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Bezprzewodowe słuchawki nauszne Bowers & Wilkins to model klasy premium, który 
wyznacza nowy punkt odniesienia pod względem oferowanej jakości dźwięku, designu 
i komfortu użytkowania. Zastosowano w nich innowacyjne rozwiązania techniczne, m.in. 
40-mm przetworniki z karbonowymi membranami inspirowane kolumnami głośnikowymi 
z serii 700, które wynoszą Px8 na jeszcze wyższy poziom pod względem szczegółowości, 
rozdzielczości i przestrzenności brzmienia.

Bezprzewodowe słuchawki
nauszne Px8

Bez hałasu, bez kompromisów.

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow/bowers-wilkins-px8.html?utm_source=imagazine.pl&utm_medium=display&utm_campaign=PX8
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NA JAKI ZASŁUGUJE
TWÓJ TELEWIZOR

POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
PEŁNIĄ DŹWIĘKU 

DENON HOME SOUND BAR 550

DHT-S716H

DHT-S416 DHT-S316

DOSKONAŁY DŹWIĘK KINA DOMOWEGO DENON
OPARTY NA 110 LATACH INNOWACJI

DHT-S716H

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

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

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

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

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

www.denon.pl

http://denon.pl
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Przyznam szczerze, że nawet nie wiem, od 
czego zacząć. Mamy dla Was tyle ciekawych 
tematów, że aż trudno wybrać te najważniej-
sze. Wiele się wydarzyło w ostatnim czasie. 
Dojechały do nas kolejne nowości od Apple 
– iPhone 14 i iPhone 14 Plus oraz Apple Watch 
8. W kontrze do niego – Fitbit Sense 2. Do 
tego akcesoria w dużych ilościach.

Na dniach w księgarniach pojawi się książka 
„Kryptowaluty dla zabieganych”, w przy-
stępny sposób tłumacząca nam, z czym te 
wszystkie „coiny” się je.

Szukacie dobrego brzmienia? To właśnie 
znaleźliście. Bowers & Wilkins pokazuje swój 
najnowszy soundbar, Sony najnowszy głośnik 
przenośny, a Philips i Jabra – słuchawki.

Zastanawiacie się, jak używać swojego Sam-
sunga Galaxy Z Flip4? Wojtek Wam podpowie.

Fani czterech kółek też nie będą zawiedzeni 
– w numerze serwujemy zarówno oktany, 
jak i kilowaty, od Nissana, Mercedesa, DS, 
Fiata i Mazdy.

Na deser nie mogło zabraknąć czegoś pysz-
nego, a że idzie listopad, to musiał być akcent 
dyniowy – polecam racuszki z jabłkiem i dynią.

Miłej lektury!            Dominik Łada

WSTĘPNIAK 9



Prawdziwie bezprzewodowe 
słuchawki douszne odporne 

na pot z hybrydowym systemem 
redukcji szumów (ANC)

Sześć mikrofonów zapewnia wyrazistszą 
jakość połączeń, konfigurowalne 

przyciski dotykowe to komfort obsługi, 
wodoodporność z certyfikatem IPX5 dają 

wytrzymałość, łączność Bluetooth 5.2 
wysoką jakość dźwięku, a żywotność 

baterii z włączoną redukcją szumów jest 
dodatkowo zwiększona do łącznie 60 godzin!

TRYB
AMBIENT 

AKTYWNA REDUKCJA
SZUMÓW 

NA JEDNYM
ŁADOWANIU

CAŁKOWITY
CZAS ODTWARZANIA

WODOODPORNOŚĆ
IPX5

BLUETOOTH 5.2 PRZETWORNIKI
POWLEKANE GRAFENEM

SZEŚĆ
MIKROFONÓW

STEROWANIE
DOTYKOWE

 ŁADOWANIE
BEZPRZEWODOWE

 To moje ulubione słuchawki, ANC 
działa świetnie i daje odpoczynek 

od hałasu, mogę jeździć z nimi
na rowerze bo włączam podsłuch 
otoczenia, na aplikacji ustawiam 

korektorem idealny dla siebie 
dźwięk, polecam wszystkim.

Roksana Słupek
Mistrzyni Polski w Triathlonie Olimpijskim

dostępne
w sklepach:

teraz tylko
299 zł

https://www.x-kom.pl/p/1069214-sluchawki-true-wireless-creative-outlier-pro.html?gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwBiDu6yKOSRMMoefAKXHj4h0Hub_3HjzyvcmicPqlP-xuk5j2ylmNEaAsA5EALw_wcB


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

REDAKCJA 
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 

00-018 Warszawa, 
redakcja@imagazine.pl

REKLAMA 
reklama@imagazine.pl

WYDAWCA 
Mac Solutions Dominik Łada,  

ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,  
NIP: 118-135-60-13

WSPÓŁPRACA

REDAKTOR NACZELNY
Dominik Łada 

+48 501 055 988  |  d.lada@imagazine.pl

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Wojtek Pietrusiewicz 

w.pietrusiewicz@imagazine.pl

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Mateusz Gileta 

m.gileta@imagazine.pl

KOREKTA 
Malwina Wadas

WEBMASTER 
Angelika Borucka

KOREKTA
Ania Gabryś

WEBMASTER
 Krzysztof Stambuła

PROJEKT OKŁADKI: 
Wojtek Pietrusiewicz 

Michał 
Śliwiński

Patrycja 
Rudnicka

Ania 
Gabryś

Paweł 
Jońca

Gracjan 
Pietras

Jan 
Urbanowicz

Krzysztof 
Kołacz

Krzysztof 
Morawski

Maciek 
Szamowski

Napoleon 
Bryl

Paweł 
Hać

Maciek 
Skrzypczak

Adalbert 
Freeman

Małgorzata 
Łada

Paweł 
Okopień

Franciszek 
Łada

Dariusz 
Hałas

REDAKCJA 11

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
mailto:m.gileta%40imagazine.pl?subject=


Salony firmowe

www.tophifi.pl

 ZŁAP NAJLEPSZE OKAZJE!

BLACK
WEEKS

Black Friday i poprzedzające go Black Weeks to 
najlepszy czas na zakupy, także sprzętu audio.  

Z tej okazji przygotowaliśmy promocję, w której 
można nabyć m.in. zestawy stereo, elektronikę, 
kolumny głośnikowe, słuchawki czy gramofony 

w bardzo dobrych cenach.

https://www.tophifi.pl/black-friday/elektronika.html?utm_source=imagazine.pl&utm_medium=display&utm_campaign=Black+Weeks


Aktualizacja macOS 
Ventura jest już 
dostępna!

Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS 16.1  
w końcu dostępna!

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS 16.1 gotowa 
do pobrania!

Czytaj dalej....

Aktualności

Aktualności
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https://imagazine.pl/2022/10/24/aktualizacja-macos-ventura-jest-juz-dostepna/
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Aktualizacja do HomePod 
OS 16.1 i tvOS 16.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS 9.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja pakietu iWork 
dla iOS/iPadOS oraz macOS

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/10/25/aktualizacja-do-homepod-os-16-1-i-tvos-16-1/
https://imagazine.pl/2022/10/25/aktualizacja-pakietu-iwork-dla-ios-ipados-oraz-macos/
https://imagazine.pl/2022/10/24/aktualizacja-watchos-9-1/


Aktualizacja (beta) 
firmware dla AirPods

Czytaj dalej....

Aktualizacja iTunes dla 
Windows do 12.12.6

Czytaj dalej....

Aktualizacja 
oprogramowania… 
ładowarki MagSafe

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/10/10/aktualizacja-beta-firmware-dla-airpods-3/
https://imagazine.pl/2022/10/04/aktualizacja-oprogramowania-ladowarki-magsafe/
https://imagazine.pl/2022/10/25/aktualizacja-itunes-dla-windows-do-12-12-6/


Apple pokazało nowe 
iPady w czterech żywych 
kolorach

Czytaj dalej....

iPad Pro (2022) z Apple M2 
– polskie ceny i co nowego

Czytaj dalej....

iPad (10. gen.) – wyjmujemy 
z pudełka

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/10/18/apple-pokazalo-nowe-ipady-w-czterech-zywych-kolorach/
https://imagazine.pl/2022/10/26/ipad-10-generacji-wyjmujemy-z-pudelka/
https://imagazine.pl/2022/10/18/ipad-pro-2022-z-apple-m2-polskie-ceny-i-co-nowego/


iCloud.com doczeka się 
nowego wyglądu

Czytaj dalej....

Magic Keyboard Folio   
– wyjmujemy z pudełka

Czytaj dalej....

Przejściówka z USB‑C na 
Apple Pencil – wyjmujemy  
z pudełka

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/10/27/icloud-com-doczeka-sie-nowego-wygladu/
https://imagazine.pl/2022/10/26/przejsciowka-z-usb%E2%80%91c-na-apple-pencil-wyjmujemy-z-pudelka/
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Apple Watch SE 2. gen. 
– wyjmujemy z pudełka

Czytaj dalej....

Aplikacja Freeform 
zadebiutuje z iOS/iPadOS 16.2

Czytaj dalej....

iOS 16.1: Clean Energy 
Charging

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/10/17/apple-watch-se-2-gen-wyjmujemy-z-pudelka/
https://imagazine.pl/2022/10/25/ios-16-1-clean-energy-charging/
https://imagazine.pl/2022/10/26/aplikacja-freeform-zadebiutuje-z-ios-ipados-16-2/


Spatial Audio pojawi się 
w pięciu Mercedesach

Czytaj dalej....

Nowości w Apple 
Online Store

Czytaj dalej....

Tańsze Apple TV, wciąż jest 
drogie ale i tak musisz je 
mieć

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 19

https://imagazine.pl/2022/10/17/spatial-audio-pojawi-sie-w-pieciu-mercedesach/
https://imagazine.pl/2022/10/19/tansze-apple-tv-wciaz-jest-drogie-ale-i-tak-musisz-je-miec/
https://imagazine.pl/2022/10/19/nowosci-w-apple-online-store/


Martwe strefy Wi-Fi to problem, który zdarza się w kilkupokojowych miesz-
kaniach i domach jednorodzinnych – występują wtedy kłopoty ze zbyt dłu-
gim buforowaniem lub zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej. Deco 
X73-DSL od TP-Link pozwala w prosty sposób rozwiązać te i wiele innych 
problemów. Urządzenie adresowane do posiadaczy łącza xDSL sprosta 
wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Model TP-Link Deco X73-DSL pracuje w najnowszym standardzie WiFi 6 
i zapewnia doskonałe prędkości, zasięg, pojemność oraz stabilność trans-
misji bezprzewodowej. Połączenie kilku współpracujących ze sobą jedno-
stek Deco umożliwia stworzenie wydajnego systemu WiFi nawet w dużym 
mieszkaniu czy wielopiętrowym domu. Kiedy użytkownik przemieszcza 
się po domu, jego mobilne urządzenie, np. smartfon czy tablet zawsze 
połączy się z tą jednostką systemu, która w danym momencie oferuje 
najlepsze połączenie – transfer nie zostanie przerwany, dane nie będą się 
buforować, a spadki prędkości będą nieodczuwalne. Wbudowany modem 

Deco X73-DSL - domowy system 
mesh xDSL ze wsparciem Wi-Fi 6

AKTUALNOŚCI 20



VDSL/ADSL o prędkości do 350 Mb/s będzie atutem dla 
osób korzystających z łącza telefonicznego.

Wystarczą dwie jednostki Deco, aby stworzyć wydajną 
sieć bezprzewodową w całym domu. W razie potrzeby, 
system można rozbudowywać o kolejne urządze-
nia. Deco X73-DSL jest kompatybilne ze wszystkimi 
poprzednimi urządzeniami z serii TP-Link Deco.

Deco X73-DSL pracuje w standardzie WiFi 6 i zapew-
nia prędkości dochodzące do 5400 Mb/s w dwóch 
pasmach transmisji: do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz 
oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. 

Dzięki czterem gigabitowym portom Ethernet w każ-
dym urządzeniu, mesh Deco X73-DSL gwarantuje 
także szybkie połączenia przewodowe. To rozwiązanie 
pozwoli sprzętom takim jak komputery, smart TV czy 
konsole do gier, pracować z jeszcze większą wydajno-
ścią. Port USB 3.0 umożliwia natomiast  podpięcie dysku 
i udostępnienie jego zasobów wszystkim urządzeniom 
w sieci lokalnej. Jednostki wyposażono także w 3 porty 
RJ11 – dzięki temu nie tylko możemy skorzystać z wbu-
dowanego modemu DSL, ale również z telefonii VoIP.

Mesh wykorzystuje szereg technologii wspomagających, 
m.in. OFDMA oraz MU-MIMO. Technologie te zwiększają 
jego wydajność i dają możliwość jednoczesnej transmisji 
danych poprzez kilka strumieni. Beamforming wspiera 
natomiast zasięg i stabilność połączeń WiFi poprzez 
kierunkowanie wiązki sygnału WiFi w stronę podłą-
czonych urządzeń. Produkt wyposażono także w QoS, 
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dzięki któremu można nadawać priorytety 
swoim urządzeniom i aplikacjom, zwiększając 
ich wydajność.

Deco X73-DSL to także kompleksowa ochrona 
sieci użytkownika. Za ochronę transmisji odpo-
wiadają szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-
-Link HomeShield, które zapewniają dostęp do 
w pełni personalizowanych funkcji i pozwalają 
stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową 
dostosowaną do konkretnych potrzeb. Użytkow-
nik ma także możliwość tworzenia oddzielnych 
profili dla każdego domownika i ustawiania dla 
każdej z osób limitów czasowych i treści.

Konfiguracja i zarządzanie Deco X73-DSL są 
bardzo proste. Wystarczy skorzystać z aplikacji 
TP-Link Deco, udostępnionej na urządzenia z sys-
temem Android i iOS. Aplikacja umożliwia także 
konfigurację sieci dla gości, weryfikację połą-
czonych urządzeń, przydzielanie im priorytetów, 
a także sama wskaże najlepsze miejsca do insta-
lacji routerów Deco. Meshem można także stero-
wać za pomocą prostych poleceń głosowych po 
sparowaniu jednostki z głośnikiem Alexa.

Deco X73-DSL na dniach trafi do sprzedaży 
w cenie około 780 zł. Mesh posiada trzyletnią 
gwarancję producenta.

Więcej informacji na temat Deco X73-DSL 
dostępnych jest na stronie internetowej.
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Apple Watch Ultra   
– pierwsze, a nawet drugie 
wrażenia

Czytaj dalej....

Ask Apple – nowy program 
dla deweloperów

Czytaj dalej....

Transport publiczny 
dostępny w polskich 
Mapach Apple

Czytaj dalej....
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Emocje jak na grzybach 
– wyniki finansowe Apple 
za Q3 2022 (FY Q4 2022)

Czytaj dalej....

Apple Watch Ultra    
i porównanie pasków Trail, 
Alpine i Ocean

Czytaj dalej....

Czy do Apple Watch Ultra 
pasują paski 42/44/45 mm?

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 24

https://imagazine.pl/2022/10/28/emocje-jak-na-grzybach-wyniki-finansowe-apple-za-q3-2022-fy-q4-2022/
https://imagazine.pl/2022/10/12/czy-do-apple-watch-ultra-pasuja-paski-42-44-45-mm/
https://imagazine.pl/2022/10/25/apple-watch-ultra-i-porownanie-paskow-trail-alpine-i-ocean/


Parlament Europejski 
przegłosował wtyczkę 
USB‑C – dla Apple to bardzo 
dobra wiadomość

Czytaj dalej....

11. rocznica śmierci 
Steve’a Jobsa

Czytaj dalej....

Apple podnosi kolejne ceny 
w Polsce

Czytaj dalej....
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Wraz z początkiem października br. Horn Distribution S.A. został wyłącz-
nym dystrybutorem urządzeń marki iFi Audio w Polsce.

iFi Audio z siedzibą w Southport w Wielkiej Brytanii wywodzi się 
z Abbingdon Music Research (AMR). Marka iFi słynie z projektowania 
i produkcji przenośnych, biurkowych i lifestylowych produktów audio 
oraz wysokiej klasy komponentów hi-fi. Światowej klasy zespoły projek-
towe odpowiedzialne za rozwój sprzętu i oprogramowania oraz podej-
ście „music first” pozwalają iFi Audio tworzyć zaawansowane urządzenia 
audio oferujące nowy poziom designu, funkcjonalności i wydajności 
w swoich przedziałach cenowych. Od momentu powstania iFi Audio 

Horn Distribution S.A. 
wyłącznym dystrybutorem 
urządzeń marki iFi Audio
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w 2012 roku, produkty firmy zdobywają 
wiele nagród na całym świecie, gruntując 
pozycję marki jako jednej z najszybciej 
rozwijających się w swojej dziedzinie. 

W ofercie Horna, dostępnej na stronie 
dystrybucyjnej, znajduje się gama bie-
żących urządzeń iFi takich jak streamery 
i urządzenia typu DAC. 

Strona internetowa producenta pod 
adresem, aktualnie w języku angiel-
skim, zyska wkrótce swój odpowiednik 
w języku polskim. 
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Apple Music przekroczyło 
granicę 100 milionów 
utworów

Czytaj dalej....

Greg Joswiak: Apple 
będzie musiało 
wprowadzić USB‑C   
w iPhone’ach

Czytaj dalej....

Integracja z Apple Music, 
Apple TV i iCloud Photos  
z Windows

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 28

https://imagazine.pl/2022/10/03/apple-music-przekroczylo-granice-100-milionow-utworow/
https://imagazine.pl/2022/10/13/integracja-z-apple-music-apple-tv-i-icloud-photos-z-windows/
https://imagazine.pl/2022/10/26/greg-joswiak-apple-bedzie-musialo-wprowadzic-usb-c-w-iphoneach/


macOS Ventura – jak 
stworzyć bootowalny 
pendrive z installerem

Czytaj dalej....

Kolejny problem z iOS 16.1  
– tym razem z WiFi

Czytaj dalej....

Kolejne, ważne, nowości  
w nadchodzącym iOS/iPa‑
dOS 16.2

Czytaj dalej....
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Potężne brzmienie, głęboki bas i wyjątkowy design. Nowe soundbary JBL 
Bar 2.0 All-In-One MK2 i JBL Bar 2.1 Deep Bass MK2 zachwycają i odmie-
nią każdy salon. 

JBL Bar 2.0 All-In-One MK2 to potężne brzmienie, kompaktowa kon-
strukcja i wyjątkowy design! Nowy wymiar immersji w trakcie oglądania 
filmów, wydarzeń sportowych czy koncertów. Ten prosty w obsłudze 
soundbar łączy się z telewizorem kablem HDMI lub optycznym i od razu 
pozwala w pełni korzystać z profesjonalnego dźwięku JBL. Wbudowana 
funkcja Bluetooth ułatwia strumieniowanie muzyki ze smartfona lub 
tabletu. Dolby Digital, JBL Surround Sound oraz tryb inteligentnego 
dźwięku zapewniają niezwykłe audio w każdym czasie, niezależnie od 
wybranej zawartości multimedialnej. Wystarczy podłączyć soundbar, 
włączyć zasilanie i otoczyć się unikalnym dźwiękiem JBL.

JBL Bar 2.0 MK2 
i JBL Bar 2.1 MK2
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Głęboki bas potęguje wrażenia w czasie trzymającego w napięciu thril-
lera, czy w trakcie kibicowania ulubionej drużynie. Pozwala również 
zrelaksować się, słuchając najnowszego albumu. JBL Bar 2.0 All-in-One 
to naprawdę kompleksowe urządzenie, zapewniające głęboki bas dla 
filmów i muzyki. A jego brzmienie otacza użytkownika dźwiękiem prze-
strzennym JBL, natychmiast zwiększając dynamikę filmów, transmisji 
sportowych czy teledysków.

Przygotuj popcorn. Zintegrowana technologia Dolby Digital zapewnia 
autentyczne doznania dźwięku kinowego w domu, bez wstawania z sofy. 
Brak ochoty na film? Żaden problem. Dzięki technologii JBL Bar 2.0 
All-in-One można cieszyć się także muzyką bezprzewodową streamo-
waną przez Bluetooth ze smartfona lub tabletu. Dzięki kompaktowej, 
niskoprofilowej konstrukcji JBL Bar 2.0 All-in-One z łatwością zmieści się 
w przed telewizorem.
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Soundbar JBL Bar 2.1 Deep Bass 
MK2 zamieni dowolny salon w kino 
lub stadion sportowy! Może sprawiać 
wrażenie kompaktowego, ale zapew-
nia 300 Watt niesamowitego dźwięku 
sygnowanego przez JBL. Z telewizorem 
łączy się za pomocą jednego kabla 
optycznego lub HDMI. Podłączenie JBL 
Surround Sound nie może być już prost-
sze. Pozwala również przesyłać muzykę 
z telefonu dzięki wbudowanemu modu-
łowi Bluetooth. Dolby Digital i JBL Sur-
round Sound wniosą do każdego domu 
prawdziwie kinowe wrażenia, sprawiając, 
że wszystko, co się ogląda lub słucha, 
staje się bardziej epickie, porywające 
i mocniejsze. Oglądane filmy i słuchana 
muzyka jeszcze nigdy nie brzmiały tak 
dobrze! System JBL Surround Sound 
otacza dźwiękiem i natychmiast ożywia 
domową rozrywkę.
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Po co tylko słuchać basu, skoro można go 
poczuć? Bezprzewodowy subwoofer 6,5'' 
zapewnia głęboki, porywający dźwięk. 
Dzięki tym rozwiązaniom można wybrać 
się do kina, siedząc na własnej kanapie. 
Wystarczy przygotować popcorn, a wbu-
dowany system Dolby Digital zapewni 
autentyczne wrażenia. A kiedy nie ma 
się ochoty na film, JBL Bar 2.1 Deep Bass 
MK2 pozwala cieszyć się bezprzewodową 
transmisją strumieniową muzyki przez 
Bluetooth z telefonu lub tabletu.

Sugerowane ceny 
detaliczne:
• JBL Bar 2.0 All-In-One MK2 => 939 zł
• JBL Bar 2.1 Deep Bass MK2 => 1799 zł 
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Jaki MacBook? MacBook 
Air, czy MacBook Pro?

Czytaj dalej....

Kolejne doniesienia nt. 
iPhone’a 15

Czytaj dalej....

Jaki mikrofon wybrać?

Czytaj dalej....
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Ponad 100 nowych usług   
i aktualizacji ogłoszonych 
na Microsoft Ignite 2022

Czytaj dalej....

Komunikacja miejska   
i Mapy Apple – jak używać

Czytaj dalej....

Apple popsuło ANC    
w AirPods Max

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 35

https://imagazine.pl/2022/10/25/komunikacja-miejska-i-mapy-apple-jak-uzywac/
https://imagazine.pl/2022/10/17/ponad-100-nowych-uslug-i-aktualizacji-ogloszonych-na-microsoft-ignite-2022/
https://imagazine.pl/2022/10/26/apple-popsulo-anc-w-airpods-max/


Konferencja SDC22 
– co pokazał Samsung?

Czytaj dalej....

Będzie więcej reklam   
w App Store

Czytaj dalej....

Aplikacja Wiadomości do 
zmiany w 2023 r.

Czytaj dalej....
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SINGAPUR – 25 października 2022r. - Firma Creative Technology wprowa-
dza na rynek mobilny głośnik bluetoth Creative MUVO Go. Jest to naj-
nowszy bezprzewodowy głośnik ze znanej i lubianej serii MUVO. Creative 
postarał się zachować jakość dźwięku z poprzednich wersji a dodatkowo 
zadbał o jakość i wytrzymałość głośnika. 
 
Parametry najnowszego bezprzewodowego głośnika od Creative jak 
zawsze są na wysokim poziomie. Creative MUVO Go został zaprojektowany 
z myślą o wysokiej klasie wytrzymałości. Wodoodporność z certyfikatem 
IPX7, pyłoszczelność, gumowana obudowa udowadnia, że dostajemy pro-
dukt o wysokiej klasie wytrzymałości w trudnych warunkach, np. na plaży, 
wycieczkach górskich, podczas jazdy na rowerze itp. W głośniku zastoso-
wano wydajne akumulatory, które umożliwiają pracę na jednym ładowaniu 
nawet do 18 godzin. Głośnik jest smukły i wyjątkowo lekki, jego waga to 
zaledwie 570 gram. W zestawie znajdziemy smycz, która umożliwi nam 

Creative MUVO Go:  
Przenośny głośnik z Bluetooth 5.3
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umocowanie głośnika do plecaka, roweru lub paska. Dzięki Bluetooth 5.3 
użytkownicy będą się cieszyć bezproblemowym parowaniem, mocnym 
i stabilnym połączeniem bezprzewodowym.
 
Za dźwięk odpowiadają  dwa pełnozakresowe przetworniki neodymowe 
o mocy 10W każdy. Cała konstrukcja wytwarza moc akustyczną na pozio-
mie 20W w RMS, a w szczycie nawet do 40W mocy. Za niskie tony odpo-
wiadają dwa pasywne radiatory basowe. Urządzenie, jak i w poprzednich 
wersjach, można sparować uzyskując dźwięk w pełni stereofoniczny. 
Głośnik został tak zaprojektowany, by mógł pracować w pozycji poziomej 
i pionwej, zawsze zapewniając dobry czysty i zbalansowany dźwięk. Gło-
śnik będzie dostępny w trzech kolorach, niebieskim, czarnym i zielonym.

Ceny i dostępność
Creative MUVO Go kosztuje 349 zł i jest dostępny w oficjalnym sklepie 
Creative.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę.
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Czy jest sens kupowania 
Magic Keyboard Folio dla 
iPada za 1500 PLN? Magic 
Keyboard za 2200? A jakie 
są alternatywy?

Czytaj dalej....

Tim Cook podczas GP USA

Czytaj dalej....

DaVinci Resolve na iPadOS

Czytaj dalej....
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Gurman: Apple pracuje nad 
dockiem dla iPada

Czytaj dalej....

Samsung otwiera Tizen 
OS, zobaczymy go w innych 
telewizorach?

Czytaj dalej....

Podwyżka cen chipów 
TSMC dotknie Apple

Czytaj dalej....
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iPhone SE 4 z 6,1‑calowym 
ekranem LCD i notchem?

Czytaj dalej....

„Steve Jobs” wystąpił   
w podcaście

Czytaj dalej....

Kolejny oryginalny iPhone 
sprzedany na aukcji

Czytaj dalej....
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iPhone’a 5c i iPad mini 
3 uznane przez Apple za 
przestarzałe

Czytaj dalej....

Garmin z pięcioma nowymi 
zegarkami z serii MARQ  
– wreszcie z AMOLED

Czytaj dalej....

Kindle Scribe – nowy 
czytnik i notatnik od 
Amazon

Czytaj dalej....
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Mac Pro dostanie 
nowy procesor Apple 
M2 Extreme?

Czytaj dalej....

Nowości Google: Pixel 7, 
Pixel 7 Pro, Pixel Watch, 
Pixel Tablet

Czytaj dalej....

iPhone 6 dopisany do listy 
przestarzałych sprzętów

Czytaj dalej....
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W dniu 19.10 we wrocławskim hotelu The Bridge miało miejsce wydarze-
nie Sharp Xperience 2022, podczas którego zostały zaprezentowane nad-
chodzące nowości z portfolio japońskiego producenta oraz urządzenia 
już dostępne na rynku.

Co wydarzyło się na targach Sharp Xperience 
Roadshow 2022?
Sharp Xperience odbyło się w stylowym i nowoczesnym hotelu The 
Bridge w stolicy Dolnego Śląska. Firma Sharp zaprezentowała swoje nie-
zwykłe portfolio produktów wszystkim dziennikarzom, którzy chcieliby 
dowiedzieć się więcej o najnowszych urządzeniach. Niezależnie od tego, 
czy chodzi o telewizję, sprzęt audio, urządzenia mobilne, urządzenia do 
uzdatniania powietrza czy urządzenia gospodarstwa domowego – to 
wydarzenie zaspokoiło ciekawość wszystkich. Zaproszeni goście mogli 
uzyskać dodatkowe informacje dzięki rozmowom z przedstawicielami 
marketingu i kierownictwa produktów firmy Sharp.

Sharp Xperience 2022 
– Wrocław
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Duży krok naprzód w linii produktów firmy Sharp
Firma Sharp miała przyjemność ogłosić produkty, które trafią na rynek 
w ciągu najbliższych miesięcy. Ekskluzywny przegląd obejmował nowe 
urządzenia, począwszy od telewizorów wysokiej klasy, poprzez zaawan-
sowane inteligentne urządzenia domowe, innowacyjne urządzenia elek-
troniczne, aż po nowoczesny sprzęt kuchenny.

Nieskazitelny obraz, doskonały dźwięk
Firma Sharp wie, jak ważne jest dobre samopoczucie we własnej prze-
strzeni życiowej. Wszystkie wysokiej klasy telewizory Sharp bezproble-
mowo pasują do każdego nowoczesnego wnętrza. Dzięki połączeniu 
wysokiej jakości materiałów, postępowego wzornictwa i zaawansowanej 
technologii, urządzenia te nie tylko oferują genialne wrażenia kinowe, ale 
są także szczególnie miłe dla oka. Podczas wydarzenia został zaprezento-
wany nowy 40-calowy telewizor Full HD Frameless Android TV, który ma 
pojawić się na rynku jeszcze w tym miesiącu, oraz 65-calowy telewizor 
4K Ultra HD Frameless Dolby Vision Android TV i 40-calowy telewizor 
Full HD Android TV. Wiosną 2023 roku ma się również pojawić osiem 
zupełnie nowych modeli Android TV. Dwa kolejne modele telewizorów, 
40" Full HD Smart TV i 43" 4K Ultra HD Frameless Smart TV, będą również 
dostępne w październiku tego roku.
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Najnowsze urządzenia audio
W bogatej ofercie urządzeń audio firmy Sharp pojawiła się nowa linia 
oryginalnych produktów zaprojektowanych z myślą o doskonałych wra-
żeniach audio. W ślad za przenośnym radiem cyfrowym Tokyo (wprowa-
dzonym na rynek na początku tego roku i zaprezentowanym podczas 
pokazu), od października dostępne będzie cyfrowe radio DAB+/DAB/FM 
Tokyo z bezprzewodowym przesyłaniem muzyki przez Bluetooth i głośni-
kami o mocy 5 W zapewniającymi wyraźny głos i dialogi. Kolejnym nowym 
produktem w październiku tego roku będzie nieco większy Tokyo DAB+ 
Micro System. To radio DAB+/DAB/FM posiada obudowę głośników wyko-
naną z drewna, zapewniającą wysoką jakość odtwarzania dźwięku, a nawet 
odtwarzacz CD dla wszystkich fanów muzyki retro. Wiosną 2023 roku 
na europejskim rynku technicznym pojawią się: kieszonkowy przenośny 
radioodbiornik Osaka, przenośny monofoniczny system DAB+ Osaka, prze-
nośny stereofoniczny system Osaka oraz głośniki półkowe Bluetooth.
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Zmodernizuj swój inteligentny dom dzięki 
zupełnie nowym urządzeniom firmy Sharp
Mimo że firma Sharp jest tradycyjną, ponad stuletnią marką, zdaje sobie 
sprawę, jak ważne jest podążanie z duchem czasu. Zmodernizuj swój 
dom za pomocą tych inteligentnych produktów firmy Sharp, aby uzy-
skać nowy poziom nowoczesnego komfortu. Firma Sharp poszerzy swoją 
odnoszącą globalne sukcesy ofertę oczyszczaczy powietrza o model 
UA-KCP100, zupełnie nowy oczyszczacz powietrza o eleganckiej, białej 
obudowie. Innym stylowym dodatkiem do tej gamy jest nowy dyfuzor 
zapachowy z diodami LED zmieniającymi kolor, aby dopasować się do 
nastroju. Jeśli chodzi o wyposażenie kuchni, w październiku na rynek 
trafi nowoczesna 32-litrowa kuchenka mikrofalowa z grillem i konwekcją. 
Ta w pełni cyfrowa mikrofalówka wyposażona jest w oświetlenie LED, 
funkcję blokady przed dziećmi, funkcję eko, a także 14 programów auto-
matycznych i stół obrotowy. Wiosną 2023 roku pojawi się wiele innych 
kuchenek mikrofalowych o rozmiarach od 17 do 28 litrów.
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Obejmij kierunek w przy-
szłość z e-mobilnością 
firmy Sharp
Najlepsze zostawiliśmy na koniec: czy 
poznałeś już e-hulajnogę Sharp, jedną 
z najnowszych innowacji firmy Sharp? Te 
praktyczne i niedrogie urządzenia trans-
portowe zostały zaprojektowane tak, aby 
ułatwić codzienne życie, a także zdjąć 
ciężar z barków środowiska. Od 2023 roku 
w sklepach pojawi się kilka nowych 
i ulepszonych e-hulajnóg, starannie dosto-
sowanych do wymogów prawnych we 
wszystkich krajach europejskich. Pojawi 
się nawet dziecięca e-hulajnoga, bez-
pieczna do użytku przez dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Ponadto, wiosną 2023 roku 
dostępna będzie gama e-rowerów prze-
znaczonych na różne rodzaje terenu.
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Pamiętam, jak zaczynałem pracę w branży IT. W software house'ach królo-
wał wtedy Mac Mini w podwyższonych konfiguracjach oraz MacBooki Pro. 
To był rok 2013, a dostępność elektroniki użytkowej była zupełnie inna niż 
dziś. Ceny również. Ostatnio, gdy rozmawiałem ze znajomym, uświadomi-
łem sobie, że aktualna sytuacja z dostępnością sprzętów Apple – zwłaszcza 
konfiguracji CTO – może dosłownie pozbawić kogoś pracy. Na szczęście 
jest miejsce, gdzie 100 najpopularniejszych i najczęściej szukanych konfigu-
racji znajdziecie od ręki.

CTO, czyli co?
CTO to skrót od angielskiego „Configure-to-Order”, czyli konfiguracja na 
zamówienie klienta. Programiści, architekci czy osoby zajmujące się wir-
tualizacją potrzebują trzech rzeczy. Mocy, dużej ilości RAM-u oraz dostęp-
ności od ręki, ponieważ każdy dzień ich pracy jest na wagę złota. Bardzo 
często zakup takich maszyn za kilkadziesiąt tysięcy złotych zwraca się 
w tych branżach w mniej niż tydzień, a zatem każdy dzień bez maszyny 
pozwalającej wykorzystać w pełni talent, to spora strata.

Wyczarować CTO (od ręki!)
KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Wyczarować CTO (od ręki!) |  Krzysztof Kołacz
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iDream wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom i zapewnia dostępność 
tych konfiguracji, o które w Polsce profesjonaliści pytają najczęściej. To 
przede wszystkim:
• 14-calowy MacBook Pro: Apple M1 Pro 10 CPU/ 14 GPU/ 32 GB RAM/ 512 GB 

SSD w kolorze Space Grey
• 16-calowy MacBook Pro: Apple M1 Pro 10 CPU/ 16 GPU/ 32 GB RAM/ 512 GB 

SSD w kolorze Space Grey
• 16-calowy MacBook Pro: Apple M1 Max 10 CPU/ 32 GPU/ 64 GB RAM/ 1 TB 

lub 2 TB SSD w kolorze Space Grey

A dla biznesu:
• 13-calowy MacBook Air: Apple M2 8 CPU/ 10 GPU/ 512 GB SSD w nowym 

kolorze Midnight

To maszyny, które są obecnie standardem w firmach IT. Pracodawca musi 
zapewnić podobne narzędzia programistom, a jeśli nie ma skąd ich zamó-
wić – robi się spory problem. Mówi się, że rynek pracownika powoli się 
kończy, ale w branży IT jeszcze długo będzie trwał w najlepsze. iDream 
zapewnia i obsługuje także najważniejsze rozwiązania dla sektora biznesu:
• Apple Business Manager – ułatwiające wdrażanie nowych osób do 

organizacji.
• Mobile Device Management – czyli kompleksowe zarządzenie firmową 

flotą urządzeń Apple.
• Autoryzowany Serwis w tym także – AppleCare for Enterprise, o którym wię-

cej rozmawiałem z Joanną Czuba w jednym z ostatnich odcinków podcastu.

Tam też znajdziecie więcej informacji dotyczących form finansowania 
sprzętu Apple dla biznesu, tutaj możliwości jest naprawdę sporo:

Bardzo często zakup takich maszyn za kilkadziesiąt tysięcy zło-

tych zwraca się w tych branżach w mniej niż tydzień, a zatem 

każdy dzień bez maszyny pozwalającej wykorzystać w pełni 

talent, to spora strata.
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• Apple Financial Services,
• Leasing w iDream,
• Subskrypcja na sprzęt.

A także Trade-in, czyli możliwość regularnego wymieniania sprzętu na 
nowy. Nie każdy w Polsce w ogóle wie o tego typu formach finansowania, 
dlatego m.in. dziś o nich wspominam.

Więcej o rozwiązaniach dla firm przeczytacie na przeznaczonej dla nich 
stronie iDream.

Dla studenta i Kowalskiego
Problemy z dostępnością sprzętów dotykają także zwykłych użytkowni-
ków Apple. Modele, po które sięga większość tzw. switcherów, czyli osób 
przesiadających się z Windows na Mac – w tym także studentów – to, nie 
oszukujmy się:
• 13-calowe MacBooki Air, jeszcze z procesorem M1 8 CPU/ 7 GPU/ 16 GB 

RAM i dyskiem 256 GB
• wspomniane wyżej 13-calowe MacBooki Air z Apple M2.

Najtańszy z rodziny MacBooków Air, z pobitycm RAM-em to propozycja, 
która na październik 2022 r. wystarczy naprawdę większości osób, które 
z komputera korzystają w dość przeciętny sposób. W dobie szalejącej 
inflacji, co powtarzam często w podcaście, nie widzę sensu, aby tego typu 
klienci zadłużali się lub wybierali konfiguracje przeznaczone dla rynku PRO.

Ale ile realnie trzeba czekać?
Wiem, że i tak zadalibyście to pytanie, więc konkretnie:
• realizacja zamówień na przytoczone konfiguracje to 24 godziny od 

momentu ich złożenia,
• standardowo to średnio 7–9 tygodni od momentu zamówienia.

Dobrze widzieć, że na polskim rynku iDream stawia na realną ocenę 
potrzeb i stara się te potrzeby zaspokajać.

Partnerem tekstu jest iDream.pl.
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Wbrew tytułowi to nie kryptowaluty są głównym bohaterem tej książki. 
Jest nim blockchain i różne możliwości jego zastosowania. Kryptowaluty 
przyniosły blockchainowi sławę, ma on jednak wiele innych potencjalnych 
zastosowań. Książka efektownie przybliża je czytelnikowi. 

„Kryptowaluty dla zabieganych”
– recenzjaGRACJAN PIETRAS

@GracjanPietras

„Kryptowaluty dla zabieganych”– recenzja  |  Gracjan PietrasKsiążki
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Wyjaśnienie blockchainu w przystępny sposób wymaga pewnego trudu. 
Autor go sobie zadał, świadomie konstruując pomysłowe analogie (np. 
owada zatopionego w bursztynie), które mają przekonać czytelnika 
o wyjątkowości tej technologii. Zapisanie danych w sieci tak, aby nie 
można było ich zmienić wstecz bez wiedzy pozostałych użytkowników, 
rzeczywiście zmienia zasady gry. Zaufanie do administratora danych prze-
staje być niezbędne, bo zastępuje je dowód kryptograficzny. Kryptowaluty 

wykorzystują tę cechę blockchainu do tworzenia swo-
istej księgi rozliczeniowej, zawierającej dane o transak-
cjach pomiędzy uczestnikami sieci. To jednak zdaniem 
autora dopiero początek. Proponuje on świat przyszło-
ści zbudowany z technologii opartych na blockchainie. 
To oczywiście świat na pierwszy rzut oka porywający, 
w którym uczestnicy dokonują pomiędzy sobą anoni-
mowych lub pseudonimowych transakcji w zdecen-
tralizowanych sieciach. Mieszkają oni w inteligentnych 
miastach, gdzie usługi świadczone są na podstawie 
zautomatyzowanych, samowykonujących się kon-
traktów. Blockchain zaś gwarantuje bezpieczeństwo 
danych we wszystkich dziedzinach życia, począwszy 
od gry w kryptokotki i wizerunków „znudzonych małp”, 
przez jakość żywności i leków, własność nieruchomo-
ści, ekologiczne łańcuchy dostaw, po ochronę zdrowia, 
zarządzanie pandemią, rzetelność informacji praso-
wych, transparentność działania państwa i uczciwe 
demokratyczne wybory. 

W książce znajdziemy też nieco historii opisywanych technologii, choć 
podanej dość pobieżnie, zapewne dla ułatwienia lektury. Zabrakło mi też 
odesłań do źródeł. Natomiast szczególnie cenne są próby zmierzania się 
z mitami o nieekologiczności technologii Dowodu Pracy (Proof-of-Work), 
którą znamy dziś głównie z kopalni sieci Bitcoin. Znaczenie kopania dla 
bezpieczeństwa sieci i zapewnienia niezmienności zawartych w niej danych 
jest trudne do przecenienia. Choć niewiele osób to jeszcze widzi, poza 
fundamentalną rolą, jaką odgrywa dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci, 
Dowód Pracy i kopalnie Bitcoina są istotną siłą napędzającą przejście na 
technologie odnawialne. Rozdział o ekologii jest jednym z najmocniejszych 
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punktów tej książki. Równie ważne są referowane w książce obawy wobec 
planów tworzenia CBDCs (Central Bank Digital Currencies) – programowal-
nych pieniędzy państwowych. CBDCs to wizja państwa nie tylko posiada-
jącego pełną wiedzę o każdym wydatku wszystkich swoich obywateli, ale 
także posiadającego nad nimi kontrolę poprzez tworzenie pieniądza z krót-
kim terminem ważności lub pieniądza, którego można użyć w celu zakupu 
tylko wybranych produktów, tylko w wybranych miejscach, tylko o wybra-
nych porach lub tylko przez wybrane osoby. Doskonałe narzędzie do nagra-
dzania „posłusznych obywateli” i karania „wrogów reżimu”. Tego rodzaju 
inżynieria społeczna ma już miejsce w niektórych państwach totalitarnych 
i jest jednym z największych zagrożeń dla wolności. 

Muszę wyznać, że moje poglądy częściowo rozmijają się z poglądami 
autora. Wizje automatyzowanej, ztokenizowanej i zapisanej w blockchainie 
przyszłości kojarzą mi się w większym stopniu z dystopijnymi obrazami 
Orwellowskich światów niż krainą szczęścia, wolności i bezpieczeństwa. 
Rolę blockchainu widzę przede wszystkim jako publicznego narzędzia 
wykorzystywanego przez obywateli do ochrony własnej wolności ekono-
micznej. Aby mógł on odgrywać taką publiczną rolę, musi być rzeczywiście 
całkowicie zdecentralizowany, uzupełniony przez wykorzystanie technolo-
gii P2P oraz chroniony przez „prądożerny” protokół Dowodu Pracy, nie zaś 
rzekomo „ekologiczny” Dowód Stawki (Proof of Stake). Jedynie wówczas 
pozostanie poza czyjąkolwiek kontrolą, będzie wolny od nacisków i mani-
pulacji. Tylko jeden istniejący dziś blockchain ma tę cechę. Nazywa się Bit-
coin. Przyznaję, że tej konstatacji mi w książce zabrakło. 

W każdym razie „Kryptowaluty dla zabieganych” Michała Zajdy to pozycja 
napisana przez pasjonata z obszerną i przekrojową wiedzą. W dużej mierze 
wyjaśnia on trudne zagadnienia związane ze światem blockchainu i kryp-
towalut ze świadomością, że część z nich jest nadal przedmiotem dysku-
sji, a nawet gwałtownych sporów. Autor nie waha się oferować własnego 
stanowiska w takich dyskusjach, ale jednocześnie pokazuje ich złożoność. 
Przystępność narracji jest ogromną zaletą tej książki i ma szanse przyczy-
nić się do popularyzacji tej tematyki. To bardzo potrzebne w czasie, gdy 
mainstreamowe media bezrefleksyjnie reagują awersją na samo słowo 
„kryptowaluta”. Polecam. 
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Ależ ludzie się za tym samochodem oglądają! To wręcz niewiarygodne, 
co działo się na niektórych drogach. Wyprzedzali, zwalniali, oglądali… 
nawet kciuki w górę szły. W każdym razie pokonaliśmy nim 2437 km, co 
zajęło nam 30 godzin i 6 minut, ze średnią prędkością 81 km/h, a średnie 
spalanie wyniosło 7,3 l na 100 km. Nieźle, jak na ponad 2,2-tonowego 
kloca, do którego mieści się standardowo i komfortowo 7 osób. Sekretem 
jest fakt, że sercem nowego Multivana jest napęd hybrydowy.

Z Polski do Włoch 
nowym VW MultivanemWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Z Polski do Włoch nowym VW Multivanem  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Podróże
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Napęd
Nowy Multivan dostępny jest w wersji hybrydowej, na którą składa się 
silnik spalinowy o pojemności 1,4 l połączony z 6-biegową skrzynią DSG 
oraz silnik elektryczny o mocy 118 KM. Razem do dyspozycji mamy 218 KM. 
Część elektryczną zasila akumulator o pojemności 10,4 kWh, który zapew-
nia do 48 km zasięgu (realnie wyciągałem z niego 43 km bez oszczędnej 
jazdy). To wszystko oznacza, że możemy jeździć na wiele różnych sposo-
bów i w geście kierowcy pozostaje, jak chce samochód skonfigurować. 
Przykładowo, tryb auto będzie rozładowywał baterię powoli, ale do zera, 
korzystając z silnika elektrycznego tak, abyśmy zoptymalizowali spalanie 
(podczas normalnej jazdy) lub osiągi (w momencie przyciśnięcia pedału 
gazu do podłogi). Możemy jednak sprecyzować, że nie chcemy, aby bateria 
rozładowała się poniżej wybranego przez nas poziomu, jeśli mamy takie 
widzimisię, np. dlatego, że wiemy, że wkrótce rozpocznie się stromy pod-
jazd w wysokie góry i tam będziemy chcieli ten prąd zużyć. Więcej na ten 
temat znajdziecie w dalszej części, na przykładzie konkretnych sytuacji.

Konfiguracja
Do testów Multivan dojechał w konfiguracji Style, czyli najbogat-
szej, wyposażonej w prawie wszystko, co da się do niego włożyć. Do 
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dyspozycji otrzymaliśmy siedem foteli, 
każdy z nich indywidualnie regulowany, 
przesuwany i wyjmowany. Można je też 
obracać, więc przykładowo z przodu 
będą dwa fotele skierowany do przodu, 
w drugim rzędzie dwa do tyłu, a w trze-
cim dwa lub trzy do przodu. Przez całą 
długość samochodu zamontowano trzy 
rzędy szyn, po których te fotele się prze-
suwają i jedynym ograniczeniem jest to, 
że nie każdy wariant danego fotela ma 
zintegrowane pasy bezpieczeństwa (te 
podgrzewane nie mają), więc trzeba to 
brać pod uwagę. Na tych szynach umiesz-
czono też coś, co domyślnie jest środko-
wym tunelem między przednimi fotelami, 
ze schowkami, uchwytami i wiele więcej. 
Sekretna rączka pozwala jednak przesu-
wać ten element, gdziekolwiek chcemy 
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i jeśli przypadkiem wstawimy go gdzieś 
między np. drugi i trzeci rząd, to można tę 
konstrukcję rozłożyć, aby zamienić ją w sto-
lik (całkiem stabilny notabene, pod laptopa 
czy posiłek, jak znalazł). Same fotele też skła-
dają się do przodu na płasko, więc również 
można je wykorzystać jako stoliki lub pod-
pórki pod wyciągnięte nogi.

Jak zapewne się domyślacie, wnętrze Mul-
tivana jest niesamowicie praktyczne i prze-
stronne, a przestrzeń bagażową możemy 
powiększyć poprzez podsunięcie tylnych 
foteli do przodu, ale pamiętajcie, że sporo 
zmieścimy tam w pionie. Dla potrzebujących 
więcej jest jeszcze wersja tego Multivana 
z przedłużonym rozstawem osi.

Trasa
Aby sprawdzić, jak Multivan spisuje się 
w praktyce, wyruszyliśmy z Warszawy w kie-
runku Włoch. Nasz pierwszy nocleg był pełną 
zagadką dla nas i dopiero na terenie Austrii, 
po pokonaniu Czech, zdecydowaliśmy się na 
Semmering, po ocenie naszych sił. To górska 
miejscowość, w której znaleźliśmy lokalną 
ładowarkę 11 kW, do której się natychmiast 
podłączyłem po ogarnięciu bagażu i pokoju. 
Jak się szybko okazało, nie współpracuje ona 
z żadną znaną siecią, więc karta do łado-
wania nie była użyteczna, ale można było 
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ją opłacić online bezpośrednio ze strony internetowej. Tak też zrobiłem 
i przez najbliższe trzy godziny akumulator naładował się z zera do 35%, 
a nas kosztowało to ok. 10 EUR. Nie spodziewałem się tak wysokich cen 
energii w Austrii ani tego, że ładowarka nie będzie pracowała pełną parą, 
więc dałem sobie spokój z dalszym ładowaniem, tym bardziej że Multivana 
można tak skonfigurować, aby doładował nam baterię w trakcie jazdy. 
Dzieje się to kosztem zużycia paliwa, ale i tak jest znacznie taniej niż z tego 
konkretnego austriackiego słupka.

Rano wyruszyliśmy z Semmering i po południu dojechaliśmy do przepięk-
nego jeziora Braies (Lago di Braies lub po niemiecku – Pragser Wildsee). 
Tam mieliśmy zaplanowane zwiedzanie okolic jeziora, więc liczyłem na to, 
że będzie możliwość podłączenia się pod hotelem. Niestety, po ładowarce 
słuch zaginął, więc skończyło się na pustej baterii, którą rozładowaliśmy 
prawie do końca. Przez cały dzień ręcznie sterowałem akumulatorem tak, 
abyśmy na odcinkach z górki go doładowywali, kiedy zużycie paliwa i tak 
było mniejsze, oraz żeby pomagał w podjazdach, aby ograniczyć spalanie 
drogocennego płynu. W praktyce całkiem sprawnie mi to szło i był to test 
przed ekstremalnym planem na kolejny odcinek.
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Następnego dnia obraliśmy kierunek północny, przez wyjątkowo surową 
przełęcz, nazwaną trudnymi słowami – Grossglockner Hochalpenstrasse. 
Spodziewałem się, że wjazd na ponad 2500 m n.p.m. tak ciężkim samo-
chodem będzie trudny, ale nie mogłem się bardziej mylić. Napęd hybry-
dowy radził sobie zaskakująco dobrze i nie znając specyfikacji technicznej, 
wierzyłbym w zdecydowanie więcej koni, niż jest w rzeczywistości. Jako 
że trasa z Lago di Braies do podnóża przełęczy była w większości w dół, 
to doładowaliśmy akumulator do pełna, co okazało się idealną decyzją, 
ponieważ w najwyższym punkcie przełęczy wyczerpaliśmy go całkowicie. 
Spalanie paliwa nadal było niesamowicie niskie, biorąc pod uwagę masę 
auta, aerodynamikę przystanku osobowego (tak po prawdzie to jest lepiej, 
niż się wydaje) oraz faktu, że pokonaliśmy ponad półtora kilometra w pio-
nie na odcinku kilkunastu poziomych kilometrów.

Jednym z przekleństw jazdy po górach, szczególnie podczas jazdy w dół, jest 
nadmierne obciążanie układu hamulcowego. Te lubią się przegrzewać, szcze-
gólnie w słabszych autach, jeśli kierowcy nie korzystają z silnika do wytra-
cania prędkości. Multivan całą drogę w dół, z wysokości ponad 2560 m do 
760 m, jechał z wyłączonym spalinowym silnikiem i jedyny moment, w któ-
rym mocniej wcisnąłem hamulec, był podczas postoju, na zdjęcia. Regenera-
cja silnika elektrycznego była na tyle silna, że pomimo ogromnych spadków 
z ostrzeżeniami, na których widniały dwuprocentowe liczby, auto cały czas 
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trzymało sensowną prędkość bez dotykania 
pedałów i jedynie na najciaśniejszych zakrę-
tach musiałem delikatnie głaskać hamulce, 
aby zwiększać regenerację ciut ponad normę. 
Jak wspominałem, akumulator ma 10,4 kWh 
i był całkowicie pusty na szczycie. Możecie 
sobie wyobrazić moje zaskoczenie, gdy kilka-
naście kilometrów później, prawie po dotarciu 
do środka doliny po drugiej stronie przełęczy, 
akumulator był pełny, a regeneracja przestała 
działać, co oznaczało konieczność włączenia 
silnika spalinowego i korzystania z hamulców.

Dalsza trasa już nie była tak emocjonująca 
i przez następne półtora dnia dojechaliśmy 
do Salzburga i muzeum Red Bulla, a potem 
wróciliśmy do Warszawy.

Wniosków mamy kilka. Po pierwsze i najważ-
niejsze, jest to szalenie wygodne auto, głównie 
jego fotele. Nie mieliśmy żadnych ubytków 
na zdrowiu, plecy dzielnie znosiły wielogo-
dzinne siedzenie i to pomimo krętych dróg. 
Szczerze, to myślałem, że wyjdziemy z auta jak 
połamani, ale, jak się okazuje, byłem w dużym 
błędzie. Przestronność i możliwości konfiguro-
wania wnętrza do potrzeb to też niewątpliwa 
zaleta. Multivan to oczywiście sporych rozmia-
rów samochód, więc nawigowanie po ciasnych 
uliczkach starych miast, stworzonych dla Fia-
tów 500, nie jest jego mocną stroną, ale też nie 
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takie ma przeznaczenie. Jeśli chodzi o część elektryczną, to dowiedziałem się, 
że na takiej trasie hybryda nie ma większego sensu, bo Multivan w dieslu spa-
liłby mniej i nie wozilibyśmy ze sobą często pustego akumulatora i napędu 
elektrycznego, które swoje ważą. Dodatkowo diesel jest tańszy, więc w kie-
szeni zostaje 9 tysięcy PLN, które można potem wydać na paliwo. Oczywiście 
wadą diesla jest mniejsza moc, generująca o 68 KM mniej. Jednocześnie, 
gdyby to miało być auto do poruszania się również na co dzień po mieście 
i właściciel miałby gdzie je ładować, to hybryda ma ogromny sens, bo zasięg 
40+ km wystarczy większości do ogarnięcia niezbędnych obowiązków.

Jak zwykle, potrzeby na zamiary.

Niestety, nie zaspokoiłem mojej ciekawości w jednym zakresie – możliwo-
ści i komfortu spania na tych specjalnych materacach przeznaczonych do 
spania na płaskich podłogach lub w bagażnikach samochodów, gdzie rano 
otwiera się tylną klapę, aby zobaczyć np. jezioro ze wschodzącym słońcem. 
To ponoć jest teraz bardzo modne…

Może uda się następnym razem…
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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


Według mnie największym wrogiem produktywności w firmie jest 
e-mail. Kto z nas nie ma problemów z natłokiem maili?  

Używanie e-maila do komunikacji 
w zespole jest błędem. 
Czas z tym skończyć!MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Używanie e-maila do komunikacji w zespole jest błędem. Czas z tym skończyć!  |  Michał ŚliwińskiProductivity
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Kto nie próbował Inbox zero (aby każdy dzień kończyć z pustą skrzynką) 
czy Inbox infinity (aby nie czyścić skrzynki, ale pozwalać się jej zapeł-
niać). Kto nie ma potworzonych różnych reguł i filtrów? Kto nie bawił 
się ustawieniami powiadomień maila, aby czasami były wyłączone, cza-
sami włączone albo może tylko dla wybranych osób? Kto nie testował 
narzędzi do e-maila, od wbudowanego na Macu programu do poczty, 
po Spark, Hey, Gmail i inne wynalazki. E-mail to zło i uważam, że aby 
się skutecznie komunikować z zespołem, należy maksymalnie ograni-
czyć liczbę wysyłanych maili. W tym felietonie będzie o tym, jak wygrać 
walkę z e-mailem.

Rozdzielmy komunikację w pracy 
na wewnętrzną i zewnętrzną
Zacznijmy od tego, że czym innym jest komunika-
cja ze „światem zewnętrznym”, a czym innym ta 
wewnątrz zespołu, i należy między nimi postawić 
wyraźną granicę.

W Nozbe właśnie tak działamy. Nigdy nie wysy-
łamy e-maili do innych członków zespołu. Zasada 
brzmi: gdy czegoś ode mnie potrzebujesz, zrób mi 
zadanie w Nozbe. W tym zadaniu opisz dokładnie, 
czego oczekujesz, a potem doprecyzujemy szcze-
góły w komentarzach. I wtedy zadanie wykonam. 
Jeśli wyślesz mi e-maila, to jest szansa, że nawet go 
nie przeczytam.

Co innego ludzie ze „świata zewnętrznego”. Oni 
wysyłają e-maile. Czasami zaproszenie na kon-
ferencję lub do wywiadu. Rzadziej propozycję 

współpracy. Bardzo rzadko wpadnie fajny e-mail od starego znajomego. 
Często natomiast spam odnośnie do outsourcingu rozwoju aplikacji (na 
co nigdy się nie zgodzę) bądź możliwości spamowania klientów konku-
rencji (to nielegalne!). Albo newsletter, którego od dawna nie mam czasu 
czytać. No i na koniec super oferta na fotowoltaikę. E-maile są genialne. 
Nic tylko je czytać.

Kto nie testował narzędzi 

do e-maila, od wbudowa-

nego na Macu programu 

do poczty, po Spark, Hey, 

Gmail i inne wynalazki. 

E-mail to zło i uważam, że 

aby się skutecznie komuni-

kować z zespołem, należy 

maksymalnie ograniczyć 

liczbę wysyłanych maili.
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5 powodów, dla których nie wolno używać 
e-maila do komunikacji w zespole
Oprócz tego oczywistego, czyli faktu, że ważny e-mail od Twojego 
współpracownika znajdzie się w doborowym towarzystwie wiadomości 
wymienionych powyżej, oto 5 dodatkowych powodów, dla których e-mail 
w zespole jest błędem:

Problem 1 – za dużo tematów w jednym e-mailu!
Często osoby wysyłające e-maile chcą być produktywne, więc wiele tema-
tów zawierają w jednej długiej wiadomości. Wtedy trudno się do czegokol-
wiek odnieść konkretnie i można łatwo zgubić wątek!

Zamiast tego lepiej każdy problem rozpisać w konkretnym zadaniu 
w Nozbe i tam je omówić i przy każdym dostać konkretny komentarz.

Problem 2 – kopia kopii do każdego potencjalnie 
zainteresowanego
Aby nikogo nie urazić lub nie pominąć oraz aby zawsze mieć podkładkę, 
e-maila wysyła się z kopią do dyrektora, przełożonego, dyrektora dyrekto-
rów i HR… Niech każdy poczuje się ważny!

Jeśli zamiast e-maili tworzymy zadania, każdy ze „wszystkich świętych” 
zobaczy je w zależności od ustawień swojego konta w programie do zadań, 
np. Nozbe. Albo zostanie wspomniany, albo zobaczy zadanie w widoku 
aktywności w projekcie, który śledzi. Na własnych zasadach.

Problem 3 – stale pełna skrzynka odbiorcza!
Fala e-maili nigdy nie opada. Codziennie trzeba czyścić skrzynkę i podej-
mować decyzje odnośnie do poczty, zarówno od tych z zewnątrz, jak i od 
tych z zespołu.

Często osoby wysyłające e-maile chcą być produktywne, więc 

wiele tematów zawierają w jednej długiej wiadomości. Wtedy 

trudno się do czegokolwiek odnieść konkretnie i można łatwo 

zgubić wątek!
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Dzięki oddzieleniu korespondencji ze światem zewnętrznym od komu-
nikacji wewnętrznej poprzez zadania można skupić się na jednym lub 
na drugim. Albo odpowiadasz na e-maile od osób spoza zespołu, albo 
reagujesz na komentarze do zadań ściśle powiązanych z projektami, 
w których uczestniczysz.

Problem 4 – ważne rzeczy mogą umknąć!
Nawet najważniejsze e-maile mogą trafić do spamu albo zaginąć wśród 
newsletterów czy reklam. Przecież nie można dopuścić, aby ważne zadanie 
od członka zespołu było tylko e-mailem, który łatwo pominąć.

Dlatego tym bardziej uważam, że trzeba rozdzielić te dwa aspekty, oddzie-
lić „państwo od kościoła” i w zespole mieć specjalne narzędzie do pracy 
nad zadaniami (takie jak Nozbe, Asana czy Basecamp), a dla osób spoza 
zespołu – e-mail.

Dzięki temu nie mieszasz tych dwóch światów i wyraźnie nadajesz im 
priorytety.

Problem 5 – zerowe bezpieczeństwo e-maila
Śmieszy mnie, kiedy prawnicy nalegają na używanie e-maila do korespon-
dencji. Przecież e-mail w ogóle nie jest bezpieczny ani szyfrowany! Każdy 
może ukraść lub podejrzeć załączniki. Tak, te tajne/poufne umowy wcale 
nie są bezpieczne.

Specjalne narzędzie do zadań i projektów jest dużo bardziej wiarygodne! 
W Nozbe na przykład szyfrujemy załączniki do komentarzy zarówno 

Nawet najważniejsze e-maile mogą trafić do spamu albo 

zaginąć wśród newsletterów czy reklam. Przecież nie można 

dopuścić, aby ważne zadanie od członka zespołu było tylko 

e-mailem, który łatwo pominąć.

PRODUCTIVITY 72



podczas przesyłania – za pomocą protokołu SSL, jak i w trakcie ich prze-
chowywania (szyfrowanie chmury Amazona). Dzięki temu nawet, gdyby 
ktoś się włamał na nasze serwery plików (co jest praktycznie niemożliwe), 
niczego by nie mógł odczytać!

E-mail służy tylko do „uścisku dłoni” i niczego więcej!
E-mail jest fajnym sposobem na to, aby się poznać. Cześć, co słychać, 
mam temat itd. Ale potem nie używajmy już e-maila. Ustalmy sobie 
specjalne narzędzie do współpracy, w którym komunikacja biznesowa 
będzie oddzielona od e-maila, bezpieczna i skuteczna.

Obecnie, gdy ktoś wysyła mi e-maila, szybko próbuję przejść na komu-
nikację w zadaniach:
1. W zespole nie wysyłamy do siebie e-maili, tylko pracujemy na zada-

niach we współdzielonych projektach.
2. Z podwykonawcami tworzę „Projekty Wspólne”, czyli projekty, które 

łączą nasz zespół i ich zespół, aby współdzielić zadania.
3. Pracujemy akurat nad funkcją „Zadań wspólnych”, abym po wstęp-

nym uścisku dłoni mógł utworzyć konkretne zadanie w Nozbe, 
nawet jeśli osoba, z którą zaczynam współpracę, nie używa naszego 
systemu.

Oddziel „państwo od kościoła” i nie używaj e-maila!
Ten felieton nie jest promocją mojej aplikacji, ale reklamą innego podej-
ścia do współpracy w zespole. Mówimy w nim wyraźne „nie” e-mailom 
wewnątrz zespołu, wymieniając je jedynie z osobami z zewnątrz.

Polecam dogadać się ze współpracownikami odnośnie do pracy w ramach 
współdzielonych projektów czy zadań. W ten sposób będziecie mogli 
nadać im najwyższy priorytet i najpierw skupić się na sprawach swojego 
zespołu, a dopiero potem – na reszcie świata.

E-mail to zło. Z jednej strony jest protokołem, który jest rozumiany przez 
wszystkie systemy, ale z drugiej – jest zajechany przez spamerów, filtry, 
aplikacje i systemy, które nie są w stanie mu podołać.
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Nie mailuj!
Więcej o używaniu maila w zespole napisaliśmy na stronie: NieMailuj.pl

Jeśli masz zdanie na ten temat lub chcesz mi powiedzieć, jak unikasz uży-
wania e-maila w pracy, napisz to na Twitterze i oznacz mnie @MSliwinski lub 
tagiem #NieMailuj i będziemy dyskutować! Razem zwalczymy plagę e-maili!

Polecam dogadać się ze współpracownikami odnośnie do 

pracy w ramach współdzielonych projektów czy zadań. W ten 

sposób będziecie mogli nadać im najwyższy priorytet i naj-

pierw skupić się na sprawach swojego zespołu, a dopiero 

potem – na reszcie świata.
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Kryptowaluty? Wciąż o nich głośno. Ale czym są? Jak działają?
Czy to pieniądz przyszłości? Narzędzie spekulantów? Obietnica szybkiego i łatwego zysku? Napompowana bańka? 

Kamień milowy rozwoju cywilizacji? Już za chwilę samodzielnie odpowiecie na powyższe pytania, bo wreszcie 
zrozumiecie, czym w rzeczywistości są kryptowaluty i stale wspominany w ich kontekście blockchain.

W fascynującą podróż po tym świecie zabierze was Michał Zajda, jeden z twórców blockchaina nowej generacji. 
Posługując się przemawiającymi do wyobraźni przykładami z życia codziennego, zerwie z kryptowalut zasłonę 

wiedzy tajemnej, mitów i niedopowiedzeń.

Kryptowaluty dla zabieganych to pierwsza taka książka w Polsce. I wbrew pozorom nie traktuje ona  
(wyłącznie) o pieniądzach. Przekonajcie się, jak kryptowalutowy blockchain może wpłynąć na nasze życie. Ekologia, 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, płynna demokracja, inteligentne miasta, księgi wieczyste, łańcuchy dostaw, 

inicjatywy samorządowe, sprawy notarialne, nowy wymiar rozrywki, opieka medyczna, nowe technologie, prywatność 
i wiele więcej. A wszystko w 19 krótkich i przystępnie napisanych rozdziałach.

Kryptowaluty dla zabieganych to książka o przyszłości, która już tu jest. Nie spóźnijcie się!

Pierwsza taka książka w Polsce!
Przystępna, obiektywna, na luzie!
Dzięki niej zrozumiesz świat
kryptowalut i blockchainów!

To książka o technologiach i cyfrowym lifestyle’u, dlatego patronuje jej 

premiera 9 listopada, wydanie w twardej oprawie i e-book

https://www.empik.com/kryptowaluty-dla-zabieganych-michal-zajda,p1341393815,ksiazka-p


Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik ŁadaLifestyle

Sony Alpha 7R V
Sony zaprezentowało kolejny produkt z rodziny aparatów bezlusterko-
wych z wymiennymi obiektywami Sony α: korpusu α7R V (model ILCE-
-7RM5). Jako przedstawiciel serii 7R jest on wyposażony w przetwornik 
obrazu Sony o najwyższej rozdzielczości oraz – po raz pierwszy w serii 
α7R – w wysoko wydajny procesor obrazu BIONZ XR™. Połączenie tych 
dwóch elementów daje niespotykane dotąd możliwości rozpoznawania 
obiektów i rejestracji obrazu fotograficznego i filmowego.

Cena:  21 500 PLN
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LAUT HUEX PASTELS – neoprenowe etui 
ochronne do Macbooka
Jak dobrze zabezpieczyć swojego Macbooka? Najlepiej używając do 
tego dobrego pokrowca. Dobre i do tego ładne są najnowsze pokrowce 
– LAUT HUEX PASTELS.

Wykonane z dość grubego neoprenu na zewnątrz dobrze zabezpieczają 
nasz sprzęt. Dostępne są w czterech pastelowych kolorach – miętowym 
(na zdjęciach), niebieskim, fioletowym i różowym.

Cena: 199 PLN 
Do kupienia w iCorner
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B&W Px8 007 Edition
Bowers & Wilkins jest legendą świata audio, James Bond jest legendą 
świata wywiadu. Kwestią czasu było więc, aby te obie żywe legendy spo-
tkały się w jednym miejscu – i tak powstał koncept słuchawek z sygna-
turą słynnego brytyjskiego agenta. Słuchawki nauszne Px8 007 Edition 
to limitowana edycja słuchawek Px8, za której pośrednictwem dwie iko-
niczne brytyjskie marki świętują 60. urodziny filmów o Bondzie.

Cena: 3999 PLN
Do kupienia w TopHiFi
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Columbia Puffect™ Hooded Jacket
Columbia Puffect™ Hooded Jacket to ocieplana syntetycznie, impre-
gnowana kurtka z kapturem, która zapewni komfort termiczny, ale też 
uchroni przed wilgocią i deszczem. Ma dwie zapinane na zamki kieszenie 
na ręce, regulowany kaptur i elastyczne mankiety. Świetnie sprawdzi się 
jako zimowa kurtka na co dzień, ale także zapewni komfortowe ciepło 
podczas spaceru na szlaku.

Cena: 699,99 PLN
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„Ulica szpiegów” Micka Herrona
Przeznaczeni do niekończącego się przekładania papierów skompromi-
towani szpiedzy – czyli kulawe konie – znów zostają wplątani w zaska-
kujące wydarzenia (a może raczej: znów wciskają się tam, gdzie nikt ich 
nie zapraszał). „Ulica szpiegów” to czwarta, niezwykle wysoko oceniona 
przez krytyków część sensacyjnego cyklu stworzonego przez Micka Her-
rona. W „Ulicy Szpiegów” trup ściele się dość gęsto, atmosfera – zwłasz-
cza w niektórych kręgach – robi się coraz bardziej duszna, tempo 
zdarzeń narasta. A my, czytelnicy, czujemy się w tym jak ryby w wodzie: 
fantastyczny język Micka Herrona; świetnie wykreowane postaci, których 
dziwactwami, osobistymi historiami i niezaprzeczalnymi wadami roz-
koszujemy się. Tymczasem już 2 grudnia w Apple TV+ zadebiutuje drugi 
sezon serialu opartego o tę serię.
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10–15 lat, chyba mniej więcej tyle trwało zachłyśnięcie się muzealników 
nowymi technologiami. Zaczęło się jakoś w połowie pierwszej dekady XXI 
wieku, eskalacja nastąpiła około 2010–2015 i w tej chwili wkraczamy w epokę 
poszukiwania nowych dróg w muzealnictwie czy raczej szczerzej, w sztuce 
upamiętniania przeszłości. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Quo vadis, technologio w muzeach?    |  Ania Gabryś

Quo vadis, technologio 
w muzeach? 

Może uściślę, zanim przejdziemy dalej: pisząc „nowe technologie 
w muzealnictwie”, mam na myśli prezentację na wystawach. To oczywi-
ście wszelkiego rodzaju multimedia, od prostych rzutników czy dźwięku 
przestrzennego, po animacje AR itd. Nie myślę zaś o tym wszystkim, 
co stoi na zapleczu świata muzealnego i czego zwykły śmiertelnik 

Technokultura

TECHNOKULTURA 82

https://twitter.com/ania13
http://www.twitter.com/morid1n


najczęściej nie doświadcza: skomplikowanych systemów zarządzających 
wystawami (wilgotność, światło itp.). 

Zerknęłam niedawno na stronę projektu Nowe Muzeum, który jest 
poświęcony muzeom interaktywnym w Polsce. Mam wrażenie, że to 
zupełnie nowy projekt, bo strona jeszcze nie jest zbyt bogata w treści 
(np. recenzje książek znalazłam dwie), a na mapie instytucji zrzeszonych 
nie ma oszałamiającej liczby instytucji (ponad 20, jak można się dowie-
dzieć z zakładki „Home”). Celem projektu jest zapewnienie zwiedzają-
cym nowego sposobu odkrywania i poznawania Polski (parafrazuję): „To 
sposób na łączenie ludzi i otwieranie im nowych możliwości interakcji 
z dziełami sztuki, wystawami, wydarzeniami i innymi działaniami”. 

Wśród instytucji, które przyłączyły się do projektu, znajdziemy Pod-
ziemia Rynku Głównego w Krakowa, Centrum Nauki Kopernik i inne 
(odsyłam do zakładki „Mapa”). Z zakładki „Zwiedzanie” możemy zaś 
się dowiedzieć, jak najlepiej zwiedzać interaktywne muzeum (czyli 
muzeum interaktywne): pokrótce – można dotykać eksponaty i odnaj-
dywać wskazówki. 

Tymczasem w Krakowie od dłuższego czasu trwa debata społeczna 
nad tym, w jaki sposób upamiętnić KL Plaszów, czyli miejsce, w którym 
w czasie II wojny znajdował się obóz koncentracyjny w Krakowie-Pła-
szowie. Wielu miejskich aktywistów postuluje pozostawienie miejsca 
w takiej postaci, w jakiej ono jest w tej chwili: zarośnięty nieregularną 
roślinnością teren zielony, jeden z ulubionych miejsc spacerowych 
mieszkańców Podgórza. Obawiają się „pomnikozy”, uporządkowania, 

Może uściślę, zanim przejdziemy dalej: pisząc „nowe 

technologie w muzealnictwie”, mam na myśli prezentację 

na wystawach.
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wiążącego się niewątpliwie z wycinką drzew i krzewów. Przeciwnicy 
status quo twierdzą, że miejsce śmierci więźniów obozu koncentra-
cyjnego nie może być terenem spacerowym, gdzie „matki z dziećmi 
bawią się całymi dniami”.  W tej chwili teren jest pod opieką miasta 
Krakowa, które realizuje projekt KL Plaszow jako miejsce pamięci. 

To dwa skrajnie odmienne podejścia do upamiętniania: multimedia 
wykorzystane do odtworzenia przeszłości i umożliwienia immer-
sji w niej i, po drugiej stronie, upamiętnienie przez brak ingerencji 
w teren, miejsce tak straszliwych wydarzeń. Proszę mnie źle nie zrozu-
mieć: na miejscu KL Plaszow nie ma powstać pawilon multimedialny 
nafaszerowany nowymi technologiami, ale jednak jakakolwiek forma 
świadomego upamiętniania rodzi kontrowersje społeczne w mieście. 

Dorzucę do tych rozważań jeszcze jeden element: niedawno obej-
rzałam film „Na Zachodzie bez zmian”, nową adaptację klasycznej 
powieści Ericha Marii Remarque’a, tym razem wyreżyserowaną przez 
Edwarda Bergera. Ta książka należy nie tylko do klasyki literatury, ale 
także jest jedną z moich najukochańszych książek, czytaną wielokrot-
nie. Wybrałam się więc do kina, żeby zapoznać się z tą wyczekiwaną 
przeze mnie ekranizacją i wyszłam z seansu absolutnie wstrząśnięta. 
Choć treść mnie nie zaskoczyła (mimo zmian), choć nie zaskoczył mnie 
głęboki przekaz pacyfistyczny, to poczułam dodatkowo, że chciałabym 
znaleźć się na tym polu bitwy, tej szczególnej wojny pozycyjnej, która 
zdominowała walki na zachodnich frontach I wojny światowej i zabrała 
życie milionów ludzi. 

Nie mogąc zasnąć po seansie kinowym, wyobrażałam sobie pola 
bitwy I wojny. Znalazłam piękne zdjęcia pokazujące miejsca walk. 

Co możemy pokazać w KL Plaszow i w innych takich miej-

scach, które noszą rany nie tak dosłowne, jak w miejscach 

bitew I wojny światowej czy innych obozach nazistowskich 

w Niemczech?
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Przyznam się, że nie umiałabym tego porównać z żadnym miej-
scem w Polsce. Grunwald? Psie Pole? Minęło zbyt wiele lat, a do 
tego jedna bitwa nie pozostawia takich śladów, jaki kilka lat walk 
w ramach wojny pozycyjnej. Podobne ślady w Polsce pozostawiły 
jedynie obozy koncentracyjne i obozy zagłady. Przypomniałam 
sobie liczne wizyty choćby w Auschwitz i Birkenau, gdzie bywałam 
z grupami obcokrajowców. Widziałam ludzi, którzy w szoku dopyty-
wali, czy to nie jest rekonstrukcja – baraki w Birkenau – nie mogąc 
uwierzyć, że są w prawdziwym miejscu pamięci, wehikule czasu, 
gdzie ledwo co działy się straszliwe, niewyobrażalne rzeczy. 

Co możemy pokazać w KL Plaszow i w innych 
takich miejscach, które noszą rany nie tak 
dosłowne, jak w miejscach bitew I wojny 
światowej czy innych obozach nazistowskich 
w Niemczech? Obawiam się, że niewiele. Oba-
wiam się, że nie jesteśmy w stanie dotknąć 
współczesnego człowieka samym tylko 
wyobrażeniem przeniesienia się w czasie, lecz 
trzeba dać mu jakieś narzędzia, które wywołają 
emocje. Te narzędzia powinny jednak być nieco 
ciekawiej skonstruowane i opisane niż na wspo-
mnianej stronie Nowego Muzeum, której treści, 
niestety, nie wychodzą poza banały („dotyka-
nie eksponatów i odnajdywanie wskazówek”). 
Jestem ciekawa, jak w KL Plaszow zostanie 
zaprezentowany pomnik dźwiękowy (odsłuch 
na indywidualnych słuchawkach). Jestem po 
prostu ciekawa, w którą stronę pójdzie w tym 
miejscu i w wielu innych wykorzystanie mul-

timediów w wystawiennictwie. Bo, umówmy się, świecące ekrany 
dotykowe to znakomita zabawa dla trzylatka, który po 10 minu-
tach na wystawie zaczyna się troszkę nudzić, ale jednak to nie jest 
wszystko, co multimedia mogą zaoferować zwiedzającym poszukują-
cym zapadających w pamięć doświadczeń. 

Obawiam się, że nie jeste-

śmy w stanie dotknąć 

współczesnego człowieka 

samym tylko wyobraże-

niem przeniesienia się 

w czasie, lecz trzeba dać 

mu jakieś narzędzia, które 

wywołają emocje. 

FELIETONYTECHNOKULTURA 85

https://plaszow.org/pomnik-dzwiekowy


http://sklep.argon-lampy.pl/?utm_source=iMagazine&utm_medium=Banner&utm_campaign=Imag_12


Przejście z głośników wbudowanych w telewizor na soundbar 
z subwooferem zawsze jest szokiem. Zestaw Bowers & Wilkins, czyli 
Formation Bar oraz Bass, został stworzony z myślą o postawieniu pod 
telewizorem. Nie wszystko jest tu jednak tak, jak można byłoby się 
tego spodziewać.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Bowers & Wilkins Formation Bar + Formation Bass – kino z ograniczeniami  |  Paweł HaćAudio

Bowers & Wilkins Formation 
Bar + Formation Bass 
– kino z ograniczeniami
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Produkty Bowers & Wilkins to sprzęt nie tylko dający świetną jakość 
brzmienia, ale i wyglądający doskonale. Seria Formation utrzymuje spójny 
design i oba urządzenia wykończono w bardzo podobny sposób. Na ich 
powierzchni dominuje motyw plastra miodu, pokryto je lekko połyskliwą, 
aksamitną w dotyku tkaniną. Nie zabrakło też aluminiowych wstawek, 
które podkreślają, do jakiego segmentu należy sprzęt. Oprócz tego mamy 
też sporo czarnego, bardzo solidnego plastiku, z którego zrobiono korpusy 
obudów. W Formation Bar na dole umieszczono gumowe stopki, ponadto 
w komplecie dostajemy też adapter do montażu tego prawie 15-kilo-
gramowego soundbara na ścianie. Na górze obudowy mamy natomiast 
przyciski regulacji głośności oraz parowania z systemem Formation. Bass 
to subwoofer i z tego też powodu powinien stać na ziemi. Tu również nie 
zabrakło szerokiej, stabilnej podstawy. To, co mnie dość mocno zaskoczyło, 
to bardzo ubogi zestaw portów obu urządzeń. W Formation Bar mamy 
jedynie Ethernet, Toslink i USB (jedynie do celów serwisowych), nie ma tak 
podstawowego gniazda, jak HDMI. Ogranicza to zarówno współpracę z TV, 
jak i pozwala zapomnieć o Dolby Atmos i podobnych standardach. Forma-
tion Bass ma jeszcze mniej gniazd, tu jest już tylko Ethernet i serwisowe 
USB. Głośnik może działać wyłącznie jako element systemu Formation, nie 
można połączyć go z innym sprzętem audio. Oprócz połączenia z siecią 
przewodowo każdy z głośnik ma też moduł Wi-Fi.
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Testowany zestaw należy do systemu multiroom Formation. Obsługiwany 
jest z aplikacji na smartfona, a jego konfiguracja jest niezwykle łatwa. O ile 
Bass po prostu wykrywamy i dodajemy do posiadanych urządzeń, to już 
przy ustawianiu Bar możemy skonfigurować pilot do telewizora tak, by 
jego sygnały sterowały głośnością soundbara. Pomimo przeprowadzenia 
konfiguracji kilkukrotnie, nie udało mi się niestety zmusić go do działa-
nia z pilotem do Samsunga MU7002T (czyli modelu z 2017 roku). Funkcja 
z założenia jest bardzo przydatna, eliminuje konieczność sięgania po apli-
kację czy podchodzenia do głośnika, by zmienić głośność, domyślam się, 
że mój TV jest wyjątkiem i inne są już mniej oporne. Szkoda jednak, że nie 
można dokupić specjalnego pilota. Zestaw Bar + Bass może być powiązany 
z dodatkowymi głośnikami satelitarnymi, ale tych nie testowałem. Nie 
odczułem jednak wielkiej potrzeby rozszerzania zestawu, bo brzmienie 
było już bardzo satysfakcjonujące, aczkolwiek w większym salonie praw-
dopodobnie satelity poprawiłyby znacznie efekt przestrzenności. Aplikacja 
Music daje jedynie podstawowe możliwości konfiguracji. W przypadku 
Bass da się jedynie zmienić poziom wzmocnienia dźwięku, w Bar mamy 
aż dwa suwaki, jeden do tonów wysokich i jeden do średnich. Szkoda, że 
soundbar nie otrzymał bardziej rozbudowanego korektora. Po sparowaniu 
z zewnętrznymi serwisami streamingowymi, takimi jak Tidal czy TuneIn 
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Radio, możemy przeglądać ich zawartość bezpośrednio z aplikacji. Ponadto 
Formation Bar i Bass są kompatybilne z AirPlay 2, Spotify Connect i Roon. 
Dodatkowo Bar ma wbudowany Bluetooth, obsługujące kodeki SBC, AAC 
oraz aptX HD – niczego tutaj nie brakuje.

Jak przystało na Bowers & Wilkins, jakość oferowanego dźwięku jest bar-
dzo wysoka, ale też charakterystyczna dla marki. Słuchałem zestawu przy 
neutralnie ustawionej korekcji dźwięku, odtwarzając muzykę w jakości 
bezstratnej przez AirPlay 2. Do oglądania filmów delikatnie podbijałem 
bas, by uzyskać bardziej kinowy efekt. Niskie tony są potężne, moc wzmac-
niacza Bass to 250 W, a dźwięk generowany jest przez dwa niskotonowe 
głośniki o średnicach 165 mm, umieszczone przeciwstawnie względem 
siebie. Dół jest bardzo różnorodny, gra odrobinę bardziej miękko, niż bym 
się spodziewał, ale nie odbywa się to kosztem kontroli. Ponadto pojawia 
się bardzo wcześnie, niewiele jest głośników, które grają jednocześnie nisko 
i cicho. Formation Bar może działać samodzielnie i nawet bez dopełnienia 
w postaci Bass brzmi dobrze, oferując pełne brzmienie w każdym zakresie 
częstotliwości. Ma trzy głośniki wysokotonowe (o średnicy 25 mm) i sześć 
średnio-niskotonowych (o średnicy 65 mm). W połączeniu z Bass daje czy-
sty i przestrzenny dźwięk, z dobrą separacją instrumentów i zwracającą 
na siebie uwagę górą. Wybrzmiewa mocno i bardziej szczegółowo, niż 
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przyzwyczaił mnie do tego Bowers & Wilkins. Na środku dzieje się bardzo 
dużo, zwłaszcza gitary i perkusja są wyeksponowane, wokal schodzi lekko 
na drugi plan. Można to oczywiście poprawić korektorem dźwięku. For-
mation Bar i Bass to również zestaw do oglądania filmów i tu sprawdza się 
znakomicie, na szczególną uwagę zasługuje to, że nawet przy niskiej gło-
śności nie tracimy detali.

Bowers & Wilkins Formation Bar + Bass to zestaw, który, paradoksalnie, 
sprawdza się przede wszystkim w odtwarzaniu muzyki, a współpraca z TV 
dorzucona została niejako przy okazji. Brakuje bowiem HDMI, a parowa-
nie posiadanego pilota z soundbarem nie zawsze działa. Zestaw nadrabia 
jakością brzmienia, które jak zwykle nie zawodzi. Formation Bar + Bass to 
uniwersalna para głośników, która zarówno z muzyką, jak i z filmami, radzi 
sobie dobrze, tyle tylko, że nie oferuje zbyt wielu funkcji, do których przy-
zwyczaiły nas soundbary.

Bowers & Wilkins  
Formation Bar + Formation 
Bass         

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

 Plusy:
• bardzo dobra jakość również przy 

niskiej głośności
• prosta konfiguracja
• kompatybilność z innymi urządze-

niami systemu Formation

 Minusy:
• problemy z połączeniem z pilotem 

TV
• brak HDMI

Cena: 9999 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Niektóre gatunki muzyczne nie wymagają od słuchacza wiele 
zastanowienia – mają dawać radość – tylko i aż. Projektując XG300, 
Sony podeszło podobnie do kwestii odtwarzania muzyki.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Sony XG300 – dużo więcej Sony  |  Paweł Hać

Sony XG300 
– dużo–więcej–Sony
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Nowy przenośny głośnik Sony został stwo-
rzony z myślą o używaniu na zewnątrz i to 
zarówno pod względem wytrzymałości, jak 
i parametrów. Jego wygląd tego jednak nie 
sugeruje, bo walec pokryty na niemal całej 
bocznej powierzchni sztywną, ale jednak 
tkaniną, budzi skojarzenia ze sprzętem 
stojącym pod dachem. Podstawy zrobione 
z solidnego plastiku skrywają membrany, 
które dodatkowo są podświetlane. Na górze 
tuby mamy wysuwany, szeroki, gumowy 
uchwyt, który ładnie chowa się i licuje 
z powierzchnią, gdy nie jest używany. 
Szkoda jednak, że strasznie przyciąga kurz 
i błyskawicznie się brudzi. Na spodzie znala-
zły się natomiast dwie podłużne podstawki, 
by ustawić głośnik na płaskiej powierzchni. 
Na górze mamy też dwa zestawy przyci-
sków, służących do włączania, parowania, 
sterowania funkcją Mega Bass, regulacji 
głośności oraz wznawiania i wstrzymy-
wania odtwarzania. Pokryto je gumą, ale 
mają wyraźny, dobrze wyczuwalny skok 
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i wypukłe symbole, co dodatkowo ułatwia ich używanie. Z tyłu znalazła się 
spora, gumowa klapka, skrywająca wszystkie porty urządzenia: gniazdo USB-C 
do ładowania akumulatora oraz USB-A, by podłączyć do zasilania urządzenie 
zewnętrzne. Ponadto znalazł się tu też port mini Jack 3,5 mm oraz przycisk do 
podstawowego sterowania podświetleniem i sprawdzania stanu baterii. Sony 
XG300 nie ma w komplecie żadnego etui, a szkoda, bo jego powierzchnia 
robi wrażenie łatwej w czyszczeniu. Owszem, urządzenie ma IP67, ale mimo 
wszystko wolałbym go choćby nie ubłocić.

Zestaw funkcji XG300 jest obszerny, ale większość z nich dotyczy nie tyle 
brzmienia, ile efektów dźwiękowych i świetlnych, jakie można na nim wywo-
łać. Do obsługi dostajemy dwie osobne aplikacje, czyli Music Center oraz 
Fiestable. Mają odpowiednio dość przestarzały i wręcz archaiczny interfejs, 
obie też są zupełnie ze sobą niespójne wizualnie. Music Center służy do 
obsługi wszystkich głównych funkcji urządzenia, zaczynając od zarządzania 
połączeniami (można stworzyć parę stereo z dwóch XG300 bądź zsynchro-
nizować nawet 100 głośników), zasilaniem (w tym wydłużeniem czasu prac, 
ograniczeniem ładowania do 90% czy konfiguracją komunikatów o poziomie 
baterii) i światłami. Kolorowe LED-y otaczające boczne membrany mogą migać 
w wielu trybach podczas odtwarzania, Sony przygotowało ich kilka, niestety 
bez możliwości tworzenia własnych. W drugiej aplikacji, czyli Fiestable, dzieje 
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się znacznie więcej. Służy ona do zabawy XG300, zarówno w zakresie oświetle-
nia, jak i jego brzmienia. Pozwala na przykład na żywo dodawać efekty dźwię-
kowe i modyfikować je za pomocą przesuwania kciuka po ekranie, umożliwia 
też ręczne wyzwalanie różnych efektów świetlnych, jest też funkcja karaoke. 
Szkoda jednak, że interfejs jest bardzo przestarzały i przycisk cofania nie 
zawsze działa (aż dziwne, że aplikacja w takim stanie wciąż jest w App Store).

Sony zadbało, by XG300 zabrany poza dom nie dopominał się za często 
o prąd. Bateria wystarcza na około 25 godzin pracy, można też szybko ją pod-
ładować (10 min na ładowarce pozwala na trochę ponad godzinę odsłuchu). 
Co więcej, głośnik ma wyjście USB-A, pozwalające podłączyć dowolne urzą-
dzenie do ładowania. Maksymalna moc wyjściowa tego złącza to 7,5 W, a więc 
niezbyt wiele, niemniej dzięki niemu nie grozi nam, że smartfon, z którego 
odtwarzamy muzykę, rozładuje się przed głośnikiem. XG300 do łączenia się 
ze źródłem dźwięku wykorzystuje mini Jack lub Bluetooth (z wykorzystaniem 
kodeków SBC, AAC lub LDAC). Bezprzewodowo może być połączony z dwoma 
źródłami jednocześnie, a na Androidzie oferuje dodatkowo wsparcie Fast Pair. 
Da się też przez niego prowadzić rozmowy telefoniczne i odbierać oraz rozłą-
czać je za pomocą przycisku na obudowie. Drobiazg, a przydatny.

XG300 brzmi dokładnie tak, jak wygląda i jest to jego wielką zaletą. Za 
generowanie dźwięku odpowiadają dwa głośniki niskotonowe oraz dwa 
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wysokotonowe, i to wyraźnie słychać. Niskie tony odgrywają tu ważną rolę, 
Sony dorzuciło też tryb Mega Bass, który z nazwy sugeruje bardzo mocne 
podbicie dołu, jednak faktycznie sprawia on, że brzmienie jest pełniejsze 
też na środku i zdecydowanie radzę z niego korzystać. Tak zresztą słucha-
łem XG300 przez większość czasu i do takiego brzmienia będę się odnosił 
dalej. Dół jest podbity, owszem, ale nie dudni, uderza raczej twardo. Taki 
dźwięk sprawdza się na otwartej przestrzeni. Środek jest wyraźny, ale cich-
szy i mocno skoncentrowany, co utrudnia analizę. Góra również została 
wyciszona, choć dzięki temu zabiegowi przy wysokiej głośności pozostaje 
pod kontrolą, oferuje jednak mało detali. XG300 to głośnik stworzony do 
naprawdę głośnego odtwarzania muzyki, nie zniekształca jej przesadnie nie-
zależnie od poziomu dźwięku.

Sony XG300 z całą pewnością nie jest ani najlepiej brzmiącym, ani też najbar-
dziej wszechstronnym głośnikiem Bluetooth, z jakiego korzystałem. Nie prze-
szkadza mu to być doskonałym w tym, do czego został stworzony. Gra głośno, 
przebijając się przez każdy hałas, dobrze radząc sobie z prawidłową repro-
dukcją brzmienia utworu. Nie oferuje co prawda zbyt wielu detali brzmienia, 
ale nie takie jest jego zadanie. Wbudowane diody to miły dodatek, wspierany 
głównie przez archaiczną, ale dającą sporo frajdy aplikację.

Sony XG300   

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

 Plusy:
• dobra jakość przy dużej głośności
• bardzo dobra bateria
• łatwy transport

 Minusy:
• przestarzała aplikacja Fiestable
• łatwo się brudzi

Cena:  około 1100 PLN
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Philips TV & Sound jest w gronie nielicznych producentów wykorzystujących 
innowacyjny i niezwykły system akustyczny przewodzenia kostnego. 
W ostatnim czasie oferta marki powiększyła się o kolejne słuchawki 
wykorzystujące tę technologię. Generalnie szukając słuchawek do 
aktywności fizycznej, warto w pierwszej kolejności skierować swój wzrok 
właśnie na produkty marki Philips. Spójrzcie na te trzy najnowsze modele.

Sportowe słuchawki po nowemu – Wyjątkowe Trio od Philips  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Sportowe słuchawki po nowemu 
– wyjątkowe trio od Philips
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Rynek słuchawek eksplodował. Wybór 
produktów jest naprawdę szeroki, ale wiele 
z modeli jest totalnie do siebie podob-
nych. Natomiast są też tacy producenci jak 
Philips, którzy pragną się wyróżnić i zaofe-
rować coś nietuzinkowego. Jedne firmy 
skupiają się na gamingu, inni specjalizują 
się w rozwiązaniach dla podcasterów czy 
profesjonalistów, a Philips oferuje oczywi-
ście audiofilskie słuchawki Fidelio, ale też 
bardzo szeroką gamę słuchawek dla aktyw-
nych. To ciekawe podejście, ponieważ wła-
śnie przy uprawianiu sportu potrzebujemy 
innych słuchawek niż podczas codziennej 
pracy na home office czy podróży pocią-
giem lub samolotem. Te słuchawki mają 
być trwałe, odporne na pot, oferować 
fajne, dynamiczne brzmienie, czystość 
odsłuchu podcastów, a także być rozsądne 
cenowo, abyśmy mogli właśnie dokupić 
je jako dodatkowe słuchawki do aktyw-
ności fizycznej czy też nie było nam ich 
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żal podczas tego intensywnego użytkowania. I tu właśnie wchodzi oferta 
Philips Go. W ostatnich tygodniach w sprzedaży pojawiły się dwa ciekawe 
modele, a wcześniej dostępny był już model TAA6606 – przyjrzeliśmy im 
się nieco bliżej.

Philips TAA6606 dla biegających w dynamicz-
nym otoczeniu
Philips TAA6606 to właśnie słuchawki wykorzystujące przewodzenie 
kostne. Taka konstrukcja zapewnia niesamowite wrażenia muzyczne, a jed-
nocześnie sprawia, że można swobodnie słyszeć dźwięki w tle, szczególnie 
w dynamicznym otoczeniu. Dzięki temu nadjeżdżający z tyłu rower czy 
samochód nas nie zaskoczy. Dodatkowo bezpieczeństwo podczas treningu 
zwiększają światełka LED zamontowane w słuchawkach, dzięki czemu 
jesteśmy bardziej widoczni, biegając przed świtem lub po zmroku. Model 
Philips TAA6606 zapewnia klasę wodoodporności na poziomie IP67, a jedno 
ładowanie starcza na aż 9 godzin odtwarzania. Unikalna konstrukcja prze-
kłada się też na atrakcyjny design oraz komfort noszenia za sprawą lek-
kiego pałąka na kark.
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Philips TAA7607 stworzone przy współpracy ze 
sportowcami
Słuchawki Philips TAAA7607 to kolejny model bezprzewodowych słucha-
wek z przewodzeniem kostnym, powstałych we współpracy z czołową 
międzynarodową drużyną kolarską i łyżwiarską Team Jumbo Visma, 
a cenne wskazówki sportowców wykorzystano na etapie projektowania 
nowego modelu. Philips A7607 to pierwszy otwarty model słuchawek 
w ofercie marki, który posiada wbudowany mikrofon wykorzystujący 
przewodnictwo kostne, dzięki czemu irytujące odgłosy wiatru i dźwięki 
z otoczenia są wyeliminowane podczas rozmów, zapewniając czysty 
odbiór w niemal każdych warunkach. Słuchawki są odporne na kurz 
i wodę (stopień ochrony IP66), na jednym ładowaniu działają przez 9 
godzin, a zaledwie 15-minutowe podładowanie poprzez odporny na wil-
goć port magnetyczny pozwala cieszyć się dodatkową godziną muzyki. 
Także tutaj znalazły się czerwone światełka LED zamontowane na pałąku, 
który mamy na karku. Ich cena jest nieco wyższa, ale mowa o sprzęcie, 
który będzie nam służył latami i oferował niesamowity komfort i przy-
jemność odsłuchu, a jednocześnie umożliwi bezpieczne korzystanie ze 
słuchawek w trakcie aktywności w terenie.
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Philips TAA7507 – przystępne, prawdziwie bez-
przewodowe słuchawki z ANC dla aktywnych
Inną świeżą propozycją są słuchawki TAA7507, które są sprzętem praw-
dziwie bezprzewodowym. Takie słuchawki świetnie się sprawdzają 
na siłowni i zawsze można mieć je w kieszeni. A7507 oferują 8 godzin 
odsłuchu przy wyłączonym ANC i 7 godzin przy włączonym ANC, a case 
dodaje dodatkowe 21 godzin odsłuchu dla ANC i aż 24 godziny przy wyłą-
czonym ANC, szybkie ładowanie pozwala dostarczyć dodatkową godzinę 
po raptem 15 minutach ładowania z wykorzystaniem portu ANC. Co 
istotne, także w tych słuchawkach wykorzystano przewodzenie kostne 
dla mikrofonu, aby zwiększyć czystość rozmów i zredukować hałas 
w otoczeniu. Zaawansowany system ANC Pro pozwala wybierać, czy 
chcemy całkowicie wyizolować się od dźwięków i zanurzyć w muzykę, 
czy też ma być to dźwięk ambientowy. Philips zapewnia, że inżyniero-
wie pracowali nad tym, aby słuchawki zaoferowały ponadprzeciętne 
doświadczenia z odtwarzania muzyki na siłowni i na zewnątrz nawet 
przy wietrznych warunkach. 
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Warto zmienić nasze podejście do słu-
chawek. Wspaniale jest mieć jedne 
ulubione słuchawki, ale niekoniecznie 
muszą to być jedyne słuchawki, które 
posiadamy. Tak jak w innych butach 
wychodzimy po biegać, a inne zakładamy 
do pracy. Tak też jest ze słuchawkami. 
Trudno jest dostarczyć uniwersalne 
doświadczenia dźwiękowe. Za to Philips 
ze swoimi słuchawkami udowadnia, że 
można odkryć na nowo radość z muzyki 
czy czystość podcastów w trakcie aktyw-
ności fizycznej na siłowni i w plenerze.

Tekst powstał we współpracy z marką Phi-
lips TV & Sound
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Słuchawki już dawno przestały być samymi przetwornikami. Obecnie 
to skomplikowane urządzenia z przeróżnymi systemami. A wszystko 
to mieści się w maleńkich obudowach. Nie inaczej jest w przypadku 
słuchawek Jabra Elite 7 Pro.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Jabra Elite 7 Pro – wygoda i jakość  |  Maciej Skrzypczak

Jabra Elite 7 Pro 
– wygoda i jakość
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Siódma już iteracja słuchawek od Jabry z „Pro” w nazwie to kolejne nowe 
technologie i udoskonalenia. Ale zacznijmy od początku…

W pudełku z tłoczeniami i srebrnymi elementami wykonanymi metodą 
hot-stampingu (zapewne dla nadania eksluzywnego wyglądu) znajdziemy 
standardowe wyposażenie, jakiego spodziewalibyśmy się po takim sprzę-
cie – kabelek do ładowania z USB-A do USB-C, wymienne gumki w dwóch 
rozmiarach (trzecia para zamontowana jest bezpośrednio na słuchawkach), 
słuchawki z etui, skróconą instrukcję obsługi oraz informacje gwarancyjne. 
To wszystko, choć tak naprawdę nic więcej nie jest potrzebne.

Etui, które służy także jako stacja ładowania słuchawek oraz ich power-
bank, jest grubości mniej więcej dwóch pudełek zapałek i jest nieco od 
nich dłuższe, obłe z dwóch końców. U góry widoczne jest wyłącznie logo 
Jabry, z przodu – gniazdo ładowania USB-C oraz dioda informująca o sta-
nie naładowania, a pod spodem napis Qi – etui można bowiem ładować 
bezprzewodowo właśnie tym standardem. Pudełko przed otwarciem 
zabezpiecza magnes. Ten trzyma także w miejscu obie słuchawki. Żeby nic 
się nie porysowało, środek jest wykonany z miłego w dotyku, gumowego 
tworzywa. W branży poligraficznej nazwałbym to efektem soft-touch 
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– w dotyku przypomina aksamit. Generalnie nie można mieć zastrzeżeń do 
jakości wykonania – widać, że każdy komponent wykonany został z solid-
nych materiałów, co powinno przełożyć się na dłuższą żywotność.

Jabra Elite 7 Pro występuje w trzech opcjach kolorystycznych – złoto-beżo-
wym, czarnym i tytanowo-czarnym. Słuchawki, które trafiły do mnie, są 
w tym ostatnim wariancie. Tytanowy kolor ładnie przełamuje czerń.

Etui, jak już wspominałem, służy także jako powerbank dla słuchawek. 
Razem z pojemnością ich baterii możemy uzyskać około 30 godzin uży-
wania bez potrzeby podłączania ich do prądu. Samo ładowanie od stanu 
wyczerpania do pełna zajmuje około dwóch i pół godziny, ale już 5-minu-
towe podładowanie da nam około godziny słuchania.

Choć słuchawki mogą działać bezpośrednio ze sparowanym urządzeniem, 
pełnię możliwości zapewni zainstalowanie aplikacji pomocniczej – Jabra 
Sound + (dostępnej dla systemu Android i iOS). Pomoże nam dopieścić 
korzystanie z Elite 7 Pro. Już na wstępie możemy utworzyć profil naszego 
słuchu i na podstawie kilku prostych testów dopasować słuchawki kon-
kretnie pod nas.
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Jabra Elite 7 Pro wyposażono w aktywną redukcję szumów (ANC). W aplika-
cji możemy zdecydować, jak mocno ten tryb ma być ustawiony. Mamy też 
do dyspozycji odwrotność ANC w sytuacji, gdy chcemy słyszeć otoczenie 
bez konieczności zdejmowania słuchawek. Tutaj nazywa się to HearThro-
ugh. Oba tryby można przełączać za pomocą przycisku znajdującego się 
na lewej słuchawce. Prawa również takowy ma, ale służy do innych czyn-
ności. Zresztą, każdy z dwóch przycisków można skonfigurować dla trzech 
sytuacji – słuchania muzyki, połączeń przychodzących oraz połączeń 
odebranych. Wywoływanie akcji nie jest skomplikowane. W gruncie rzeczy 
sprowadza się do pojedynczego, podwójnego lub potrójnego wciśnięcia 
któregoś z przycisków. Jest tylko jedna, niekonfigurowalna akcja – zmiana 
poziomu głosu. Jeśli dłużej przytrzymamy lewy przycisk, to zmniejszymy 
poziom głosu, analogicznie prawym przyciskiem go zwiększymy.

Duży nacisk w Elite 7 Pro, prócz oczywistego odbioru muzyki, położono 
na prowadzenie rozmów. Za pozytywne doświadczenia odpowiedzialna 
jest technologia MultiSensor Voice™ w połączeniu z czujnikiem Voice Pick 
Up (VPU). W tym modelu słuchawek firmy Jabra posłużono się dodatkowo 
technologią przewodnictwa kostnego. Efekt, muszę przyznać, jest świetny 
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– praktycznie nic nie jest w stanie zakłócić nam wtedy rozmowy – wiatr, 
uliczny hałas itp. Sami bardzo dobrze słyszymy rozmówcę i vice versa.

Równie dobre wrażenia daje słuchanie muzyki. Tutaj możemy dodatkowo 
wszystko dopieścić z pomocą zawartego we wspomnianej aplikacji equali-
zera. Dźwięki są wyraźne słyszalne, utwory soczyście wybrzmiewają. Jed-
nym słowem – super!

Obie technologie odpowiedzialne za nasz odbiór (lub brak) otoczenia 
również sprawdzają się świetnie. Po włączeniu ANC jesteśmy momental-
nie odcięci i możemy skupić się na przekazie ze słuchawek – utworach 
czy audycjach podcastowych. Z kolei HearTrough pozwala nam zacho-
wać świadomość otoczenia, a jednocześnie w miarę komfortowo nadal 
korzystać ze słuchawek.

Słuchawki Jabry bardzo fajnie leżą też w moim uchu i nie męczą go tak 
bardzo. Być może jest to zasługa kolejnej technologii – odpowietrznika 
nadmiernego ciśnienia. Duży wpływ na wygodę ma też waga słuchawek 
– każda z nich waży zaledwie 5,4 g.
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Oczywiście przez słuchawki możemy też 
wywołać naszego osobistego asystenta. 
Wspierane są Alexa, Google Assistant 
oraz Siri.

Widać, że Jabra ma wieloletnie doświad-
czenie na rynku słuchawek i dobrze je 
wykorzystuje. Elite 7 Pro jest tego nama-
calnym dowodem. To świetny produkt 
wykonany z wysokiej jakości materiałów, 
wyposażony w wiele pomocnych tech-
nologii, intuicyjny w obsłudze i wygodny. 
Czego chcieć więcej?

Ocena iMagazine     

Producent: jabra.pl 
Cena: ok. 700 PLN
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Od dwóch dni mam w swoich rękach najnowszego iPhone’a 14, 
w wersji nie-Plus, z 512 GB pamięci flash, w kolorze fioletowym 
i próbuję go jakoś sensownie sklasyfikować…

Fioletowy iPhone 14 
– pierwsze wrażenia

Sprzęt

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Fioletowy iPhone 14 – pierwsze wrażenia  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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iPhone 14 przeszedł bardzo subtelne zmiany względem modelu 13. Ma 
ciut lepszy główny aparat szerokokątny i nieznacznie lepszy aparat 
przedni. Dodano mu możliwość nagrywania tych wideo z syntezowaną 
głębią ostrości, przy czym wspierane teraz jest 4K i to pomimo, że 
w środku znajduje się ten sam układ, co w iPhone 13 Pro – Apple A15. 
Tak, iPhone 13 Pro potrafi tylko 1080p w tym trybie. 14-tka ma też Pho-
tonic Engine, którego nie mają 13-tki, które… przypominam… mają ten 
sam układ. Nie lubię, jak wygrywa marketing, ale 14-tka taka właśnie 
jest – sztuczny upgrade 13-tki, głównie software’owy. Ale może się mylę, 
szczególnie, że dzisiaj rzadko kiedy kto wymienia telefon rokrocznie? 
Notch/wycięcie również pozostało bez zmian wizualnych, a Dynamic 
Island zostało zarezerowane dla iPhone’a 14 Pro (Max).

Ciekawostka – iPhone 13 Pro może bez żadnych problemów edytować 
wideo z Trybu Cinematic, co też uczyniłem na dwóch powyższych przy-
kładach na Twitterze. Oryginały nagrałem w 4K i przy 25 fps.
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Nowy kolor – fiolet – jest bardzo subtelny i… kompletnie mi się nie 
podoba, ale to też nie „mój” odcień. Zależnie od światła, potrafi być mniej 
lub bardziej intensywny, a czasami wygląda wręcz jakby był srebrny.

Prawdopodobnie największym zaskoczeniem dla mnie jest niska waga 
14-tki. Nigdy nie miałem w rękach, a jeśli tak, to najwyżej przez krótki 
moment, modelu 12 lub 13 w  normalnym rozmiarze. Zawsze bardziej inte-
resował mnie Mini. Tak więc, przesiadka z 13 Pro na 14 jest szokująca w kwe-
stii wagi, pomimo, że na papierze różnica to równo 30 gramów (203 vs. 173 
g). Nie wątpię, że dotyk aluminiowych ramek, zamiast tych z polerowanej 
stali, ma podświadomy wpływ na taki stan rzeczy. Różnica w stosunku do 
12 Mini (133 g) jest oczywiście jeszcze większa.

Warunki: Sporo światła zastanaego w tle, ale niewiele za aparatem.
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Jak już wspominałem, to pierwszy raz 
w historii iPhone’a, gdzie nowy model 
„półflagowy” otrzymał dokładnie ten sam 
SoC, co model istniejący. Spodziewam się, 
że będzie to zniechęcało tych, którym robi 
to różnicę, do zakupu starej/starszej tech-
nologii, ale może ich to właśnie pchnie 
w kierunku iPhone’a 14 Pro z Apple A16. 
Jednocześnie nie oszukujmy się – A15 to 
nadal świetny SoC.

Więcej na temat iPhone 14 przeczytacie 
w następnym wydaniu iMagazine, a w mię-
dzyczasie zapraszam do zadawania pytań, 
najlepiej na Twitterze, oraz do obejrzenia 
unboxingu tego modelu.

Warunki: Słońce za oknem, światła zastane, 
iPhone 14 na srebrnym MacBooku Pro.

Warunki: Słońce   
świeci prosto na iPhone’a 14.
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iPhone’a z plusem miałem dwa razy. Pierwszy był 6 Plus, który 
wyróżniał się baterią i rozmiarem ekranu. Po ośmiu latach 
dostaliśmy 14 Plus, który robi dokładnie to samo.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

iPhone 14 Plus – pierwsze wrażenia  |  Paweł Hać

iPhone 14 Plus 
– pierwsze wrażenia
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Pomysł na większego iPhone’a nie jest nowy, niemniej od kilku lat trzeba 
było decydować się na model Pro, by móc korzystać z naprawdę dużego 
ekranu. Nie każdy potrzebował jednak lepszego aparatu, wyższej wydajno-
ści czy wykończenia z innych materiałów. To właśnie dla tych osób powstał 
14 Plus – telefon, który od modelu 14 różni się głównie (choć nie tylko) 
rozmiarem. Na pierwszy rzut oka można pomylić go zarówno z mniej-
szą wersją (bo nie licząc rozmiaru, wszystkie detale są identyczne), jak 
i z modelem Pro, zwłaszcza jeśli oba są w etui. Aluminiowa, matowa ramka 
bardzo mi się podoba, to miła odmiana od zbierającej odciski palców stali 
nierdzewnej z 13 Pro, którego używam na co dzień. Telefon jest też dzięki 
niej lekki, szczególnie w porównaniu do Pro o tej samej przekątnej ekranu. 
Waży 203 gramy, czyli dokładnie tyle, co 13 Pro i o 37 gramów mniej od 14 
Pro. To wyraźna różnica, potęgowana przez lepsze rozłożenie ciężaru.

Nowe iPhone’y to też nowe kolory. O ile paleta modeli Pro jest bardzo 
przewidywalna (oprócz standardowego już srebra, czerni i złota dostaliśmy 
intensywną purpurę), to „zwykłe” 14 są bardziej kolorowe. Mój egzemplarz 
jest fioletowy, choć w zależności od tego, jak pada na niego światło, robi 
wrażenie bardzo intensywnego lub wręcz odwrotnie, niemal białego. Lepiej 
na zdjęciach ujął go Wojtek w swoich pierwszych wrażeniach z używania 
iPhone’a 14. Oprócz niego do wyboru jest też czerń, księżycowa poświata 
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(czyli srebro wpadające w złoty), czerwień 
oraz wariant niebieski. Trudno wybrać mi 
faworyta, niemniej jeśli zależy nam na bar-
dziej wyróżniającym się kolorze, powinniśmy 
sięgnąć po 14 lub 14 Plus. Podobnie jest zresztą 
z Apple Watchem, który w wersji SE oferuje 
teraz więcej kolorów, niż w 8. generacji.

Niewątpliwym wyróżnikiem 14 Plus jest jego 
bateria. Przesiadłem się z rocznego 13 Pro, 
który służy mi za telefon prywatny i służ-
bowy, z dwoma kartami SIM. Przy moim 
użyciu, a więc rozmowie przez około godzinę 
dziennie, korzystaniu z hotspota, bezprzewo-
dowego CarPlay i profilu firmowego (który 
dodatkowo skraca nieznacznie czas pracy), 
bateria wystarczała mi na pełny dzień, czyli 
od 7 rano do północy. Było to jednak zawsze 
„na styk”, a w intensywniejsze dni rozładowy-
wała się wcześniej. Przy dokładnie takiej samej 
konfiguracji urządzenia, 14 Plus o północy ma 
jeszcze około 30-40% baterii. To ogromna róż-
nica, nie muszę sięgać nawet po tryb oszczę-
dzania energii (sugerowany przy poziomie 
20% ładunku). Dwa dni są zresztą osiągalne, 
w weekend, gdy korzystam głównie z aparatu, 
przeglądarki, Tweetbota i komunikatorów, 
po odłączeniu telefonu od prądu w sobotę 
rano, około 20 w niedzielę miał jeszcze kilka 
procent baterii. Czas ten dla każdego będzie 
inny, niemniej jestem pod dużym wrażeniem 
wydajności akumulatora.
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Wyświetlacz w 14 Plus jest naprawdę duży – ma 6,7 cala przekątnej, co przy 
proporcjach 19,5:9 daje nie tylko dużą powierzchnię, ale i sporą szerokość 
urządzenia. Nie jest to zdecydowanie telefon dla osób lubiących obsługi-
wać go jedną dłonią, niemniej dzięki rozsądnej wadze łatwiej utrzymać go 
w ręce niż wersję Pro. Ekran ma odświeżanie 60 Hz, co będzie odczuwalne 
dla osób przyzwyczajonych do ProMotion w iPadach czy iPhone’ach z serii 
Pro. Na co dzień jednak nie odczułem problemów z płynnością, a dzięki 
zastosowaniu SoC A15, a więc tego, który napędzał zeszłoroczne iPhone’y 
Pro, mamy tu solidny zapas mocy. Smartfony starzeją się coraz wolniej i na 
tym przykładzie wyraźnie to czuć – nie udało mi się znaleźć zastosowania, 
w którym 14 Plus miałby problemy z wydajnością.

Zastosowany układ aparatów sprawdza się na co dzień, choć brakuje mi 
trochę teleobiektywu. W 14 Plus mamy obiektyw szerokokątny oraz ultra-
szerokokątny, oba współpracujące z matrycami o rozdzielczości 12 MP. 
Wygląda to więc podobnie, co w ubiegłorocznym modelu 13. Znaczne 
zmiany zaszły natomiast w przedniej kamerze, bo teraz ma ona autofocus 
(choć przyznaję, nie odnotowałem, że w poprzednich modelach nie było 
tam tej funkcji). Tylny zestaw aparatów pozwala nagrywać wideo w trybie 
filmowym w 4K i 30 FPS (dla porównania, iPhone 13 radził sobie z 1080p i 30 
FPS), natomiast standardowo jest to już 4k i 60 FPS. Apple dodało też tryb 
akcji, czyli nagrywanie z wykorzystaniem zarówno cyfrowej, jak i optycznej 
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stabilizacji obrazu. Efekty są świetne, bo nagrania wychodzą bardzo płyn-
nie, niemniej trzeba pogodzić się z ograniczeniem rozdzielczości do 2,8k.

Oprócz dużych i widocznych na pierwszy rzut oka zmian, 14 Plus oferuje też 
kilka detali, które ułatwiają pracę. Wiele aplikacji, nie tylko systemowych, 
ma tryb poziomy z widokiem dwukolumnowym. Szczególnie dobrze spraw-
dza się w nim systemowy kalendarz w widoku miesiąca, gdzie po lewej 
widać wszystkie dni, a po prawej agendę wybranego z nich. Dotyczy to też 
aplikacji trzecich, jak choćby Outlooka. Tu z lewej mamy listę maili, a z pra-
wej ich podgląd. Nie ma wygodniejszej metody na szybkie przeglądanie 
skrzynki. Niestety, sam SpringBoard nie jest już wyświetlany w poziomie, co 
zmusza do obracania smartfona przy przechodzeniu między aplikacjami. 
O dziwo, w poziomie świetnie działa też FaceID, ani razu nie miałem pro-
blemu z odblokowaniem urządzenia. Mam też wrażenie, że w porównaniu 
do 13 Pro, głośniki „czternastki” są głośniejsze i mają mocniejsze niskie tony.

Przewiduję, że iPhone 14 Plus zdobędzie dużą popularność. Różnica w cenie 
pomiędzy nim a wersją 14 Pro Max jest duża, a wielu osobom zależy przede 
wszystkim na możliwie największym ekranie. To zresztą świetny telefon, 
z bardzo dobrą baterią i wydajnością, która dorównuje flagowcom. Szkoda 
tylko wersji Mini, którą Plus zastąpił. Od teraz 6,1-calowy ekran jest tym 
mniejszym, a to nie każdemu może pasować.

• 128 GB – 5899 PLN • 256 GB – 6599 PLN • 512 GB – 7899 PLN
iPhone 14 Plus dostępny jest w następujących pojemnościach:
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Technologia starzeje się coraz wolniej i nie inaczej jest w przypadku 
smartwatchów. Nowa, już ósma generacja Apple Watcha nie 
wprowadza rewolucji, niemniej posiadając starszy zegarek, warto wziąć 
kilka jego cech pod uwagę.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Apple Watch 8 – mały upgrade  |  Paweł Hać

Apple Watch 8 
– mały upgrade
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Od dwóch lat korzystam z Apple Watcha szóśtej generacji w wersji Nike. 
Większa, 44-milimetrowa wersja z modułem LTE zaspokajała moje wszyst-
kie wymagania odnośnie do zegarka (choć bateria zawsze mogłaby być 
lepsza). Gdy pojawiła się okazja przetestowania nowego modelu, zacząłem 
zastanawiać się, co właściwie mogę o nim napisać, skoro są to tak podobne 
urządzenia. Okazało się, że trochę się myliłem, a Apple Watch 8 zagościł 
na moim nadgarstku na dłużej. Oczywiste wydaje się to, że zdecydowanie 
warto przesiąść się na nowy Apple Watch z generacji 4., a może i 5., choćby 
z uwagi na większy, zawsze włączony ekran, większą liczbę czujników 
i wydajność. Okazuje się jednak, że również w przypadku przesiadki z dwu-
letniego modelu różnica będzie odczuwalna.

Nowy Apple Watch jest dostępny jedynie w wersji aluminiowej i ze stali 
nierdzewnej, w tym roku nie dostaniemy ani tytanu (ten zarezerwowany 
jest dla Ultra), ani ceramiki. Wybór kolorów również ogranicza się do Pół-
nocy (czyli czerni wpadającej we fiolet), Księżycowej Poświaty (srebrny 
wpadający w złoty), srebrnego (będący już standardowym srebrnym) 
i czerwonego (PRODUCT)RED w przypadku aluminiowej koperty i złota, 
srebra i mocnego grafitu w kopertach ze stali nierdzewnej. Szkoda, że 
zabrakło innych kolorów, jak choćby zieleni znanej z poprzedniej generacji. 
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Rozmiary kopert pozostają niezmienione: 
do wyboru jest 41 i 45 mm. Każdy z nich 
można też zamówić w wersji z modu-
łem LTE lub bez niego, tradycyjnie też 
w przypadku tego pierwszego modelu na 
koronce mamy cienki, czerwony pierścień. 
Od tego roku nie ma już do wyboru wer-
sji Nike, tarcze z tej wersji udostępniono 
na wszystkich modelach obsługujących 
watchOS 9. Paski Nike na szczęście zostały 
w ofercie.

Konstrukcja Apple Watcha jedynie sub-
telnie ewoluowała od jego pierwszej, 
wypuszczonej do sprzedaży w 2015 roku 
wersji. Generacja 7 i 8 są praktycznie nie 
do rozróżnienia, natomiast od wersji 6. 
coś już się widocznie zmieniło. Mamy inny 
otwór głośnika, ponadto ekran jest więk-
szy. Koperta urosła niezauważalnie, ale 
wyświetlacz ma 20% większą powierzch-
nię i jednocześnie cieńsze ramki, co rzuca 
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się w oczy szczególnie podczas korzystania z tarcz wypełniających całą 
powierzchnię kolorem. Ekran ten jest też delikatnie zakrzywiony na kra-
wędziach, choć to akurat nie rzutuje w żaden sposób na jego praktyczne 
zastosowania – ot, cały zegarek wydaje się dzięki niemu zgrabniejszy. Od 
7. generacji Apple udostępniło w Watchu nie tylko wpisywanie tekstu 
odręcznie, ale i na ekranowej, pełnej klawiaturze. Wolę co prawda dykto-
wać treść, ale podczas usypiania syna ta cicha metoda jest jedyną rozsądną 
(a przy okazji też całkiem szybką). Ekran w 8. generacji jest zauważalnie 
jaśniejszy niż w 6. O ile aktywowany wygląda podobnie, to always-on 
display świeci zdecydowanie mocniej, miałem początkowo wręcz wrażenie, 
że się nie wygasza. Nie ma to wpływu na czas pracy na baterii, oba zegarki 
kończą w moim przypadku dzień naładowane: Watch 6. generacji z około 
15–20% ładunku, natomiast 8. generacji – z około 30–40% ładunku. Popra-
wiono ładowanie i od 0 do 80% nowszy Watch ładuje się w około 45 minut. 
Na naładowanie do pełna potrzebuje już około 1:20 h, ale wciąż jest to 
szybciej niż generacja 6. – mój dwuletni (a więc trochę wysłużony) egzem-
plarz ma równe tempo ładowania i 80% osiąga bliżej godziny, pełną baterię 
natomiast po ok. 1:30 h.
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Dekielek obu modeli wygląda bardzo podobnie, układ czujników jest wła-
ściwie ten sam. Nowością w 8. generacji jest czujnik temperatury, który 
wykorzystywany jest jedynie podczas śledzenia cyklu miesiączkowego. 
Szkoda, że nie można po prostu zmierzyć temperatury lub śledzić jej 
odchyleń podczas snu, jednak skoro czujnik już tu jest, to być może jego 
zakres zastosowań zostanie rozszerzony w którejś z aktualizacji oprogra-
mowania. watchOS 9 wprowadza kilka nowości, dostępnych zarówno w 8. 
generacji, jak i w poprzednich wersjach. Pierwszą z nich jest tryb niskiego 
zużycia energii. Wyłącza on always-on display, wszelkie pomiary parame-
trów zdrowia i łączność komórkową oraz Wi-Fi. Zostają jedynie powiado-
mienia i śledzenie aktywności. Ponadto nowy system rozszerza możliwości 
śledzenia snu i teraz widoczne są jego fazy. O ile Watch 6. generacji nie 
dawał rady mierzyć mojego snu z uwagi na zbyt mocne zużycie baterii, to 
już 8. generacja realnie działała mi dobę, więc rano wrzucałem ją na łado-
warkę podczas prysznica i śniadania. W nowym zegarku wprowadzono 
wykrywanie wypadków i automatycznego wzywania służb ratunkowych 
oraz informowania kontaktów alarmowych. Jeśli nie mamy najnowszego 
iPhone’a, który również ma tę funkcję, to warto mieć ją właśnie w zegarku.

Przejście z wersji 6. na 8. obyło się bez problemów. Skonfigurowałem Watcha 
jako nowy zegarek, uznałem bowiem, że po dwóch latach przyda się trochę 
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porządków, chciałem na nowo przemyśleć i skonfigurować tarcze i inne usta-
wienia. Przeniesienie karty eSIM wymagało ode mnie aktywacji nowej usługi 
(korzystam z Orange) i anulowania poprzedniej, proces jest trudniejszy niż 
w przypadku iPhone’a, którym skanujemy po prostu kod QR. Tu wymagana 
jest konfiguracja w aplikacji Watch w iOS. Karty płatnicze wymagały jedynie 
podanie kodu CVV i aktywacji, ale telefon zapytał mnie o to sam. Dane prze-
niosły się na urządzenie błyskawicznie, cały proces konfiguracji trwał około 
pół godziny, wliczając w to instalację wszystkich aplikacji. Apple niewiele 
mówi o parametrach technicznych nowego Watcha, niemniej wygląda na to, 
że o ile ma on nowszy SiP niż poprzednik (czyli generację 8. tego układu), to 
procesor będący jego składową pozostał bez zmian. Nie widzę w tym na razie 
problemu, bo zegarek działa bardzo szybko i płynnie, ale za kilka lat może 
spowodować to wcześniejsze odcięcie od aktualizacji systemu. Kolejnym nie-
zmienionym parametrem pozostała pamięć ROM – nadal jest jej 32 GB.

Apple Watch 8. generacji to zegarek dla wszystkich, może z wyjątkiem posia-
daczy poprzedniej generacji. Nawet w porównaniu do dwa lata starszego 
modelu widoczne są już drobne różnice, które czynią nową wersję godną 
uwagi. Trochę szybsze ładowanie, zauważalnie większy i jaśniejszy wyświe-
tlacz, a także odświeżone kolory czynią go sensowną propozycją, zwłaszcza 
dla osób, które ostatni model kupiły trzy lata temu bądź wcześniej.

Apple                                 
Watch 8       

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

 Plusy:
• intuicyjny interfejs
• mnogość pomiarów i funkcji
• bardzo jasny always-on display

 Minusy:
• bateria wciąż jest przeciętna

Cena:  od 2399 PLN
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Gdy Fitbit gościł na moim nadgarstku ostatnim razem, firma miała 
w ofercie głównie opaski fitness, a jej smartwatche były raczej 
prostymi urządzeniami. Teraz mocno się to zmieniło, a topowy 
Fitbit Sense 2 pozwala śledzić aktywność i zdrowie w bardzo 
szerokim zakresie.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Fitbit Sense 2 – zdrowie na pierwszym miejscu  |  Paweł Hać

Fitbit Sense 2 
– zdrowie na pierwszym miejscu
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Nowy smartwatch Fitbit to bardzo zgrabne i niewielkie urządzenie. Alu-
miniowa, matowa i wodoszczelna obudowa ma zaokrąglone krawędzie 
i tylko jeden przycisk, przez co jest bardzo elegancka, a dzięki niewiel-
kiej grubości świetnie mieści się pod mankietem koszuli. Front pokrywa 
zaokrąglone szkło, a kwadratowy, zaokrąglony na rogach ekran ma bar-
dzo szeroką ramkę. Jest ku temu powód: umieszczono w niej czujniki 
pozwalające analizować stres. Dekielek jest przeszklony, znalazł się za 
nim zestaw sensorów optycznych. Gumowy pasek, z którym dostajemy 
urządzenie, jest świetnej jakości, ma miłą w dotyku powierzchnię, a na 
co dzień oferuje bardzo duży komfort. Ponadto ma solidne zapięcie, 
wystająca część paska chowa się do otworu w nim, więc o nic nią nie 
zahaczymy. W komplecie dostajemy też drugi pasek, który jest dłuż-
szy, a na stronie producenta możemy zamówić też jego inne warianty. 
Obsługiwane są wyłącznie specjalne paski, z uwagi na ich zatrzaskowe 
mocowanie. Fitbit Sense 2 dostępny jest w trzech kolorach, oprócz 

Interfejs Sense 2 wzorowany jest na innych systemach na 

smartwatche, ale to autorskie rozwiązanie z kilkoma unikal-

nymi elementami.
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testowanej przeze mnie wersji szarej dostępna jest też srebrna i złota. 
Trochę szkoda, że nie można kupić zegarka razem z wybranym paskiem, 
niemniej gumowy jest bardzo uniwersalny, bo sprawdzi się i podczas tre-
ningu i na co dzień.

Po naładowaniu i sparowaniu z aplikacją na smartfonie dostajemy 
dostęp do wszystkich funkcji zegarka. Interfejs Sense 2 wzorowany jest 
na innych systemach na smartwatche, ale to autorskie rozwiązanie 
z kilkoma unikalnymi elementami. Domyślna tarcza zegarka pokazuje 
godzinę, tętno, ocenę snu, czas skupienia oraz minuty aktywności. Nie-
stety, nie da się jej w żaden sposób dostosować, podmieniając kom-
plikacje czy zmieniając kolorystykę. Jedynie z aplikacji na telefonie 
możemy zainstalować inne, równie mało interaktywne cyferblaty. Ich 
wybór jest za to naprawdę szeroki. Dotknięcie dowolnego wyświetla-
nego elementu nie prowadzi bowiem do odpowiedniej aplikacji, trzeba 
tam się dostać przez menu lub z widżetów. To wielka szkoda, w smar-
twatchach cenię sobie możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb, 
tu jest to bardzo ograniczone. Z góry ekranu wysuwa się równie niekon-
figurowalne centrum sterowania, z dołu natomiast lista powiadomień. 
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Niestety, jakakolwiek interakcja z nimi nie jest możliwa. Przesuwając 
palcem w prawo i w lewo przenosimy się między widżetami, a wciskając 
przycisk, otwieramy menu aplikacji. Nie ma ich przesadnie dużo, ale to 
dobrze – znalezienie właściwej jest proste, nie dostajemy też żadnych 
zbędnych dodatków. Sense 2 to urządzenie nastawione na monitorowa-
nie zdrowia i to widać: nie ma tu choćby aplikacji kalendarza czy dyk-
tafonu. Da się doinstalować inne programy, przynajmniej teoretycznie. 
W praktyce jednak wszystko, co jest obecnie dostępne, znajduje się już 
w pamięci Sense 2, jest to więc otwarta furtka, niemniej za nią nie ma na 
razie czego szukać.

Inni producenci mogliby uczyć się od Google (będącego właścicielem 
Fitbit), jak powinna wyglądać aplikacja do obsługi urządzeń fitness. 
Interfejs składa się z widżetów krótko podsumowujących dany parametr 
zdrowia, a po dotknięciu pokazuje znacznie obszerniejsze informacje. 
Kolejne dotknięcie wyświetla jeszcze więcej danych, niemniej wszystko 
jest bardzo czytelne i przejrzyste. Opisy są niezmiernie ważne, bo Sense 
2 monitoruje dość nieoczywiste parametry, takie jak reakcja organizmu 
na stres czy metryki zdrowotne, takie jak częstość oddechów, zmien-
ność rytmu serca czy nasycenie krwi tlenem. Wiele analiz ukrytych 
jest za subskrypcją premium (6 miesięcy dostajemy przy zakupie Sense 
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2), co nieszczególnie mi się podoba. Subskrypcja kosztuje sporo, bo 
440 PLN rocznie (w opcji zakupu na rok z góry), a oferowane w zamian 
informacje i funkcje dostępne są w podobnych urządzeniach często 
bezpłatnie. Muszę jednak przyznać, że zwarty i czytelny sposób przed-
stawienia danych choć częściowo tłumaczy wysoką cenę – dostajemy 
usługę wysokiej jakości. Premium poszerza analizę snu i pozwala stwo-
rzyć jego profil, udostępnia też raporty odnośnie do samopoczucia 
i raportu gotowości do aktywności fizycznej. Otrzymujemy też dostęp 
do wyzwań związanych z aktywnością, nie są one może zbyt złożone, 
niemniej zawsze to dodatkowy motywator do ruchu. Jeśli z aplikacji 
korzystają znajomi, to możemy podglądać ich aktywność (a także sami 
publikować) w wydzielonej do tego sekcji. Mamy tu też funkcję grup, do 
których możemy dołączyć – nie ma w nich takiego ruchu jak choćby 
w Strava, ale nie sądzę, że to miejsce podzieli losy Google+. Podczas 
całego testowania Sense 2 korzystałem z Premium, bez niego wiele ana-
liz byłoby znacznie uproszczonych.

Wspominałem już, że ramki ekranu nie należą do najcieńszych i ma to 
uzasadnienie. Umieszczony w nich czujnik cEDA potrzebuje kontaktu ze 
skórą, by przeprowadzić analizę aktywności ektodermalnej, czyli tego, 
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co wydziela nasza skóra. Pomiar trwa dwie 
minuty i wymaga przykrycia dłonią wyświe-
tlacza. Po nim pytani jesteśmy też o swój 
aktualny nastrój. Ocena stresu wynika 
ponadto z niezależnie mierzonego snu oraz 
wysiłku, każdy z tych aspektów oceniany 
jest osobno, finalnie dając wynik punktowy. 
Interpretacja danych jest niezwykle prosta 
i bardzo mi się to podoba. Co więcej, war-
tości przedstawiane przez aplikację pokry-
wały się z moim samopoczuciem, co może 
świadczyć o skuteczności tej analizy. Równie 
dobrze wypada analiza snu, wyróżnia się 
opracowaniem miesięcznego profilu snu, 
uwzględniającego nasze nawyki. Ponadto 
każda noc ma opis poszczególnych faz, tu 
również dostępna jest ocena punktowa. 
Ponownie, Fitbit dobrze wiedział, kiedy się 
wysypiam i nie mylił się ani trochę w oce-
nie. Sekcja z metrykami zdrowotnymi też 
jest interesująca – pojawiają tu się trendy 
częstości oddechu czy temperatury skóry, 
mam wrażenie, że może to pomóc na przy-
kład we wczesnej diagnostyce chorób, choć 
Fitbit nie jest urządzeniem medycznym (ale 
może zmotywować do pójścia do lekarza). 
Sense 2 potrafi też wykonać EKG, i to bardzo 
sprawnie – badanie trwa 30 sekund, a jego 
wynik można wyeksportować do PDF. Urzą-
dzenie śledzi też inne parametry, takie jak 
liczba kroków, spalone kalorie czy treningi. 
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Wbudowany GPS działa dobrze i szybko łapie sygnał. Aplikacja trenin-
gów jest jednak bardzo prosta, nie da się edytować ekranów danych, 
a naraz można widzieć tylko jeden parametr. Owszem, zegarek poka-
zuje strefy tętna, automatycznie wstrzymuje i wznawia pomiar, a także 
pozwala ustawiać cele, niemniej można było znacznie bardziej rozbudo-
wać interfejs. Widać wyraźnie, że Fitbit stawia nie tyle na pomiar trenin-

gów, ile na monitorowanie codziennej aktywności i zdrowia.

Oprócz funkcji stricte zdrowotnych Sense 2 ma też kilka cech smartwat-
cha. Najważniejszą z nich jest Fitbit Pay, czyli usługa pozwalająca płacić 
nim zbliżeniowo. Jest obsługiwana przez polskie banki, bez trudu akty-
wowałem ją w mBanku. Działa bez zarzutu, nie wymaga oczywiście połą-
czenia ze smartfonem. Oprócz tego Sense 2 pokazuje prognozę pogody 
i powiadomienia ze smartfona, niemniej nie ma możliwości interakcji 
z nimi. Google planuje dodanie jeszcze kilku rozwiązań, w tym Google 
Maps oraz Wallet, ponadto system ma też umożliwić prowadzenie roz-
mów przez zegarek (urządzenie ma mikrofon). To jednak, jak na razie, 
planowane funkcje, których obecnie nie ma. Nie podoba mi się to podej-
ście – mam wrażenie, jakbym dostał niegotowy, wydany w pośpiechu 
produkt. Moje wrażenie potęguje też mało płynne działanie interfejsu 
oraz problemy z konfiguracją Aleksy – asystent od Amazon ma oficjalne 
wsparcie i dedykowaną aplikację, ale nie udało mi się jej aktywować. 
Fitbit Sense 2 świetnie radzi sobie za to z zarządzaniem energią – bate-
ria wystarcza na 6 dób używania, bez żadnych ograniczeń. W tym cza-
sie korzystałem ze wszystkich analiz (a więc włączone były wszystkie 
czujniki), zrobiłem też jeden 30-minutowy trening z GPS. Nie używałem 
jedynie always-on display, zegarek podświetlał się po podniesieniu 

Inni producenci mogliby uczyć się od Google (będącego 

właścicielem Fitbit), jak powinna wyglądać aplikacja do 

obsługi urządzeń fitness.
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nadgarstka. AOD prawdopodobnie 
skróciłoby znacznie czas pracy na bate-
rii, niemniej w Sense 2 nie jest on zbyt 
użyteczny, pokazuje wyjątkowo mało 
informacji (ponadto urządzenie dobrze 
reaguje na podniesienie ręki).

Fitbit Sense 2 nie da się porównać z więk-
szością smartwatchy. Wszyscy produ-
cenci stawiają teraz na zdrowie, ale to 
Fitbit oferuje najbardziej szczegółowe 
i przejrzyste analizy. Do tego ma dosko-
nałą aplikację, która rozsądnie dawkuje 
informacje i stopniowo wyświetla kolejne 
detale. Z całą pewnością znajdzie się 
lepszy sprzęt do pomiaru treningów czy 
zastępowania smartfona, jeśli jednak 
priorytetem jest zdrowie, to Sense 2 
będzie monitorował je całkowicie bezob-
sługowo, ale skutecznie.

Fitbit Sense 2  

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

 Plusy:
• bardzo przejrzyste analizy
• szczegółowa analiza stresu i snu

 Minusy:
• znikome opcje personalizacji
• wysoka cena subskrypcji

Cena: około 1500 PLN
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Huawei to marka nieszczególnie kojarzona z laptopami, ale biorąc 
pod uwagę testowane w naszej redakcji konstrukcje, warto przyjrzeć 
się tej sferze działalności chińskiego giganta. Po topowym ultrabooku, 
ocenianym przeze mnie w ubiegłym miesiącu, przez miesiąc 
katowałem znacznie tańszy model Huawei MateBook D16. Wnioski? To 
pracownik miesiąca.

Huawei MateBook D16 
– nie prosi o urlopDARIUSZ HAŁAS

@blob_tech

Huawei MateBook D16 – nie prosi o urlop  |  Dariusz Hałas
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Zacznę od konfiguracji, bo w świecie laptopów spoza Apple ich mnogość 
względem nazwy modelowej może przyprawić o zawrót głowy. Dlatego 
już na wstępie warto zdać sobie sprawę, z jakiego typu sprzętem mamy tu 
do czynienia. Egzemplarz, jaki otrzymałem do testów, to model MateBook 
D16 wyposażony w procesor Intel Core 12. generacji. Dokładniej biorąc, był 
to chip Intel Core i7 12700H, czyli Alder Lake z max. TDP na poziomie 45 
W, co oznacza, że mamy tu do czynienia z najwydajniejszą klasą (H-series) 
mobilnych układów Intela z rodziny Alder Lake. Układ wspomagany był 
przez zainstalowane w testowym egzemplarzu 16 GB pamięci RAM DDR4. 
Jest też wersja z 8 GB, ale z oczywistych względów odradzam zakup takiej 
konfiguracji w charakterze wymagającego urządzenia do pracy. System 
operacyjny (Windows 11 Home 64-bit, dodajmy: niezaśmiecony przez pro-
ducenta stosem zbędnych aplikacji, system jest prawie „czysty”, co się 
chwali), aplikacje i dane użytkownika przechowywane są w tym przypadku 
na nośniku SSD o pojemności 512 GB (NVMe PCIe), fabrycznie podzielonym 
na dwie widoczne dla użytkownika partycje (119 GB z systemem i 337 GB na 
dane, pozostała objętość to ukryte obszary zarezerwowane na awaryjne 
przywrócenie nastawów fabrycznych i reinstalację systemu). Mniejszego 
SSD zamówić się nie da, wariantu z 1 TB SSD Huawei w swoim oficjalnym 
sklepie również nie przewiduje.

SPRZĘT 133



Do pracy, nie do gier, ale…
Takie parametry maszyny i pojemność pamięci RAM oraz SSD do pracy 
w zupełności wystarczy. Do gier już niekoniecznie, ale sęk w tym, że do gra-
nia w tytuły klasy AAA (wymagające gry jak np. Cyberpunk 2077, Red Dead 
Redemption II, Metro Exodus, Horizon Zero Dawn, czy Shadow of The Tomb 
Raider) MateBook D16 się nie nadaje.

Brak kompetencji gamingowych to prosta konsekwencja braku spe-
cyficznego układu graficznego zdolnego do kreowania wymagających 
światów wirtualnych w dzisiejszych najbardziej wymagających pod tym 
względem tytułach. Za generowanie obrazu odpowiada w modelu Mate-
Book D16 zintegrowany z procesorem chip Intel Iris Xe Graphics. Już to 
decyduje o tym, że opisywany sprzęt to laptop przeznaczony przede 
wszystkim do pracy. Oczywiście nie jest tak, że nie mamy szans zagrania 
w cokolwiek. Faktyczna wydajność Intel Iris Xe w układach Alder Lake 
pozwala np. na rozrywkę w CS:GO, Wiedźmina 3 czy nawet w GTA V, choć 
raczej przy obniżonych detalach w rozdzielczości 720p (czyli jeszcze niż-
szej od nominalnej dla zastosowanej w opisywanym modelu matrycy). 
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Trzeba też mieć na uwadze, że mimo mocnego procesora producent 
zastosował tu nieszczególnie wydajny układ chłodzenia z pojedynczym 
wentylatorem, dłuższa sesja z wymagającym obliczeniowo tytułem może 
wywoływać niepożądany i obniżający wydajność throttling. W normalnej 
pracy biurowej takie zjawisko nie ma szans zaistnieć, bo zapas mocy obli-
czeniowej jest aż nadto wystarczający.

Jak testowałem? 
Wykonywanie syntetycznych pomiarów w celu wykazania, że model A jest 
o 3,23% szybszy od modelu B%, ale ma o 1,54% wolniejszy SSD itp. Te wyniki 
nie mają dziś większego sensu. Wiem, co piszę, zajmuję się technologiami 
od ćwierćwiecza i o ile w latach 90. XX wieku, kiedy większość kompute-
rów składaliśmy sami, miało to znaczenie, dziś bardziej istotne są walory 
użytkowe i to, jak dany sprzęt faktycznie spisuje się w codziennych zada-
niach. Dlatego przez miesiąc korzystałem wyłącznie z MateBooka D16 do 
wszystkich zadań, zarówno tych związanych z pracą, jak i rozrywką. Ułamki 
procenta wydajności nie mają znaczenia, liczy się to, czy dany sprzęt 
wywiąże się z konkretnych, stawianych mu przez codzienność wymagań. 
Nasz świat postrzegamy różnymi zmysłami, z których za najważniejszy 
uznajemy wzrok, zacznijmy zatem od wyświetlacza.
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Doskonale matowy ekran
Olbrzymią zaletą testowanego laptopa jest ekran. Nie chodzi o rozdziel-
czość, bo mamy tu tylko Full HD+ (1920 × 1200 pikseli). Jednak jego propor-
cje (16:10), rozmiary (16”) i przede wszystkim matowa powłoka zastosowanej 
tu matrycy LCD IPS przy wysokim, regulowanym poziomie podświetlenia 
pozwalają wygodnie pracować na tym sprzęcie nawet w pełnym słońcu. 
Tak nawiasem mówiąc, to zdanie powstało właśnie w tak niesprzyjają-
cych warunkach oświetleniowych. Z czytelnością ekranu nie miałem naj-
mniejszych problemów. Dla tych, którzy po pracy lubią na komputerze 
poświęcić chwilę na obejrzenie odcinka ulubionego serialu w serwisie 
streamingowym, mam o tyle dobrą wiadomość, że MateBook D16 obsłu-
guje przesyłane strumieniowo wideo z HDR, faktycznie poszerzony zakres 
dynamiki tonalnej zależy jednak od konkretnej usługi (np. w PrimeVideo za 
pośrednictwem przeglądarki nie zobaczyłem niestety żadnej różnicy bez 
względu na to, czy przełącznik HDR w ustawieniach systemu był aktywny, 
czy też nie). Pełnego wsparcia dla HDR wyświetlacz jednak nie ma. Szkoda 
też, że maksymalna częstotliwość odświeżania wbudowanego wyświetla-
cza to tylko 60 Hz. Cóż, wspomniałem już, że nie jest to sprzęt dla graczy.

Jeżeli zechcemy powiększyć przestrzeń roboczą, MateBook D16 daje 
nam taką możliwość na co najmniej kilka sposobów. Jeżeli inwestujemy 
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w ekosystem tej marki i posiadamy np. tablet Huawei MatePad 11, ekran 
tabletu może nam, po doinstalowaniu do systemu Windows bezpłatnej 
aplikacji Menedżer PC Huawei, posłużyć jako dodatkowy, bezprzewodowy 
ekran powiększający (lub klonujący) nam pulpit roboczy. Oprócz tego D16 
jest wyposażony w gniazda USB-C oraz HDMI, co z kolei pozwala podłączyć 
do niego zewnętrzne wyświetlacze dopasowane odpowiednio do każdego 
z tych złącz.

Nad ekranem umieszczono też obiektyw wbudowanej kamery Full HD 
(1080p), której jakość wystarczy do wideorozmów, ale jeżeli planujecie 
prowadzenie vloga, lepiej zainwestować w sprzęt lepszej jakości. Ponadto 
kamerka nie ma sensora głębi ani IR, więc z uwierzytelniania za pośred-
nictwem Windows Hello w tym przypadku nici. Pozostaje jednak dobrze 
działający skaner linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania nad 
klawiaturą. Działa dobrze – ani razu mnie nie zawiódł. 

Co jeszcze można podłączyć?
MateBook D16 oprócz wspomnianego gniazda HDMI 2.0, wyposażono w dwa 
gniazda USB-C (standard 3.2), w dwa gniazdka USB-A (jedno zgodne z USB 
3.2, drugie – USB 2.0), oprócz tego mamy jeszcze klasyczny mini Jack ste-
reo 3,5 mm do podłączenia np. słuchawek. I tyle. Gniazd Ethernet brak, ale 
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ponieważ to Alder Lake, na pokładzie mamy i Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. O wbu-
dowanych w laptop głośnika powiem jedynie, że są. Do prowadzenia rozmów 
i wideokonferencji (mikrofon z tłumieniem pogłosów i sprzężeń) wystarczają 
aż nadto, muzykę… cóż, polecam raczej odsłuch na dobrych, podłączonych 
do wspomnianego gniazda mini Jack słuchawkach. Ewentualnie bezprzewo-
dowy dźwięk via Bluetooth, który przez laptop jest oczywiście obsługiwany.

Mocny punkt: klawiatura
MateBook D16 ma pełnowymiarową klawiaturę wyspową z wydzielonym 
blokiem numerycznym. W przypadku gabarytów 16-calowego laptopa 
(jego wymiary to 356,7 × 248,7 × 18,4 mm) oznaczało to pewne kompro-
misy i klawisze bloku numerycznego są nieco pomniejszone, ale sama jego 
obecność jest dla mnie ułatwieniem, otóż czasem muszę używać znaków 
specjalnych wywoływanych kombinacją lewy ALT + kod znaku. Obecność 
tego bloku docenią też użytkownicy Excel czy programów księgowych. 

Klawiatura jest dość sprężysta, ma niezbyt duży, ale wyraźnie wyczuwalny 
skok klawisza, nie ma tu gumowatości budzącej wątpliwość, czy faktycz-
nie wcisnęliśmy dany klawisz. Klawiatura ma oczywiście podświetlenie 
o regulowanych dwóch stopniach jasności. Przydatne podczas nocnej sesji 
z tekstami. Czasami jednak po napisaniu akapitu musiałem się zastanowić 
co dalej, a wówczas po 15 sekundach podświetlenie klawiatury się wyłącza 
i nie da się tak go ustawić, by działało stale (trzeba je wzbudzić dotknięciem 
jakiegokolwiek klawisza). Szkoda, o ile rozumiem, że to funkcja oszczędza-
jąca energię, to fajnie byłoby móc ją wyłączyć, gdy korzystam z laptopa 
podłączonego do zewnętrznego źródła energii (via fabryczny zasilacz USB-C 

Olbrzymią zaletą testowanego laptopa jest ekran. Nie chodzi 

o rozdzielczość, bo mamy tu tylko Full HD+ (1920 × 1200 pikseli). 

Jednak jego proporcje (16:10), rozmiary (16”) i przede wszystkim 

matowa powłoka zastosowanej tu matrycy LCD IPS przy wyso-

kim, regulowanym poziomie podświetlenia pozwalają wygod-

nie pracować na tym sprzęcie nawet w pełnym słońcu. 
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o mocy do 65 W). Muszę jednak dodać, że w testowanym egzemplarzu 
miałem brytyjski układ klawiszy (np. znak funta w miejscu, gdzie w najpo-
pularniejszym układzie mamy hasztag, albo górny cudzysłów w miejscu, 
gdzie w amerykańskim układzie mamy znak @). Dla piszących bezwzrokowo 
(jak autor tych słów) to żaden problem, ale jeżeli spoglądacie na klawia-
turę, wyjdą pewne niezgodności. Dodam tylko, że producent zadbał, by na 
klawiaturze znalazły się przyciski funkcyjne wyłączające kamerę i mikro-
fon, łatwo możemy sterować też podświetleniem klawiatury, głośnością, 
jasnością ekranu, nie zabrakło też umieszczonego pomiędzy klawiszami F6 
i F7 przycisku aktywującego obsługę głosową w systemie Windows. Duży 
touchpad umieszczony pod klawiaturą jest precyzyjny i czuły, na szczęście 
mimo jego sporych rozmiarów nie trzeba wyłączać go podczas pisania 
(w niektórych laptopach muszę to robić, by nie wywoływać przypadkowych 
ruchów kursora dłońmi w trakcie pisania). Przycisków w touchpadzie nie 
ma, ale cała jego powierzchnia jest klikalna, w zależności od miejsca kliknię-
cia wywołujemy funkcje lewego bądź prawego przycisku myszy. Działa to 
intuicyjnie. Jeżeli lubicie gesty, to również można je wykonywać, do wyboru 
jest szeroki zakres funkcji, które możemy przypisać gestom na touchpadzie 
(m.in. minimalizacja okien, podgląd wszystkich aplikacji i wiele więcej).

Praca w podróży
Huawei MateBook D16 to pracownik miesiąca, ale dodajmy, raczej biu-
rowy fachowiec niż ekspert od pracy terenowej. Z jednej strony lekkość tej 
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konstrukcji zaskakuje jak na gabaryt (wszak mamy do czynienia z laptopem 
16”), bo urządzenie waży ok. 1,7 kg. Jego przenoszenie z miejsca na miejsce nie 
jest najmniejszym problemem. Problemem może być co najwyżej rozmiar 
damskiej torebki, w przypadku użytkowniczek tego sprzętu. Niemniej dla 
mnie, przenoszącego się z miejsca na miejsce z wykorzystaniem plecaka, D16 
pasował idealnie, jeżeli chodzi o trwałość obudowy, solidność wykonania 
czy masę. A jak z baterią? Cóż, cudów nie ma, urządzenie jest wyposażone 
w ogniwa litowo-polimerowe o pojemności 60 Wh, co zdaniem producenta 
powinno wystarczyć na dziewięć godzin użytkowania sprzętu bez ładowa-
nia. Niestety, to mało realne, korzystałem głównie z trybu zrównoważonego 
(oszczędniejszy niż tryb wydajnościowy, wywoływany skrótem Fn + P) i przy 
stale włączonym Wi-Fi, bezprzewodowej myszce, stale uruchomionych prze-
glądarkach z wieloma kartami, edytorze tekstu, programie pocztowym, biu-
rowych utensyliach, możecie liczyć na sześć godzin. W trasie to wystarczy.

Ile kosztuje ten sprzęt? Bazowa konfiguracja Huawei MateBook D16 z Intel 
Core i5-12450H, 8 GB RAM i 512 GB wyceniana jest na 3599 zł. Testowany 
egzemplarz dysponował znacznie mocniejszymi komponentami (i7-12700H 
+ 16 GB RAM i 512GB SSD), co podnosi jego cenę do 5699 zł. Drogo? Wciąż 
taniej od najtańszego MacBooka Air.

Huawei                                          
MateBook D16       

• Design: 4,5/6
• Wydajność: 4,5/6
• Komfort: 5/6
• Opłacalność: 4/6
• Zastosowanie w grach: 3/6

 Plusy:
• Lekka i trwała konstrukcja o dobrej sztywności
• Pełnowymiarowa, dobrej jakości klawiatura
• Odporny na odblaski ekran IPS

 Minusy:
• Brak stałego podświetlenia klawiszy
• Mało wydajny układ chłodzenia
• Mylący układ przycisków
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Coraz trudniej znaleźć tablet, który czymś by się wyróżniał. Wszystkie 
urządzenia są obecnie bardzo podobne do siebie, dlatego TCL 
NXTPAPER 10s wzbudził moje zainteresowanie. O ile specyfikacja nie 
zaskakuje, to jego wyświetlacz jest jedyny w swoim rodzaju.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

TCL NXTPAPER 10s – tablet, który został czytnikiem  |  Paweł Hać

TCL NXTPAPER 10s 
– tablet, który został czytnikiem
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NXTPAPER 10s to spory, ale bardzo lekki tablet. Przy przekątnej ekranu 
10,1 cala i standardowych proporcjach 16:9 waży jedynie 490 gramów, co 
szczególnie czuć podczas długiej konsumpcji mediów. Obudowa jest prosta 
i nie ma żadnych przykuwających uwagę elementów. Zrobiono ją z dobrej 
jakości plastiku i solidnie spasowano. Tylny panel ma delikatną domieszkę 
błyszczących drobinek, ale efekt jest bardzo subtelny. Na dłuższej krawędzi 
umieszczono z jednej strony przyciski regulacji głośności i gniazdo microSD, 
po drugiej mamy natomiast pięciopinowe złącze do klawiatury lub tabletu 
graficznego (żadnego z tych akcesoriów jednak nie miałem okazji przete-
stować). Na krótszych bokach umieszczono głośniki stereo (po dwa na bok), 
dodatkowo na jednej z tych krawędzi znalazł się zarówno przycisk blokady, 
jak i port USB-C (co jest o tyle nietypowe, że zazwyczaj te dwa elementy 
są po przeciwległych stronach). Z tylnego panelu wystaje niewielka wyspa 
z pojedynczym obiektywem i diodą. Równie dobrze mogłoby prawdopo-
dobnie wystawać tylko pojedyncze oczko, ale dzięki temu zabiegowi aparat 
wygląda zgrabniej i bardziej przystaje do współczesnych standardów. Drugi 
aparat umieszczono natomiast na środku dłuższej ramki ekranu, co wyraź-
nie wskazuje preferowaną przez producenta orientację urządzenia podczas 
pracy. Niestety, znalazł się tu też czujnik światła, który regularnie zasłaniałem 
dłonią, przyciemniając ekran.

SPRZĘT 142



Elementem natychmiast rzucającym się w oczy jest wyświetlacz. Począt-
kowo myślałem, że na ekranie mam jeszcze folię, jednak tak nie jest 
– NXTPAPER 10s ma matowy ekran, co czyni go unikalnym. Jest zupełnie 
inny w dotyku niż gładkie wyświetlacze. Korzystanie z dołączonego do 
urządzenia pasywnego rysika przypomina pisanie po kartce, przynajmniej 
pod względem ślizgu tego akcesorium (ogólnie rysik jest jednak kiepski). 
Wyświetlacz zauważalnie mniej się też brudzi, bo choć zostają na nim ślady, 
to nie są tak wyraźne, jak te na błyszczącym szkle. Niestety, mimo rozdziel-
czości 1920 × 1200 pikseli, wydaje się mniej ostry właśnie przez zmatowienie 
ekranu. Do tego akurat łatwo przywyknąć, natomiast razi słabe nasycenie 
kolorów. Podczas korzystania długo tylko z NXTPAPER 10s mi ono nie prze-
szkadzało, ale w porównaniu nawet ze smartfonem z niższej półki wypada 
już przeciętnie. W tym momencie warto określić, do czego chcemy wyko-
rzystać tablet. Ekran NXTPAPER 10s czyni go świetnym narzędziem do czy-
tania i przeglądania internetu. Nie jest to e-ink, niemniej czytniki e-booków 
są bardzo mało multimedialne, a tym samym słabo radzą sobie z mediami 
innymi niż książki. TCL dodało do systemu kilka rozwiązań, które ułatwiają 
pochłanianie tekstu. Tryb czytania przełącza paletę barw całego systemu na 

NXTPAPER 10s ma matowy ekran, co czyni go unikalnym.
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monochromatyczną. W ten sposób możemy wygodniej czytać treść w prze-
glądarce. Da się też wywoływać ten tryb automatycznie dla wybranych 
aplikacji i ograniczyć w nim przychodzenie powiadomień. Ta prosta automa-
tyzacja czyni go bardzo przydatnym. Tryb ochrony oczu to natomiast dobrze 
znany z innych systemów ogranicznik światła niebieskiego, ocieplający 
w określonym harmonogramie temperaturę wyświetlanych barw. Do tego 
mamy też widżet, który pozwala sterować tymi trybami. Jeśli miałbym okre-
ślić, do czego został stworzony NXTPAPER 10s, to właśnie do czytania – nie 
dość, że jego ekran naprawdę robi różnicę, to dzięki niskiej wadze i szerokiej 
ramce ekranu bardzo dobrze leży w dłoni.

Dużo słabszą stroną tabletu jest robienie notatek i obsługa dołączonego 
rysika. Jak już wspominałem, ten jest pasywny i niestety urządzenie nie 

radzi sobie z nadążaniem za nim, gdy piszemy. Nie 
potrafiłem zupełnie robić nim ręcznych notatek, co 
więcej, był też bardzo mało precyzyjny w jakichkol-
wiek innych zadaniach. Winnym okazał się dotyka-
jący ekranu nadgarstek. Gdy wyświetlacza dotyka 
sam rysik, jest rozpoznawany poprawnie i w miarę 
precyzyjnie. Wystarczy jednak trzymać na wyświetla-
czu dłoń, by zaczęły się problemy. Nie umiem pisać 
z nadgarstkiem w powietrzu i podejrzewam, że nie 
jestem jedyny. Tablet ma systemową aplikację nota-
tek, ale ta nie ma zbyt wielu opcji przeznaczonych 

dla rysika, przydatniejsza jest aplikacja Bamboo Paper, również preinstalo-
wana na urządzeniu. Stworzono ją do tworzenia notatek odręcznych, ale 
w przypadku NXTPAPER 10s jej przydatność jest mocno ograniczona.

NXTPAPER 10s nie należy do demonów prędkości, na pewno nie sprawdzi 
się w grach, ale już do przeglądania internetu czy dokumentów jest w sam 
raz. Ma 4 GB pamięci RAM i ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT8768, 
dodatkowo wyposażono go w 64 GB pamięci ROM. To może niezbyt dużo, 
ale da się ją rozszerzyć o 256 GB kartą microSD. Urządzenie ma niezłą 
baterię, która wystarcza na około 8 godzin pracy, ładuje się jednak wolno. 
W zestawie z tabletem dostajemy ładowarkę o mocy 18 W, potrzebuje ona 
około 4,5 godziny, by naładować go od zera do pełna – to naprawdę długo. 
NXTPAPER 10s ma też dwa aparaty – przedni z matrycą o rozdzielczości 

TCL dodało do systemu 

kilka rozwiązań, które uła-

twiają pochłanianie tekstu.
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5 MP, tylny – z 8 MP, a także z autofokusem. Ich jakość jest niezła, ale wąt-
pię, by ktoś stosował ich do czegoś więcej niż rozmowy wideo. Cztery gło-
śniki tabletu dają efekt dźwięku stereo, ale ich brzmienie jest wyjątkowo 
płaskie. Owszem, są głośne, jednak do oglądania filmu zdecydowanie 
lepiej założyć już słuchawki.

Mimo zajmowania niższej półki TCL NXTPAPER 10s jest całkiem interesują-
cym i wyróżniającym się tabletem. Wszystko dzięki wyświetlaczowi, który 
nie tylko jest matowy, ale i realnie zmniejsza zmęczenie wzroku, zwłaszcza 
w połączeniu z oprogramowaniem. Zupełnie nietrafiony okazał się nato-
miast rysik, który nie jest prawidłowo rozpoznawany przez urządzenie, 
gdy tylko ekranu dotyka też dłoń. Wydajność nie jest może zbyt duża, ale 
wystarczająca, by komfortowo przeglądać sieć i czytać.

TCL  NXTPAPER 10s  

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

 Plusy:
• matowy, niemęczący oczu ekran
• bardzo lekki
• dobra bateria

 Minusy:
• kiepskie działanie rysika
• niska moc obliczeniowa
• bardzo przeciętne głośniki

Cena: około 950 PLN
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Firmy Logitech nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tworzy jedne 
z najlepszych akcesoriów dla szerokiej gamy użytkowników – od tych 
biurowych, przez graczy, skończywszy na miłośnikach nadgryzionego 
jabłka. Dla tych ostatnich pojawiły się niedawno kolejne nowości 
– mysz MX Master 3S oraz klawiatura MX Mechanical Mini. Obie 
oznaczone jako „for Mac”. Obie trafiły w moje ręce.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Nowości od Logitech dla Mac  |  Maciej Skrzypczak

Nowości od Logitech 
dla Mac
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Ergonomia i precyzja, czyli Logitech MX Master 
3S for Mac
Być może dla niektórych z Was będzie to zaskakujące, ale od wielu lat 
korzystam w pracy z Magic Mouse pierwszej generacji. Uwielbiam ją mię-
dzy innymi za gesty i za wygodę (a i owszem!). W domu korzystam z kolei 
ze SteelSeries Rival 650 Wireless i również jestem z niej zadowolony.

W przypadku myszy z serii MX Master jak do tej pory słyszałem same 
superlatywy. Dlatego nie zawahałem się skorzystać z okazji, aby samemu 
sprawdzić, czy rzeczywiście jest aż tak dobrze.

Główna różnica między wersją 3 a nowszą 3S to rozdzielczość, z jaką mysz 
pracuje – 4000 DPI dla tej pierwszej i 8000 DPI dla drugiej. Wersja dla Mac 
dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych – Space Gray oraz 
jasnoszarym. Ta druga trafiła właśnie do mnie. 

W pudełku, oprócz samej myszy, znajdziemy kabel ładujący USB-C do USB-
C, krótką instrukcję i to wszystko. Nie mamy żadnego dodatkowego odbior-
nika, bowiem MX Master 3S wspiera technologię Bluetooth Low Energy. Jeśli 
jednak korzystacie z urządzenia, które nie jest wyposażone w Bluetooth, to 
mysz zadziała z dokupowanym osobno odbiornikiem USB Logi Bolt.

SPRZĘT 147



Choć mysz tuż po sparowaniu będzie działać od razu, dobrze jest zainsta-
lować także aplikację pomocniczą – Logi Options+. Dzięki niej skonfiguru-
jemy niemal wszystkie aspekty dotyczące myszy, jak przypisania klawiszy, 
czułość, czy też całe profile działania w zależności od aplikacji, z której 
aktualnie korzystamy.

Przyjrzyjmy się samej myszy. Jej profil jest dość wysoki. W porównaniu do 
Magic Mouse to jak pagórek i góra. Różnica wysokości jest tak duża, że jak 
na razie niemal codziennie w pracy przy przenoszeniu prawej ręki znad 
klawiatury na mysz ciągle uderzam ją w bok. Pamięć mięśniowa robi swoje.

Konstrukcja MX Master 3S nie jest prosta. Lewa strona opada łagodnie ku 
wypłaszczeniu, na którym możemy oprzeć nasz kciuk. Tu wychodzi pewien 
mankament – jeśli jesteście leworęczni, to niestety ten model nie będzie 
raczej dla Was… Na razie Logitech nie przewidział opcji dla takich użytkow-
ników. Jednak dla osób praworęcznych MX Master 3S będzie bardzo, bardzo 
wygodna. Profil jest stworzony tak, by dłoń naturalnie spoczęła na myszy. 
Dzięki temu praktycznie nie czuć zmęczenia.

Równie dobrze przemyślano rozmieszczenie przycisków. Nie trzeba nienatu-
ralnie zginać palców, by do nich dotrzeć. Wszystko jest pod ręką, to znaczy 
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– pod palcem. Mysz od Logitech ma 5 przycisków i jedną rolkę, które można 
dowolnie skonfigurować. Co do tej ostatniej – to nie chodzi o zwykłą rolkę 
między lewym i prawym przyciskiem, ale boczną, która pozwala na prze-
wijanie w poziomie. Lub inną czynność, którą ustalimy. Na razie ciągle jesz-
cze przyzwyczajam się do takiego przewijania. Standardową rolkę można 
wcisnąć – to właśnie jeden z przycisków, o których napisałem przed chwilą. 
Nad nią mamy kolejny, tak samo na lewej ściance. Ostatni przycisk nie jest 
aż tak oczywisty, choć w odpowiednim miejscu znajduje się wypustka – na 
wspomnianym wypłaszczeniu, na którym spoczywa nasz kciuk. Ten przycisk 
jako jedyny ma dodatkową możliwość, domyślnie włączoną. Służy do wyko-
nywania gestów. Jak? Po prostu po jego wciśnięciu możemy przesunąć mysz 
w któryś z czterech kierunków, aby wykonać jakąś akcję – włączyć Mission 
Control, przełączyć się między pulpitami itp. W aplikacji znajdziemy kilka 
gotowych schematów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy stworzyli 
własne akcje. Naprawdę, możliwości są wręcz nieograniczone.

Chciałbym też chwilę poświęcić „zwykłej” rolce. Normalnie działa ona sko-
kowo. Ale dzięki włączeniu funkcji SmartShift, jeśli tylko zakręcimy kółkiem 
szybciej, to z trybu skokowego przejdzie w płynny. W ten sposób możemy 
bardzo szybko przewinąć dany ekran. Nie wiem jednak czemu, ale czasem 
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system nie wyłapywał od razu chęci przewijania tylko dopiero po krótkiej 
chwili. Zdarza się to rzadko, ale się zdarza.

Jeśli chodzi o baterię, to (nie)stety nie udało mi się jeszcze jej rozładować. 
A korzystam z niej codziennie po kilka godzin. Na razie mam jeszcze 25%. 
Logitech zapewnia, że przy normalnym używaniu (nie określono jednak, co 
to oznacza) bateria ma starczyć na 70 dni używania. Do tego, jeśli jesteście 
w sytuacji podbramkowej, to wystarczy krótki kontakt z ładowarką, by 
zapewnić sporo dodatkowego czasu. Według strony producenta 1 minuta 
ma dać nam 3 godziny pracy. Z kolei na pudełku widnieje również informa-
cja, że 3-minutowe ładowanie zapewnia łącznie 8 godzin pracy.

MX Master 3S daje nam także możliwość sparowania z trzema różnymi 
urządzeniami. Moja wersja w pełni wspiera zarówno macOS, jak i iPadOS, 
ale oczywiście będzie bez problemu działać również z Windowsem. Do 
przełączenia się między urządzeniami służy specjalny przycisk od spodu 
myszy. Jeśli jednak macie zamiar korzystać z niej na kilku komputerach 
jednocześnie (niestety z wyłączeniem iPada), to Logitech daje dostęp do 
świetnej funkcji – Flow. Dzięki niej, jeśli mamy zainstalowaną aplikację 
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pomocniczą np. na dwóch komputerach, sparujemy z nimi mysz oraz znaj-
dują się one w jednej sieci, to nie będzie potrzeby ręcznego przełączania 
się między nimi. Wystarczy po prostu dojechać myszą do któregoś boku 
ekranu i „pchać” kursor dalej, żebyśmy automatycznie przełączyli się na 
drugi komputer. Mało tego – technologia ta pozwala także na kopiowanie 
elementów między dwoma komputerami. Co prawda nie w taki sposób, 
w jaki myślałem, czyli przy użyciu myszy i czynności przenieś i upuść. 
Zamiast tego kopiujemy jakiś element na jednym komputerze, korzystając 
ze standardowego skrótu (np. Cmd + C), przesuwamy kursor na drugi kom-
puter i tam wklejamy (Cmd + V) to, co przed chwilą skopiowaliśmy. A do 
tego działa między macOS a Windowsem!

Wspominałem na początku, że MX Master 3S for Mac występuje w dwóch 
opcjach kolorystycznych. Nie wiem, jak sprawa się ma ze Space Gray, ale 
jeśli chodzi o jasnoszary wariant, to lubi się dość szybko brudzić. Matowa 
powierzchnia, której zadaniem jest jak najlepszy uchwyt, lubi łapać też 
zabrudzenia. Na szczęście wystarczy wilgotna ściereczka, aby szybko 
doprowadzić mysz do stanu czystości.

W pracy grafika nierzadko potrzebna jest precyzja w ruchach kurso-
rem. MX Master 3S i na tym polu radzi sobie świetnie. A jeśli potrzeba tej 
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precyzji jeszcze więcej – wystarczy zmienić czułość. Specjalnie ustawiłem 
sobie nawet dwa rodzaje tej czułości i przełączam je w razie potrzeby.

Mysz i klawiatura to według mnie nie są akcesoria, do których używania 
można przyzwyczaić się w mig, jeśli drastycznie przechodzimy między 
różnymi technologiami. Mimo korzystania z MX Master 3S od kilkunastu 
dni nadal się do niej przyzwyczajam. Coś jednak mi mówi, że coraz mniej 
tęsknię za Magic Mouse, która na razie leży wyłączona. I chyba nieprędko 
zostanie włączona.

Logitech MX Master 3S for Mac to kwintesencja ergonomii. Świetnie leży 
w dłoni i doskonale się ją prowadzi. Do tego jest bardzo fajnie wyważona 
– ani za lekka, ani za ciężka. Zapewnia też świetną precyzję, nieogra-
niczone możliwości dostosowania pod wiele różnych scenariuszy i ma 
rewelacyjną funkcję Flow. To wszytko sprawia, że nie mogę nie polecić 
tej myszy. Jeśli wkrótce czeka Was wymiana „gryzonia” na nowego, to 
koniecznie musicie rozważyć tę opcję!

Ocena iMagazine     

Producent: Logitech 
Cena: 609 PLN

SPRZĘT 152

https://www.logitech.com/pl-pl/products/mice/mx-master-3s-mac-bluetooth-mouse.910-006571.html


MX Mechanical Mini for Mac, czyli jak zacząłem 
lubić mechanika
Przy tekście o myszy MX Master 3S for Mac napisałem, że klawiatura i mysz 
to nie są urządzenia, do których można szybko się przyzwyczaić, jeśli 
mocno się różnią. Pamięć mięśniowa niejednokrotnie próbuje wrócić do 
starych nawyków.

Pamiętam, że MacBooka pokochałem między innymi właśnie za klawiaturę. 
Płaskie klawisze, krótki skok i ta cisza! Standardowe klawiatury zaczęły mi 
się wydawać toporne i hałaśliwe. Dlatego, kiedy do testów dostałem kla-
wiaturę mechaniczną, miałem spore obawy.

MX Mechanical Mini for Mac to bezprzewodowa klawiatura. Łączy się na 
takiej samej zasadzie, co MX Master 3S – poprzez Bluetooth LE lub odbior-
nik USB Logi Bolt. Tak samo występuje w dwóch wersjach kolorystycznych 
– Space Gray i jasnoszarym. Oczywiście dostałem cały zestaw jasny.
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Pierwsze, co zaraz po wyjęciu z pudełka rzuca się w oczy lub raczej ręce, to 
ciężar tej klawiatury. Jest naprawdę ciężka jak na swoje rozmiary – waży 612 
g. Wynika to zapewne z użytego materiału, gdyż górna pokrywa wykonana 
została z aluminium. Pozostałe komponenty zostały wykonane z kolei 
z tworzywa sztucznego. Oczywiście z najlepszej jakości tworzywa, w 36% 
pochodzącego z recyklingu.

Klawiatura jest mniej więcej szerokości mojego 14-calowego MacBooka Pro. 
Oczywiście jako wersja Mini nie mamy klawiatury numerycznej z prawej 
strony. Taka wersja jest co prawda dostępna w ofercie Logitech, ale bez 
dopisku „for Mac”. Od spodu ma dwie wyjmowane nóżki, aby podnieść jej 
profil. Między klawiszami a górną pokrywą jest pusta przestrzeń (nie licząc 
mechanizmów klawiszy oczywiście), co sprawia całkiem ciekawe wrażenie.

Jak na porządną klawiaturę przystało, MX Mechanical Mini ma podświetlane 
klawisze. Podświetlenie włącza się automatycznie, gdy zbliżymy dłonie 
lub gdy czujnik zmierzchu wykryje, że się ściemniło. Klawiatura ta korzysta 
również z aplikacji Logi Options+. Nieprzypadkowo piszę o tym tuż obok 
oświetlenia. W aplikacji można bowiem skonfigurować jego rodzaj. Stan-
dardowe oczywiście pokrywa całą klawiaturę. Do wyboru mamy jednak 
kilka innych trybów, które są jednak bardziej efekciarskie niż efektywne. Na 
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przykład możemy włączyć efekt oddychania, 
gdzie światła będą płynnie gasnąć i zapalać 
się; efekt fali – z podświetleniem płynnie 
przechodzącym z jednej strony klawiatury na 
drugą, a także mój faworyt – tzw. reakcja, czyli 
podświetlane będą tylko te klawisze, które 
akurat wcisnęliśmy, a światła będą gasnąć 
z lekkim opóźnieniem, co daje bardzo fajny 
efekt. Ale tak jak napisałem, to tylko kwestia 
estetyki, bardziej dla pokazu niż miałoby to 
przynieść wymierne korzyści. Niemniej jed-
nak może komuś się to spodoba na tyle, że 
zostawi sobie któryś z nich na stałe.

Klawiatura jest oczywiście dużo większym 
urządzeniem niż mysz, do tego mamy wspo-
mniane podświetlenie. W związku z tym 
nie należy oczekiwać, że bateria wytrzyma 
nam tyle samo czasu. Choć jeśli zupełnie 
zrezygnowalibyśmy z podświetlenia, to 
według producenta powinniśmy być w sta-
nie korzystać z klawiatury aż do 10 miesięcy 
bez potrzeby jej ładowania! Bo przy normal-
nym użytkowaniu kabel ładujący będziemy 
musieli podłączyć po jakichś 15 dniach.

MX Mechanical Mini również pozwala nam 
na sparowanie z trzema urządzeniami. Nie-
stety sama klawiatura nie wspiera technologii 
Flow, o której pisałem przy myszy MX Master 
3S. Jeśli jednak posiadacie oba urządzenia, 
to wtedy klawiatura już będzie mogła z tej 
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technologii skorzystać. Da nam to jeszcze większą swobodę korzystania 
z kilku komputerów jednocześnie!

Na wstępie pisałem jednak, że uwielbiam klawiaturę występującą w Mac-
Bookach. O niskim profilu, cichą, z płaskimi klawiszami. Jak wypadają moje 
wrażenia w zderzeniu z produktem od Logitech?

O dziwo jest zaskakująco… dobrze. Choć klawiatura jest zdecydowanie wyż-
sza, to jednak ma stosunkowo krótki skok. Klawisze są wyprofilowane, ale 
nie aż tak bardzo. Mechaniczna klawiatura z natury chyba (upewnić musiał-
bym się u guru mechaników – Wojtka) powinna być głośna. Ale i tu MX 
Mechanical Mini zaskakuje in plus. Oczywiście jest głośniej niż na klawiatu-
rze w MacBooku. Ale nie jest to aż tak głośne, żeby przeszkadzało. Ogólnie 
rzecz biorąc, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony odbiorem korzystania 
z tej klawiatury.

Mam jednak dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, nie za bardzo odpowiada mi 
układ klawiszy w linii spacji. W klawiaturze MacBooka mam taki układ: fn, 
ctrl, opt, cmd, spacja, cmd, opt. W przypadku modelu od Logitech klawisz 
fn jest przeniesiony na prawą stronę między cmd a opt. Nie muszę chyba 
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pisać, jak na początku próbowałem tworzyć polskie znaki z wykorzysta-
niem prawego opt? Na szczęście jednak dość szybko przestawiłem się na 
korzystanie wyłącznie z lewego opt.

Drugi mankament dotyczy odczytywania przez klawiaturę wciśnięć kilku 
klawiszy jednocześnie. Żeby nie było, wszystkie je odczytuje poprawnie. 
Zapewne czekacie na „ale…”. No i jedno się znajdzie. Podam to na przykła-
dzie. W aplikacji Adobe InDesign przechodzi się między stronami skrótem 
Shift+PgDn. Jeśli chcemy przewertować strony, to zazwyczaj trzyma się 
cały czas klawisz Shift i stuka się w PgDn, prawda? Cóż, w przypadku MX 
Mechanical Mini zadziała nam to tylko dla każdorazowego oderwania pal-
ców od obu klawiszy. Mam jednak nadzieję, że uda się to naprawić jakąś 
przyszłą aktualizacją.

Oprócz tego nie mam żadnych zastrzeżeń do MX Mechanical Mini for Mac. 
Sam nie wierzę, że to piszę, ale jest naprawdę bardzo wygodna. Ponadto, 
podobnie jak w przypadku MX Master 3S for Mac, tak również i w tym 
przypadku mamy możliwość przypisania własnych akcji pod niektóre kla-
wisze. I do dyspozycji mamy aż 16 z nich! Od klawisza F4 do końca w prawo, 
a także klawisze z prawej strony z wyłączeniem strzałki. Każdemu z nich 
możemy przypisać z góry zdefiniowaną akcję lub też konkretny skrót 
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klawiszowy. W połączeniu z takim Keyboard Maestro można stworzyć 
naprawdę mocno dopasowany pod siebie tryb pracy.

MX Mechanical Mini for Mac to naprawdę solidna klawiatura. Do tego 
jest bardzo wygodna, a dzięki podświetleniu bez problemu skorzystamy 
z niej w słabych warunkach oświetleniowych. Lub poszpanujemy efektami 
w towarzystwie. Wszystkie moje teksty do tego numeru oraz kilka ostat-
nich na stronie powstały właśnie z wykorzystaniem tej klawiatury. I nie 
zmęczyła mnie do tej pory. Naprawdę ją polubiłem.

Ocena iMagazine     

Producent: Logitech 
Cena: 699 PLN
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iPhone 14 Pro Max zadebiutował trochę ponad miesiąc temu. 
Osobiście korzystam z niego dopiero od kilku dni. Nie jestem typem 
gościa, który żyje na krawędzi i używa telefonu bez zabezpieczenia. 
Nerwowo reaguję na wszelkie rysy, zadrapania, a tym bardziej 
obtłuczenia, dlatego zawsze noszę telefon w obudowie. Ale jaką 
wybrać? Pokażę Wam kilka opcji, jakie trafiły do naszej redakcji.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Obudowy dla iPhone 14 Pro Max – co wybrać?  |  Dominik Łada

Obudowy dla iPhone 14 
Pro Max – co wybrać?
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Mujjo Full Leather Case
Piękna, ekologiczna skóra, choć ekologiczna nie oznacza, że sztuczna, tylko 
garbowana w sposób ekologiczny, roślinnie. Nowe obudowy Mujjo wresz-
cie w pełni wspierają MagSafe. Ale to nie jedyna nowość – od teraz przyci-
ski, choć wyglądają na skórzane, w rzeczywistości są metalowe. W środku 
miękka, japońska mikrofibra. Wyspa z aparatami jest dobrze chroniona 
przez specjalny rant. Pierwsza klasa i elegancja.

Cena: 219 PLN 
Dystrybucja w Polsce – Alstor 

SPRZĘT 160

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/mujjo-full-leather-etui-skorzane-do-iphone-511


Decoded Leather Back Cover
Na moim poprzednim iPhonie 13 Pro Max najczęściej nosiłem obudowę 
Decoded z tej samej serii. Uratowała mi telefon, gdy wyśliznął mi się na 
ulicy i upadł na beton. Pomimo swojej raczej bardziej eleganckiej niż 
pancernej budowy idealnie zamortyzował uderzenie i choć róg obudowy 
mocno ucierpiał, to telefon wygląda jak nowy. To wg mnie najlepsze refe-
rencje. Nowy model, do 14 Pro Max, charakteryzuje się metalowym wykoń-
czeniem zabezpieczenia wyspy aparatów. Poza tym oczywiście wsparcie 
dla MagSafe (bardzo silny magnes) i najwyższej jakości skóra.

Cena: 209 PLN 
Dystrybucja w Polsce – Alstor
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JCPAL iGuard DualPro Case
Przezroczysta obudowa, jest tym, co zawsze się nam przyda. Nie ukrywa 
nam telefonu, jednocześnie dobrze go zabezpiecza, bo ma specjalnie 
amortyzowane boki. Tył etui jest pokryty małymi otworami, dzięki czemu 
woda powstała podczas skraplania zostaje odparowana na zewnątrz.

Cena: 69 PLN 
Dystrybucja w Polsce – ZGSklep.pl
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UAG Pylo
Panzerwagen. Jeśli poszukujecie naprawdę dobrej, pancernej obudowy, 
która zabezpieczy Wam telefon w każdych warunkach, to pomyślcie o UAG 
Pylo. Produkty UAG są projektowane w USA przez poszukiwaczy przygód 
dla poszukiwaczy przygód. Producent gwarantuje zabezpieczenie pod-
czas upadku z wysokości do 4,8 m. Co ważne, pomimo swojej pancernej 
budowy wspiera MagSafe.

Cena: 189 PLN 
Dystrybucja w Polsce – Alstor
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gear4 Denali Snap
Ciekawa obudowa z dwóch względów. Po pierwsze, jest wykonana z pla-
stiku pochodzącego z recyclingu, który w procesie produkcji został 
wyposażony w technologię antybakteryjną, która hamuje rozwój bakterii 
powodujących nieprzyjemny zapach, niszcząc 99.9% bakterii powierzch-
niowych i zapewniając tym samym ochronę przed degradacją przez 
mikroorganizmy. Druga sprawa to technologia D3O. Materiał ten pozwala 
na projektowanie cienkich konstrukcji przy zachowaniu najwyższego 
możliwego poziomu ochrony przed uderzeniami i upadkami. To ten sam 
materiał, który jest wykorzystywany przy produkcji akcesoriów i odzieży 
ochronnej dla wojska, sportowców i pracowników przemysłowych na 
całym świecie. Polimer D3O zbudowany jest z molekuł, które swobodnie 
się poruszają – jednak w wyniku gwałtownego uderzenia poszczególne 
molekuły zbliżają się do siebie i łączą. Taka konstrukcja powoduje, że 
podczas codziennego użytkowania obudowa zachowuje elastyczność, 
natomiast przy uderzeniu twardnieje, tworząc warstwę ochraniającą urzą-
dzenie. Oczywiście wspiera MagSafe.

Cena: 159 PLN 
Dystrybucja w Polsce – Alstor
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gear4 Crystal Palace Snap
Przezroczysta, młodsza siostra Denali Snap. Z jednej strony podstawowa, 
prosta, ale wspiera MagSafe, wykonana z recyclingu w technologii D3O. 
Producent gwarantuje zabezpieczenie podczas upadku z 3,9 m.

Cena: 139 PLN 
Dystrybucja w Polsce – Alstor
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QuadLock MAG Case
Pierwszy wybór dla wszystkich rowerzystów i motocyklistów. System 
mocowań QuadLock nie ma sobie równych na rynku. Do tego obudowa 
jest pancerna. Bardzo dobrze amortyzuje upadki. Rant delikatnie zacho-
dzi na ekran. Ma to swoje minusy, bo nie pasują często szkła inne niż te 
od QuadLock. Coś za coś. Obudowa wspiera wreszcie też MagSafe. Ma 
możliwość personalizacji – możemy dobrać sobie ulubiony kolor ringu 
wokół mocowania.

Cena: 39,99 EUR 
Do kupienia na stronie – QuadLock
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Lata pracy za biurkiem zmusiły mnie do większego dbania 
o ergonomię miejsca pracy. Ekran komputera podniesiony zaledwie 
o kilka centymetrów pozwala uniknąć bólu szyi, a wyprofilowana 
mysz znacznie wolniej męczy nadgarstek. A jaki problem 
rozwiązuje Curve Flex?

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Twelve South Curve Flex – ekran w górę, oczekiwania w dół  |  Paweł Hać

Twelve South Curve Flex 
– ekran w górę, oczekiwania w dół
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Twelve South Curve Flex stworzono dla osób, które nie mają stałego 
miejsca pracy, a chciałyby móc ustawić laptopa dokładnie tak, jak tego 
potrzebują. To składana podstawka, pozwalająca pochylić klawiaturę 
i podnieść górną krawędź ekranu nawet o kilkanaście centymetrów. 
Dostępna jest w czerni i bieli, wykonano ją z matowego aluminium, 
a w strategicznych miejscach, w których styka się z komputerem lub 
z blatem, pokryto gumą. Robi bardzo solidne wrażenie, jest jednak 
ciężka, waży około 0,8 kg. Producent dorzuca do zestawu neoprenowe 
etui, by ułatwić transport, niemniej w torbie czy plecaku odczujemy, że 
zabraliśmy ją ze sobą.

Podstawka pozwala ustawić klawiaturę laptopa pod kątem od 0° do 
45°. Górna krawędź ekranu może natomiast sięgać wysokości około 
50 cm od powierzchni blatu, jest to oczywiście zależne od rozmiaru 
laptopa. Dzięki temu, że ekran jest wyżej, nie musimy się pochylać, 
kamera jest też ustawiona wyżej, więc rozmowa przez nią wygląda bar-
dziej naturalnie, możemy też zrównać w ten sposób ekran komputera 
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z dodatkowym monitorem. To jednak 
tylko teoria, bo w praktyce nie wszyst-
kie z tych założeń się sprawdzają. 
Głównym problemem Curve Flex jest 
stabilność (a raczej jej brak) laptopa, 
który na niej stoi. O ile podczas korzy-
stania z klawiatury zewnętrznej tego nie 
odczujemy, to pisanie na tej, która jest 
wbudowana w komputer, sprawia, że 
urządzenie przesuwa się, a przy mocnym 
pochyleniu nawet zjeżdża z podstawki. 
Ponadto wystające elementy, które mają 
zapobiegać zsuwaniu się laptopa, nie 
pozwalają wygodnie ustawić rąk na przy-
ciskach. To dla mnie największy zawód, 
bo chciałem głównie korzystać z samego 
tylko komputera stojącego na Curve 
Flex. Muszę jednak przyznać, że gdy nie 
dotykamy laptopa, ten stoi już stabilnie, 
a zakres regulacji podstawki jest bardzo 
szeroki. Jej elementy stawiają przy roz-
kładaniu duży opór, prawdopodobnie 
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wraz z kolejnymi rozłożeniami zmniejszy 
się on. Producent dorzuca do zestawu 
klucz imbusowy, by samodzielnie ją 
regulować w razie potrzeby.

Zazwyczaj akcesoria Twelve South są 
proste i dopracowane, tym razem jed-
nak coś wyraźnie nie wyszło. Curve Flex 
ma duży potencjał, pomysł jest bowiem 
świetny. Pozwala ustawić laptopa w nie-
mal dowolny sposób, a przy tym składa 
się tak, że mogę ją zabrać ze sobą wszę-
dzie. Co jednak z tego, skoro MacBook 
uparcie nie chce na niej stać, gdy na 
nim piszę? Szkoda – pozostaje mi jedy-
nie ustawić ją na stałe na biurku, choć 
zakładam, że nie o takim przeznaczeniu 
myślał jej producent.

Twelve South         
Curve Flex  

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 3/6

 Plusy:
• szeroki zakres regulacji

 Minusy:
• komputer nie jest na niej stabilny
• bardzo ciężka

Cena: 79,99 USD
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Długo zastanawiałem się nad zastosowaniem dla takiego portfela. 
Wszystkie karty mam w Apple Pay. Dokumenty mam w mObywatel. 
Nie mam biura z dostępem na kartę zbliżeniową…

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Skórzany portfel Apple z MagSafe  |  Dominik Łada

Skórzany portfel 
Apple z MagSafe
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Ostatecznie zadałem pytanie na Twitterze o to, w jaki sposób i do 
czego używacie takiego portfela i to była dobra decyzja. Najciemniej 
jest pod latarnią. Nie kojarzyłem oczywistych faktów, na które zwrócili-
ście mi uwagę.

Portfel z MagSafe najlepiej sprawdza się w… podróży. Gdy musimy mieć 
ze sobą dokumenty, które nie są honorowane w wersji elektronicznej 
z polskiej aplikacji.

Parę dni temu byłem w podróży służbowej i okazało się, że właśnie 
wtedy portfel sprawdził się idealnie. Zapakowałem do niego mój dowód 
osobisty, który musiałem okazać na lotnisku, do tego legitymacja dzien-
nikarska, banknot „na wszelki wypadek” oraz kartę, na którą zbieram 
pieczątki za kawę. Ostatecznie zmieścił się tu jeszcze bilet parkin-
gowy, który zawsze gdzieś wsadzałem i po powrocie miałem problem 
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z jego odnalezieniem. Oficjalnie miesz-
czą się w nim trzy karty, które do tego są 
ekranowane.

Zaskakujący dodatkowy „ficzer” takiego 
portfela, to wygodniejsze trzymanie w jed-
nym ręku dużego iPhone 14 Pro Max. To dość 
zaskakujące odkrycie, ale jest to chyba naj-
lepsza dodatkowa „funkcja”.

Skórzany portfel z MagSafe wspiera 
Znajdź mój iPhone. Jednak musicie mieć 
świadomość, że jest to dość ograniczona 
funkcjonalność.

Informuje nas tylko o tym, ze portfel został 
odłączony od naszego telefonu i poda-
wana jest ostatnia lokalizacja. Bardzo mi 
brakuje opcji, jaka jest przy innych urzą-
dzeniach wspierających Znajdź mój iPhone, 
że możemy zaznaczać miejsca bezpieczne, 
gdzie nie będzie powiadomień o utrace-
niu. Niestety tego nie ma przy portfelu, 
zatem nawet jak odepniemy go w domu, to 
będziemy mieli na telefonie powiadomienia 
o pozostawieniu portfela. Szkoda, bo jest to 
bardzo irytujące.

Sam portfel oczywiście genialnie wykonany. 
Zero uwag. Pierwsze podpięcie jego do 
telefonu wywołuje okienko, takie jak przy 
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parowaniu AirPods, aczkolwiek bez ani-
macji z portfelem. Każde podpięcie port-
fela do telefonu uruchamia na ekranie 
grafikę z MagSafe.

Muszę powiedzieć, że to jest moja druga 
przygoda z portfelem od Apple. Miałem 
go w pierwszej edycji, która niestety 
miała podstawową wadę – za słabe 
magnesy. Wystarczyło wkładać telefon 
z portfelem do kieszeni spodni, aby port-
fel się samoczynnie odczepił. Teraz ten 
problem nie istnieje. Wszystko mocno się 
trzyma. Tak powinno było być od samego 
początku.

Czy będę używać? Definitywnie, w szcze-
gólności podczas wyjazdów.
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Jak naprawić aplikację Dom,    
która nie odpowiada?
Kilka dni temu zepsuła mi się aplikacja Dom na macOS. Instalacja 
świeża, ponieważ niedawno wymieniałem stację roboczą. Wino-
wajca? Błąd przy synchronizacji danych z iCloud. Ale po kolei.

Po pierwsze, Dom odpytuje przy każdym uruchomieniu iCloud 
o status urządzeń w domu. Po drugie, aplikacja dodatkowo 
trzyma konfigurację lokalnie w bibliotekach macOS na naszym 
dysku. Jeśli zatem zdarzy się błąd, który sprawi, że wartości 
w obu miejscach będą różne i nie nadpiszą się najnowszymi 
danymi – stanie się to, co u mnie.

Więcej na ten temat

Matter 1.0 i od razu 
obsługa standardu  
w iOS 16.1
Matter 1.0 to nie tylko cyferka przy 
wersji. Wprowadzenie nowego stan-
dardu oznacza też wdrożenie gotowego 
programu certyfikacji dla każdego pro-
ducenta, który chciałby produkować 
lub dostosować wytwarzane akcesoria 
Smart Home do nowego standardu.

Więcej na ten temat

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik ŁadaHomeKit+Somfy
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Dzięki centrali inteligentnego domu Somfy TaHoma switch możesz podłączyć 
do 300 urządzeń różnych producentów i swobodnie nimi zarządzać z jednej 
aplikacji. Jednak samo sterowanie z aplikacji to dopiero początek wejścia w świat 
komfortowego życia z inteligentnym domem. Korzystając ze scenariuszy, ustawiając 
harmonogram pracy urządzeń, możemy zautomatyzować liczne procesy. Co 
istotne, przekłada się to też na oszczędność na rachunkach. Z Somfy od razu nasz 
dom stanie się bardziej energooszczędny. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Pełna kontrola nad inteligentnym domem dzięki scenariuszom  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Pełna kontrola nad inteligentnym
domem dzięki scenariuszom
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Już w październiku ruszyła promocja na centralę TaHoma switch i potrwa 
ona do 30 listopada. W wybranych autoryzowanych salonach sprzedaży 
oraz u partnerów należących do prestiżowego programu Somfy Expert 
centralę można nabyć w cenie od 699 PLN. Oczywiście to nie jedyna 
centrala w ofercie Somfy – będąc na etapie budowy domu, warto pomy-
śleć o centrali montowanej w skrzynce elektrycznej DIN (TaHoma DIN-
-Rail), pisaliśmy o nich w poprzednich wydaniach iMagazine. Czas jednak 
wrócić do sedna i porozmawiać o benefitach, jakie daje korzystanie 
z centrali TaHoma i aplikacji Somfy.

Życie pisze różne scenariusze, ale aplikacja je 
przewidziała
Każdy ma swoje rytuały, przyzwyczajenia. Planując swój inteligentny 
dom, warto się nad nimi trochę zastanowić i zauważyć tę powtarzalność 
w naszym codziennym działaniu. Często są to drobne domowe rzeczy, 
a jednocześnie takie, które mogą dziać się automatycznie. Inwestując 
w centralę Somfy TaHoma Switch i powiązane z nią urządzenia od Somfy 
i innych partnerów (m.in. Philips Hue, Velux, Legrand, a nawet głośniki 
Sonos), możemy w aplikacji Somfy zaprogramować te czynności, ustawić 
harmonogramy i sprawić, aby nasze domowe inteligentne urządzenia dzia-
łały w sposób samoistny.
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Istotną zaletą aplikacji Somfy i ekosystemu urządzeń zintegrowanych 
z nią jest dostęp do scenariuszy. Już przy pierwszym kontakcie z aplika-
cją znajdziemy wiele propozycji, które możemy dostosować do naszych 
potrzeb. Możemy np. stworzyć scenariusz, w którym o odpowiedniej 
porze odsłonią się tylko nasze zasłony, by do pomieszczenia wpadało 
więcej światła, ale możemy także zgrupować więcej urządzeń, które 
będą działały zależnie od siebie.

Nie potrzebujemy więc spędzać tygodni na samodzielnej konfiguracji ani nie 
musimy spędzać wielu godzin z instalatorem, który będzie z nami w skom-
plikowany sposób na swoim komputerze programował inteligentny dom. 
Rozwiązanie Somfy zostało stworzone dla naszego komfortu, siadamy więc 
wygodnie w fotelu, sięgamy po swojego smartfona i po dwóch-trzech klik-
nięciach mamy zaprogramowany schemat działania scenariusza. To może 
być na przykład delikatne otwieranie rolety w naszej sypialni każdego 
poranka albo gaszenie świateł na zewnątrz o wschodzie słońca.

Kluczem do satysfakcji z inteligentnego domu są właśnie automatyzacje. 
Te mogą działać na podstawie ustalonego harmonogramu. Czyli wła-
śnie konkretnej godziny, dnia tygodnia czy pory (wschód słońca, zachód 
słońca). Inną opcją uruchomienia sceny jest wykonanie jakiejś czynności 
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czy też wykrycie jej przez sensor. Na przykład w momencie, gdy otwo-
rzymy bramę garażową za pomocą telefonu, pilota, przycisku, zapali 
się też światło w garażu czy na całym podwórku (ale na przykład tylko 
wieczorem). Scenariusze mogą być związane także z warunkami pogodo-
wymi – tu najlepszym przykładem są markizy z napędem Somfy, które 
zamkną się po wykryciu deszczu lub wiatru. Takich scenariuszy w naszym 
domu mogą być dziesiątki. Na wiele z nich wpadniemy sami, wielu z nich 
po prostu potrzebujemy. Ale część z nich zaproponuje nam już sama 
aplikacja. To właśnie jeden z atutów Somfy, że w aplikacji czekają na nas 
gotowe scenariusze, przypisane do konkretnych urządzeń, a my jedynie 
musimy je skorygować pod indywidualne potrzeby i zatwierdzić. Dzięki 

ustalonym scenom nie będziemy musieli pamiętać 
o zamknięciu rolet ręcznie, o ustawianiu tempera-
tury w pomieszczeniach, system sprawdzi nawet, 
czy mamy zamknięte drzwi do domu.

Na drodze do oszczędności
Harmonogram działania inteligentnego domu i sce-
nariusze gotowe na każdą sytuację ułatwiają życie, 
zwiększają bezpieczeństwo, ale pozwalają też na 
realne zmniejszenie rachunków. Nasz Smart Home za 
sprawą tych rozwiązań nie tylko dopasowuje się do 
naszego trybu dnia, ale też oszczędza energię elek-
tryczną i nadzoruje komfort cieplny. Termostat Somfy 
może automatycznie obniżać temperaturę podczas 
naszej nieobecności lub w nocy. Natomiast rolety 
mogą się samodzielnie odsłonić i naturalnie dogrzać 
pomieszczenia w ciągu dnia. W zimne, deszczowe dni 
zasłonięte rolety będą natomiast chronić przed szyb-
szym uciekaniem ciepła.

To niezwykle istotne zwłaszcza w bieżącej sytuacji polityczno-gospo-
darczej. Elementy inteligentnego domu w momencie nabycia mogą 
wydawać nam się droższe od rozwiązań niebędących smart. Jednak przy 
rosnących cenach energii elektrycznej i wszelkich paliw do ogrzewania 
domu wizja niższych rachunków staje się kusząca. A do tego zyskujemy 
jeszcze komfort i zwiększone bezpieczeństwo, co również ma swoją 
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nie tylko dopasowuje się 

do naszego trybu dnia, 

ale też oszczędza energię 

elektryczną i nadzoruje 

komfort cieplny. Termostat 

Somfy może automatycznie 

obniżać temperaturę pod-

czas naszej nieobecności 

lub w nocy. 

HOMEKIT+SOMFY 179



cenę. Warto więc decyzję o zakupie kalkulować przyszłościowo, ale też 
brać pod uwagę szeroki wachlarz atutów automatyzacji Smart Home.

Obok gotowych scenariuszy i harmonogramów, dostęp do urządzeń domo-
wych z poziomu aplikacji sprawia, że zamiast chodzenia po całym domu 
i ręcznego otwierania rolet czy zmieniania temperatury jesteśmy w stanie to 
zrobić jedną komendą – leżąc w łóżku, siedząc na kanapie, a nawet będąc po 
drugiej stronie globu. 

Nie jesteś sam przy zmianie swojego domu 
w inteligentny
Wiele osób nie zwraca uwagi podczas swych dywagacji o inteligentnym 
domu na kwestię serwisu i wsparcia. Somfy ma certyfikowanych instala-
torów w całym kraju, autoryzowaną sieć sprzedaży. Dlatego też wybierając 
rozwiązania tego producenta, możemy liczyć na kompletne doradztwo 
przy zakupie urządzeń, ich fachowy montaż, a później wsparcie w użytko-
waniu, konserwacji i serwisie. A ten spokój, świadomość, że jest się do kogo 
zwrócić w razie problemu, jest szalenie istotny.

Smart Home to nie futurystyczna wizja przyszłości, to teraźniejszość. 
W dodatku dzięki takim rozwiązaniom, gdzie niemal na tacy otrzymujemy 
zautomatyzowane scenariusze, jest to technologia dla każdego zarówno 
w mieszkaniu, domu, dla osób starszych, jak i młodego pokolenia wprowa-
dzającego się do swojego pierwszego mieszkania. 
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Sony w styczniu 2022 roku zszokowało świat! Oto bowiem światło 
dzienne ujrzał A95K, pierwszy telewizor w technologii QD-OLED. 
Obraz na A95K powoduje opad szczęki u wszystkich kinomaniaków. 
To prawdziwa perła w świecie współczesnych telewizorów. Czy jest 
jednak coś, do czego można się przyczepić?

QD-OLED Sony A95K – najlepszy z najlepszych?  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TV

QD-OLED Sony A95K 
– najlepszy z najlepszych?
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Nie ma technologii doskonałych, przed dekadą dość śmiało mówiłem, że 
telewizory OLED będą perłą wśród telewizorów. Szybko jednak wyszło na 
jaw, że i ta technologia ma kilka znaczących mankamentów. Inżynierom 
z LG.Display udało się wielu z nim zaradzić, swoje robiły i robią też zespoły 
R&D poszczególnych producentów: Sony, Panasonic, Philips. Mamy rok 
2022 i do gry wchodzi drugi dostawca paneli organicznych do telewizorów 
i monitorów. To także koreański gracz, Samsung Display. Trochę na przekór 
Samsung Electronics, którego marketing przez kilka ładnych lat również 
próbował demonizować technologię OLED. Może też dlatego najpierw 
zapowiedziany został telewizor A95K od Sony, a dopiero parę tygodni póź-
niej światło dzienne ujrzał S95B od Samsunga. Co istotne, oba sprzęty są 
wykonane właśnie na bazie matryc QD-OLED.

QD-OLED, czyli co? To podobnie jak zwykłe OLED-y ekrany samoemi-
syjne. Podstawową różnicą jest to, że w przypadku innych OLED-ów mamy 
do czynienia z białymi diodami organicznymi, a tu są to niebieskie, na 
które nałożono warstwę kropek kwantowych znaną z telewizorów LCD, 
co wpływa na szeroką paletę barw. Zupełnie inna konstrukcja ekranu 
sprawia, że telewizor oferuje wyższą jasność, sięgającą ponad 1000 nitów 
(a co za tym idzie, efekt HDR jest zjawiskowy), odwzorowanie kolorów, 

TV 182



równomierność i jednolitość kolorów jest na 
niespotykanym do tej pory poziomie. I wła-
śnie taki jest Sony A95K.

Zanim jednak jeszcze o obrazie, zacząć trzeba 
od wyglądu. Wygląd A95K jest nietuzinkowy. 
Telewizor został zaprojektowany tak, aby stał 
na szafce RTV bezpośrednio. Oczywiście może 
też wisieć na ścianie, jednak przy tak małych 
rozmiarach – 55–65 cali – ulokowanie go na 
szafce, bliżej kanapy, będzie lepszym pomy-
słem. Zwłaszcza że jego konstrukcja jest po 
prostu designerska. Płaska podstawa może 
być przeciwwagą z przodu lub z tyłu urządze-
nia. Od nas zależy więc, jak finalnie telewizor 
ten będzie prezentował się na szafce RTV. To 
sprzęt też na tyle przyzwoity dźwiękowo, że 
albo inwestujemy w zaawansowany system 
kina domowego, mocny soundbar (z tyłem, 
z subwooferem itd.) albo też pozostawiamy 
sam telewizor, który gra nad wyraz dobrze 
i efektownie. Choć to ekran do kina absolut-
nie w wersji premium, więc i na dźwięk pre-
mium zasługujemy.

Bardzo dużym plusem dla Sony jest stworze-
nie nowego, małego pilota, który w dodatku 
wykończony jest również z należytym szny-
tem. Ten elegancki, metalowy pilot pod-
świetla się, gdy go podniesiemy. To wręcz 
ewenement w aktualnej ofercie rynkowej. 
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Obok Siri Remote to dziś jeden z najlepiej 
wykonanych pilotów na rynku, a w dodatku 
bardzo przemyślany i funkcjonalny. Cieszę się, 
że Japończycy wreszcie zrozumieli, że klawisze 
numeryczne to przeszłość. Dla tradycjona-
listów i osób nieprzekonanych w pudełku 
znajdziemy jeszcze jeden pilot o bardzo inży-
nieryjnym, japońskim wzornictwie. 

Sony A95K, podobnie jak pozostałe tego-
roczne i ubiegłoroczne telewizory Sony, 
napędzany jest systemem Google TV.  Moja 
sympatia do systemu z Mountain View jest 
dość chłodna, niemniej to właśnie wariant 
Google TV uważam za najlepsze wcielenie 
systemu Android, jakie powstało na dowolne 
urządzenie. I cieszę się, że coraz więcej pro-
ducentów sięga po ten wariant. W tamtym 
roku było tylko Sony, teraz dołączył TCL, za 
rok mają być kolejni. Jednak w przypadku 
Sony widać, że firma stosuje mocne proce-
sory, odpowiednią ilość pamięci RAM i sys-
tem śmiga, reaguje błyskawicznie, operuje 
się nim po prostu komfortowo. Jednocześnie 
wciąż mamy wybór – zaawansowana, kom-
pletna konfiguracja albo wariant podstawowy 
z dostępem do najpopularniejszych aplikacji 
VOD, integrację z HomeKit i wsparcie dla 
AirPlay czy Chromecasta. To jest naprawdę 
rozsądne dla użytkowników o różnych potrze-
bach i preferencjach.
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Ciekawe są też bonusy, jakie nabywca A95K otrzymuje, czyli dostęp do 
serwisu Bravia Core z filmami z bardzo dużym bitrate i świetnym dźwię-
kiem DTS. A także kamerę Bravia Cam, którą można doczepić do ekranu. 
Kamera pozwala na rozmowy via Google Duo, ale też może wszcząć alarm, 
gdy dziecko zbliży się do telewizora (jest to jakaś szansa na zniwelowanie 
ryzyka uszkodzeń) czy dostosować parametry obrazu i dźwięku do lokali-
zacji widzów przed ekranem. W dodatku dzięki czujnikowi obecności jest 
w stanie oszczędzać energię i uśpić telewizor, gdy znikniemy z pokoju. To 
gadżety, bajery, ale rozwiązania, które przenoszą telewizor na wyższy level 
i dobrze świadczą o chęci dopieszczenia użytkowników przez Sony.

Clue A95K tkwi oczywiście w zjawiskowej jakości obrazu. Ten telewizor cie-
szy oczy, zachwyca, wprowadza właśnie w opad szczęki (nie wiem czemu, 
ale jednak angielskie jaw dropping lepiej brzmi niż ten spolszczony zwrot). 
To telewizor przełomowy. Nie rewolucyjny, ale stawiający dwa kroki do 
przodu w dziedzinie wyświetlaczy organicznych. Wreszcie możemy zachwy-
cać się takim efektem HDR, jakiego jeszcze na takich ekranach nie było 
widać, wreszcie biel jest naprawdę biała, a kolory głębokie, głębia z obrazu 
urzeka. To jest to, co sprawia, że A95K jest ekranem referencyjnym do kino-
wych seansów, a nieźle sobie radzi też na co dzień. Procesor Bravia XR bar-
dzo dobrze upscaluje obraz, wyostrza go i generalnie pozwala cieszyć się 
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takim obrazem, jakiego oczekujemy od telewizora. Moim zdaniem koreański 
krewny tego telewizora ma algorytmy bardziej upiększające gorszej jakości 
sygnał. Ale tu zasadnicze pytanie: czy chcemy wierności oryginałowi, czy po 
prostu ładnego obrazu? Puryści wideo stwierdzą, że wierności, dlatego A95K 
jest w świecie telewizorów tym, co flagowe kolumny Bowers & Wilkins czy 
Bang & Olufsen w świecie audio – absolutnym topem.

Na niekorzyść A95K przemawiają tylko dwa elementy – wielkość i cena. Tele-
wizory QD-OLED AD 2022 dostępne są tylko w wariantach 55 i 65 cali. To dość 
uniwersalne rozmiary, najpopularniejsze na rynku, niemniej chce się więcej, 
zwłaszcza, by te kinowe wrażenia mieć w domu. Liczę, że następca doczeka 
się większej wersji. Cena jest wysoka, może nie ekstremalnie wysoka, patrząc 
na historię telewizorów czy telewizorów OLED, ale znacznie wyższa od kon-
kurencji. Z drugiej strony otrzymujemy produkt najwyższej klasy. 

W świecie topowych telewizorów mamy w tej chwili dwie kategorie – tele-
wizory QD-OLED w rozmiarach 55 i 65 cali oraz mini LED 8K w rozmiarach 
75, 85 cali. W obu przypadkach kategorię tę opanowały firmy na S. W obu 
przypadkach Sony potwierdza, że wie, co to znaczy premium. Sony A95K to 
taki telewizor, który każdym swoim elementem podkreśla, że jest naj…, więc 
nie zdziwcie się, jeśli w podsumowaniach roku 2022 będzie na szczycie.
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Nissan to pionier elektromobilności. Tak, właśnie Nissan, a nie tak 
„medialna” Tesla. Pierwszy Nissan Leaf pojawił się na rynku dwa lata 
przed pierwszym elektrycznym autem Elona Muska. W międzyczasie 
doczekaliśmy się kolejnej generacji Leafa, a dziś przedstawiam wam 
Ariyę. Kolejne, w pełni elektryczne dzieło japońskich inżynierów. 

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Nissan Ariya – udany elektryk z japońską duszą  |  Dariusz Hałas

Nissan Ariya 
– udany elektryk z japońską duszą

Mobilność

MOBILNOŚĆ 187

http://www.twitter.com/blob_tech


Lepszy od Leafa? Już słyszę te pytania. 
Ariyę od Leafa dzieli przepaść, choć tego 
drugiego wciąż uważam za bardzo udany 
samochód elektryczny.

Nissan od lat współpracuje z Renault 
(i Mitsubishi). Z obecności w Aliansie 
wynika pewna wspólnota technologii aut 
wszystkich trzech marek. Nissan Ariya to 
auto zbudowane na platformie CMF-EV. 
Tej samej, na której powstał wychwalany 
przeze mnie we wrześniowym wydaniu 
iMagazine w pełni elektryczny, najnow-
szy Renault Megane E-Tech EV60. Jed-
nak rzeczona platforma to konstrukcja 
modułowa. W efekcie Ariya jest sporo 
większym autem od kompaktowej pro-
pozycji francuskiej marki, jednocześnie 
nie jest molochem, który w mieście spra-
wiałby tylko kłopot przy manewrach. 
Japoński crossover przy długości nie-
spełna 4,6 metra ma imponujący rozstaw 
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osi – 2775 mm. Miejsca wewnątrz nikomu nie zabraknie, ale do tego jesz-
cze wrócimy.

Ariya – esencja japońskiego futuryzmu
Elektryczna nowość Nissana bardzo zyskuje w pierwszym kontakcie. Auto na 
żywo prezentuje się znacznie lepiej niż na zdjęciach prasowych czy filmach. 
Stojąc przed nim, mam szansę dostrzec, z jakim pietyzmem ten samochód 
został zaprojektowany. Dbałość o detale wręcz zaskakuje. Podobno pracow-
nicy Nissana wręcz urządzali sobie wewnętrzne konkursy, w jak wielu elemen-
tach nadwozia i wnętrza projektanci tego wozu zaszyli charakterystyczne, 
wyraziste wzory kumiko. Sam odnalazłem je w co najmniej kilkunastu elemen-
tach, w tym w niezwykle puszystych i miękkich, kojarzących się z zupełnie 
inną, znacznie wyższą ligą aut, dywanikach. Nie były z wełny merynosów, lecz 
z tworzyw z recyklingu i patrząc na nie, dałbym święty spokój merynosom.
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Wnętrze? Miłe zaskoczenie
Gdy pierwszy raz otworzyłem drzwi do kabiny modelu Ariya, brwi mimo-
wolnie uniosły się w górę w geście cichej aprobaty. Wygodne fotele z jasnym 
obiciem z perforowanej skóry i alcantary (w tańszej odmianie – bo miałem 
okazję przymierzyć się do dwóch wersji – znajdziemy równie starannie 
wykonaną tkaninę), pomiędzy kierowcą a pasażerem pływająca, ruchoma 
konsola w formie wyspy zamiast sztywnego tunelu środkowego, skórzana 
kierownica z perforowanymi miejscami na dłonie, z ładnymi przeszyciami, 
miękkie, również obite skórą podparcia na łokcie w boczkach drzwi, sporo 
miedzianych wstawek zdobiących np. zasuwane cupholdery czy otwierany 
podłokietnik – takich smaczków zaprojektowano tu wiele. Nie tylko cieszą 
one oko, ale też podkreślają ponadprzeciętną funkcjonalność tego wnętrza. 
Schowek na okulary w podsufitce? Jest, niewielki schowek po lewej stronie 
kierowcy jest? Schowek przed pasażerem? Oczywiście jest, sporych roz-
miarów. Jest też głęboka kieszeń sterowana elektrycznie (w topowej wersji) 
lub manualnie w miejscu, gdzie w innych autach tunel centralny łączy się 
z deską rozdzielczą. Zarówno fotele, jak i kierownica są regulowane elek-
trycznie w bardzo szerokim zakresie wraz z pamięcią ustawień, przy czym 
nastawy można powiązać zarówno z klasyczną pamięcią przywoływaną 
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przyciskami w boczkach drzwi, jak rów-
nież przypisać ustawienia ergonomii foteli, 
kierownicy, a także przesuwnej wyspy 
centralnej do konkretnych profili kierow-
ców zdefiniowanych w systemie multime-
dialnym Nissana. Dla porządku informuję: 
Apple CarPlay i Android Auto również 
oczywiście są dostępne, ale tylko z CarPlay 
skorzystamy bezprzewodowo, Android 
Auto wciąż wymaga kabla (bez obaw, 
w kokpicie jest gdzie się podłączyć).

Zero wad? Aż tak dobrze nie jest. Mimo 
pietyzmu w cyzelowaniu detali i ogólnie 
bardzo dobrze dopracowanego wzornictwa 
kokpitu mam kilka uwag do ergonomii. Po 
pierwsze, moim zdaniem, podłokietniki 
w boczkach drzwi przednich osadzone są 

MOBILNOŚĆ 191



odrobinę za nisko. Nie jestem gigantem, mam raptem 177 cm wzrostu, jed-
nak nawet przy maksymalnie obniżonym fotelu, chcąc trzymać lewą dłoń 
i na kierownicy i zarazem na podłokietniku w boczku drzwi, nie mogłem 
się dopasować. Gdyby ten podłokietnik był odrobinę wyżej, pozycja byłaby 
idealna. Druga uwaga – tylna kanapa. Miejsca jest mnóstwo, wystarczy nawet 
wysokim, zarówno przed kolanami, jak i nad głową, jednak umiejscowienie 
baterii w podłodze nieco ją podnosi, w efekcie osoby wysokie, o długich 
nogach, nie będą mieć podparcia ud na wygodnych siedziskach drugiego 
rzędu. Czepiam się? Może trochę, ale ideałów nie ma.

Haptyka dobrze ogarnięta
Dopóki auto jest wyłączone, wnętrze stanowi doskonały przykład styli-
stycznej, minimalistycznej elegancji. Świetne materiały, design, wykonanie, 
montaż, spasowanie. Nie mam najmniejszych uwag, a przyznam, że trasy 
testowe niekiedy przebiegały po drogach o jakości tak złej, że jadąc przez 
nie, w wielu innych autach można byłoby obawiać się, że coś w kabinie 
odpadnie. Gdy jednak włączymy zasilanie, wewnątrz drewnianej okleiny 
deski rozdzielczej rozjarzają się haptyczne przyciski panelu klimatyzacji. 
Owszem, to nie są fizyczne przyciski, ale raz, że wygląda to znacznie lepiej 
niż gładkie, dotykowe panele z piano black, jakie znajdziemy np. w mode-
lach grupy Volkswagena, a dwa, dzięki haptyce nie masz najmniejszych 
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wątpliwości, że coś nacisnąłeś. Zresztą, fizycznych przycisków i pokręteł 
wciąż tu nie brakuje, jest eleganckie kółko do wygodnej regulacji głośno-
ści, radełkowane rolki w ramionach kierownicy, fizyczna, wielokierunkowa 
manetka elektronicznych nastawów kierownicy czy nawet łatwo dostępne 
i bardzo wygodnie rozmieszczone przyciski sterujące jasnością wyświetla-
czy w kokpicie zlokalizowane w lewej ramce ekranu odgrywającego rolę 
wirtualnego kokpitu kierowcy.

Ekrany? Czytelne, bardzo wyraźna czcionka, jedna tafla z dwoma wyświetla-
czami 12,3”. Podobał mi się pomysł personalizowania zawartości obu ekra-
nów. Chcesz mieć mapę nawigacji na wirtualnych tablicach, a nie na ekranie 
centralnym? Wykonujesz dotykowy gest przeciągnięcia dwoma palcami ze 
środkowego ekranu w stronę tego przed oczami kierowcy. Bajer, ale działa to 
świetnie. Auto wyposażono też w bardzo duży i również w szerokim zakresie 
personalizowany wyświetlacz przezierny, rzucający obraz na przednią szybę.

Nissan Ariya – co go napędza?
Japończycy przygotowali dla swojego nowego, elektrycznego crossovera 
trzy wersje układu napędowego. Gama startuje od modelu wyposażonego 
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w napędzający przednią oś silnik elektryczny o mocy 160 kW (218 KM) czer-
piący energię z akumulatora o pojemności 63 kWh (pojemność użytkowa), 
średni wariant to również odmiana przednionapędowa z nieco mocniej-
szym silnikiem 178 kW (242 KM) i większym akumulatorem o pojemności 
użytkowej 87 kWh. W obu przypadkach kierowca dysponuje pokaźnym 
momentem obrotowym 300 Nm dostępnym praktycznie od startu. Gamę 
układów napędowych opisywanego modelu wieńczy najmocniejszy Nis-
san Ariya e-4orce z dwoma silnikami napędzającymi obie osie, z mocą 225 
kW (306 KM), akumulatorem 87 kWh i aż 600 Nm momentu obrotowego. 
Jeździłem dwiema słabszymi wersjami, bo na pierwsze w Polsce egzem-
plarze Ariyi e-4orce musimy poczekać do początku przyszłego roku. Obie 
wersje mają w zasadzie identyczną dynamikę. Producent podaje 7,5 s do 
setki dla słabszej wersji i czas o 0,1 s dłuższy dla wersji mocniejszej. To nie 
jest błąd, mocniejszy wariant Ariyi w teorii przyśpiesza minimalnie wolniej, 
bo większe akumulatory to większa masa. Niemniej różnice w dynamice 
obu wariantów są w praktyce niedostrzegalne, a o wyborze konkretnego 
wariantu powinny decydować potrzeby klientów w zakresie zasięgu. Nis-
san obiecuje zasięgi w cyklu mieszanym WLTP od 403 km w przypadku 
najsłabszej wersji z mniejszym akumulatorem, aż do 533 km w środkowej 
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odmianie (topowy akumulator i średni napęd). Wersja najbardziej dyna-
miczna ma ponoć osiągać (wg WLTP) do 500 km. Oczywiście jazdy testowe 
trwały zbyt krótko, by realnie zweryfikować zasięg, niemniej gdy wsiadłem 
do 242-konnej odmiany w topowej wersji wyposażeniowej Evolve, kom-
puter w pełni naładowanego (87 kWh) auta wyświetlał 439 km zasięgu. 
To jest dobry wynik. Mocniejsza wersja w trakcie jazd testowych zużyła 
średnio 19,3 kWh/100 km, słabsza średnio zużyła 17,3 kWh/100 km. Naj-
lepszy rezultat na krótkich odcinkach, podczas których starałem się robić 
pomiary (jazdy głównie drogami lokalnymi) to imponujące 12,9 kWh/100 
km. Komputer pokładowy usłużnie prezentował również wyniki efektyw-
ności rekuperacji. Na blisko 200-kilometrowej trasie Ariya odzyskała 24 km 
zasięgu wyłącznie z rekuperacji. To naprawdę dobry wynik, ale przyznam, 
że innego nie oczekiwałem. Nissan to przecież weterani elektromobilno-
ści, wiedzą, co robią. I w przypadku Ariyi, zrobili to dobrze. Co ciekawe, 
ten model nie jest już, jak Leaf, ładowany z gniazda ChaDeMo (tak jest na 
rynku japońskim). Europejska Ariya ma znacznie popularniejsze gniazdo 
CCS, z którego jest w stanie czerpać do 130 kW mocy. Czasów faktycznego 
ładowania nie podam, bo podczas relatywnie krótkich jazd próbnych nie 
korzystaliśmy z ładowarek. Producent deklaruje w optymalnych warunkach 
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(idealna temperatura, odpowiednio mocna ładowarka) pozyskanie do 350 
km zasięgu w 30 minut.

Komfort i bezpieczeństwo
Nissan nie zapomniał też o bezpieczeństwie, kierowcę i pasażerów, oprócz 
klasycznych, pasywnych rozwiązań ochronnych (pasy, mnóstwo poduszek 
powietrznych, wzmocnienia konstrukcyjne, kontrolowane strefy zgniotu, 
etc.), chroni też cała armia cyfrowych asystentów. Jest automatyczny 
hamulec awaryjny z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, system 
ostrzegania o możliwej kolizji podczas jazdy do przodu, system wykrywa-
nia zmęczenia kierowcy, interwencja w razie niezamierzonej zmiany pasa 
ruchu, ostrzeganie i interwencja w razie wykrycia pojazdu w martwym 
polu, rozpoznawanie znaków drogowych czy system ostrzegania o ruchu 
poprzecznym w trakcie cofania z funkcją awaryjnego hamowania. W Ariyi 
znajdziemy też najnowszą generację systemu ProPilot Assist z Navi-link, 
czyli adaptacyjny tempomat, aktywnie prowadzący po torze jazdy (bez 
wężykowania) współpracujący z nawigacją, uwzględniający nie tylko odle-
głości od poprzedzającego pojazdu, ale też konfigurację trasy czy też zdol-
ność do dostosowania prędkości do wykrytych ograniczeń. To ostatnie 
jednak rozwiązano o tyle dobrze, że auto nie wyhamuje Wam na trasie 
szybkiego ruchu, gdy przypadkowo „zauważy” ograniczenie do 40 km/h na 
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zjeździe z ekspresówki. To kierowca decyduje o dostosowaniu tempomatu 
do ograniczeń, auto mu jedynie wyświetla stosowne sugestie, na co można 
się zgodzić lub nie, wystarczy jeden klik przycisku na kierownicy. Nowo-
ścią jest funkcja inteligentnego planowania trasy uwzględniająca w czasie 
rzeczywistym różne czynniki, takie jak natężenie ruchu, warunki na dro-
dze, dostępność stacji ładowania czy zapas energii w akumulatorze, a za 
pomocą aplikacji NissanConnect Services użytkownik może, przykładowo, 
zdalnie sterować klimatyzacją, procesem ładowania czy zamkami pojazdu.

Podsumowując, Ariya wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie. To pojazd 
przemyślany, dobrze się prowadzący, świetnie wyciszony, efektywny energe-
tycznie (niskie zużycie energii) i kapitalnie wręcz wykonany, z interesującymi 
pomysłami stylistycznymi (haptyczne, podświetlane przyciski niejako wto-
pione w strukturę drewna). Nissan pochwalił się, że cała pula 250 egzempla-
rzy Ariyi na rok 2022 została już wyprzedana (pierwsze egzemplarze właśnie 
trafiają do klientów w Polsce). W związku z tym, w trakcie jazd testowych 
Nissan nie miał jeszcze przygotowanego cennika modelowego na rok 2023. 
Dlatego nie podam Wam cen, te starsze nie będą już aktualne, a wróżyć 
z fusów nie zamierzam. Nie dziwię się jednak klientom, którzy zamówili 
w ciemno to auto, nie mając nawet możliwości jego zobaczenia na żywo. 
Mam dla nich dobrą wiadomość: nie będą żałować. Ocen tym razem nie 
będzie, były to bowiem krótkie jazdy testowe, a nie pełnowartościowy test 
na dłuższym dystansie, nie ukrywam jednak, że moja opinia o tym modelu 
jest zdecydowanie pozytywna. 
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SUV-y to dziś najpopularniejsza forma nadwozia samochodu osobowego. 
Sam za nimi szczególnie nie przepadam, ale rozumiem tych, którzy SUV-y 
uwielbiają. A co z elektrycznym SUV-em? Czy połączenie wysokiego 
nadwozia z wymagającym aerodynamiki elektrycznym układem 
napędowym to dobre rozwiązanie? Odpowiadam na to, sprawdzając 
najnowszego i najmocniejszego w gamie Mercedesa EQB 350 4Matic.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Mercedes EQB 350 4Matic – wygodnie z prądem  |  Dariusz Hałas

Mercedes EQB 350 4Matic 
– wygodnie z prądem
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Mercedes EQB jest SUV-em. To dobra wiadomość tak dla klientów, którzy 
pożądają dziś tej formy nadwozia, jak i dla producenta, który liczy na to, że 
jego produkt rozejdzie się jak ciepłe bułeczki. I choć przyzwyczajeni jeste-
śmy, że im dalsza litera alfabetu, tym większy Mercedes (wszak S klasa jest 
większa od E klasy, a ta od C klasy, B klasy itd.), to EQB absolutnie nie jest 
małym samochodem. Podpowiem tylko, że nowe EQB jest dłuższe od Audi 
Q4 e-tron o prawie 10 cm. Krótko mówiąc, mierzący niemal 4,7 metra EQB 
nie jest małym autem, a potwierdzeniem tego jest możliwość zamówienia 
wersji 7-miejscowej, której… bym nie zamówił. Pięć miejsc na ten gabaryt 
to w sam raz, by pasażerowie mogli cieszyć się komfortową podróżą. Co ci 
po wyszukanych materiałach i przeszyciach, gdy gnieciesz się w ciasnym 
fotelu rozkładanym w bagażniku? Muszę jednak przyznać, że Mercedes sta-
wia sprawę uczciwie, wyjaśniając, że w trzecim rzędzie EQB usiądą osoby 
o wzroście do 165 cm.

Zanim jednak przejdziemy do wnętrza, kilka słów o wyglądzie tego auta. 
EQB ma typowe proporcje SUV-a, a jego nadwozie jest znacznie bardziej 
podobne do spalinowego odpowiednika (tu: Mercedesa GLB) niż np. 
w przypadku modeli EQC i GLC. Oczywiście cechą wyróżniającą EQB jest 
stylistyka wynikająca z użytego w tym samochodzie napędu. Mamy więc 
w pełni zabudowany grill, zabudowane wloty powietrza, obłą krawędź 
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maski i zaokrąglone inne krawędzie nad-
wozia, np. spojenia słupków, krawędź 
dachu itp. W efekcie współczynnik oporu 
powietrza dla tego modelu wynosi Cx = 
0,28, co jest wartością nie tylko mniejszą 
od spalinowego GLB (to raczej oczywiste), 
ale też lepszą od elektrycznego i wydawać 
by się mogło bardziej opływowego EQC 
(w standardzie ma Cx=0,29, dopiero po 
dodaniu opcjonalnych pakietów wartość 
tę można obniżyć do Cx=0,27). Cechą 
wyróżniającą wszystkie elektryki Merce-
desa jest świetlna listwa w pasie przednim. 
Tu również jej nie zabrakło, dzienne pasy 
świateł LED są przedłużone przez świetlną 
listwę biegnącą wzdłuż krawędzi maski 
auta. Podobnie szerokie optycznie oświe-
tlenie znajdziemy również z tyłu auta.
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Wnętrze EQB nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, że mamy do czy-
nienia z klasą premium. Skórzana kierownica z ładnymi przeszyciami, ład-
nie obszyte fotele, mnóstwo aluminiowych wstawek (fajne) i piano black 
(mniej fajne, bo brudzi się od patrzenia), radełkowane pokrętła, błyszczące 
wloty powietrza systemu klimatyzacji, szeroka tafla podwójnego ekranu 
pełniącego jednocześnie rolę wirtualnych zegarów i konsoli multimediów, 
nie zabrakło też head-up display. Z przodu trzy gniazda USB-C, z tyłu… 
tylko jedno (też USB-C).

EQB to auto elektryczne zbudowane na bazie platformy wykorzystanej 
również w samochodach spalinowych (GLB) i ma to swoje konsekwen-
cje w walorach praktycznych. Bagażnik EQB jest mniejszy od GLB, ale 
wciąż mieści niemal 500 l do linii okien. To sporo, gdyby nie fakt, że jego 
część zajmują dwa pokaźne pokrowce na kable, których nie upchniemy 
ani pod podłogą bagażnika (jest tam trochę miejsca na drobiazgi, ale 
pokrowce się nie mieszczą), ani tym bardziej pod maską (pod którą 
w ogóle nie ma przedniego schowka). Same pokrowce to zaleta, bo nie 
chciałbym pchać między bagaże ubłoconego po ładowaniu w trasie, 
na deszczu, kabla, ale faktyczna użyteczność bagażnika EQB jest przez 
to niższa, niż by to sugerowały podawane przez producenta wymiary. 
Skoro wspomniałem o deszczu, nie trzeba się martwić, że wsiadając, 
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pobrudzimy sobie garderobę, drzwi EQB całkowicie przysłaniają progi. 
Dzięki regulacji wzdłużnej tylnej kanapy i możliwości zmiany kąta nachy-
lenia oparć możemy też lawirować pomiędzy przestrzenią na bagaże 
a komfortem pasażerów drugiego rzędu. Warto też pamiętać, że w EQB 
akumulatory znajdują w tylnej części podłogi auta, głównie pod tylną 
kanapą i siedziskami przednich foteli (ale już nogi kierowcy i pasażera 
z przodu spoczywają na podłodze, a nie na bateriach). Oznacza to, że 
stopy osób znajdujących się w drugim rzędzie są umieszczone wyżej niż 
kierowcy i pasażera z przodu. Przyznam, że ten schodek pod fotelem 
kierowcy nieco mnie irytował, szczególnie gdy np. podczas ładowania 
auta podciągałem stopy bliżej, uderzając nimi w ów schodek.

Testowany egzemplarz, czyli Mercedes EQB 350 4Matic, to najmocniejsza 
wersja EQB w gamie tego modelu. W tym wariancie samochód dysponuje 
aż dwoma silnikami elektrycznymi. Jeden z nich to silnik asynchroniczny, 
drugi – synchroniczny z magnesami trwałymi. Sumaryczna moc tego 
zespołu napędowego jest imponująca jak na rodzinnego, komfortowego 
SUV-a i wynosi 215 kW (293 KM). Do tego kierowca dysponuje aż 520 Nm 
momentu obrotowego dostępnego praktycznie od startu. W takiej sytu-
acji zastosowanie napędu na wszystkie koła to rozwiązanie pożądane ze 
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względu na trakcję na asfalcie, a nie jakiekolwiek domniemane możliwości 
w terenie, do którego EQB ze względu na niewielki prześwit (niecałe 16 cm) 
raczej się nie nadaje. Owszem, na działkę dojedziesz, ale o offroadzie zapo-
mnij, ten wóz waży ok. 2,1 t! Masa generuje jeszcze jeden problem w kon-
tekście eksploatacji w mieście, EQB ma dopuszczalną masę całkowitą 
powyżej 2,5 t, co oznacza, że parkowanie choćby jednym kołem na chod-
niku staje się nielegalne.

Pod względem dynamiki EQB nieświadomego pasażera (kierowca raczej 
nie może być nieświadomy) może naprawdę zaskoczyć. Sporych gaba-
rytów, rodzinny, komfortowy SUV wg producenta zbiera się od 0 do 100 
km/h w 6,2 s. To dla porównania tyle, ile uzyskuje – również elektryczny 
– VW ID.5 GTX, w którym jednak już sama nazwa wzbudza pewne quasi-
-sportowe konotacje. Tutaj auto absolutnie nie wygląda na sportowe, ale 
gdy wcisnąłem pedał w podłogę, 100 km/h testowy egzemplarz uzyskał 
w 5,9 s. Jednocześnie EQB prowadzi się stabilnie i pewnie. Duża masa nie 
przeszkadza w pokonywaniu zakrętów, bo zestrojenie zawieszenia nie 
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jest przesadnie miękkie i komfortowe (choć to komfort z całą pewnością 
przyświecał projektantom), a po drugie niskie położenie ciężkich aku-
mulatorów skutecznie obniża środek ciężkości, dodajmy do tego całkiem 
bezpośredni układ kierowniczy i mamy receptę na auto, które potrafi 
cieszyć kierowcę. Pytanie, czy w dłuższej trasie radość trwała będzie 
długo? Cóż, niekoniecznie.

Mercedes EQB korzysta z tego samego układu elektrycznego, co wcze-
śniej zaprezentowany przez markę Mercedes EQA. Mamy zatem dwu-
silnikowy układ czerpiący energię z pakietu akumulatorów trakcyjnych 
o pojemności użytecznej (netto) wynoszącej 66,5 kWh. Zdaniem Mer-
cedesa zasięg (wg procedury WLTP) wynosi nawet 419 km. Niestety, nie 

udało mi się uzyskać wyników zużycia choćby zbliżonych do wymaga-
nego dla takiego zasięgu. Zresztą, gdy tylko odbierałem auto z parku 
prasowego producenta, komputer pokładowy w pełni naładowanego 
EQB 350 4Matic informował mnie o widełkach zasięgu od 344 km do 394 
km. Średnie zużycie energii na dłuższym, prawie 1000-kilometrowym 
dystansie wynosiło 20,7 kWh/100 km. Oznacza to możliwość pokonania 
na jednym ładowaniu 321 km. Oczywiście w praktyce ładowarki należy 
poszukiwać już po pokonaniu 250 km, bo infrastruktura ładowania 
w Polsce nie rozpieszcza elektromobilnych. Warto natomiast w trasie 
korzystać z tzw. inteligentnej nawigacji pokładowej. Auto nie tylko wyty-
czy trasę do celu z uwzględnieniem ładowarek, ale również tak zarządza 
ciepłem akumulatorów, by te w momencie, gdy dojedziemy do stacji 

MOBILNOŚĆ 204



ładowania, znajdowały się w optymalnym przedziale temperaturowym, 
co ma wpływ na prędkość ładowania. Auto akceptuje maksymalną moc 
ładowania 100 kW. Nie jest to rekordowa wartość, ale i tak w Polsce 
większość stacji ładowania nie ma nawet połowy tej mocy. Podczas jazdy 
auto oczywiście korzysta z rekuperacji, kierowca może stopniować siłę 
hamowania rekuperacyjnego, ale warto stosować dostępny tryb auto-
matycznej rekuperacji, wówczas EQB samodzielnie np. zwalnia przed 
poprzedzającym pojazdem, odzyskując energię i robi to nawet wówczas, 
gdy nie korzystamy z adaptacyjnego tempomatu.

Jeżeli chodzi o technikę, Mercedes radzi sobie z tym dobrze. Zarówno 
pod względem formy (wysoka jakość ekranów, czytelność), jak i funkcji 
(prosta obsługa). Oczywiście nie zabrakło Apple CarPlay i Android Auto, 
ale i sam MBUX daje radę. Funkcjami pojazdu można sterować zarówno 
poprzez ekran dotykowy, fizyczne przyciski i klikalny gładzik w konsoli 
w tunelu środkowym, jak i poprzez interfejs głosowy. Zwłaszcza w tym 
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ostatnim aspekcie Mercedes wyróżnia 
się na tle pozostałych marek premium. 
Asystentka głosowa Mercedesa lepiej 
rozumie polską mowę niż jej cyfrowi 
odpowiednicy w Audi czy BMW. Merce-
des standardowo rozpieszcza też tych, 
którzy lubują się w zmiennej kolorystyce 
oświetlenia ambientowego, to na pokła-
dzie modelu EQB jest konfigurowalne 
w bardzo szerokim zakresie.

Podsumowując, Mercedes EQB to auto 
przeznaczone raczej do komfortowego 
pokonywania krótszych dystansów niż 
na długie trasy, choć wygodne fotele 
z dużym zakresem regulacji i dużo 
przestrzeni, również w drugim rzędzie, 
skłaniają także do pokonywania dłuż-
szych tras. Niemniej na przeszkodzie 
stoi faktyczny zasięg w jeździe dro-
gami szybkiego ruchu i niewystarcza-
jące pokrycie naszego kraju stacjami 
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szybkiego ładowania. Pod względem prowadzenia EQB to bardzo udany 
model. Auto prowadzi się pewnie, przewidywalnie, jest stabilne i bardzo 
dynamiczne.

Ile kosztuje Mercedes EQB? Bazowa wersja, czyli EQB 250 (napęd na 
przednią oś, 190 KM) startuje od 238 400 zł. Mocniejszy, 228-konny 
wariant EQB 300 4Matic, startuje od 254 500 zł, a testowana topowa 
wersja EQB 350 4Matic zaczyna się w cenniku od kwoty 267 800 zł. 
Oczywiście testowany egzemplarz był jeszcze dodatkowo wyposażony, 
w efekcie auto, które widzicie na zdjęciach, producent wycenił na niemal 
320 tys. zł. To więcej niż porównywalnych rozmiarów szybszy i bardziej 
dynamiczny Mercedes-AMG GLB 35 4Matic.

Mercedes EQB 350 
4Matic  

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

 Plusy:
• Bardzo dobre prowadzenie
• Elastyczność napędu
• Komfortowe warunki podróży
• Dobre multimedia

 Minusy:
• Realny zasięg sporo niższy od 

obiecywanego
• Ciężar ogranicza użyteczność 

w warunkach miejskich (parkowa-
nie na chodnikach)
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Oczekując bardzo bogatego wyposażenia, kierujemy wzrok w stronę 
topowych modeli każdego producenta. Tymczasem DS4 jest 
kompaktem, w którym znajdziemy właściwie wszystko.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

DS4 – luksusowy kompakt  |  Paweł Hać

DS4 – luksusowy kompakt
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Auta z oferty DS łączy wyjątkowy design 
oraz świetna jakość wykończenia wnętrza, 
wliczając w to zarówno skórę i drewno, jak 
i bardzo porządne tworzywa sztuczne. DS4 
jest przedstawicielem segmentu C, choć 
z zewnątrz wydaje się trochę większym 
samochodem. Wszystko przez agresywną 
linię nadwozia, wysoki przedni zderzak 
i maskę oraz równie wysoko poprowa-
dzoną deskę rozdzielczą wewnątrz. Linia 
boczna również przykuwa wzrok dzięki 
mocnemu przetłoczeniu na drzwiach 
i czarno-srebrnemu wykończeniu ich 
dolnej części, co czyni sylwetkę auta smu-
klejszą. Linia dachu nie opada przesadnie 
mocno, ale przez to, że pomalowano go 
na czarno, tył wydaje się znacznie niższy, 
niż faktycznie jest (z czego zadowoleni na 
pewno będą pasażerowie siedzący z tyłu). 
Tył wygląda świetnie za sprawą masyw-
nego zderzaka oraz pięknych lamp, wyko-
rzystujących motyw diamentu (powielony 
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zresztą na przednim grillu). Lampy przypominają łudząco te, które pojawiły 
się w DS7 Crossback, choć tu wydają się niższe, a przez to nadają autu bar-
dziej agresywnego charakteru. Przednie lampy również są wąskie, a seg-
menty LED do jazdy dziennej (będące jednocześnie kierunkowskazami) 
przecinają przedni zderzak w pionie. Mimo zastosowania szeregu systemów 
bezpieczeństwa i kamer 360 ich elementy nie rzucają się w oczy. Auto 
w testowanej wersji stało na dużych, 19-calowych felgach i stanowiły one 
dobry kompromis między wyglądem a komfortem. DS4, mimo agresywnej 
linii i sporej mocy, jest bowiem przede wszystkim autem wygodnym.

Wnętrze DS4 zostało zaprojektowane z przepychem. W testowanej wersji 
Rivoli, wykończonej jasną skórą w kolorze Pebble Grey, wygląda wręcz jak 
salon z bardzo wygodnymi, przepastnymi fotelami. Skórą pokryto też ele-
menty deski rozdzielczej, tu dla odmiany jest brązowa. Siedzi się tu wygod-
nie, może nie tyle zapadając się w siedzisko, ale z pewnością nikt nie będzie 
narzekał na zbyt dużą twardość. Fotele mają oczywiście podgrzewanie, 
aktywne chłodzenie i masaż (tyczy się to też fotela pasażera), są jednak dość 
wąskie i nie oferują regulacji szerokości oparcia. Masaż oferuje kilka progra-
mów i trzy stopnie intensywności, jednak nawet przy najwyższym nie jest 
zbyt mocny. Przedni fotel ma mocowanie ISOFIX, podobnie jak dwa skrajne 
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miejsca tylnej kanapy. Z tyłu miejsca jest sporo, zarówno dzięki całkiem 
głębokiemu siedzisku, jak i wyprofilowaniu tyłu przednich foteli, dającemu 
dodatkowe centymetry na kolana. Nie ma jednak zbyt wiele przestrzeni na 
głowę, bo od strony drzwi dach opada i jadąc, można zahaczyć o niego, gdy 
auto wykona gwałtowny manewr. W testowanym egzemplarzu przestrzeni 
nad głową było mniej przez dach panoramiczny, niemniej i tak jest jej cał-
kiem sporo. Tylna kanapa oferuje też podłokietnik i otwór do przewożenia 
nart, a pasażerowie z tyłu mogą korzystać z dwóch gniazd USB-C. Moją 
uwagę przykuło też oświetlenie, diody schowane są za kwadratowymi osło-
nami i mają chłodną barwę, potęgującą wrażenie siedzenia w aucie kategorii 
premium.

Gdy wsiadamy do auta, wita nas nie tylko animacja świateł i wyświetlane 
przed drzwiami logo DS, ale też automatycznie wysuwające się klamki. To 
detal, który bardzo mi się spodobał, mimo że pod względem praktycz-
nym nie zmienia właściwie niczego. Później jest tylko lepiej – po włączeniu 
zapłonu fotel podsuwa się do kierownicy, włącza się oświetlenie ambient 
(w jednym z kilku wybranych kolorów), a z głośników dobiega cichy dźwięk 
startującego systemu. Właśnie – dźwięk! DS podszedł bardzo poważnie do 
jakości brzmienia i dał użytkownikowi naprawdę dużo możliwości konfigura-
cji systemu Focal Electra, który zainstalowano w testowanym egzemplarzu. 
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Oprócz balansu czy osobnej regulacji natężenia wysokich, średnich i niskich 
tonów, możemy też zmienić głośność satelit, głośnika centralnego i sub-
woofera. System jest świetnej jakości, a tak szerokie spektrum ustawień 
pozwala wydobyć z niego jeszcze lepsze brzmienie. Nie bez znaczenia 
jest też bardzo dobre wyciszenie wnętrza (z wyjątkiem komory silnika). 
W DS4 znajdziemy 10 głośników, po jednym w każdych drzwiach, satelity 
trafiły też do słupków A i C (umiejscowione są za głową pasażerów z tyłu), 
mamy też głośnik centralny i subwoofer. Wrażenie zrobiła na mnie przede 
wszystkim czystość dźwięku i wysoka szczegółowość, niespotykana zbyt czę-
sto nawet w autach tej klasy.

Detali budujących wizerunek DS4 jest mnóstwo. Schowek w podłokietniku 
jest chłodzony, więc w upalne dni możemy tam wrzucić jakiś napój. Pozo-
stałe schowki wyłożono miękkim materiałem, więc drobne przedmioty 
się w nich nie obijają. Mogłyby być one co prawda trochę pojemniejsze, 
ale jak na tę klasę auta nie jest źle. Tunel środkowy ma duży, zamykany 
schowek z uchwytami na napoje oraz porządną ładowarką indukcyjną. Nie 
jest przesadnie szybka, ale ma duży zasięg; ani razu nie miałem problemu 
z trafieniem we właściwe miejsce, by zaczęła ładować telefon. Podobnie jak 
w innych DS, tak i tu można regulować zarówno kierunek, jak i intensywność 
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nawiewu – przy najniższej nie czuć z kratek wyraźnego podmuchu, ale 
powietrze wewnątrz ma odpowiednią temperaturę. System kamer 360 
sprawdza się doskonale – nawet w DS7 Crossback ograniczono się do 
dwóch kamer i symulowania widoku 360, tu mamy łącznie cztery kamery 
(są też w lusterkach), dzięki czemu podgląd otoczenia jest na żywo. Jakość 
obrazu jest świetna, a dodatkowo można regulować jego parametry, w tym 
jasność. Równie przydatnym dodatkiem jest noktowizor, który na ekranie 
za kierownicą wyświetla otoczenie przed nami, obrysowuje wykrytych ludzi 
i sygnalizuje dźwiękowo, jeśli ktoś będzie blisko pojazdu. Szkoda jedynie, że 
wyświetlacz ten jest tak mały, to znacznie ogranicza użyteczność tego roz-
wiązania. Auto ma elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, choć nie jest ona 
przesadnie duża i w kompaktach to rzadko spotykana funkcja. Sam bagażnik 
jest jednak mały i płytki, zmieści co najwyżej jedną dużą walizkę i plecak.

DS4 dostał odświeżony system multimedialny, który wreszcie zrywa z ukła-
dem stosowanym w innych autach koncernu Stellantis. Owszem, nadal 
sterujemy z niego wszystkim, od nawigacji po klimatyzację, ale wreszcie nie 
marnuje się przestrzeń po bokach ekranu, dotąd zarezerwowana do stałego 
wyświetlania temperatury po obu stronach auta. Interfejs jest nie tylko 
ładny, ale też funkcjonalny. Poszczególne ekrany można edytować, doda-
jąc kafelki i skróty oraz zmieniając ich układ, ponadto menu ma wreszcie 
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logiczny układ, a nawigację ułatwia dodatkowo wysuwana z góry ekranu 
belka ze skrótami. Możliwości systemu rozszerza niewielki ekran dotykowy, 
umieszczony na tunelu środkowym. Można na nim nie tylko wpisywać 
litery, ale też wybierać skróty po przytrzymaniu na nim palca i przesunięciu 
w określone miejsce. Wybór widoczny jest na ekranie głównym, więc nie 
trzeba przenosić wzroku niżej. Da się tu też ustawić własne skróty, zarówno 
do głównych funkcji (jak na przykład nawigacja), jak i do ulubionych sta-
cji radiowych czy kontaktów. Nie zabrakło oczywiście bezprzewodowego 
CarPlay, interfejs wypełnia teraz cały wyświetlacz środkowy. Negatywnie 
zaskakuje natomiast wyświetlacz za kierownicą, który nie dość, że jest mały, 
to pokazuje niewiele informacji i ma skromne możliwości konfiguracji. 
Dobrze sprawuje się za to HUD wyświetlany na przedniej szybie. Jest czy-
telny i potrafi pokazać nawet mapę, jego powierzchnia jest naprawdę duża. 
Szkoda jednak, że jego również nie da się zbytnio dopasować do swoich 
wymagań i aby widzieć na nim nawigację, należy na ekranie za kierownicą 
włączyć wyświetlanie multimediów. Dlaczego? Nie mam pojęcia i podejrze-
wam, że autorzy tego rozwiązania również nie zaprzątali sobie tym głowy.

Do testu otrzymałem egzemplarz z topowym napędem hybrydowym 
E-Tense o maksymalnej mocy 225 KM (przy czym silnik benzynowy ma 180 
KM, natomiast napęd elektryczny oferuje 110 KM). DS4 ma napęd wyłącznie 
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na przednią oś, niemniej podsterowność nie jest mocno odczuwalna. Auto 
przekłada komfort nad dynamikę i choć jego przyspieszenie jest zadowa-
lające (7,7 s od 0 do 100 km/h), to wewnątrz po prostu go nie czuć. Skrzynia 
ma zresztą delikatne opóźnienie na dynamiczne wciśnięcie gazu i niechętnie 
redukuje biegi, gdy to zrobi, a pedał jest w podłodze, do uszu dobiega nagle 
wycie silnika spalinowego. Jego dźwięk jest daleki od przyjemnego i aż dziwi 
mnie, że tak mocno słychać go wewnątrz (zwłaszcza że otoczenie auta jest 
niemal niesłyszalne). W trybie sport, wymuszającym jazdę na silniku spalino-
wym i utrzymującym wyższe obroty, jest już lepiej, bo gwałtowne redukcje 
zdarzają się rzadziej, niemniej tu również czuję niedosyt. Auto nie usztywnia 
nijak układu kierowniczego, nie ma też on wpływu na zawieszenie – wszyst-
kie tryby jazdy mają wpływ jedynie na sam napęd. Na co dzień korzystałem 
naprzemiennie z trybu sportowego (gdy bateria była pusta) i hybrydowego. 
Do wyboru jest jeszcze komfortowy (czyniący samochód wręcz ociężałym) 
i elektryczny. Na samym prądzie jeździ się jednak krótko, bo apetyt DS4 na 
prąd jest duży, i to nie tylko w trybie bezemisyjnym. Na samym tylko prądzie 
można przejechać realnie około 40–45 km, zużywając około 23 kW/100 km. 
W uruchamiającym się domyślnie trybie hybrydowym prąd jest zużywany 
błyskawicznie, czego efektem jest spalanie poniżej litra na 100 km, nie ma 
jednak szans, by przejechać tak więcej niż 50 km. W tym momencie wyczer-
puje się bateria i albo przełączamy się na samą benzynę, albo podłączamy 
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się do ładowania. Rekuperacja działa nieźle, zwłaszcza w trybie zwiększo-
nego odzyskiwania energii. Na krótkiej, 5-kilometrowej trasie w mieście da 
się podładować na około 1–2 km jazdy na prądzie (choć wiele zależy od stylu 
jazdy oraz samej trasy). Napęd zestrojono jednak tak, że prąd zużywany jest 
nadmiernie – zdecydowanie wolałbym spalanie na poziomie 4 l, ale bez 
konieczności ciągłego szukania gniazdka. Do ładowania służy gniazdo Type2, 
a do pełna ładuje się w niecałe dwie godziny (na ładowarce o mocy 22 kW). 
Podczas jazdy wyłącznie na benzynie spalanie w mieście oscyluje w okolicy 
8,5–9 l i jest podobne w trasie, przy jeździe z prędkością około 120 km/h.

DS4 to niezwykle umiejętnie zaprojektowane auto. Jego niebanalny design 
i przepych, z jakim stworzono wnętrze, wyróżniają się nawet na tle innych 
aut segmentu premium. Jeździ się nim bardzo komfortowo, producent doło-
żył starań, by wszystko było po prostu wygodne. Z drugiej jednak strony 
napęd działa dyskusyjnie, oferując niskie spalanie jedynie w teorii. Na co 
dzień trzeba bowiem podłączać samochód do prądu, by cieszyć się niskim 
spalaniem. Nawet auta elektryczne nie są tak wymagające wobec kierowcy.

DS4      

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

 Plusy:
• doskonała jakość wykończenia
• niebanalny design
• bardzo wysoki komfort jazdy

 Minusy:
• łakomy na prąd napęd
• przeciętny wyświetlacz za 

kierownicą

Cena: od 140 600 PLN testowana 
konfiguracja: 245 800 PLN

MOBILNOŚĆ 216



Auta na potęgę rosną, co widać choćby na kilkudziesięcioletnich 
parkingach – coraz trudniej upchnąć na nich współczesny samochód. 
Fiat 500 od lat pozostaje niezmiennie zgrabny, a wersja RED czyni go 
trudnym do zignorowania.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Fiat (500C)RED – ten czerwony  |  Paweł Hać

Fiat (500C)RED 
– ten czerwony
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Fiata (500C)RED dostałem w ostatnim momencie – to wersja ze skła-
danym dachem, a więc lubiąca się ze słoneczną pogodą. Jeździłem nim 
w ostatnie ciepłe dni października, co pozwoliło mi otworzyć kilka razy 
dach i cieszyć się pełnią tego, co oferuje to auto. Na papierze nie ma tego 
wiele – lista funkcji, systemów i rozwiązań jest dość krótka i zwięzła, ale 
nie bez powodu 500 nazywany jest kultowym. Ponadto testowana wersja 
RED powstała we współpracy z organizacją o tej samej nazwie, stawiającą 
sobie za cel walkę z chorobami takimi jak AIDS czy, ostatnio, COVID. Efekty 
współdziałania widać już na zewnątrz – (500C)RED ma nie tylko czerwony 
lakier, ale i wstawki w grillu w tym samym kolorze, na 15-calowych, alu-
miniowych felgach pojawiły się czerwone pierścienie, a na słupku B na 
zewnątrz umieszczono logo RED. Testowany model to wizualnie dokładnie 
ten sam samochód, który debiutował 15 lat temu, niemniej dzięki ówcze-
snym inspiracjom klasycznym Fiatem 500, zestarzał się dobrze i na pierw-
szy rzut oka data premiery nie jest oczywista. Wszystkie elementy auta są 
po prostu ładne i świetnie do siebie pasują, od okrągłych przednich lamp, 
przez obłe lusterka w kolorze nadwozia, po chromowaną listwę na klapie 
bagażnika z tyłu. Szkoda jedynie, że auto nie jest dostępne z lampami LED, 
diody są wykorzystywane jedynie w światłach do jazdy dziennej, natomiast 
w głównych reflektorach mamy ksenony. Pozostałe miejsca goszczą już 
konwencjonalne żarówki. Oczywiste jest, że (500C)RED to auto stworzone 
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do miasta – krótka maska, mały rozstaw osi i niewielkie wymiary sprawiają, 
że niezwykle łatwo nim manewrować. Jedynym elementem, który nie 
pasuje do obrazu idealnego miejskiego auta, są drzwi, a konkretniej zaś ich 
długość. Przez to, że muszą umożliwiać też wejście do tyłu pasażerom, są 
większe, więc na ciasnych miejscach trudniej je otworzyć.

Wewnątrz widać już bardziej, że siedzimy w 15-letnim samochodzie. Co 
prawda ewoluowało ono i mamy tu zarówno elektroniczne zegary, jak 
i środkowy, 7-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego, niemniej 
ogólny kształt deski rozdzielczej i przycisków nie kojarzy się z niczym nowo-
czesnym. Przez całą szerokość deski przechodzi lakierowany na czerwono, 
błyszczący element ozdobny – to jedyny plastik, który jest naprawdę dobrej 

jakości. Pozostałe są zwyczajnie twarde i nieprzy-
jemne, nie robią dobrego wrażenia. Fiat 500 to auto 
produkowane masowo, więc takie oszczędności są do 
przewidzenia, niemniej szkoda, że nawet środkowa 
konsola została wykonana tak słabo. Na pochwałę 
zasługuje natomiast rozmieszczenie przycisków: 
szybami sterujemy z konsoli środkowej, panel auto-
matycznej klimatyzacji ma duże, czytelne przyciski 
i wyświetlacz temperatury, a dźwignia zmiany biegów 
znajduje się wysoko, idealnie pod ręką. Wyświe-
tlacz również umieszczono wysoko, ma matową 

powierzchnię i niezłą reakcję na dotyk. Oprogramowanie robi jednak wra-
żenie przestarzałego, głównie przez szatę graficzną, nieszczególnie pasującą 
do stylu Fiata 500. Auto obsługuje CarPlay i Android Auto, szkoda jedynie, 
że obraz nie wypełnia całkowicie i tak małej przestrzeni ekranu. Nie widzia-
łem go tak ściśniętego w żadnym z aut, którymi jeździłem.

Aby korzystać z CarPlay lub Android Auto, trzeba podłączyć telefon do 
jednego z dwóch portów USB-A poniżej konsoli środkowej. Umieszczono 
je obok małych uchwytów na kubki i jeszcze mniejszego wgłębienia, które 
nada się co najwyżej na drobne. Zdecydowanie brakuje tu miejsca na tele-
fon czy inne drobiazgi, w miejskim aucie spodziewałbym się jednak więk-
szej liczby schowków. Za dźwignią hamulca ręcznego mamy jeszcze dwa 
kolejne miejsca na kubki (zapewne dla pasażerów z tyłu), niemniej wciąż 
nie rozwiązują one problemu. Jedynym słusznych rozmiarów schowkiem 

Wszystkie elementy auta są 

po prostu ładne i świetnie 

do siebie pasują.
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jest ten przed pasażerem, w drzwiach bowiem również niewiele się zmie-
ści, bo ich kieszenie są bardzo wąskie. Z tyłu umieszczono natomiast 
małe wieszaki, dostęp do nich jest jednak niełatwy. Pozycja za kierownicą 
zaskakuje, bo siedzi się tu bardzo wysoko, na dodatek siedzisko fotela 
kierowcy można pochylić, ale nie da się zmienić wysokości. Oprócz tego 
mamy jedynie regulację pochylenia oparcia i wysokości zagłówka, a także 
przesuwanie fotela do przodu i do tyłu. Przez to, że kolumna kierownicy 
ma regulację jedynie w pionie, nie mogłem tu znaleźć dla siebie wygod-
nej pozycji. Trudno też sięgnąć po pasy, bo przez duże drzwi słupek B jest 
mocno przesunięty do tyłu. Miejsca nad głową jest za to dużo, i to zarówno 
z przodu, jak i z tyłu. Tylna kanapa ma dwa miejsca, jednak przestrzeń na 
niej jest niewielka – ot, w sam raz, by awaryjnie kogoś podrzucić. Wyposa-
żono ją też w mocowania ISOFIX, ale nie ma szans, by zmieścił się tu fotelik 
montowany tyłem do kierunku jazdy, nie jestem też pewny, czy upchniemy 
tu dwa duże foteliki obok siebie. Trudno jednak uznać to za wadę – (500C)
RED to małe, miejskie auto, stworzone do komfortowego podróżowania 
maksymalnie dwóch osób. Bagażnik jest mikroskopijny – zmieści walizkę 
kabinową i niewiele więcej, ponadto otwór załadunkowy jest bardzo mały. 
Przestrzeń na bagaż można zwiększyć, składając tylną kanapę, ale musimy 
się wtedy liczyć ze sporym uskokiem pomiędzy jej tyłem a podłogą 
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bagażnika. RED to nie tylko akcenty wizualne (wewnątrz mamy logo na 
fotelach oraz dywanikach), ale też powłoki antybakteryjne na tapicerce 
i kierownicy, które mają właściwości bakteriobójcze. Może wydawać się to 
niewielkim dodatkiem, mnie zastanawia jednak to, dlaczego nie dostajemy 
tak ważnych rzeczy w standardzie również w innych autach.

Mimo pozornie krótkiej listy wyposażenia Fiatem 500 jeździło mi się zna-
komicie. Żałuję jedynie, że pogoda nie pozwalała za często korzystać ze 
składanego dachu, bo to po prostu świetna rzecz. Ponadto dzięki temu, że 
zsuwa się on jedynie, można sterować nim przy wyższych prędkościach. 
Ma dwa ustawienia domyślne, pierwsze otwiera go tak, że tylna szyba 
pozostaje na miejscu. Drugie natomiast składa go całkowicie, przez co 
w tylnym lusterku nie widać już nic. Nie da się też wtedy otworzyć bagaż-
nika. Można jednak ustawić go w dowolnej pozycji, te dwie są po prostu 
optymalne. Samochód bardzo łatwo wyczuć, a parkowanie ułatwiają tylne 
czujniki (nawet bez nich jest prosto, choć przy złożonym dachu mamy już 
mocno ograniczone pole widzenia). Widoczność podczas jazdy również 
wypada dobrze, lusterka są spore, a jedyne, co przeszkadza, to mocno 
wysunięty wprzód dach, zasłaniający sygnalizatory, gdy stoimy przed nimi 
pierwsi. Auto ma dwa tryby jazdy: standardowy oraz City. W tym drugim 
kierownica stawia mniejszy opór, warto wyłączyć go jedynie na trasie. Na 
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elektronicznych zegarach wyświetla się zawsze prędkość, obroty i poziom 
paliwa, możemy też przewijać informacje z komputera pokładowego. 
Danych jest dużo, a sterowanie toporne, bo do przechodzenia między 
widokami służy jeden przycisk. Można co prawda uszczuplić listę wyświe-
tlanych ekranów, ale tracimy w ten sposób dostęp do pewnych informacji. 
Podróżowanie umila audio Beats zestrojone tak, by wszystko brzmiało 
równie dobrze. Mamy więc podbity dół i środek, niezły poziom detali 
i podstawowy korektor graficzny oraz regulację balansu. W Fiacie (500C)
RED jest jednak głośno, do czego przyczynia się składany, miękki dach oraz 
trzycylindrowy, słabo wytłumiony silnik. Nawet w mieście wyraźnie go sły-
chać, hałasuje zdecydowanie bardziej niż powietrze opływające karoserię 
przy wyższych prędkościach. Fiat (500C)RED ma też tempomat, umieszony 
na dźwigni za kierownicą. Jest bardzo prosty, pozwala jedynie trzymać 
wskazaną prędkość lub ustawić jej ograniczenie, niemniej lepszy taki, niż 
żaden. Jeśli jesteśmy przy kierownicy, to dźwignia kierunkowskazów działa 
w niezwykle drażniący sposób. Aby wywołać trzy krótkie mignięcia, gdy na 
przykład zmieniamy pas, trzeba wychylić ją niemal tak, jak do przełączenia 
sygnalizatora na stałe. Wyczucie tego graniczy z cudem. Nie wiem, czy to 
kwestia testowanego egzemplarza, czy tego modelu, ale kwalifikowałbym 
to jako usterkę, a nie zamierzone działanie.

Napęd Fiata (500C)RED stanowi niezmiernie rzadkie połączenie miękkiej 
hybrydy i skrzyni manualnej. Obecność silnika elektrycznego jest niewy-
czuwalna podczas jazdy, gdyby nie wskaźnik przepływu energii, byłbym 
w stanie uwierzyć, że jadę po prostu autem z silnikiem benzynowym. 
Pod maską wylądowała jednostka o pojemności 1 litra, trzech cylindrach 
i mocy 70 KM. To może niewiele, ale do miasta z powodzeniem wystarcza. 
Obecność trzech cylindrów jest jednak uciążliwa z uwagi na kulturę pracy 

Napęd Fiata (500C)RED stanowi niezmiernie rzadkie połącze-

nie miękkiej hybrydy i skrzyni manualnej.
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(a właściwie jej brak). Jest głośno właściwie w każdej sytuacji. Na pochwałę 
zasługuje natomiast sześciobiegowa skrzynia biegów, bardzo precyzyjna 
i wygodna. Sprzęgło wymaga natomiast przyzwyczajenia, łapie w niewiel-
kim zakresie i to dość wysoko. Fiat (500C)RED nie jest przesadnie szybkim 
autem (13,8 sekundy od 0 do 100 km/h), ale nie musi nim być. Spodziewam 
się, że przez większość czasu jego właściciel nie będzie przekraczał nim 50 
km/h. Bardziej istotne jest spalanie i tu… nie ma rewelacji. Pomimo małego 
silnika i układu hybrydowego, przy jeździe po Warszawie ze średnią pręd-
kością 30 km/h, udało mi się zejść do 5,8 litra na 100 km. Jak na tak małe 
i lekkie auto wynik nie jest zadowalający.

Pomimo 15 lat na rynku Fiat (500C)RED trzyma się naprawdę dobrze. 
Wszystko w tym aucie jest ładne i zapada w pamięć, a w wersji RED tych 
detali dostajemy jeszcze więcej. Naprawdę rzadko mam okazję prowadzić 
samochód, który jest tak dobrze zaprojektowany i elegancki. To bardzo 
przyzwoite auto do miasta, o ile tylko jesteśmy w stanie zaakceptować hałas 
i manualną skrzynię, bo w wersji (500C)RED nie można zamówić automatu.

Fiat (500C)  
RED          

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

 Plusy:
• piękny design
• zwinność i manewrowalność

 Minusy:
• jakość materiałów 

wykończeniowych
• hałas wewnątrz

Cena: od około 80 000 PLN
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Cashculator dla Mac, 
czyli budżet pod kontrolą

Zacznijmy od drobnych szczegółów, po których od razu wiadomo, że za 
aplikację zabrała się dwójka doświadczonych użytkowników platformy 
Mac. Ikona Cashculator jest dopracowana w każdym calu. Bardzo przypa-
dła mi do gustu.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacja pyta nas, jakiego rodzaju budżet 
chcemy prowadzić.

Cashculator dla Mac, czyli budżet pod kontrolą  |  Krzysztof Kołacz

Krystian MacKozer Kozerawski i Jacob Gorban z Apparent Software 
Inc. stworzyli aplikację na macOS, która pomaga w zarządzeniu 
domowym budżetem. Jako że temat jest mi bardzo bliski od 12 lat, 
sprawdziłem co potrafi Cashculator.

Software

KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof
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Choć jest dostępna w języku polskim, to z racji używania przeze mnie od 
lat angielskiego na wszystkich urządzeniach, poprawnie uruchomiła się 
właśnie w tej wersji językowej. I tutaj pierwszy minut – nie możemy zmienić 
języka samej aplikacji, niezależnie od ustawień systemowych. Nie udało mi 
się nawet wejść do jakiś jej preferencji, ponieważ te są wyszarzone w menu, 
zatem kombinacja ,+CMD naturalnie nie wywołuje żadnego okna ustawień. 
Jest to mylące dla użytkownika, ponieważ skoro widzi, że ustawienia są 
wśród listy opcji, to pierwsze w głowie pojawia się: „Coś nie działa”.

Zaraz pod tą opcją znalazłem pozycję „Cashculator Newsletter”, która 
wywołuje okno zapisu na owy newsletter. Bardzo ciekawe rozwiązanie, 
które pierwszy raz widzę w jakiejś aplikacji na macOS. Przeważnie to po 
prostu link do strony www z formularzem zapisu.

Kiedy już wybierzemy interesujący nas rodzaj budżetu, możemy zacząć 
przygodę z aplikacją.

Planowanie
To, co na pewno wyróżnia Cashculator od innych aplikacji to mocne nasta-
wienie na planowanie przyszłości. Kontrolowanie wydatków i sprawdzanie, 
jak nasze codzienne decyzje wpływają na płynność finansową, jest po 

SOFTWARE 226



prostu – drogą do finansowej stabilizacji, a dalej wolności. Możemy usu-
nąć z niej wiele, widocznych gołym okiem w Cashculatorze przeszkód, ale 
nie wszystko przewidzimy. Jak zmiana pracy wpłynie na naszą sytuację 
finansową? Jak może wyglądać wcześniejsza emerytura? Cashculator za cel 
wziął sobie przestawienie nam tych odpowiedzi w prosty sposób.

W przeciwieństwie do skomplikowanych aplikacji do codziennego budże-
towania Cashculator bazuje na znanych większości z nas arkuszach kal-
kulacyjnych. Krótko – na Excelu. Sam prowadzę swoje budżety (domowy 
i firmowy) właśnie w nim. Czy Cashculator przekonał mnie do zmiany? 
O tym później. Cashculator ewidentnie kierowany jest do osób, które chcą 
poznać szybko odpowiedź na pytanie: Co by było, gdyby?

Od lat powtarzam, że sama świadomość aktualnej sytuacji finansowej nie 
wystarczy jeszcze, aby ją zmienić. Owszem, spisywanie wydatków pomaga 
i w dość krótkim czasie daje nam możliwość zlokalizowania wycieków 
w budżecie. Jednak trwała zmiana złych nawyków, prowadząca do tego, że 
nasze pieniądze przestaną nam przeciekać przez palce, jest możliwa tylko 
wespół z przygotowaniem odpowiedniego planu na przyszłość.
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Cashculator pozwala na:
• Budżetowanie według kategorii – planujemy wydatki na podstawie kate-

gorii, do której się zaliczają, np. żywność, transport, edukacja, wydatki na 
gadżety czy dowolna inna kategoria, którą możemy łatwo stworzyć.

• Dostajemy wykresy i raporty tabelaryczne zawierają informacje o przy-
chodach, wydatkach, saldach – krótko mówiąc: o naszym cash flow.

• Uzupełnianie wydatków jest intuicyjne i prowadzi użytkownika za rękę.
• Prognozy finansowe pokazują wprost, czy budujemy finansowy bastion, 

czy słomiankę i pogrążamy się w długach. Pozwalają znaleźć również 
pierwsze wskazówki dot. tego, dlaczego nasza sytuacja wygląda tak, a nie 
inaczej.

• Możemy zaplanować scenariusze „co jeśli?”. Co się dzieje po zakupie 
domu lub odejściu z pracy? Jak te scenariusze wpływają na naszą stabil-
ność finansową?

• Aplikacja została wyposażona w bibliotekę samouczków, choć zanim na 
nią trafiłem – minęło zdecydowanie za dużo czasu. Do poprawy.

• Bezpieczeństwo i prywatność. Dane Cashculatora są zapisywane na urzą-
dzeniu i nie są synchronizowane z żadnymi serwerami w chmurze. Nawet 
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z iCloud. Pliki z naszymi budżetami zapisujemy z natywnym rozszerze-
niem aplikacji, czyli [nazwa].cashdb.

• Cashculator przetłumaczono na język: ukraiński, niemiecki, angielski, 
hiszpański, francuski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, 
rosyjski i chiński.

Czy warto?
Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z prowadzeniem budżetu domowego 
i jesteście użytkownikami komputerów Mac, to zdecydowanie – tak! Przy-
godę z budżetem domowym w ogóle polecam zacząć – tutaj.

Jeśli już, jak ja, od dłuższego czasu prowadzicie budżet w Excelu, albo macie 
swój własny system, który po prostu – działa i robi dobrą robotę, to radzę 
podejść do Cashculator, jak do wyzwania. Dokładnie tak zrobiłem. Absolut-
nie nie jestem w stanie porzucić swoich arkuszy Excel, które są naprawdę 
potężne i na ten przejść na Cashculator. Wynika to z mojej potrzeby rozu-
mienia, co siedzi wewnątrz danych zdarzeń i formuł. Z potrzeby kontroli.

Filozofia aplikacji przekonała mnie jednak do siebie na tyle, że rozpo-
cząłem jej półroczne testy. Rozbudowane testy. Będę prowadził w niej 
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mniejszy, testowy budżet, próbując wejść z buty osoby, która dopiero 
rozpoczyna przygodę z budżetowaniem. Jako dane wsadowe planuję 
wykorzystać cześć swoich arkuszy sprzed 5 czy 8 lat, a potem sukcesyw-
nie odtwarzać (w przyspieszonym tempie) warunki brzegowe, czyli wzrost 
dochodów, zmianę podejścia do wydatków itd.

Na pewno po zakończeniu testów podzielę się wnioskami, a z Krystianem 
postaram się porozmawiać szerzej o Cashculatorze u mnie w podcaście. 
Bo czemu nie?

No dobra, ile?
Cashculator możecie pobrać za darmo, aby go wypróbować. Co to znaczy? 
Bezpłatna wersja próbna pozwala dodać do 5 kategorii przychodów i 5 
kategorii kosztów. Za opcję bez tego ograniczenia, przyjdzie nam zapłacić 
299,99 zł. Jeśli jednak Cashculator ma pełnić długoterminowo rolę strażnika 
naszych finansów – to po pierwsze inwestycja, która powinna zwrócić się 
dość szybko. Po drugie – skoro i tak nie robimy tego sami, to raczej warto 
zlecić to aplikacji za jednorazową opłatę odpowiadającą 13, średniej wiel-
kości, Pumpkin Spice Latte w kawiarni. Sami wiecie, której.

Udanej walki o finansową wolność życzę!
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http://paweljonca.com


Obecne gry mobilne to esencja tego, co w takiej rozrywce najgorsze: 
przepełnione mikropłatnościami, wtórne i pozbawione niemal 
jakiejkolwiek fabuły. Jeszcze 10 lat temu wyglądało to jednak inaczej 
i liczył się po prostu pomysł. Midnight Fight Express przypomina mi 
właśnie tamte czasy.

Midnight Fight ExpressPAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Midnight Fight Express  |  Paweł Hać

Gry
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O co chodzi w Midnight Fight Express? Jeśli oglądaliście „Johna Wicka”, 
to… dokładnie o to samo, tyle że nikt nie pozbawił życia naszego psa. Nasz 
bohater zupełnie nie pamięta, kim jest, ale znaleziony w mieszkaniu dron 
usiłuje go przekonać o jego rzekomym przeszkoleniu bojowym i byciu 
uśpionym agentem (skojarzenia z My Friend Pedro są tu jak najbardziej 
wskazane). Co lepsze, z zadania na zadanie okazuje się, że oklepywane 
bandziory faktycznie kojarzą protagonistę i raczej nie witają go z szeroko 
otwartymi ramionami. No, chyba że chcą go złapać i połamać. Babyface, 
bo tak bohater ma na imię, nie daje się jednak łatwo, podobnie zresztą 
jak gracz – poziom trudności to pierwsza rzecz, jaka zwróciła moją uwagę. 
Tytuł jest wymagający, ale nie ma wyśrubowanego poziomu trudności, jak 
zbliżone nieco klimatem Sifu czy masa innych, wydawanych obecnie gier. 
Bohater nie jest niezniszczalny, kilka trafień sprawia, że musimy powta-
rzać fragment rozgrywki od nowa. Zazwyczaj cofani jesteśmy do początku 
pomieszczenia, w którym polegliśmy. Dzieje się to niemal natychmiastowo, 
więc frustracja raczej nikomu nie grozi.

Gra podzielona jest na 40 etapów, w których mamy zawsze to samo 
zadanie: pokonać wszystkich przeciwników. Po ukończeniu poziomu (co 
zajmuje zazwyczaj kilka minut) otrzymujemy pieniądze (do wydania na 
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stroje) i doświadczenie. Nie ma tu na szczęście skomplikowanych syste-
mów rozwoju postaci – bohater ma sześć drzewek umiejętności, jeden 
punkt doświadczenia pozwala odblokować jedną z nich. Nie obawiajcie się 
jednak labiryntów znanych z Assassin’s Creed – tu zdolności są logicznie 
pogrupowane i wszystkie się przydają, nie ma tu niczego stworzonego na 
siłę. Każda z akcji jest też opisana, więc od razu wiadomo, jak ją wykonać 
(nie są to też skomplikowane kombinacje). Podoba mi się tempo rozwoju 
bohatera – z etapu na etap mamy coraz więcej umiejętności, ale sami 
uczymy się ich używać stopniowo. Nie ma też sytuacji, w której brak jakiej-
kolwiek z nich znacząco utrudnia ukończenie etapu. Po pierwszym przej-
ściu poziomu możemy wrócić do niego, tym razem wykonując przy okazji 
konkretne wyzwania i podnosząc swoją ocenę. Sam nie mam w zwyczaju 
szlifowania gier na najwyższe noty, ale jestem raczej w mniejszości ze 
swoim podejściem. Nawet bez tych zadań w Midnight Fight Express chce 
się wracać do tych samych lokacji, by powtórnie wykończyć oponentów, 
stosując inną taktykę.

Rozgrywka jest bardzo dynamiczna, a z każdym etapem czuć, że nie 
tylko odblokowaliśmy więcej umiejętności, ale i to, że sami uczymy się 
z nich korzystać. Sterowanie jest bardzo intuicyjne, choć trzeba wyczuć 
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wykonywanie bloków w odpowiednim momencie, w niektórych eta-
pach zdarza się też, że zamiast biegać po poziomach, wskakujemy na 
motocykl bądź do innego pojazdu. Takie odskocznie nie są częste, ale 
skutecznie chronią przed monotonią. Ponadto na końcu niektórych 
poziomów czeka boss, otoczony zazwyczaj stadkiem pomniejszych wro-
gów. Ci zwyczajni przeciwnicy są według mnie znacznie bardziej intere-
sujący. Od samego początku walczymy z różnymi rodzajami oponentów, 
od zwykłego mięsa armatniego, przez osiłków, których obronę trzeba 
przełamać, po zwinnych i szybkich, którzy podgryzają skutecznie nasz 
pasek zdrowia, gdy okładamy silniejszych wrogów. Do dyspozycji mamy 
nie tylko własne kończyny, ale i wszystko, co nawinie się po drodze, od 
pałek, przez noże, po krzesła i broń palną. Każdym przedmiotem można 
też rzucać, a że broni nie da się przeładować, to pistolet bez amunicji 
może z powodzeniem służyć do okładania wrogów bądź ogłuszania ich 
na odległość. Mamy tu też sporo mniejszych zasad, które tylko urozma-
icają rozgrywkę. Nie trzymając żadnej broni, nie możemy zablokować 
ciosu wroga, który dzierży coś w rękach, a trafiając w gaśnicę czy inną 
butlę z gazem, musimy liczyć się z tym, że eksploduje. To teoretycznie 
drobiazgi, ale mnogość wrogów, ich zróżnicowanie i mnóstwo broni 
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improwizowanej czyni Midnight Fight Express niesamowicie wciągają-
cym i sprawiającym przyjemność tytułem.

Dawno nie bawiłem się tak dobrze od samego początku gry. Midnight 
Fight Express rozkręca się szybko, ale cały czas dorzuca nowe elementy 
rozgrywki, przez co nie sposób się nudzić. Próg wejścia jest jednocześnie 
niski, nawet nie mając doświadczenia w podobnych grach, można bawić się 
tu znakomicie i ukończyć go bez większych problemów. Miłośnicy wyzwań 
znajdą tu też coś dla siebie, bo szlifowanie ocen każdego z poziomów to 
zajęcie na wiele godzin. Jestem zauroczony tą grą (choć nie jest to może 
najtrafniejsze określenie tytułu, w którym można rozpaćkać głowę prze-
ciwnika o umywalkę).
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Orbx Podgorica Airport 
(LYPG)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

To trzecie lotnisko indie dewelopera Rashy Tucakova, który już udo-
wodnił swój kunszt, wydając znakomite lotniska Zadar (LDZD) i Niš 
(LYNI). Podgorica leży w Czarnogórze, blisko granicy z Albanią, na 
wybrzeżu jeziora i nieopodal morza, w towarzystwie gór. To zapewnia 
nie tylko niesamowite wrażenia wizualne, ale również ciekawe podej-
ścia do lotniska. 

w partnerstwie z Orbx

Orbx Podgorica Airport (LYPG)  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Jest ono obsługiwane przez takich przewoźników, jak Ryanair 
Austrian, Wizz Air czy Turkish, którzy wożą pasażerów do Tel 
Awiwu, Wiednia, Belgradu, Rzymu, Stambułu, Zurychu, Ljubljany 
czy nawet Londynu. Podgorica została odtworzona za pomocą 
materiałów PBR, ma rozbudowane wnętrze terminala, stacjonarne 
samoloty i wiele więcej.

Produkt: Podgorica Airport dla MSFS

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 1,18 GB

Cena: 18,17 AUD / 11,79 EUR
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Orbx Asturias Airport 
(LEAS)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Lotnisko Asturias położone jest w północnej Hiszpanii, niedaleko miasta 
Oviedo, na samym wybrzeżu, w bezpośrednim towarzystwie Aviles. Stwo-
rzone oryginalnie dla P3D, lecz Marcus Nyberg przeniósł swoją twórczość 
do MSFS 2020. Samo lotnisko zawiera wszystkie nowinki, w tym nowe 
i poprawione tekstury, animowane rękawy w wysokiej rozdzielczości, ruch 
obsługi lotniska na jego płycie oraz opcjonalnie stacjonarne samoloty, jeśli 
nie latamy na VATSIM. Samo położenie lotniska zapewnia ciekawe wrażenia 
podczas lądowania ze względu na silne prądy powietrzne wiejące zza gór 
na południu czy od strony oceanu na północy. 

w partnerstwie z Orbx

Orbx Asturias Airport (LEAS)  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Asturias zapewnia też wiele ciekawych połączeń, w tym do 
Madrytu, Alicante, Malagi, Sevilli, Walencji, Palma de Mallorca, 
Teneryfy czy Paryża. Loty obsługiwane są przez linie Iberia, Volo-
tea, Vueling czy Binter Canarias. Można tutaj też spotkać sporo 
bizjetów, latających w najprzeróżniejszych kierunkach. Całość 
idealnie integruje się też z poprawkami, które Asobo wprowadziło 
do Hiszpanii przy okazji World Update Spain.

Produkt: Asturias Airport dla MSFS

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 1,7 GB

Cena: 24,64 AUD / 15,98 EUR
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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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2/3

3/3

http://roweremzdzieckiem.pl


Ustawienie własnej 
wizytówkiMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

W aplikacji Ustawienia przechodzimy kolejno przez Kontakty → 
Moje informacje. Pojawi się lista kontaktów, wśród których albo 
wskażemy swój, albo możemy go utworzyć (przycisk Nowy kontakt 
na samej górze listy).

Własna lub moja wizytówka w iOS (oraz innych systemach Apple) to, jak nie-
trudno się domyślić, zbiór informacji o nas. Jeśli dobrze ją skonfigurujemy, to 
będziemy mogli np. poprosić Siri, aby zadzwoniła do naszego współmałżonka, 
dziecka itp. Dzięki niej Safari może proponować wypełnianie formularzy 
naszymi danymi. Ale skąd system w ogóle wie, że my to my?

Choć miałem to ustawione już od dawna, to przy okazji zainstalowania iOS 
16 i funkcji scalania zduplikowanych kontaktów (tak, miałem kilka swoich), 
niechcący usunąłem ten, który był ustawiony jako wizytówka.

Jak przywrócić to z powrotem?
Okazuje się, że istnieje kilka różnych dróg, aby ustawić własną wizytówkę.

Ustawienie własnej wizytówki  |  Maciej Skrzypczak

Porady

Sposób 1.
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To najdłuższa droga, ale też pozwala na ustawienie naszej wizytówki. 
Zaczynamy standardowo w Ustawieniach, a następnie przechodzimy 
do Safari → Wypełnianie → Informacje o mnie i znowu pojawi się zna-
joma lista kontaktów. Podobnie jak w przypadku drugiego sposobu, 
tu też nie będzie możliwości utworzenia nowego kontaktu.

W aplikacji Ustawienia przechodzimy kolejno przez Siri i wyszuki-
wanie → Moje dane i znów wybieramy nasz kontakt z listy. Warto 
zauważyć, że tym sposobem nie utworzymy nowego kontaktu, jak 
w sposobie 1.

Sposób 3.

Sposób 2.
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Samsung Galaxy Z Flip4 to, jak nazwa wskazuje, flip phone, co 
umożliwia zmianę niektórych zachowań i przyzwyczajeń oraz pozwala 
na kilka ciekawych zastosowań. Najważniejszą nowością w modelu 
jest przede wszystkim wzmocniona konstrukcja, od Aluminium Armor, 
przez zawias wytrzymujący 200 tys. złożeń i rozłożeń, aż po ekrany 
z Corning Gorilla Glass Victus+ i wzmocnionej warstwowej strukturze. 
Najciekawsze jest jednak to, co z tym smartfonem można zrobić…

Tipsy i triki dla 
Samsung Galaxy Z Flip4

Tipsy i triki dla Samsung Galaxy Z Flip4  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Statyw
Flipa można złożyć pod dowolnym i dzięki funkcji Flex, która dzieli ekran 
na pół, można go postawić na jakiejkolwiek w miarę płaskiej powierzchni, 
aby wykorzystać jako statyw. Ta funkcja obejmuje wszystkie aparaty, zależ-
nie od okoliczności – przedni i tylnie. Można go postawić na dolnej poło-
wie, a górną zgiąć pod odpowiednim kątem, aby zrobić zdjęcie portretowe. 
Alternatywnie można go delikatnie zgiąć, aby postawić poziomo. Korzysta-
łem z tego kilkukrotnie i jest to niezwykle wygodne.

Podgląd na tylnym ekranie
Podwójne kliknięcie przycisku włącz/wyłącz uruchomi aparat, co jest 
szczególnie przydatne, gdy telefon jest zamknięty. Zachowanie dwukliku 
można zmieniać w Ustawieniach, ale domyślne jest najbardziej przydatne. 
Dzięki temu ekranowi możemy sobie robić selfie za pomocą głównych 
obiektywów, które robią lepsze zdjęcia niż aparat przedni. Przydaje się 
tutaj wykorzystanie funkcji statywu. Selfie można wyzwolić pojedynczym 
klikiem w przycisk zwiększania głośności lub po pacnięciu w ekran – to 
drugie dodatkowo uruchamia timer, więc mamy czas, aby się odpowiednio 
ustawić. Alternatywnie możemy po prostu wyciągnąć płaską dłoń w kie-
runku aparatu, co również wyzwoli timer i finalnie zrobi zdjęcie.

PORADY 249



Tryb Flex
Domyślnie wyłączony dla aplikacji trzecich tryb Flex pozwala dzielić nie 
tylko aparat, ale również aplikacje trzecie na pół, aby rozdzielić ich funk-
cjonalność. Przykładowo, można na górnej połowie włączyć sobie prze-
glądarkę, a na dolnej połowie klawiaturę albo touchpada. To pozwoli nam 
postawić Flipa np. na stole, podczas innej czynności, i obsługiwać go jed-
nym palcem bez przeszkód. Działa to też szczególnie ciekawie z YouTube-
’em albo innymi aplikacjami wideo.

Gesty za pomocą czytnika linii papilarnych
W Ustawieniach gorąco zachęcam do włączenia gestów dla czytnika linii papi-
larnych, które umożliwiają np. ściągnięcie Powiadomień z góry ekranu na jego 
połowę, a potem drugim gestem, na pełny ekran. Flip ma w końcu 6,7-calowy 
ekran, którego nie da się sprawnie obsłużyć jedną ręką, jeśli nie jest się koszy-
karzem NBA, więc ten gest jest absolutnym must have, bo dzięki niemu się-
gniemy do górnej części ekranu bez sięgania do górnej części ekranu.
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Pełny ekran
Ustawienia również skrywają zaawansowaną funkcję w sekcji Labs, która 
umożliwia włączenie trybu pełnoekranowego. Ten tryb uruchamia się 
gestem – machnięcie dwoma palcami z dołu ekranu do góry – po czym 
znika górny pasek statusu oraz dolny pasek nawigacyjny, co daje nam do 
dyspozycji pełne 6,7”.

Zegar na zewnętrznym ekranie
Galaxy Z Flip4 na plecach, obok aparatów, ma dodatkowy zewnętrzny 
ekran, który nie tylko skrywa widgety czy podgląd tego, co widzi aparat, 
bez konieczności otwierania telefonu, ale przede wszystkim umożliwia 
zmianę wyglądu domyślnego zegara. Choć ustawiony motyw i jego prosta 
elegancja najbardziej do mnie trafia, możemy go zmienić na jedną z wielu 
domyślnych propozycji, od prostych projektów do kolorowych designów. 
Każdy układ można też dodatkowo zmodyfikować, np. pod kątem kolorów.
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Ukrywanie wycięcia na aparat selfie
Jeżeli oglądacie poziome wideo, to warto wejść do Ustawień i wybrać, 
dla których aplikacji ukryte jest wycięcie w ekranie na przedni aparat. Ta 
opcja jest domyślnie wyłączona, ale dzięki temu będziecie mogli zobaczyć 
pełne, nieobcięte wideo, a wycięcie na kamerę będzie schowane.

Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo
Flip ma dziesiątki ciekawych, ukrytych funkcji, jak te wymienione powy-
żej, ale pamiętajcie o najważniejszym – włączeniu backupowania treści na 
telefonie, szczególnie zdjęć. Znam osoby, które trzymają na swoich smart-
fonach setki gigabajtów zdjęć, które nie są w żaden sposób zabezpieczone. 
Utrata smartfona, poprzez zniszczenie czy kradzież, spowoduje utratę tych 
bezcennych wspomnień.
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REKOMENDOWANY PRZEZ:

https://boczemunie.pl


Miałem ostatnio przyjemność porozmawiać z pewnym Amerykaninem 
– pozdrawiam Cię Max, bo wiem, że to czytasz – o technologii 
i elektronice użytkowej. To była jedna z wielu rozmów toczących się 
w tych wszystkich momentach, gdy dwójka nieznających się wcześniej 
osób trafia na siebie w magicznej przestrzeni internetu. 

Have fun!KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Have a fun!  |  Krzysztof Kołacz

Felietony
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T
Tak się stało, ponieważ ja szukałem odpowiedniego (czyt. pasującego 
do wystroju nowego studia) przewodu do mojej klawiatury, a Max trafił 
później na ten sam wątek na Reddit. Przy okazji doświadczyłem rdzen-
nego internetu. Tego, który pamiętam jeszcze z czasów Neostrady. Gdy 
dwójka ludzi po prostu chciała sobie pomóc.

Pogadajmy
Szybko okazało się, że Max jest całkiem klawym gościem, więc z podca-
sterskiej ciekawości postanowiłem się z nim zdzwonić. Przegadaliśmy 
w jesienny wieczór jakieś dwie, a może cztery godziny? Szybko powód 
naszego spotkania w sieci przestał mieć już jakiekolwiek znaczenie. Myślę, 
że Max będzie kiedyś gościem w moim podcaście, ponieważ mało znam 
tak otwartych osób jak on. Tak, wiem, że Amerykanie słyną ze swojej eks-
trawertyczności, a to też ma ciemne strony, jednak tutaj chodziło o coś 
zupełnie innego. O zburzenie w głowie, po raz kolejny, tego muru otacza-
nia się wyłącznie rodakami.

Tutaj nie chodzi o żadną złość na Polskę. Nic z tych rzeczy. Po prostu 
cała sytuacja skłoniła mnie do refleksji, że zdecydowanie za mało nawią-
zujemy (albo chociaż próbujemy nawiązywać) kontaktów międzyna-
rodowych w sieci. Tak, nie jest łatwo, ale łatwiej nie będzie, jeśli kiedyś 
spotkamy interesującą osobę na żywo. Wiele kapitalnych przyjaźni czy 
znajomości, które nawiązałem w życiu, było wynikiem jednej, niepowta-
rzalnej chwili. Momentu, który albo uda się dostrzec, albo przepadnie na 
zawsze. Właśnie dlatego tak ważna jest otwartość i uważność na innych. 
Zwłaszcza w społecznościach, w których się obracamy. Fani kosiarek 
elektrycznych znajdą swoją, klawiatur mechanicznych inną, a fani Apple 
dopłyną do jeszcze innego portu w bezmiarze internetu.

Po prostu cała sytuacja skłoniła mnie do refleksji, że zde-

cydowanie za mało nawiązujemy (albo chociaż próbujemy 

nawiązywać) kontaktów międzynarodowych w sieci. Tak, nie 

jest łatwo, ale łatwiej nie będzie, jeśli kiedyś spotkamy intere-

sującą osobę na żywo. 
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Kojarzycie te sceny z amerykańskich filmów, w których średnio co pięć 
minut pada: „Yes, Dude! Get it!”. Ileż to razy padło, aż w końcu Max zanie-
mówił na dobre dziesięć minut.

Nie rozumiem, stary...
Nie odmówiłem sobie rozpoczęcia dyskusji na temat podejścia Maksa 
i Amerykanów do sprzętów Apple. Opowiedziałem mu krótko, co robimy 
w iMagazine. Co staram się promować w podcaście i że coraz bardziej 
nie rozumiem fanatycznego podejścia oraz oceniania innych przez pry-
zmat własnych problemów i potrzeb. Max zaniemówił, ponieważ w Sta-
nach nikt nie toczy dyskusji na temat tego, że ktoś inny powiedział, że 
nie uznaje innej konfiguracji sprzętu niż jego własna. Podczas premier 
nowych sprzętów ludzie częściej dyskutują o ich kolorach i wyglądzie 
niż o tym, co kupić. Często nawet nie planują wymiany w danym roku, 
a mimo to potrafią czerpać nieporównywalną z naszym community 
w Polsce radość z bycia fanami Apple.

Pamiętam, że w latach 2007–2010 nad Wisłą było podobnie. I tak, zdaję 
sobie sprawę, że ceny sprzętów, siła złotówki i wszystkie inne okolicz-
ności były zgoła odmienne od obecnych. Nie o to tutaj chodzi. To nie 
ma żadnego znaczenia. Chodzi o pewnego rodzaju lekkość, którą zosta-
wiamy często na zawsze tam daleko, w dzieciństwie. Nie chodzi też 
o naiwność, bo wiem, że zaraz ktoś może podnieść larum: „Amerykanie 
po prostu się nie znają!”. Znają się. Wierzcie mi. Często lepiej niż niejeden 
wyedukowany w ramach systemu uczącego o wszystkim Europejczyk. 
Dzieje się tak, ponieważ gdy już się czymś zainteresują – złapią bakcyla, 

– „Wiesz co Krzysiek, jak tak słucham, to chyba na siłę czę-

sto tych wad szukacie. Prawo Murphiego bywa bezlitosne 

<śmiech>”. – „Ale co to znaczy PRO, stary?! Nie rozumiem 

tego myślenia”.
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jakby to powiedział mój dziadek – to idą w to na 100%, angażując 
ogromne pokłady emocji. Jasne, zdarzają się skrajności, ale w czerpaniu 
żywej frajdy z danego tematu, hobby czy pracy nie mają sobie równych.

Max bardzo się zdziwił, że komukolwiek, cytuję: „…chce się zużywać 
energię na dyskusję o skomplikowanych parametrach procesorów czy 
sposobie, w jaki pracuje macOS, skoro taka dyskusja dotyczy w sumie 
tych, którzy i tak wiedzą, co kupić”. Czyli tych PRO?

„Ale co to znaczy PRO, stary?! Nie rozumiem tego myślenia. U nas PRO 
kupujesz zarówno wtedy, kiedy chcesz pokazać, że Cię stać, jak i wtedy, 
gdy siedzisz w małym, ciasnym laboratorium i po prostu nie chcesz 
czekać na to, aż sprzęt zareaguje. Tylko wtedy nie mówisz wszystkim, że 
– jak Ty to nazwałeś – jesteś PRO. C'mon, to śmieszne!”.

Trudno się nie zgodzić i właśnie tego brakuje nam w krajowej dyskusji. 
Ktoś może czerpać radochę z tego, że jego MacBook Air jest bardziej 
różowy niż złoty (znam osobiście i miałem zaszczyt obserwować tę 
radość w ostatnim czasie), a ktoś, że kupił najwyższą konfigurację tego 
czy innego sprzętu. I super, o ile w dalszym kroku nie postanowi ewan-
gelizować całego świata, mówiąc, że wszystko inne to, wybaczcie dosad-
ność: „gówno ze śmietnika”.

Problemy
Zapytałem też Maksa o AppleCare, z którego w pełni nie możemy 
w Polsce korzystać (choć biznes może, o czym posłuchacie w jednym 
z odcinków podcastu):

„Nie, no nie każdy je kupuje, ale sporo osób. Generalnie 
nie rozumiem, dlaczego miałbym iść do jakiegoś serwisu, 
a nie do Apple? Nawet jak już nie mam gwarancji, to idę 
do Apple, oni kupują ode mnie mój stary telefon, dokła-
dam i mam nowy. Przecież naprawa kosztowałaby prawie 
tyle samo”.
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Serwisy pogwarancyjne w USA są rzadkością i faktycznie nie dziwi 
mnie takie podejście. Inna sprawa, że patrząc na siłę nabywczą dolara, 
Amerykanin inaczej patrzy na wymianę telefonu niż my. To warto zde-
cydowanie odnotować. Natomiast wywiązała nam się również ciekawa 
dyskusja o wadach fabrycznych sprzętów, które nie tylko u Apple, po 
prosto się zdarzają.

„Wiesz co, Krzysiek, jak tak słucham, to chyba na siłę czę-
sto tych wad szukacie. Prawo Murphy’ego bywa bezlito-
sne <śmiech>”.

I wiecie co? Miał rację. Sam pamiętam siebie, jak rozważałem zakup 
jakiegoś produktu długimi tygodniami, podświadomie wiedząc, co 
chcę kupić, katując przy tym psychikę czytaniem rozmaitych analiz czy 
recenzji. Innym razem po prostu tak długo szukałem dziury w całym, 
aż znajdowałem. Efekt? Zero frajdy, sporo stresu. Całkowicie zbędnego 
i dyskusja o problemach pierwszego świata w tym kontekście wydaje się 
niewystarczająca. Przyznaję się do tego i staram się innych chronić, aby 
nie popełniali moich błędów, m.in. w podcaście.

Czego nauczyła mnie jesienna, wieczorna rozmowa z Maksem? Ano 
tego, że można po prostu czerpać radość z bycia fanem danej marki, 
a to, z jakich jej sprzętów czy konfiguracji korzystasz, nie ma absolutnie 
żadnego znaczenia. Apple powstało, by „po prostu działać” i nadal – dla 
90% konsumentów w Polsce – dokładnie i dobrze wypełnia te założenia.

Nie chodzi też o naiwność, bo wiem, że zaraz ktoś może pod-

nieść larum: „Amerykanie po prostu się nie znają!”. Znają 

się. Wierzcie mi. Często lepiej niż niejeden wyedukowany 

w ramach systemu uczącego o wszystkim Europejczyk. 
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Jako fan newsletterów – i wydawca kilku przy okazji – trafiłem w swojej skrzynce 
na dość ciekawą wypowiedź dra Piotra Stankiewicza, którego wiadomości 
subskrybuję od dawna. Przeważnie traktują o stoicyzmie, którym dr Piotr się 
zajmuje, ale tamta wiadomość idealnie wpisała się w tematykę technologii.

Intymność 
smartfonaKRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Intymność smartfona |  Krzysztof Kołacz
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C
Cyfrowa intymność
Dużo mówimy ostatnio o prywatności. Właściwie to trwającą dekadę 
można spokojnie określić czasem sztucznej inteligencji i dyskusji o pry-
watności właśnie. Deep fake jest już nie tylko sloganem spotykanym na 
forach informatyków czy nerdów, ale realnym problem, z którym pań-
stwa i międzynarodowe ustawodawstwo muszą się mierzyć. Ba, nagle 
przypomnieliśmy sobie o unikatowości naszego DNA, odkrywając, że 
RODO go nie chroni! Więcej o tym posłuchacie w jednym z odcinków 
Outride.rs – polecam, zwłaszcza w kontekście nieczytania umów czy 
regulaminów korzystania z usług i rozmaitych aplikacji zdrowotnych. 
Może się bowiem okazać, że za pięć lat bank odmówi Wam kredytu, 
skoro i tak za trzy (wg danych z DNA) zachorujecie na nowotwór.

Wracając jednak do wiadomości od dra Piotra, świetnie podsumował on 
to, czym obecnie jest korzystanie z technologii:

„Zwróćcie teraz Państwo uwagę, że korzystanie z technologii 
stało się… dziwnie intymne. Z jednej strony, internet pęka 
oczywiście w szwach od rad, porad i tutoriali. Z drugiej jed-
nak, na co dzień mało się o tym rozmawia. Nie zagląda się 
nikomu przez ramię do komputera czy telefonu – to jest 
wręcz niegrzeczne. I w sumie niegrzecznie jest pytać: »Co Ty 
tam właściwie robisz w tym telefonie?«. Korzystanie z urzą-
dzeń stało się ucieczką w prywatność. I mało rozmawiamy 
o tym, jak z nich korzystamy. Można z kimś dekadę miesz-
kać pod jednym dachem, a nie wiedzieć, jak ta osoba używa 
Excela czy folderów skrzynki odbiorczej”.

Trafnie ujęte, prawda? Od razu do głowy przyszedł mi problem edu-
kacji informatycznej. Najpierw pokolenia boomu technologicznego 
i upowszechnienia sieci w Polsce uczyniły ją złem koniecznym w oczach 
rodziców. Potem moje pokolenie zaczęło wykorzystywać do ucieczki 
od prawdziwych problemów z samoakceptacją czy nauką, aż w końcu 
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obecna generacja nie potrafi bez technologii oddychać i traktuje ją jak 
jeden organów wewnętrznych. Tutaj zgadzam się z drem Piotrem w pełni, 
ponieważ sam byłem świadkiem sytuacji, w której młoda dziewczyna 
w tramwaju podsumowała koleżankę wyrywającą jej smartfon z ręki, sło-
wami: „Czy ja ci (...) zaglądam do łóżka?”.

Moje – ale czy faktycznie?
Przy tym umyka jeden ważny szczegół. Chronienie smartfonów przed 
drugim człowiekiem nie ma absolutnie nic wspólnego z chronieniem 
siebie i własnych danych. Pokazują to liczne badania i nadal o faktycznej 
ochronie danych wiemy za mało. Nie chodzi tutaj jedynie o dane wraż-
liwe, ale w ogóle o to, co i komu zostawiamy w sieci. Zastanawiam się, czy 
teraz po prostu nie zaczniemy nazywać nowej normalności, tak czy ina-
czej godząc się gdzieś podświadomie na to, że jej nie zmienimy?

Wszystko można bowiem nazwać trendem, ale czy jeśli trendem sta-
nie się wszczynanie wojen, to… zaliczymy go do odpowiedniej szufladki 
i zaczniemy szukać kolejnego? Elektronika użytkowa czy szerzej – techno-
logia będą coraz bardziej niewidoczne. Tak fizycznie niewidoczne. Jeszcze 
trudniej będzie tutaj oddzielić to, co żywe, od tego, co napędzane mikro-
procesorami. Jakiej i czyjej intymności wówczas będziemy bronili?

Zastanawiam się, czy teraz po prostu nie zaczniemy nazy-

wać nowej normalności, tak czy inaczej godząc się gdzieś 

podświadomie na to, że jej nie zmienimy?
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To nie będzie recenzja auta, jeszcze nie jeździłem najnowszą Mazdą 
CX-60, ale Dominik poprosił mnie któregoś dnia: Darek, napisz coś 
o Maździe, OK? 

Mazda 
– Crafted in JapanDARIUSZ HAŁAS

@blob_tech

Mazda – Crafted in Japan  |  Dariusz Hałas
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L
Lubię i cenię japońską markę, szanuję za ich twórczą krnąbrność, od lat 
inżynierowie i designerzy z Hiroshimy podążają własną ścieżką, nie oglą-
dając się na innych, pozostają wierni własnej kulturze, przekształcając jej 
idee w jeżdżące dzieła sztuki. Czemu zatem nie przybliżyć czytelnikom 
kilku ciekawostek? Nie tylko na temat najnowszego modelu w gamie 
japońskiej marki, czyli Mazdy CX-60.

Jasne, z jednej strony można stwierdzić, że przecież to tylko samo-
chody. Nic nadzwyczajnego, zwykły produkt rynkowy, przeznaczony do 
wygodnego przemieszczania się. Takie podejście jest o tyle krzywdzące, 
że równie dobrze można byłoby stwierdzić, iż słynne obrazy malarskie 
to jedynie pomazane kawałki płótna. Na dodatek nie mają żadnej uży-
teczności, co najwyżej służą pseudoaktywistom do oblewania ich zupą, 
budyniem i poszukiwania atencji poprzez przyklejanie się w ich pobliżu. 
Nie naprawisz problemów świata, przyklejając się obok dzieła sztuki. 
Wróćmy jednak do japońskiej marki.

Każdy, kto śledzi rozwój Mazdy, z całą pewnością spotkał się z takimi 
pojęciami jak Takumi, kodo, czy jinba-ittai, ale już naprawdę garstka 
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zdaje sobie sprawę z tego, co tak naprawdę 
te słowa znaczą.

Zacznijmy od japońskiego słowa Takumi. Nie 
jest ono powiązane tyle z samą marką, co 
z całą kulturą japońską, w której etos pracy 
pozwolił społeczeństwu kraju, które prze-
grało II wojnę światową, stać się światową, 
ekonomiczną potęgą. Samo pojęcie jest 
jednak znacznie starsze. Gdy wpiszecie to 
słowo w Tłumacza Google, poda Wam tłu-
maczenie „rzemieślnik”. Z jednej strony to 
prawda, Takumi oznacza rzemiosło, ale jakże 
płytka to definicja, odbierająca japońskiemu 
pojęciu całą filozofię, jaka się z tym słowem 
wiąże. Takumi to rzemieślnik, ale i mistrz 
w swoim fachu, strażnik sumienności, etosu 
pracy i jak najwyższej jakości. Perfekcjo-
nista. Japończycy wierzą, że bardzo dobre 
opanowanie jakiejś umiejętności wymaga 
10 000 godzin treningu lub około dziesięciu 
lat celowej praktyki. Rzemieślnicy Mazdy 
osiągają tytuł Takumi, mistrzów, po co naj-
mniej 20 latach oddanej pracy. To najlepsi 
z najlepszych i to oni odpowiadają za każdy 
detal projektowanego modelu. O dokład-
ności obróbki metali niech świadczy np. 
selekcja samych kamieni szlifierskich. Zanim 
trafiono na odpowiedni materiał, odrzucono 
12 tysięcy innych próbek. Wyjątkowe narzę-
dzia szlifierskie w wyjątkowo sprawnych 
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dłoniach Takumi pozwalają osiągać precyzję 
szlifu z dokładnością do pięciu mikrome-
trów. Niewiele mówiący wymiar, prawda? 
Ale spojrzymy na to zupełnie inaczej, gdy 
zdamy sobie sprawę, że ludzki włos jest 
20 razy grubszy.

Mazda od lat cieszy się opinią marki bardzo 
dobrze projektującej samochody. To rów-
nież podejście wynikające z innego japoń-
skiego słowa: filozofii Kodo, duszy ruchu. 
Wiele marek zarzuciło ręczne projektowanie 
prototypów na rzecz wirtualnego kreowania 
brył przyszłych aut za pomocą wyrafino-
wanych technologii, oprogramowania do 
tworzenia grafiki 3D i cyfrowych narzędzi 
wspomagających design. To oczywiście nic 
złego, ale algorytmy rugują z projektów 
pierwiastek ludzki. Działają poprawnie, są 
bardzo dokładne, ale wciąż funkcjonują 
w ramach technologicznych ograniczeń. 
Język projektowania Mazdy na pierwszym 
miejscu stawia na ludzką kreatywność. Nie 
znaczy to, że księgowi Mazdy nie używają 
Excela, a oprogramowanie CAD jest obce 
designerom z Hiroshimy, to kwestia priory-
tetów. Obok komputerów wciąż korzysta się 
z desek kreślarskich, buduje modele z gliny, 
z pietyzmem szlifuje warstwy metali czy 
rzeźbi w wyselekcjonowanych kawałkach 
drewna. Wiele można powiedzieć o autach 
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japońskiej marki, ale z całą pewnością nie 
to, że są brzydkie.

Weźmy na przykład lakier. Kolor to pierw-
sze, co przykuwa nasz wzrok, gdy patrzymy 
na auto. Najpierw dostrzegamy barwę, 
dopiero później do naszej świadomości 
dociera forma, funkcja i całokształt. Przy 
masowej produkcji nie jest możliwe, by 
każdy egzemplarz auta był malowany przez 
mistrzów Takumi w sztuce lakierniczej. 
Japońska marka podeszła do tej kwestii 
jednak zupełnie inaczej niż inni producenci. 
Oczywiście również w tym przypadku 
mamy całkowicie zdigitalizowany i zauto-
matyzowany proces lakierniczy, ale zaczęto 
od bardzo precyzyjnego pomiaru i replikacji 
ruchów mistrzów Takumi, tak, by automaty 
odwzorowały niemal każdy kąt i odległość 
nakładania powłoki lakierniczej. Malują 
roboty, ale zakodowano w nich ludzki pier-
wiastek i mistrzowską precyzję.

Mazda chwali się też, że jej pojazdy uosa-
biają koncepcję jinba-ittai. Ale co to wła-
ściwie znaczy? W tradycyjnej, japońskiej 
kulturze, pojęcie to odnosiło się do intu-
icyjnej więzi pomiędzy jeźdźcem a koniem. 
W nowoczesnym ujęciu oznacza poczucie 
jedności pomiędzy kierowcą a samocho-
dem. Człowiekiem i maszyną.
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Jedną z najgłośniejszych streamingowych premier ostatnich tygodni 
była „Blondynka” Andrew Dominika. Fabularyzowana opowieść 
o życiu Marilyn Monroe, z główną rolą Any de Armas to niezwykle 
hipnotyzujący obraz, pełen wspaniałych filmowych zabiegów.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Blondynka |  Jan Urbanowicz

Blondynka
Ocena iMagazine

Film
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Marilyn Monroe to jedna z największych ikon popkultury XX wieku, 
która do dziś zachwyca. O tragicznie zmarłej aktorce i modelce do dziś 
powstało wiele filmów, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych, oraz 
książek i publikacji. Jednocześnie rodziły się teorie, co mogło ją pchnąć 
do odebrania sobie życia, jednak tego w 100% nigdy się nie dowiemy. 
Film Dominika buduje portret kobiety, która wchodziła w show biznes 
opanowany przez mężczyzn, którzy traktowali ją tylko jak „ładną lalkę”, 
odzierali ją z cielesności i godności, poniżali intelektualnie. To przede 
wszystkim bardzo smutna historia o ofierze czasów, które nazywamy 
„złotymi latami Hollywood”, a które pełne były szowinizmu. Oglądając 
„Blondynkę”, myślimy o tym, że dobrze, iż te czasy się skończyły, jedno-
cześnie zastanawiając się, czy aby na pewno tak się stało.

Wychowałem się, oglądając klasyki kina amerykańskiego, przede 
wszystkim z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Siłą rzeczy hity z Marilyn 
Monroe widziałem wielokrotnie i już jako dziecko doskonale rozu-
miałem jej fenomen. Z czasem jednak zacząłem zauważać, że aktorka 
została tak naprawdę zaszufladkowana w roli pięknej i nierzadko głu-
piutkiej seksbomby. Jej role opierały się przede wszystkim na jej ciele-
sności, a twórcy filmów, którzy ją angażowali, nie dawali jej możliwości 
pokazania swojego talentu.
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„Blondynka” pokazuje nam portret Normy Jeane (prawdziwe imię Mon-
roe to Norma Jeane Mortenson), która poza rolami w filmach, na co 
dzień, przed całym światem, gra jeszcze jedną rolę. Jest nią właśnie Mari-
lyn Monroe. W kinie i poza nim Norma Jeane musi kreować inną postać, 
która nie jest tą osobą, którą chciałaby pokazywać. Między innymi przez 
to ostatecznie zaciera się jej granica między tym, co realnie czuje, a tym, 
co powinna odczuwać. 

Psychologiczny film, który trwa prawie 3 godziny, początkowo nieco 
mnie od siebie odpychał. Pierwsze kilkanaście chaotycznych minut 
sprawiło, że niemal nie wyłączyłem telewizora, jednak postanowiłem iść 
dalej w tę historię. Nie żałuję, gdyż im dalej, tym bardziej seans stawał 
się niezwykły. Nie będę czarował, to nie jest szybkie kino. Nie jest to 
też kino łatwe. Jednak zagłębianie się w osobowość głównej bohaterki 
z każdą minutą angażuje coraz bardziej i oglądanie tego – dość pokręco-
nego momentami filmu – jest jak narkotyk i ciężko się od tego oderwać. 

„Blondynka” to wizualna perła, która wyrywa się wielu gatunkowym 
schematom. Nie jest to sztampowa biografia (tak naprawdę to nie jest 
to film biograficzny), jak tegoroczny „Elvis” czy wiele innych znanych 
nam opowieści o życiu sławnych ludzi. Nie skupimy się tylko na głów-
nej bohaterce. Niezwykle ważny jest tu cały kontekst dotyczący tej 
postaci, ale również społeczeństwa i przemysłu filmowego. To praw-
dziwa historia, a nie laurka na cześć i stawianie kogoś na piedestale. 
W zasadzie mogłoby tu nie być nic powiedziane o Marilyn Monroe i film 
wciąż doskonale by się bronił. Ana de Armas daje tu niesamowity popis 

Film Dominika buduje portret kobiety, która wchodziła 

w show biznes opanowany przez mężczyzn, którzy traktowali 

ją tylko jak „ładną lalkę”, odzierali ją z cielesności i godności, 

poniżali intelektualnie. 
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aktorski i pokazuje, że jeszcze nie poznaliśmy w pełni jej prawdziwego 
talentu. Obserwuję aktorkę od kilku lat i wiem, że choć z każdą rolą nas 
coraz bardziej zaskakuje, to najlepsze rzeczy jeszcze przed nią. 

Najnowszy film Dominika zostaje w widzu na długo. Rezonuje z każdą 
kolejną godziną i dniem, a nawet tygodniem. To psychologiczna analiza 
tego, co dzieje się z kulturowymi bożyszczami, kiedy chcą przypodobać 
się publice i kiedy zatracają się w swoim alter ego przeznaczonym dla 
mas – chcąc jednocześnie pozostać wiernym swojemu prawdziwemu „ja”.

Po więcej informacji i opinii o „Blondynce” zapraszam do odcinka podcastu 
Inna Kultura, który został filmowi poświęcony.
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Niedawno zakończyła się emisja pierwszego sezonu serialowego spin-
offu „Gry o tron”. Długo wyczekiwany „Ród smoka” obiecywał wiele, 
ale czy nadzieje w nim pokładane zostały zaspokojone?

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Ród smoka  |  Jan Urbanowicz

Ród smoka
Ocena iMagazine

FILM 272
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Nie czytałem nigdy „Gry o tron” ani żadnej książki George’a R.R. Mar-
tina osadzonej w tym świecie. Jestem jednak ogromnym fanem serialu 
i wszystkie sezony widziałem łącznie bodaj pięć razy i na pewno 
jeszcze nieraz wszystko sobie powtórzę. Dlatego czekałem na jeden 
z zapowiedzianych serialowych spin-offów tej historii. „Ród smoka” to 
opowieść o rodzie Targaryenów, kiedy to jego przedstawiciele zasia-
dali na Żelaznym Tronie, jakieś 300 lat przed wydarzeniami znanymi 
z „Pieśni lodu i ognia”. Serial jest adaptacją powieści „Ogień i krew”, 
którą Martin napisał kilka lat temu. Pomimo tego, że nie znam mate-
riału źródłowego, podczas seansu wszystkich odcinków bawiłem się 
doskonale i uważam, że jest to jeden z lepszych seriali tego roku. Nic 
dziwnego, w końcu to HBO.

Jeszcze przed premierą pierwszego odcinka zastanawiałem się, czy 
ten serial będzie powtórką z „Gry o tron”, czy może twórcy zdecy-
dują się pójść nieco inną drogą. Na szczęście wydarzyło się to drugie 
i choć czuć tu ducha Westeros, jakie znamy, to środek ciężkości jest 
tu położony na zupełnie inne aspekty i dzięki temu całość wydała 
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mi się bardzo interesująca. Poznajemy historię rodu, który małymi kro-
kami zmierza do wojny domowej, w opowieściach znanej jako „taniec 
smoków”. Cały pierwszy sezon to intrygi, rodzinne dramaty i rozsta-
wianie pionków na szachownicy. Finał zaś nie pozostawił złudzeń, cała 
„zabawa” dopiero przed nami. Zwłaszcza w ostatnich odcinkach czuć, 
jak świetnie jest to napisany serial, jak dobrze jest zagrany przez aktorki 
i aktorów oraz że sama realizacja stoi tu na najwyższym poziomie. 
Może jeszcze nie było nam dane zobaczyć tej efektywności, jaka była 
w ostatnich sezonach „Gry o tron”, ale wierzę, że w przyszłości będziemy 
usatysfakcjonowani.

Pomimo tego, że w serialu nie ma tak mocno obecnej magii (poza smo-
kami), za którą wiele osób tak ceniło poprzedni serial ze świata Weste-
ros, to i tak ogląda się go bardzo dobrze. To chyba te odstępstwa od 
poprzednika tak bardzo mi się tu spodobały. Nie chciałem oglądać tego, 
co już znam. Nowe spojrzenie jest wielkim atutem. Choć całość roz-
kręca się powoli i pewnie niejednego widza znudziły te wszystkie dramy 
z pierwszych odcinków, to zdecydowanie finał nie bierze jeńców. Zresztą 
to dość powszechne ostatnio w nowych produkcjach, że dopiero drugie 
połowy sezonów pokazują nam pełen potencjał. Osobiście zupełnie mi 
to nie przeszkadza.
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W „Rodzie smoka” jest o wiele mniej bohaterów niż w „Grze o tron” 
i różnią się oni przede wszystkim tym od wcześniej znanych, że tutaj tak 
naprawdę ciężko jest kogokolwiek lubić. W zasadzie mamy tu całe grono 
antybohaterów. Ponownie jestem z tym bardzo na tak!

Te kilka tygodni minęło bardzo szybko i 10. odcinek pozostawił wypieki 
na twarzy, ale też niesmak wyczekiwania. Ekipa drugiego sezonu – który 
został zamówiony zaraz po premierze pierwszego – wchodzi na plan 
na początku przyszłego roku, jednak już teraz wiemy, że na efekty 
będziemy musieli poczekać przynajmniej do 2024. Cóż, jest zatem czas, 
by powtórzyć sobie „Grę o tron”, dotychczasowe odcinki „Rodu smoka”, 
a także przeczytać „Ogień i krew”. Wspomniany „taniec smoków” 
dopiero przed nami, ale już teraz zapraszam wszystkich do oglądania.
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Premiery streamingowe 
listopad 2022JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe listopad 2022  |  Jan Urbanowicz

Wybrzeże moskitów – 2. sezon 
Allie Fox, genialny wynalazca i uparty 
idealista, wywozi swoją rodzinę do pełnego 
niebezpieczeństw Meksyku, by tam schronić się 
przed rządem USA.

Premiera: 04.11    

The Crown – 5. sezon
Na początku nowej dekady rodzina królewska 
staje przed swoim najtrudniejszym jak do tej 
pory wyzwaniem – opinia publiczna zaczyna 
otwarcie kwestionować jej rolę w Wielkiej 
Brytanii lat 90.

Premiera: 09.11      
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Willow 
Grupa bohaterów wyrusza na niebezpieczną 
wyprawę do miejsc daleko poza ich domem, 
gdzie muszą stawić czoła swoim wewnętrznym 
demonom i zjednoczyć się, aby uratować swój 
świat. Serial jest kontynuacją filmu z lat 80.

Premiera: 30.11      

Angielka
Drogi Eliego Whippa, emerytowanego 
zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, 
krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką 
pragnącą zemścić się na człowieku, który 
jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć 
jej dziecka. Serialowy western z Emily Blunt 
w roli głównej.

Premiera: 10.11   
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MACIEJ SZAMOWSKI
@czesc_macio

Co znaczy osiągnąć prawdziwy sukces? Pewnie wielu z Was zastanawia lub 
będzie się kiedyś zastanawiać, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi.

Sukces Dawida P.  |  Maciej Szamowski

Sukces Dawida P.

Muzyka
FELIETONYMUZYKA 279
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Przyznam się, że mi też od czasu do czasu świtały takie pomysły w gło-
wie, nie wiedzieć czemu zawsze wprawiały mnie w zakłopotanie, bo 
chęć osiągnięcia sukcesu kojarzyła mi się z porażką na polu osobistym 
– w końcu sukces ma nam dawać szczęście, ale prawdziwe szczęście nie 
tkwi raczej w tytułach, pieniądzach czy też nagrodach.

Wtem pojawił się w Polsce – Dawid P. – pewnie wiecie, o kogo chodzi, 
o tego młodego gostka, co to gra koncerty na stadionach, sprzedaje 
pełne sale, jedna po drugiej. To ten sam gostek, który sprzedaje najwięcej 
płyt, wszyscy go lubią i szczerze mówiąc, jest chyba pierwszym artystą 
w naszym kraju, który funkcjonuje jak muzyk „z zachodu”.

Ten sam chłopak wydał ostatnio nową płytę i zrobił nią niemałe zamie-
szanie. Zastanawiałem się długo, co o niej sądzę, czy pasuje mi ta muzyka, 
co z tymi tekstami, które momentami wydają się być grafomanią w stylu 
Comy sprzed lat. I nagle wpadłem na to: myślę, że ta płyta jest swoistym 
pamiętnikiem człowieka, który jest bardzo, ale to bardzo nieszczęśliwy. 
Nie zaspokajają go jego sukcesy, jego pieniądze i sława. W środku duszy 
jest bardzo, ale to bardzo smutnym chłopakiem, który czuje, że coś jest 
z nim nie tak.

Nie wiem, czy tylko ja to tak odbieram, ale te kilka piosenek ukazało 
mi obraz człowieka rozdartego, walczącego ze swoimi słabościami, tymi 
które widzi i tymi, które są gdzieś głęboko schowane i z pozoru niewi-
doczne. Iście przerażający widok.

Nie wiem, czy tylko ja to tak odbieram, ale te kilka piosenek 

ukazało mi obraz człowieka rozdartego, walczącego ze swoimi 

słabościami, tymi które widzi i tymi, które są gdzieś głęboko 

schowane i z pozoru niewidoczne.
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Pomyślałem wtedy, że chyba wiem, co daje sukces. Sukces nie daje nam 
absolutnie niczego, nie zmienia nas na lepsze, ani na gorsze. Nie prze-
suwa nas do przodu, ani nas nie cofa. Po prostu jest jedną z miliona mniej 
lub bardziej ważnych zmiennych w naszym życiu.

Co daje zatem prawdziwe szczęście? Myślę, że to jest pytanie trudne, ale 
i proste – moim zdaniem spokój daje szczęście, bezpieczeństwo daje 
szczęście, ale i proste z pozoru, nieistotne chwile mogą nas naprawdę 
uszczęśliwić – nie będzie to zatem kolejny wyprzedany do ostatniego 
miejsca stadion, kolejny teledysk czy wizyta w radiu. 

By odkryć prawdziwą radość, trzeba się zaakceptować i pokochać to, co 
się ma na co dzień. Choćby zwykłe wyjście po bułki do sklepu. 

Muzyka i sława to tylko jedne z części naszej codzienności, okazuje się 
jednak, że nie są to składowe najważniejsze. Przynajmniej tak wydaje mi 
się na ten moment…
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Racuszki z jabłkami 
i dyniąMAŁGORZATA ŁADA

Racuszki z jabłkami i dynią  |  Małgorzata Łada

Makowa kuchnia
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Skład:
• 500 g mąki pszen-

nej, najlepiej 
tortowej

• 30 g drożdży
• 2 łyżki cukru
• 3–4 łyżki cukru 

pudru
• 200 ml letniego 

mleka
• 100 ml letniej wody
• 60 g roztopionego 

masła
• 1 jajko
• 200 g dyni, najlepiej 

Hokkaido
• 2 duże jabłka
• ½ łyżeczki 

cynamonu 
• Olej do smaże-

nia lub masło 
klarowane

• Cukier puder do 
posypania

Dynię kroimy w nieduże kawałki, zalewamy wrzącą wodą 
i gotujemy przez 12–15 min do miękkości. Następnie obieramy 
ze skórki, rozdrabniamy blenderem na purée i zostawiamy do 
przestudzenia.

Z drożdży robimy rozczyn: do sporej miski wkruszamy droż-
dże, dodajemy 2 łyżki cukru, 2 łyżki mąki i 100 ml letniej wody. 
Całość mieszamy i odstawiamy na 5–10 min do wyrośnięcia.

Gdy rozczyn już będzie dobry, dodajemy do niego mąkę, letnie 
mleko, jajko, 2–3 łyżki cukru pudru, przestudzone puree z dyni 
i dokładnie mieszamy. Odstawiamy na ok. 1–1,5 godz. do wyro-
śnięcia w ciepłe miejsce. Ciasto musi podwoić swoją objętość. 

Jabłka obieramy i kroimy w drobną kostkę, mieszamy z cynamo-
nem, dodajemy do wyrośniętego ciasta i delikatnie mieszamy.

Na głębokiej patelni bardzo dobrze rozgrzewamy tłuszcz do 
smażenia i kładziemy łyżką racuchy. 

Smażymy na rumiano z obu stron. Usmażone racuszki posypu-
jemy cukrem pudrem.
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