek, który jest 
gorszy od tych kupionych dwa czy trzy lata temu prawdziwie sportowych 

zegarków będzie teraz dla mnie lepszy, jeśli wydam 
na niego więcej niż polska średnia krajowa pensja. 

Uwielbiałem Apple, to była moja firma. Odkryłem 
jej sprzęt jeszcze w XX wieku, pracując na kompu-
terach, gdzie włącznik pulsował jak serce. Poczułem 
się wtedy, jakbym miał swoją Amigę i to jest jej 
kontynuacja. Teraz na moim nowym Macu nie ma 
nawet świecącego jabłka. Dostaję za to coraz lepiej 
zrobione prezentacje i reklamy. Mogę swoją niezależ-
ność pokazać nowym paskiem do zegarka. 

Lepsze zdjęcia, jeszcze bielsza biel od tej rok temu. 
Nasz nowy procesor sam przerobi Twoje zdjęcie, 
zanim jeszcze o tym pomyślisz. Potem, gdy spoty-
kamy się pierwszy raz, nie rozpoznajemy się, bo nikt 
nie wygląda na zdjęciach tak, jak w rzeczywistości. 
Żyjemy w zupełnie innym miejscu niż z fotografii, 
mimo że to nasze miasto. Ja nadal mam aparat na 
klisze. Kilka nawet i kilka kartonów po butach fil-

mów. Gdy przeglądam zdjęcia z moich wypraw, widzę prawdę. Zdjęcia są 
miękkie, ciemne tam, gdzie było ciemno i jasne tam, gdzie słońce kazało 
mrużyć oczy. Jednak są prawdziwe. 

Gdy kilka lat temu byłem w slumsach Bombaju, miałem iPhone’a jako zabez-
pieczenie, gdyby mi się coś stało. Wiedziałem, że mogę go szybko sprzedać 
i mieć pieniądze na bilet lotniczy czy szpital. Za cały sprzęt elektroniczny, 
który miałem przy sobie, mogłem tam żyć dwa czy trzy lata. Jaką faktycznie 

Uwielbiałem Apple, to była 

moja firma. Odkryłem jej 

sprzęt jeszcze w XX wieku, 

pracując na komputerach, 

gdzie włącznik pulsował 

jak serce. Poczułem się 

wtedy, jakbym miał swoją 

Amigę i to jest jej konty-

nuacja. Teraz na moim 

nowym Macu nie ma nawet 

świecącego jabłka. 
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ma wartość telefon teraz? Wiem, świat się zmienia, ale czy w dobrym kie-
runku? Czy TikTok, rolki na Insta to nasza rzeczywistość? Wszystko przepusz-
czone przez filtr, nawet wojna. Oparte na mitycznym „algorytmie”. I zgodnie 
z „algorytmem” mamy iPhone’a 14. Widocznie takiego potrzebowaliśmy lub 
inaczej, „algorytm” stwierdził, że taki nam wystarczy i jeszcze możemy za 
niego więcej zapłacić. Kilka tygodni temu na FB ktoś zadał pytanie, ile jeste-
śmy w stanie zapłacić za nowego iPhone’a. Mój kolega odpisał, że nawet 14 
tys. zł. Śmiejąc się, powiedziałem, że „algorytm” to przeczyta i nowe ceny 
będą do tego zbliżone. Niewiele się pomyliłem.

3 minuty do końca czasu nam zostało. Mnie tyle zostało. Muszę się zasta-
nowić nad tym, o czym zapomniałem, dałem się oszukać pięknym zdję-
ciom, reklamom i obietnicom. Ja wolę jednak świat taki, jaki jest. Muszę 
zacząć znowu żyć w „uważności” i cieszyć się tym, co najważniejsze, czyli 
chwilą obecną. To, co było, już nie istnieje, a to, co będzie, jeszcze nie ist-
nieje. Nie jest przeciwnikiem nowoczesności. Uwielbiam wszystkie możli-
wości wykorzystywania „algorytmu”. Jednak wolę, by uczenie maszynowe 
i Ai pomagało mi w treningach, bym już nigdy nie był ostatni. 
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„Gwiezdne wojny” to jedna na największych franczyz w przemyśle 
filmowym i telewizyjnym. W zasadzie to nie przychodzi mi nic większego 
do głowy. No, może tylko filmy Marvela, ale to nie ta skala samego 
fenomenu. Odkąd twórczość George’a Lucasa wpadła pod skrzydła 
Disneya, produkcje z odległej galaktyki pojawiają się częściej niż grzyby 
po deszczu. Jedne lepsze, drugie gorsze, ale dziś o tych dobrych.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Andor |  Jan Urbanowicz

Andor
Ocena iMagazine

Film
FILM 302

https://youtu.be/BlyMT7fz00A
https://twitter.com/yasiek_
https://www.disneyplus.com/pl-pl/series/gwiezdne-wojny-andor/3xsQKWG00GL5


Pojawiające się filmy z uniwersum „Gwiezdnych wojen” podzieliły 
widzów. Jedni byli zachwyceni – zwłaszcza młode pokolenie – a inni 
oburzeni, że ich dzieciństwo poszło w niebyt. Sam zaliczam się do 
tych, co może i nie kochają nowych produkcji, ale widzę w nich sporo 
dobrych elementów i lubię do nich wracać. Podobnie rzecz ma się do 
filmów spoza głównej „nowej trylogii”, czyli spin-offów. Tu też można 
się zachwycać („Łotr 1”), jak i lekko ziewać („Solo”). Poza filmami 
powstało też kilka seriali aktorskich. Mowa tu o „Mandalorian”, „Księ-
dze Boby Fetta” czy „Obi-Wan Kenobi” sprzed kilku miesięcy. Dwa 
ostatnie to moim zdaniem zbędne produkty bazujące na nostalgii 
i gdyby nie powstały, nie płakałbym za mocno. „Mandalorian” to jed-
nak świetny western osadzony w gwiezdnowojennym świecie, którego 
trzeci sezon jest w drodze. Kapitalna produkcja, która powinna spodo-
bać się również tym, którzy nie są fanami bądź fankami uniwersum. 
Niedawno na Disney+ pojawił się kolejny tytuł, który również zapo-
wiada coś nowego, świeżego i potrzebnego w galaktyce, którą lata 
temu dał nam Lucas.
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„Andor”, bo to o tym serialu mowa, to histo-
ria będąca prequelem filmu „Łotr 1”. Jego 
głównym bohaterem jest Cassian Andor 
(Diego Luna), a my w nadchodzących 24 
odcinkach (2 sezony) mamy poznać jego 
drogę od rzezimieszka do jednego z naj-
większych wojowników Rebelii. Choć na 
razie zostało wyemitowanych tylko kilka 
odcinków, to już wiadomo, że jest to serial, 
jakiego bardzo brakowało. Przede wszyst-
kim nie mamy tu do czynienia z kultowymi 
postaciami z oryginalnych filmów, więc jako 
widzowie nie musimy się mierzyć z ich kul-
tem oraz naszymi wielkim oczekiwaniami (to 
na ciebie teraz patrzę „Obi-Wanie Kenobi”). 
Dodatkowo mnie od dawna fascynowały 
historie zwykłych ludzi. Jedi, czołowi człon-
kowie Imperium i dowódcy Rebelii, już nie 
są interesujący. Dostaliśmy o nich 9 opasłych 
filmów aktorskich, a także kilka animowa-
nych. Wystarczy. Właśnie o tym jest „Andor”. 
To opowieść o tym, jak ten cały konflikt ze 
Skywalkerami w tle wpływał na codzienność 
innych mieszkańców planet w galaktyce. 
Jak ich życie się potoczyło, odkąd Imperium 
doszło do władzy i co kierowało nimi, kiedy 
postanowili się buntować.

Całość wygląda wspaniale. Oczywiście od 
strony wizualnej w tych produkcjach ciężko 
spodziewać się czegoś innego, ale nie ma 
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tu cukierkowatości, klimat jest ciężki, bardziej dojrzały, ale też wiem, że 
w pewnych momentach nie zabraknie tu humoru – choć na pewno nie 
na takim poziomie jak we wspomnianym „Mandalorian”. Czuć, że będzie 
to przede wszystkim historia szpiegowska, nienastawiona wyłącznie 
na efekty i dobrą zabawę. Dlatego też nie mogę się doczekać tego, jak 
całość zostanie poprowadzona.

Początkowo chciano zrobić z tego produkcję na 5 sezonów. Jednak sam 
Diego Luna powiedział, że chciałby zmieścić to w maksymalnie dwóch, 
by nie rozciągać całości. Dobrze, że ktoś tam jeszcze trzeźwo myśli. Taka 
oto skończona opowieść może dać nam wiele dobrego.

Jeszcze daleko, by oceniać całość, ale początek jest naprawdę obiecu-
jący i polecam zajrzeć na Disney+, by samemu się przekonać.
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Często jako oderwanie od rzeczywistości wykorzystujemy ekrany 
naszych telewizorów i oglądamy na nich rozmaite produkcje. 
Kryminały, komedie, film i seriale. Jednak chyba coraz rzadziej sięgamy 
po programy przyrodnicze, gdzie możemy zobaczyć prawdziwe 
piękno tego świata.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Cudowny świat zwierząt  |  Jan Urbanowicz

Cudowny świat 
zwierząt

Ocena iMagazine

FILM 306

https://youtu.be/GDYEVR12aoE
https://twitter.com/yasiek_
https://www.disneyplus.com/pl-pl/series/cudowny-swiat-zwierzat/WNBUe232ulJ6


Od razu napiszę, że najlepiej jest ten świat podziwiać własnymi 
oczami, podczas spacerów, wędrówek i podróży. Nie zawsze jest to 
niestety możliwe oraz nie wszędzie będzie nam dane zobaczyć to, 
co pokazują nam programy przyrodnicze. Odkąd sięgam pamięcią, 
najlepsze tego typu produkcje wychodziły spod rąk ludzi z BBC lub 
National Geographic. Te pierwsze pamięta pewnie większość. Naszym 
przewodnikiem po świecie flory i fauny był Sir David Attenborough, 
a jego wypowiedzi czytała Krystyna Czubówna. Te drugie pojawiły się 
nieco później, ale potrafiły zachwycać zdjęciami i ukazaniem najprze-
różniejszych gatunków zwierząt i roślin. Dzięki obecności w Polsce 
platformy Disney+ mamy również dostęp do szerokiej gamy filmów 
i programów National Geographic. Jednym z nich jest niedawna pre-
miera, „Cudowny świat zwierząt”.

Ten sześcioodcinkowy program zabiera nas w podróż po gatunkach 
z wielu zakątków Ziemi. Dowiadujemy się z niego, jak zwierzęta potra-
fią ze sobą współpracować, jak się bronią i wspólnie polują. Dowia-
dujemy się, kto potrafi żyć w symbiozie, a kto z kim jest naturalnym 
wrogiem. Jeśli jeszcze nie widzicie w tym niczego wyjątkowego, to 
mam dla Was wiadomość. Producentem programu jest James Came-
ron. Reżyser takich filmów jak „Terminator”, „Titanic” czy „Avatar” 
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znany jest nie tylko z kinowych przebojów. Przez lata pomagał również 
rozwijać technologię filmową, by jeszcze lepiej wykorzystywać ją w two-
rzeniu właśnie produkcji przyrodniczych. Efekt? Przecudowne zdjęcia, 
wspaniałe efekty i zbliżenia na sytuacje, których pewnie nigdy nie 
będzie nam dane zaobserwować żywym okiem. Jednak jeśli to również 
Was nie przekonuje, to mam drugą wiadomość. Narratorem wszystkich 
odcinków jest Benedict Cumberbatch. Tak, ten.

Wiem, że w ostatnich latach pojawiło się wiele przyrodniczych produkcji 
już nie tylko od BBC czy NatGeo. Do tego grona dołączył Netflix, a nawet 
Apple. Jednak dawno nie byłem tak zachwycony efektem, jak właśnie 
przy „Cudownym świecie zwierząt” – gdzie tytuł oryginalny to „Super/
Natural” i znakomicie on oddaje całość. W momencie, kiedy czytacie 
najnowszy numer iMagazine, na Disney+ powinien być już dostępny 
serial „America the Beautiful”, którego narratorem jest Michael B. Jordan. 
Serial miał swoją premierę w lipcu w USA, a pod koniec września miał 
zostać udostępniony w innych krajach. Zapowiada się wspaniała uczta 
nie tylko dla wielbicieli przyrody. Podsumowując, koniecznie włączcie 
produkcje National Geographic – naprawdę warto!
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Premiery streamingowe 
październik 2022JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe październik 2022  |  Jan Urbanowicz

Obserwator 
Po tym jak rodzina Brannock wprowadza się do 
domu, który miał być ich wymarzonym domem na 
przedmieściach, szybko staje się on prawdziwym 
piekłem. Złowieszcze listy od kogoś, kto nazywa 
siebie Obserwatorem, to dopiero początek, gdyż 
złowrogie sekrety okolicy wychodzą na jaw. 

Premiera: 13.10       

Shantaram
W poszukiwaniu kryjówki zbiegły więzień Lin 
Ford dociera na tętniące życiem ulice Bombaju 
lat 80. Pracując jako medyk, zaczyna pomagać 
najuboższym mieszkańcom miasta. Na długiej 
drodze do odkupienia odnajduje nieoczekiwaną 
miłość, bliskość i odwagę.

Premiera: 14.10      
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Raymond i Ray
Przyrodni bracia Raymond i Ray spotykają się 
ponownie po śmierci ojca, z którym utracili 
kontakt. Okazuje się, że ojciec w ramach 
ostatniej woli chciał, by synowie wspólnie 
wykopali jego grób. Bracia zastanawiają się, 
jakimi ludźmi stali się przez swojego ojca, ale 
też dzięki niemu.

Premiera: 21.10      

  

Potomkowie 
Autorka filmów dokumentalnych 
Margaret Brown wraca do swojej 
rodzinnej miejscowości Mobile 
w stanie Alabama, by udokumentować 
poszukiwanie i historyczne odkrycie 
Clotildy – ostatniego statku, który 
przewiózł afrykańskich niewolników 
do USA. Film przedstawia poruszający 
obraz społeczności aktywnie walczącej 
o zachowanie swojego dziedzictwa oraz 
bada, jak sprawiedliwość funkcjonuje 
w dzisiejszych czasach.

Premiera: 21.10        
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MACIEJ SZAMOWSKI
@czesc_macio

Czy macie czasem tak, że czujecie, iż już pewne rzeczy nigdy nie 
wrócą? Po prostu macie wrażenie, że Wasz świat już się zmienił, może 
dorośliście, a może zmieniły się Wasze upodobania na tyle, że nie jesteście 
zainteresowani tym, co kiedyś kręciło Was na maksa.

Odkrywanie nie ma końca  |  Maciej Szamowski

Ciągłe powroty

Muzyka
FELIETONYMUZYKA 312
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Ja tak mam średnio raz na rok. Wygląda to tak, że stoję przed lustrem, patrzę 
na swoją twarz, która z każdym rokiem jest oczywiście coraz starsza i stwier-
dzam: „Kurde, teraz to jestem jednak taki dorosły, że to już mnie nie kręci”. 
Jednak w każdym takim cyklu zdarza się moment, dosłownie malutka chwila, 
gdy okazuje się, że to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie koniec moich szczeniac-
kich pasji i miłości do czegoś, co może nie do końca jest dorosłe.

Tak jest tym razem – zakochałem się. I to zakochałem się 
nie w jazzie, nie w muzyce klasycznej, a w tym głupim, 
teatralnym black metalu, którego słucham już od kilku dni 
i na powrót czuję, że to jednak jest dobra muza. Dociera 
do mnie jednak też ta myśl, że przecież ja nie słucham 
już takiej muzyki, to nie moja bajka i w sumie, o co mi tak 
naprawdę chodzi.

Okazuje się bowiem, że nie wiek, nie nasze doświadczenia, 
a jakość tego, co do nas trafia, ma znaczące przełożenie 
na skalę tego, jak bardzo podoba nam się utwór. Tak było 
i jest właśnie tym razem, otóż nie słucham po prostu black 
metalu, słucham najnowszej płyty naszego rodzimego 
Behemotha i po raz kolejny daję się uwieść muzyce Ner-
gala i spółki. Po prostu dla mnie jest to dobra muzyka. Nie 
chodzi o gatunek, nie chodzi o szufladę. Absolutnie mam to 

gdzieś. Liczy się to, co czuję i jaki żar w moim sercu rozpalił najnowszy krążek 
tego zespołu. Znowu jeżdżę autem, słuchając muzyki, znowu myślę, że czas 
kupić winyl, po prostu znowu mam 20 lat, gdy wszystko jest takie proste.

Tak, to jest możliwe, potrzebna jest po prostu jakość, dobre pomysły, cie-
kawe aranżacje itd. To nie jest proste, ale jest ciągle możliwe, co dla mnie 
jest wyłącznie dowodem na to, że jeszcze wiele razy życie mnie zaskoczy. 
Jeszcze wiele razy okaże się, że mój zespół z młodzieńczych lat znowu zrobił 
coś dobrego, a może ktoś z młodych wykonawców również? Wszystko jest 
możliwe. Życzę sobie jedynie, by ta otwartość, którą trzeba mieć w sercu, by 
cieszyć się z tych małych rzeczy, nigdy nie zniknie i będzie sprawiać, że ciągle 
mam ochotę słuchać muzyki. 

Tego życzę sobie i Wam!

Tak było i jest właśnie 

tym razem, otóż nie słu-

cham po prostu black 

metalu, słucham najnow-

szej płyty naszego rodzi-

mego Behemotha i po raz 

kolejny daję się uwieść 

muzyce Nergala i spółki. 
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Zapiekanka makaronowa
z kurczakiem i jabłkiemMAŁGORZATA ŁADA

Zapiekanka makaronowa z kurczakiem i jabłkiem  |  Małgorzata Łada

Makowa kuchnia
MAKOWA KUCHNIA 315



Skład:
• 1 filet z piersi 

kurczaka
• 250 g makaronu 

rurki lub świderki
• 1 cebulka szalotka 

lub mała zwykła 
• 2 ząbki czosnku 
• 200 g przecieru 

pomidorowego 
lub pomidorów 
w przecierze

• 1 spore kwaśne 
jabłko

• 1 czubata łyżka 
mąki pszennej

• 2 jajka
• 200 ml śmietany 

30% lub 100 ml 
mleka i 100 ml 
śmietany

• 250 g sera gouda
• olej 
• sól, pieprz, papryka 

słodka (ja dałam 
paprykę wędzoną)

Pierś z kurczaka myjemy, suszymy i kroimy w dość drobną kostkę, 
przyprawiamy solą, pieprzem i papryką. Pozostawiamy na ok. 
15–20 min. Cebulę kroimy w drobną kostkę, czosnek w cienkie pla-
sterki. Jabłko obieramy, usuwamy gniazda nasienne i także kroimy 
w drobną kostkę.

Ser żółty ścieramy na tarce o grubych oczkach. Jajka mieszamy 
ze śmietaną i połową startego sera. Makaron gotujemy al dente 
i odcedzamy.

Na patelni rozgrzewamy olej. Pierś z kurczaka oprószamy mąką, 
wrzucamy na rozgrzany olej i smażymy na złoto. Do podsmażo-
nego kurczaka dodajemy posiekaną cebulę i lekko podsmażamy, 
a następnie dodajemy pokojony czosnek. Smażymy przez chwilę, 
żeby czosnek się nie przypalił i dodajemy jabłka. Na koniec doda-
jemy przecier pomidorowy i całość podduszamy przez 5 min.

Naczynie żaroodporne smarujemy olejem i wykładamy połowę ugo-
towanego makaronu. Na makaron wykładamy przygotowane mięso. 
Przykrywamy resztą makaronu i zalewamy śmietaną z jajkami i serem.

Piekarnik rozgrzewamy do temp. 180° i pieczemy przez 25 min, 
a następnie posypujemy resztą startego sera i pieczemy jeszcze 
przez ok. 10–15 min do zrumienienia sera.

MAKOWA KUCHNIA 316



DOSTĘPNY NA

http://www.nexto.pl/e-prasa/imagazine_p125286.xml

	Okiem Pawła Jońcy
	Okiem Pawła Jońcy
	Aktualności

	Aktualności
	Podróże

	Podróżowanie e-tronami po Europie  |  Wojtek Pietrusiewicz
	IFA is Back!  |  Paweł Okopień
	Productivity

	W wyborze sprzętu najważniejsza jest frajda z używania – dlatego przesiadam się na ostatniego „Miniasa”!  |  Michał Śliwiński
	Lifestyle

	Lifestyle  |  Dominik Łada
	Ikona świata komputerów zrobiona z klocków – LEGO ATARI 2600  |  Paweł Okopień
	Technokultura

	Kształcenie ustawiczne i technologii   |  Ania Gabryś
	Audio

	AirPods Pro 2. generacji – pierwsze wrażenia  |  Dominik Łada
	Nowe soundbary Polk czyli kolejny pomysł na kompaktowe kompleksowe kino domowe  |  Paweł Okopień
	Bang & Olufsen Beoplay EX – tylko bardzo dobre  |  Paweł Hać
	Creative Stage Air V2 – domowy, ale przenośny  |  Paweł Hać
	Sennheiser Momentum 4 Wireless – adaptacyjne ANC na ratunek! |  Jan Urbanowicz
	Jabra Elite 5  |  Dominik Łada
	Brakujący element systemu kina domowego – Sonos Sub Mini  |  Paweł Okopień
	Sprzęt

	iPhone 14 Pro Max – pierwsze wrażenia  |  Dominik Łada
	iPhone 14 Pro (Max) – poprawione aparaty i dynamiczna wyspa w praktyce  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Apple Watch Ultra  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Amazfit GTR 4 – wydajny i elegancki  |  Dariusz Hałas
	Huawei MateBook X Pro 2022 – ultraworkbook  |  Dariusz Hałas
	Logitech Brio 500 – home office w lepszym świetle  |  Paweł Hać
	Garmin 1040 Solar  |  Napoleon Bryl
	HomeKit+Somfy

	Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
	Czas na mądre ogrzewanie  |  Paweł Okopień
	Taśma LED od Philips Hue do ogrodu  |  Paweł Okopień
	TV

	TCL ma już szeroką gamę TV dla niemal każdego  |  Paweł Okopień
	Telewizor marzenie – Sony Z9K  |  Paweł Okopień
	Świetne i świetlne nowości w świecie Philips TV – gama tegorocznych telewizorów Philips już na sklepowych półkach  |  Paweł Okopień
	Mobilność

	Alpine A110 GT – duch legendy  |  Dariusz Hałas
	Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 – nie zechcesz wysiadać  |  Dariusz Hałas
	Opel Grandland GS Line – SUV z dieslem  |  Dariusz Hałas
	Software

	(Prawie) Wszystko o iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Porady

	iOS 16 i mniej znane triki  |  Maciej Skrzypczak
	Nowy ekran blokady w iOS 16 – jak go używać  |  Wojtek Pietrusiewicz
	iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), AirPods Pro 2 i Apple Watch Ultra – przemyślenia po konferencji „Far Out!”  |  Wojtek Pietrusiewicz
	tytuł  |  Krzysztof Kołacz
	Apple Pay vs Google Pay  |  Dariusz Hałas
	Rower dla umysłu |  Krzysztof Kołacz
	3 minuty przed końcem  |  Adalbert Freeman
	Film

	Andor |  Jan Urbanowicz
	Cudowny świat zwierząt  |  Jan Urbanowicz
	Premiery streamingowe czerwiec 2022  |  Jan Urbanowicz
	Muzyka

	Odkrywanie nie ma końca  |  Maciej Szamowski
	Makowa kuchnia

	Zapiekanka makaronowa z kurczakiem i jabłkiem  |  Małgorzata Łada

