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WSTĘPNIAK

Grudniowy, świąteczny iMagazine, co już jest trady-
cją, pełen jest inspiracji prezentowych. Staramy się 
pomóc Wam możliwie wszechstronnie. W numerze 
znajdziecie prezentowniki od Apple, przez audio, 
lifestyle, fitness, gadżety, Smart Home, po TV. 
Z nami znajdziesz prezenty dla każdego.

W numerze ponadto znajdziecie m.in. recenzję 
najnowszego iPada 10. generacji oraz Apple TV 4K, 
genialny sprzęt grający, najnowszego Fitbita Versa 4, 
czytnik ebooków Kobo, ciekawe samochody i sprzęt 
AGD. Michał pisze o Elonie Musku, a Krzysiek 
o armagedonie w kryptowalutach.

Przed Wami numer arcyciekawy – polecam i zapra-
szam do lektury.

Jednocześnie chciałem skorzystać z okazji i życzyć 
Wam dobrych, rodzinnych, iMAGicznych świąt. 
Spędźcie je w spokoju i z najbliższymi. Wszystkiego 
najlepszego.

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

45°

GŁOŚNIKI STACJONARNE 2.1 USB Z SUBWOOFEREM

Głośniki zasilane są za pomocą pojedynczego kabla USB bez potrzeby korzystania
z gniazdka elektrycznego. Wystarczy podłączyć dowolne źródło dźwiękowe uniwersalnym 
kablem AUX 3,5 mm i oddać się muzyce! Pokrętła regulacji głośności umieszczono
z przodu głównego głośnika, dzięki czemu są łatwo dostępne i wygodne w obsłudze.
Głośniki Creative Pebble Plus wyposażone są specjalnie zaprojektowany subwoofer, 
dający donośny i głęboki bas.

https://www.komputronik.pl/product/672180/creative-pebble-plus-2-1.html
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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 
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Aktualizacja macOS 
Ventura do wersji 13.0.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS i iPadOS 
do wersji 16.1.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja firmware 
AirPods 2, AirPods 3, 
AirPods Pro i AirPods Max

Czytaj dalej....

Aktualności

Aktualności
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https://imagazine.pl/2022/11/09/aktualizacja-ios-i-ipados-do-wersji-16-1-1/


Nowe firmware dla 
Powerbeats Pro, 
Beats Fit Pro i Beats 
Studio Buds

Czytaj dalej....

Aktualizacja firmware   
AirPods Pro 2

Czytaj dalej....

Aktualizacja firmware 
AirTagów

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 14

https://imagazine.pl/2022/11/09/nowe-firmware-dla-powerbeats-pro-beats-fit-pro-i-beats-studio-buds/
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Pracownicy Foxconn   
w Zhengzhou wyszli na ulice

Czytaj dalej....

Satelitarne Emergency SOS 
działa już w USA i Kanadzie

Czytaj dalej....

Dedykowana tarcza 
Metropolitan (RED)

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/11/23/pracownicy-foxconn-w-zhengzhou-wyszli-na-ulice/
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Birkenstocki Steva Jobsa 
sprzedane na aukcji

Czytaj dalej....

Apple planuje start 
produkcji procesorów na 
terenie USA

Czytaj dalej....

Oto laureaci Konkursu 
Nagroda Jamesa Dysona 
2022 – sukces polskich 
studentów!

Czytaj dalej....
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iPhone a la Flip, czyli 
składak z Cupertino?

Czytaj dalej....

Bad Bunny nagrodzony 
tytułem Artysta Roku 2022 
w konkursie Apple Music

Czytaj dalej....

Paweł Jońca udostępnia 
swoje ikony!

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/11/13/pawel-jonca-udostepnia-swoje-ikony/


Jony Ive na okładce WSJ 
Magazine – o Apple    
i filozofii projektowania

Czytaj dalej....

AirDrop w Chinach działa 
już na innych zasadach

Czytaj dalej....

Microsoft dodał integrację 
iCloud Photos do zdjęć   
w Windows 11

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/11/10/airdrop-w-chinach-dziala-juz-na-innych-zasadach/


Apple TV 4K 2022 
posiada przełomową 
funkcję HDMI! Tylko, 
żaden telewizor jej nie 
wspiera

Czytaj dalej....

SkyShowtime to 
nowa platforma 
streamingowa, na 
rynku zaczyna być 
gęsto

Czytaj dalej....

Sporo odejść z Apple

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 19
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Jak wybrać lodówkę? 
Kalkulujcie chłodno

Czytaj dalej....

Co wiemy o RealityOS?

Czytaj dalej....

Apple miało pokazać Apple 
Pencil dla iPhone’a 14

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 20
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Duże zmiany w wyglądzie 
iPhone’a 15 i nowy 
HomePod mini

Czytaj dalej....

tvOS 16.1 błędnie identyfikuje 
nowe Apple TV

Czytaj dalej....

Nowości w Google Maps

Czytaj dalej....
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Smartfon i telefon nie tylko 
dla seniora. Jak wybrać 
dobry prezent?

Czytaj dalej....

Phil Schiller dezaktywował 
swoje konto na Twitterze

Czytaj dalej....

Nowe Volvo EX90 – ponad 
500 KM, 600 km zasięgu 
i 254 biliony operacji 
obliczeniowych na sekundę

Czytaj dalej....
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Wkrótce do Siri powiemy po 
prostu – „Siri”

Czytaj dalej....

Trainpass, czyli bilety PKP 
jako Passbooki w Portfelu

Czytaj dalej....

Polar Ignite 3 – nowy 
zegarek fitness dla 
aktywnych

Czytaj dalej....
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Garmin Instinct Crossover 
– nowy smartwatch  
z wytrzymałością klasy 
militarnej

Czytaj dalej....

Podcasty wideo na Spotify 
już w Polsce

Czytaj dalej....

Kolejne opóźnienia, tym 
razem z dostawami 
AirPods Pro 2

Czytaj dalej....
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Jaki może być 
iPhone SE 4?

Czytaj dalej....

Apple przyznaje, że 
dostępność iPhone’ów 14 
Pro spadnie

Czytaj dalej....

Netflix z reklamami nie 
działa na Apple TV

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 25
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Polacy nagminnie 
niszczą smartfony

Czytaj dalej....

Apple finalizuje rozwój 
RealityOS przed premierą 
headsetu AR/VR

Czytaj dalej....

Polski samochód 
elektryczny Izera otrzymał 
technologiczny fundament

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 26
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Czy Apple przywróci 
świecące jabłko?

Czytaj dalej....

Amazon Music Prime 
dostępne w ramach konta 
Prime

Czytaj dalej....

Apple dodaje 8 kolejnych 
komputerów Mac do listy 
produktów vintage

Czytaj dalej....
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Apple na prezent  |  Wojtek Pietrusiewicz

Apple na prezent

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max
Nowy ekran z jasnością do 2000 nitów, nowe Face ID z Dynamiczną 
Wyspą, nowy SoC, jeszcze lepsze aparaty i atrakcyjne kolory, pojem-
ność aż do 1 TB. Ma też łączność satelitarną w wybranych krajach, jeśli 
będziemy potrzebowali pomocy.

Cena: iPhone 14 Pro od 6499 PLN
iPhone i 14 Pro Max od 7199PLN

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Prezentowniki
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iPad 10. gen.
Kolorowy, z ekranem 10,9” wypełniającym ramkę, Touch ID 
w przycisku Sleep/Wake i wsparciem dla Apple Pencil oraz 
nowego Magic Keyboard Folio, nowy jest obecnie najtańszym 
nowoczesnym iPadem, jaki można kupić od Apple’a.

Cena: od 2899 PLN

iPhone 14 i 14 Plus
Świetny smartfon, z poprawionymi 
aparatami względem poprzednika, 
ale nadal wyposażony w serce 
z iPhone’a 13. Dla odmiany jest 
dostępny model Plus z ekranem 6,7” 
i są też nowe kolory. Solidny wybór 
w przypadku upgrade’u ze sporo 
starszego modelu.

Cena: iPhone 14 od 5199 PLN
iPhone 14 PLus od 5899 PLN
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iPad Pro 11” i 12,9”
Apple M2, do 2 TB pamięci flash, Face 
ID, złącze Thunderbolt 3 i genialny 
ekran Liquid Retina z Pro Motion 
(mini LED w przypadku modelu 12,9”) 
dostępny w dwóch rozmiarach – 11- 
i 12,9-calowym. Opcjonalnie można 
je wyposażyć w Apple Pencil 2. gen. 
i Magic Keyboard.

Cena: iPad Pro 11'' od 5199 PLN
iPad Pro 12,9” od 7199 PLN

iPad Air 5. gen.
Również kolorowy, ale bardziej stono-
wany w stosunku do swojego tańszego 
brata, nowy iPad Air 5. gen. wyposa-
żono w potężnego Apple M1 i złącze 
USB-C. Ma 10,9” ekran Liquid Retina 
i wspiera Apple Pencil 2. gen. oraz 
Magic Keyboard. Prawie jak iPad Pro, 
ale tańszy.

Cena: od 3799 PLN
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Apple Watch Ultra
Pierwsza nowa odmiana designu 
Apple Watcha od premiery Series 0 
wiele lat temu. Koperta z tytanu, sza-
firowe szkło chroniące 2000-nitowy 
ekran, pancerna konstrukcja i dodat-
kowy przycisk, który możemy skon-
figurować pod własne potrzeby. 
Zniesie nurkowanie do 100 m oraz 
wiele innych sportów ekstremal-
nych i pracuje do 60 godzin na jed-
nym ładowaniu. To ten, na którego 
czekaliśmy.

Cena: od 4799 PLN

Apple Watch Series 8
Najnowsza technologia w tradycyj-
nej oprawie, prawie niezmienionej 
od wielu lat. Seria 8 monitoruje 
temperaturę ciała podczas snu, aby 
kobiety miały pełniejszą wiedzę 
o swoim cyklu. Poza tym mierzy 
natlenienie krwi, wykonuje EKG, 
mierzy, ile śpimy i jak dobrze, a to 
wszystko dostępne jest w kopercie 
z aluminium lub stali.

Cena: od 2399 PLN
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AirPods Pro 2. gen.
Nowa generacja AirPods Pro ma lepiej 
tłumiące ANC, jeszcze lepszy tryb 
Transparency, pracują także bardzo 
długo na baterii i mieszczą się w kie-
szeni. Pod plastikiem kryje się nowy 
układ H2, który to wszystko umożli-
wia, wraz z opcją sterowania głośno-
ścią poprzez nowy gest i możliwością 
ładowania indukcyjnego za pomocą 
MagSafe albo ładowarki przeznaczonej 
do Apple Watchów. To absolutny must 
have dla każdego iPhone usera.

Cena: od 1449 PLN

Apple Watch SE
Nowe SE jest prawie tak dobrze wypo-
sażony, jak Series 8, ale pozbawiono 
go czujników pomiary natlenienia 
krwi i możliwości wykonywania EKG. 
Nie ma ekranu Always On i dostępny 
jest tylko z aluminiową kopertą, ale za 
to jest zdecydowanie bardziej przy-
stępny cenowo.

Cena: od 1499 PLN
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MacBook Air 13,6” z Apple M2
Nowa, lekka konstrukcja, nowy ekran, lepsza klawiatura i bardzo szybki 
M2 „pod maską”, a to wszystko bez aktywnego chłodzenia. Koniecznie 
zainteresujcie się modelami z 16 GB RAM i 512 GB pamięci flash.

Cena: od 6999 PLN

MacBook Pro 14” i 16”
To nadal najlepsze MacBooki Pro, 
jakie Apple stworzyło w całej swo-
jej historii. Absolutnie niesamo-
wite komputery, niezależnie czy 
wybierzecie model z M1 Pro, czy 
M1 Max. Do kompletu mają wzo-
rowe ekrany mini LED. Polecam 
zawsze i wszędzie.

Cena: MacBook Pro 14” od 11399 PLN
MacBook Pro 16” od 14399 PLN
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Apple Studio 
Display
Nowy ekran od Apple’a, w zde-
cydowanie rozsądniejszej kwo-
cie niż Pro Display XDR, ma 27” 
i rozdzielczość 5K. W opcji są 
różne stojaki oraz różne szkła 
chroniące ekran – standar-
dowe oraz nanostrukturalne. 
To jedyny ekran 5K, jaki jest 
obecnie dostępny na rynku.

Cena: od 8499 PLN

Mac Studio
Wyrośnięty Mac Mini, z M1 Max lub 
M1 Ultra na pokładzie, to komputer, 
na który czekaliśmy przez dekady 
i który w końcu jest dostępny. Możli-
wości konfiguracji pozwalają go pre-
cyzyjnie dostosować pod niemalże 
każde potrzeby, dzięki czemu to 
prawie Mac Pro, ale w zdecydowanie 
mniejszym formacie.

Cena: od 11399 PLN
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Zasilacz USB-C 20 W
Idealnie sprawdza się przy nowych 
iPhone’ach, Apple Watchach, pora-
dzi sobie z iPadami, a niewielka 
konstrukcja ułatwi pakowanie na 
wyjazdy.

Cena: od 119 PLN

Apple TV 4K 3. gen.
Mniejszy, bez wentylatora i otwo-
rów chłodzących, wyposażony 
w Thread i złącze Ethernet 
w większym modelu ze 128 GB 
pamięci flash. W pilocie złącze 
Lightning zastąpiono USB-C, 
a sercem jest nowy A15 Bionic. To 
dobry upgrade dla osób ze star-
szymi modelami Apple TV, ale 
koniecznie bierzcie wersję 128 GB.

Cena: od 829 PLN
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Magic Keyboard
Najdroższa dostępna klawiatura (z trackpadem) 
i jednocześnie etui dla iPada Air 5. gen. i iPadów 
Pro, ale jednocześnie jest to najlepsza obecnie 
dostępna konstrukcja dla tych urządzeń. Trzyma 
iPada magnetycznie wpiętego, dzięki czemu 
można go odczepić w sekundę, a wysoka waga 
zapewnia stabilność, nawet na kolanach.

Cena: od 1499 PLN

Ładowarka MagSafe
Jeśli macie dosyć podłączania kabli, 
to ładowarka MagSafe Apple’a ułatwi 
Wam życie. Ładuje nie tylko iPhone’y, 
ale również potrafi obsłużyć wybrane 
modele AirPodsów.

Cena: od 239 PLN
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Magic Keyboard Folio
Nowa odmiana klawiatury z trackpadem dla 
najnowszego iPada 10. gen., która pełni funk-
cję etui, stojaka oraz klawiatury z trackpadem, 
zależnie od tego, co i jak podłączymy. Mniej 
stabilne rozwiązanie niż Magic Keyboard, ale 
oferujące więcej możliwości konfiguracji.

Cena: od 1499 PLN

Apple Pencil
Dostępny w dwóch odmianach – 1. gen. dla podstawowej rodziny iPa-
dów oraz 2. gen. dla rodziny Air i Pro – zapewnia bardzo precyzyjne 
możliwości rysowania, szkicowania, notowania i wielu innych rzeczy, 
które bez niego byłyby niemożliwe do wykonania za pomocą palca.

Cena: od 599 PLN
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Cortland SMART. Niska rata.
Nowy iPhone co 2 lata.
Dowiedz się więcej w salonach Cortland lub na cortland.pl

https://www.cortland.pl/apple/smart#utm_source=iMagazine&utm_medium=fullpage&utm_campaign=smart&utm_id=kampania+SMART
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Focal Bathys 
Nowe, bezprzewodowe 
słuchawki francuskiej 
marki Focal z aktywną 
redukcją szumów, które 
w testach wyróżniają 
się najlepszej jakości 
dźwiękiem hi-fi. Słu-
chawki mogą pochwalić 
się uznanymi przetwor-
nikami Focal wykona-
nymi we Francji, wysoko 
wydajną technologią 
redukcji szumów, 30 
godzinami pracy na bate-
rii, wykonaniem i wyso-
kiej jakości materiałami. 
Focal Bathys to obowiąz-
kowe słuchawki Blueto-
oth®, które urozmaicą 
wszystkie Twoje podróże.

Cena: 3799 zł 
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https://www.salonydenon.pl/sluchawki-nauszne-i-wokoluszne/focal-bathys-sluchawki-bezprzewodowe-z-anc.html


Denon AH-C830NCW
Stworzone z myślą o klientach, któ-
rzy oczekują najlepszego dźwięku 
w podróży, pracy lub podczas 
wypoczynku. Słuchawki Denon AH-
-C830NCW zostały zaprojektowane, 
aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku 
w klasie kompaktowych, bezprzewo-
dowych, lekkich słuchawek. Aktywna 
redukcja szumów pozwala cieszyć się 
niezakłóconym dźwiękiem. Jednocze-
śnie możesz mieć pewność, że będziesz 
słuchać ulubionej muzyki do 24 godzin 
dzięki inteligentnemu etui ładującemu.

Cena: 749 zł

Bowers & Wilkins Px7 S2
Kiedy wydaje się, że brytyjska marka 
zaprezentowanym trzy lata temu mode-
lem Px7 osiągnęła absolutny szczyt 
jakości brzmienia w słuchawkach bez-
przewodowych, na rynek trafia następna 
generacja, która – jakżeby inaczej – pod-
nosi poprzeczkę. Znakomita reproduk-
cja dźwięku i jeszcze skuteczniejsza 
aktywna izolacja słuchacza o niepożą-
danych dźwięków otoczenia. W tych 
słuchawkach nawet transatlantyckie loty 
stają się sesją godną wyrafinowanego 
gustu prawdziwego melomana.

Cena: 1499 zł
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https://www.salonydenon.pl/sluchawki-bluetooth/sluchawki-true-wireless-ah-c830ncw.html
https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow/bowers-wilkins-px7-s2.html


Devialet Gemini
To pierwszy model słuchawek true 
wireless w ofercie cenionej przez 
miłośników dobrej jakości brzmie-
nia francuskiej marki. Inżynierowie 
Devialet kazali dość długo czekać na 
pierwszy model tego typu urządzenia, 
ale gdy Gemini wpadło na redakcyjne 
uszy, mogliśmy stwierdzić, że to nie 
są dobre słuchawki. Gemini są niemal 
doskonałe. Jeżeli dotychczas słu-
chawki-pchełki traktowaliście z uśmie-
chem politowania, jesteśmy pewni, że 
ten model zmieni Waszą opinię.

Cena: 849 zł

Audeze Penrose
Ten model to słuchawki wyjątkowe. Audeze 
jest marką specjalizującą się w słuchawkach 
planarnych, a model Penrose to zastosowa-
nie technologii planarnej w sprzęcie prze-
znaczonym dla graczy. Tak, w tym przypadku 
mamy do czynienia z zamkniętymi, wokó-
łusznymi słuchawkami gamingowymi, wypo-
sażonymi w przetworniki planarne. Oznacza 
to niezwykłe odwzorowanie szczegółów 
i najdrobniejszych detali w każdej scenie 
rozgrywanej gry. Nie ma co ukrywać, że dla 
gamera to bardzo pożądana cecha.

Cena: 1399 zł
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https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-true-wireless/devialet-gemini.html
https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-gamingowe/audeze-penrose.html


Audio-Technica M50xBT2
Najnowsza, druga generacja cenionych 
przez miłośników dobrego brzmienia, 
bezprzewodowych słuchawek nausz-
nych. Model ten wyposażono w 45-mili-
metrowe przetworniki oferujące jakość 
dźwięku zbliżoną do legendarnych, 
studyjnych ATH-M50x. Parowanie wielo-
punktowe, poprawiona jakość mowy, co 
przyda się podczas prowadzenia rozmów 
telefonicznych po sparowaniu słuchawek 
z telefonem. Bezprzewodowa funkcjonal-
ność połączona z bardzo dobrym, studyj-
nym brzmieniem.

Cena: 799 zł

Sennheiser Momentum   
4 Wireless Black
Czwarta i najnowsza generacja wokó-
łusznych słuchawek bezprzewodowych 
Sennheisera z serii Momentum Wireless 
to udane połączenie funkcjonalności 
oczekiwanej przez klientów preferujących 
bezprzewodowe rozwiązania z jakością 
brzmienia godną marki, która lata temu 
stworzyła genialne Orpheusy. Oczywiście 
nie zabrakło techniki ANC, która w tym 
modelu skutecznie odcina słuchacza od 
niepożądanych dźwięków, jednocześnie nie 
zubożając brzmienia słuchanych utworów.

Cena: 1699 zł
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https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-bezprzewodowe/sluchawki-audio-technica-ath-m50xbt2.html
https://sennheiser.pl/o/momentum-4-wireless


Creative Zen Hybrid
Marka Creative tym modelem udowodniła, że możliwe jest stworzenie bez-
przewodowego produktu, który przy w pełni akceptowalnym brzmieniu 
zaoferuje wygodę, komfort noszenia przez długi czas i dobrze działające 
aktywne tłumienie szumów otoczenia za jak najbardziej akceptowalną cenę. 
To doskonała propozycja dla osób, które chciałyby spróbować czegoś ze 
świata bezprzewodowych słuchawek z ANC, a jednocześnie nie chcą przepła-
cać, nie będąc pewnym, czy z tego typu sprzętem zdołają się oswoić.

Cena: 299 zł

JBL Live Pro 2 TWS
JBL to marka, która ma swoich wier-
nych fanów, ceniących brzmienie słu-
chawek i głośników JBL. Proponowany 
przez nas model dokanałowych słu-
chawek bezprzewodowych ma szansę 
to grono zdecydowanie powiększyć, bo 
model Live Pro 2 TWS to konstrukcja 
udana pod wieloma względami. Druga 
generacja Live Pro to produkt lżejszy, 
wygodniejszy i lepszy od poprzednika 
pod każdym względem. Dłużej też 
posłuży w uszach, dzięki wydajniejszej 
baterii i ładującemu etui.

Cena: 699 zł
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https://pl.creative.com/p/headphones-headsets/creative-zen-hybrid
https://pl.jbl.com/LIVE-PRO-2-TWS-.html


Creative Outlier Pro
To model dla aktywnych melo-
manów. Dokanałowe true wireless 
słuchawki, odporne na pot, wypo-
sażone w hybrydową technologię 
ANC, sześć mikrofonów na pokładzie, 
żywotność baterii pozwalająca na aż 
60-godzinny nawet odsłuch (do 15 
godzin na jednym ładowaniu, dodat-
kowy czas uzyskamy dzięki ładują-
cemu etui). Dobra jakość, przyzwoite 
brzmienie i jak najbardziej akcepto-
walna cena.

Cena: 299 zł

Beats Fit Pro
Słuchawki Beats Fit Pro oferują mocny, zrównowa-
żony dźwięk za sprawą niestandardowej platformy 
akustycznej, która stabilnie pozostaje w uchu 
przez cały, aktywny dzień. Zaawansowany procesor 
cyfrowy optymalizuje jakość dźwięku pod kątem 
głośności i czystości, jednocześnie zapewniając 
doskonałą redukcję szumów. Czip Apple H1 automa-
tycznie przełącza słuchawki między urządzeniami, 
umożliwia Udostępnianie dźwięku oraz pozwala na 
korzystanie z Siri. Słuchawki oferują nawet 6 godzin 
słuchania oraz dodatkowe 18 godzin słuchania 
w kieszonkowym etui ładującym. 

Cena: 1199 zł

Do kupienia w Cortland.pl
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Bang & Olufsen Beolit 20
Dzięki połączeniu potężnego wzmac-
niacza i przetwornika oraz brzmieniu 
True360 dostrojonego przez inżynie-
rów Bang & Olufsen możesz doświad-
czyć pełnoprawnego dźwięku, który 
rozprasza się optymalnie w zależno-
ści od otoczenia. Głośnik Beolit 20 
to kwintesencja duńskiego designu, 
która idealnie wtopi się w Twoje 
wnętrze. Wbudowana ładowarka 
indukcyjna pozwala korzystać z niego 
przez wiele, wiele godzin.

Cena: 2599 zł

Denon Home 150 
Zaawansowany technologicznie 
i zapewniający unikalne brzmienie 
głośnik Denon Home 150 jest wzo-
rem do naśladowania dla innych 
głośników bezprzewodowych. Pozo-
staje przy tym subtelny, aby ideal-
nie wkomponować się w Twój styl, 
spełniając najwyższe wymagania 
estetyczne. Szczelnie wypełni Twój 
dom najlepszej jakości dźwiękiem. 
Poznaj niesamowite możliwości tego 
głośnika multiroom.

Cena: 999 zł

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Głośniki 2022  |  Dariusz Hałas
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Bowers & Wilkins Zeppelin
Ten 240-watowy głośnik bezprzewo-
dowy to produkt, który zdecydowanie 
przypadnie do gustu osobom ceniącym 
sobie naprawdę dobry design. Jednak 
ten swoisty pomnik sztuki użytkowej 
oprócz tego, że bardzo dobrze wygląda, 
także sporo może. Minimalistyczna 
i nieszablonowa forma łączy się tu 
z ponadprzeciętną jakością brzmienia 
i wyszukaną funkcjonalnością. Jeżeli do 
tej pory myśleliście, że głośnik bezprze-
wodowy to „słabe audio”, Zeppelin was 
szybko wyprowadzi z tego błędu. 

Cena: 2999 zł

Yamaha MusicCast 50
Jeżeli sobie albo bliskim chcecie spra-
wić radość z wysokiej jakości dźwięku 
bez jednoczesnego oplątywania lokum 
kablami bezprzewodowy głośnik japoń-
skiej marki wydaje się dobrym rozwią-
zaniem. Wbudowany system multiroom 
MusicCast pozwala wykorzystać ten 
sprzęt zarówno jako samodzielny głośnik 
odtwarzający np. twoje ulubione playli-
sty ze Spotify, jak również w roli małego 
wzmacniacza do odtwarzacza CD czy 
minisoundbara do telewizora w salonie. 

Cena: 2199 zł
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Bluesound Pulse Flex 2i
Marzycie o bezprzewodowym systemie mul-
tiroom naprawdę wysokiej jakości z dźwię-
kiem High Resolution Audio? Głośnik Pulse 
Flex 2i doskonale znanej audiofilom marki 
Bluesound to krok w dobrą stronę. Dźwięk 
w jakości hi-res (24-bit/192 kHz) w 64 strefach, 
wbudowany cyfrowy wzmacniacz, funkcje 
sieciowe, multiroom, bezprzewodowe stereo… 
prawdziwe Hi-Fi przez Wi-Fi. Oczywiście dwu-
zakresowego Wi-Fi.

Cena: 1699 zł

Audio Pro A10 MkII
Znawcy dobrego sprzętu audio znają 
szwedzką markę Audio Pro. Jednym 
z ciekawszych produktów szwedzkich 
inżynierów jest wielokrotnie nagra-
dzany, niewielki głośnik bezprzewo-
dowy Audio Pro A10. Model, który 
tu polecamy, jest drugą, najnowszą 
generacją tego produktu. Wsparcie 
dla AirPlay 2, Google Cast, jak i autor-
skiego rozwiązania multiroom Audio 
Pro, pozwala wykorzystać ten sprzęt 
w szerokim zakresie. To skandynawski 
minimalizm i dobrej jakości brzmienie.

Cena: 1113 zł
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Audio Pro A48
Propozycja dla osób, które potrze-
bują czegoś większego niż kom-
paktowe głośniki bezprzewodowe. 
Szwedzi z Audio Pro zaprojektowali 
model A48. To największy model 
spośród głośników multiroom marki 
Audio Pro. Polecamy szczególnie, 
jeżeli macie duży telewizor i chcie-
libyście poszerzyć scenę dźwię-
kową. Audio Pro A48 to prawdziwy 
„soundbar killer”. Ten aktywny, ste-
reofoniczny system audio powinien 
zadowolić najbardziej wymagających.

Cena: 5499 zł

Creative T60
A może coś do komputera? Creative T60 
to kompaktowy, aktywny system stereo 
z funkcjami Clear Dialog i Surround, które 
wzbogacą dźwięki z Twojego domowego 
komputera lub laptopa. Nowoczesne wzor-
nictwo i kompaktowe gabaryty sprawiają, 
że ten sprzęt będzie ozdobą biurka każ-
dego gracza, czy po prostu użytkownika 
komputera, który pracę w domu lubi uroz-
maicić sobie dobrym dźwiękiem. Dzięki 
Clear Dialog T60 ułatwi również zrozu-
mienie rozmówców podczas prowadzenia 
wideokonferencji czy kwestii dialogowych 
podczas filmowego seansu.

Cena: 369 zł
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Creative Pebble v2
Na koniec naszego prezentownika propozycja na niedrogi, minimali-
styczny prezent dla kogoś, komu przydałoby się nagłośnienie lepsze 
od tego wbudowanego w laptopa. W swojej klasie cenowej te kom-
paktowe głośniczki zasilane z gniazdka USB-C wyróżniają się cieka-
wym wzornictwem z widoczną miedziano-złotą membraną. To nie 
jest jakiś audiofilski sprzęt, lecz miłe dla oka biurkowe głośniki stereo 
o kameralnym brzmieniu.

Cena: 119 zł

JBL Partybox Encore
Szukacie sposobu na odpowiednie 
nagłośnienie imprezy, niezależnie od 
tego, gdzie ona się odbywa? W przy-
padku tego produktu tryb „impre-
zowy” to nie tylko dźwięk, ale również 
synchronizowane z wydobywanym 
z głośnika „beatem” efekty świetlne 
generowane przez wbudowane 
w głośnik oświetlenie. Jakby tego 
było mało, w zestawie otrzymujemy 
cyfrowy mikrofon bezprzewodowy. 
Jeżeli lubicie kogoś, kto kocha kara-
oke, to… macie właśnie dla tej osoby 
kapitalny prezent.

Cena: 1799 zł
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Rodzinne spotkania to może także okazja do nadrabiania filmowych 
zaległości. W takiej sytuacji doskonałym pomysłem może okazać się 
wzbogacenie swojego salonu o nowoczesny system audio ukryty 
w soundbarze. My mamy dla Was aż 11 wyjątkowych propozycji – do 
każdego salonu i na każdą kieszeń. Czas odkryć kolędy i świąteczne 
hity na nowo z lepszym dźwiękiem.

Te soundbary powinny 
znaleźć się pod choinką

Te soundbary powinny znaleźć się pod choinką  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Yamaha YAS109
Yamaha YAS-109 to propozycja od kultowej japońskiej marki, 
która w rzeczywistości jako pierwsza postawiła na soundbary 
w czasach, gdy nikt nie myślał o tego typu urządzeniach. Teraz 
Yamaha YAS-109 to sprzęt dostępny za mniej niż 1000 zł. Atutem 
tego urządzenia jest konstrukcja all-in-one, czyli w środku znaj-
dziemy już przyzwoity subwoofer. Rozwiązanie minimalistyczne, 
które nada lepszy wymiar dźwięku stereo (z opcją wirtualizacji 
surround) naszego telewizora.

Creative Stage Air V2
Pierwsza opcja to rozwiązanie bardziej 
komputerowe niż telewizyjne, ale 
może być to sprzęt, który naprawdę 
wiele odmieni w naszych dźwięko-
wych urządzeniach. Możemy go pod-
piąć za pomocą USB-C, klasycznego 
AUX 3,5 mm lub Bluetoth 5.3. To mały 
głośnik pod monitor komputerowy, 
mniejszy telewizor choćby w pokoju 
nastolatka, ale może być też tanim 
urządzeniem polepszającym dźwięk 
w telewizorze seniorów. Warto mieć go 
na uwadze. W dodatku ma wbudowany 
akumulator i pozwala na odtwarzanie 
dźwięku bezprzewodowo do 6 godzin.
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Sonos Ray
W tym roku amerykańska marka Sonos wprowadziła do oferty dwie 
ważne nowości. Pierwszą z nich jest właśnie Sonos Ray. Najtańszy sound-
bar w ofercie producenta, najbardziej minimalistyczny, łącznie z tym, że 
nie znajdziemy tu HDMI (witaj, klasyczne złącze optyczne). Dźwięk z tego 
soundbara jest naprawdę przyjemny dla ucha, a, co najważniejsze, Sonos 
Ray jest w pełni kompatybilny z ekosystem Sonos, wspiera też AirPlay 2. 
Drugą nowością Sonos 2022 jest subwofer Sonos Sub Mini, o który można 
ten soundbar uzupełnić.

Zobacz na salonydenon.pl

Denon DHT-S517
Soundbar Denona to jedna z ciekawszych propozycji na rynku w cenie 
do 1500 zł. Mowa tu o kompaktowym systemie z dźwiękiem 3.1.2 – tak, 
ten soundbar oferuje prawdziwy dźwięk Dolby Atmos z odbiciami od 
sufitu. Dekoduje nie tylko formaty Dolby, ale też DTS HD Master, więc 
naprawdę wymagający użytkownicy również będą z niego zadowoleni. 
Atutem jest mnogość trybów, spory subwoofer oraz automatyczne 
dostosowanie się soundbara do odtwarzanych treści. Naprawdę efek-
towny sprzęt do kina domowego.

Zobacz na salonydenon.pl
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Bowers & Wilkins Panorama 3
W Bowers & Wilkins Panorama 3 inżynierowie zamontowali aż 13 prze-
tworników o łącznej mocy 400 W. To już 3. generacja głośnika Pano-
rama, jak zawsze w przypadku B&W dążenie do perfekcji jest szalenie 
istotne. W tym urządzeniu postawiono na nowe doświadczenia związanie 
z dźwiękiem Dolby Atmos oraz zapewnienie świetnych wrażeń, zarówno 
w filmach, jak i muzycznych. To jest właśnie coś, o czym często zapomi-
namy – wiele konstrukcji soundbarów dobrze sprawdza się w filmach, 
a gorzej sobie radzi z muzyką. Tu takich problemów nie ma. 

Wrażenia dźwiękowe są na wysokim 

poziomie.

Samsung HW-S801B
S801B od firmy Samsung to propozycja, która znalazła się nie tylko 
ze względu na wsparcie wszystkich popularnych formatów z Dolby 
Atmos i DTS:X na czele, ale przede wszystkim na swoją unikalną kon-
strukcję. Jest to niezwykle smukły soundbar. Jest „cienki”, a gra „grubo”. 
W dodatku wersja S801 jest w kolorze białym, wersja z zerem na końcu 
jest czarna. A to sprawia, że sprzęt może lepiej pasować do naszych 
wnętrz na przykład w połączeniu z którymś z lifestyle’owych telewizo-
rów tego producenta.

PREZENTOWNIKI 54



Sonos Beam 2 + Sonos ONE SL + 
SUB Mini
Wybierając głośniki do naszego świątecznego prezen-
townika, chciałem zasygnalizować kwestię soundbarów 
będących też kompaktowym systemem kina domo-
wego. I takie są właśnie trzy następne propozycje. 
Sonos Beam 2. generacji sam w sobie jest świetnym 
soundbarem z Dolby Atmos działającym w ekosyste-
mie Sonos. Ale jeśli dodamy do niego dwa tylne gło-
śniki ONE SL oraz najnowsze dziecko firmy w postaci 
subwoofera Sub Mini, to otrzymujemy kompletny sys-
tem 5.1.2, który wybrzmi nad wyraz efektownie. Posia-
dacze iPhone’ów zyskują dodatkowy bonus w postaci 
szczegółowej kalibracji pomieszczenia.

Zobacz na salonydenon.pl

Samsung HW-Q990B
HW-Q990B to najbardziej zaawansowany soundbar w tegorocznej 
ofercie Samsunga i generalnie w historii tej marki. Przy czym tu 
mówimy raczej o kompaktowym kinie domowym w konfiguracji 
9.1.4. Mamy tu tylne głośniki podłączane do zasilania, subwoofer 
oraz potężną frontową belkę grającą. Całość składa się na system 
audio o dużej mocy i świetnych efektach przestrzennych oraz 
Dolby Atmos.
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JBL Bar 1000 Pro 
Systemy kina domowego od Sonosa czy 
Samsunga pozwalają cieszyć się dźwię-
kiem w pełni przestrzennym przy kom-
paktowych wymiarach głośników. Wciąż 
jednak wiążą się z przewodami zasilają-
cymi do tylnych głośników. JBL Bar 1000 
Pro pozwala na system 7.1.4 na żądanie. 
Na co dzień boczne głośniki są przypięte 
do głównej belki i mamy frontowy system 
audio, co jest w zupełności wystarczające. 
Ale gdy chcemy urządzić sobie prawdziwy 
kinowy seans, odpinamy boki soundbara 
i przenosimy je na tył. W efekcie uzysku-
jemy kompletny system kina domowego, 
bez żadnych dodatkowych przewodów. 
Moc całego zestawu to 880 W.

Devialet Dione
Aż 17 przetworników, moc 950 W – system 5.1.2 zamknięty w jednej belce. 
Devialet ma wbudowane 4 mikrofony, które korygują automatycznie 
dźwięk, dopasowując akustykę do warunków w pomieszczeniu. Co istotne, 
soundbar może być postawiony na szafce lub powieszony na ścianie, 
a jego konstrukcja pozwala na dostosowanie również i do tego dźwięku. 
Centralny element głośnika obraca się pod odpowiednim kątem. Ten gło-
śnik ze względu na swój charakterystyczny designerski wygląd ma szansę 
stać się ikoną, podobnie jak kultowe kolumny i głośniki Devialet.
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Sennheiser Ambeo Soundbar Plus
Sennheiser Ambeo to już kultowe rozwiązanie w świecie soundbarów, 
wyjątkowy, wybitny soundbar, który zaoferował z jednego głośnika 
kompletne doświadczenia przestrzenne. Teraz producent postanowił 
zaoferować produkt bardziej przystępny cenowo, ale z równie efektow-
nym dźwiękiem. Soundar Ambeo Plus to propozycja dla wymagających, 
dla szukających pojedynczej konstrukcji z ewentualną opcją dokupienia 
zewnętrznego subwoofera. Sprzęt, którego sama nazwa jest już synoni-
mem jakości.
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Dolby Atmos to jedna z najlepszych rzeczy, jaka przydarzyła się 
w świecie audio. Filmy, seriale, muzyka, gry zyskały na wprowadzeniu tej 
technologii.  Możemy cieszyć się nowym wymiarem dźwięku. Aby tak 
było, potrzebujemy jednak odpowiedniego sprzętu. Jedną z najlepszych 
opcji będzie soundbar, a jeśli soundbar, to Philips i jego jesienne nowości, 
które już są na sklepowych półkach.

Odkrywamy Dolby Atmos 
z tymi soundbarami Philipsa

Odkrywamy Dolby Atmos z tymi soundbarami Philipsa  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Czym jest Dolby Atmos? To technologia dźwięku obiektowego. W przypadku 
„starych formatów” całe procesowanie dźwięku opierało się o kanały, czyli 
lokowanie dźwięku w poszczególnych głośnikach, np. stereo to 2.0 czy dźwięk 
przestrzenny 5.1. W przypadku Dolby Atmos mamy do czynienia ze ścieżkami 
audio przypisanymi do różnych obiektów, które są ulokowane w przestrzeni. 
Jest to dźwięk deszczu, który pada z góry, dźwięk samolotu, który ląduje, 
a więc przelatuje z tyłu na front, czy też dźwięk pojazdu przemieszczającego 
się z jednej strony na drugą. To wszystko jest tak zakodowane, a później 
zdekodowane przez sprzęt, który posiadamy, aby płynnie przenieść dźwięki 
pomiędzy różnymi głośnikami. 

To naprawdę można uznać za nowy wymiar. Jeśli posłuchamy na właściwym 
sprzęcie. W teorii nasz telefon odtwarza Dolby Atmos ze swoich głośników, 
wiele telewizorów też dekoduje Dolby Atmos. Ale tu, jak samo Dolby pod-
kreśla, certyfikacja oznacza, że jest to najlepsza możliwa jakość uzyskana na 
danym sprzęcie. A sprzęt ten swoje ograniczenia ma. Dlatego doświadczeń 
z Dolby Atmos najlepiej szukać albo na dobrych słuchawkach, jeśli szukamy 
czegoś kameralnego, albo w systemach kina domowego i soundbara. 
I właśnie w tych dwóch ostatnich kategoriach produktowych grupują się 
jesienne nowości Philips na 2022 rok.  Marka ta już dała się poznać w ostat-
nich latach z udanych konstrukcji audio z bardzo atrakcyjnymi modelami 
soundbarów z Dolby Atmos. Natomiast te tegoroczne nowości są nietuzin-
kowe, wyróżniają się i mają kilka argumentów, aby właśnie te urządzenia 
wybrać do cieszenia się dźwiękiem, w tym dźwiękiem Dolby Atmos.

Kompletny system audio Philips Fidelio
Fidelio to submarka Philipsa, która od lat jest synonimem nie tylko wyszu-
kanego dźwięku, ale też wysublimowanego designu. I dokładnie tak jest 
w przypadku najnowszego systemu kina domowego. Tak właśnie należy 
nazwać modułowy zestaw, na który składa się potężny soundbar FB1, subwo-
ofer FW1 oraz głośniki tylne FS1. Mamy tu więc do czynienia z zestawem kina 
domowego z pełnym wsparciem dla Dolby Atmos i dźwięku przestrzennego. 
Jest to więc doświadczanie tego dźwięku, a jednocześnie zachowanie dość 
kompaktowego systemu bez dużych wzmacniaczy, kolumn głośnikowych 
czy plątaniny kabli. W dodatku tak stylowe, wszak mamy tu nawet wykoń-
czenie soundbara antracytową skórą muirhead. Tu naprawdę możemy usły-
szeć zaawansowane efekty płynące ze wszystkich nowoczesnych formatów 
dźwięku, w tym właśnie Dolby Atmos.
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Kompaktowy system 3.1.2 – Philips TAB8907
Jeśli nie możemy sobie pozwolić na pełne kino domowe, to warto zwró-
cić uwagę na TAB8907. Jest to soundbar z Dolby Atmos, w którym mamy 

też rzeczywiście realnie zapewniony dźwięk efek-
towy, czyli głośniki odbijające dźwięk od sufitu. 
To system 3.1.2 – brakuje więc jedynie tyłów.  Moc 
zestawu to 720 W, nie zabrakło tu funkcji Wi-Fi 
i wszystkiego, czego należy oczekiwać od współ-
czesnej belki grającej.
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Czas na Soundbar w kategorii The One    
– Philips TAB8507
The One to już kultowa linia telewizorów Philips. To taka średnia-wyższa 
półka i wyznacznik tego, jaki powinien być telewizor dla Kowalskiego 
czy Smitha w 2022 roku. Teraz Philips postanowił wprowadzić taki sam 
produkt dla rozwiązań audio. Soundbar TAB8507 to „ten jedyny” wśród 
soundbarów. Taki, który ma przenieść nam kino do domu w korzystnej 
cenie. Sprzęt nie tylko zapewnia Dolby Atmos i bogaty dźwięk 
z intensywnym basem, ale też korzysta z łączności bezprzewodowej 
– AirPlay 2, Spotify Connect, Chromecast, DTS Play-Fi (dla multiroom) czy 
współpracę z asystentami głosowymi Google i Amazon. Na tle innych 
soundbarów wyróżnia się także kolorystyką.
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Na dobry początek dźwiękowej przygody   
– Philips TAB7807
Myślę, że jest jeszcze spore grono osób nie do końca przekonanych 
zarówno do Dolby Atmos, jak i samego soundbara przy swoim telewi-
zorze. Wiele osób nie chce przeznaczać na taki sprzęt większych kwot 
i jak najbardziej jest to zrozumiałe. Niemniej zarówno w tym materiale, 
jak i innych publikacjach oraz na co dzień zachęcam do tego, aby się-
gnąć po tę wyższą jakość, spróbować i zasmakować. I właśnie z myślą 
o tych, którzy chcą wejść w świat lepszego dźwięku, a jednocześnie nie 
chcą obciążać zbyt mocno swojego portfela, jest soundbar TAB7807. Roz-
sądnie wyceniony soundbar 3.1 z zaawansowaną wirtualizacją dźwięku 
3D i łączną mocą 620 W. To nie jest produkt basic, to produkt, który 
naprawdę przy 6 przetwornikach i potężnym 8-calowym subwooferze 
jest w stanie zapewnić nam wyśmienite efekty dźwiękowe, zwłaszcza 
w stosunku do swojej ceny i to już w momencie rynkowej premiery.
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PRZEWODNIKŚwiątecznyWybraliśmy dla Państwa
wyjątkowe produkty od
renomowanych producentów
sprzętu audio. Każda z naszych propozycji będzie doskonałym
prezentem dla każdego miłośnika dobrego brzmienia. Więcej świątecznych inspiracji 
publikujemy w specjalnym przewodniku, dostępnym na stronie internetowej
poświęconej akcji.

Designerski i doskonale wyposażony streamer 
z dużym wyświetlaczem dotykowym

www.tophifi.pl

Rose RS250 

Audio Pro A28

• Różnorodność cyfrowych 
i analogowych wejść oraz wyjść 
sygnału audio

• Intuicyjna aplikacja sterująca
ROSE Connect Premium

• Obsługa standardu MQA oraz 
plików DSD 512 (22,5792 MHz)

• Dobrej jakości wbudowany 
wzmacniacz słuchawkowy

Aktywny zestaw głośnikowy, który może 
być częścią domowego systemu multiroom

• Zestaw dla każdego, kto ceni sobie sprzęt audio
o rozbudowanej funkcjonalności

• W komplecie pilot zdalnego sterowania, ułatwiający obsługę
• Możliwość wykorzystania jako nagłośnienie telewizora

• Opcja podłączenia zewnętrznego subwoofera aktywnego

Bowers & Wilkins Zeppelin
Piękno bezprzewodowego dźwięku w najlepszym wydaniu

• Potężna konstrukcja o mocy 240 W
• Kompatybilność z systemem multiroom

• Zaawansowane przetworniki z techniką Fixed Suspension Transducer
• Obsługa AirPlay 2, Bluetooth i Spotify Connect

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE
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Nowa generacja słuchawek bezprzewodowych
od brytyjskiej legendy świata audio

Bowers & Wilkins Px7 S2

• Muzykalne, odpowiednio dociążone brzmienie
• Aplikacja Bowers & Wilkins Music pozwalająca m.in. na konfigurację słuchawek
• Obsługa Bluetooth w wersji 5.2 oraz kodeków aptX HD i aptX Adaptive
• Do 30 godz. bezprzewodowej pracy na jednym, pełnym naładowaniu

Yamaha MusicCast R-N803D
Bowers & Wilkins 603 S2 Anniversary Edition

Doskonałe połączenie funkcjonalności
i wysokiej jakości dźwięku

• System stereo, który sprawdzi się nawet
w większych pomieszczaniach

• Kompatybilność z systemem multiroom MusicCast
• Kolumny głośnikowe wykorzystujące zaawansowane przetworniki

• Naturalne i detaliczne brzmienie

Wszechstronne źródło dźwięku dla fanów streamingu w wysokiej rozdzielczości

Bluesound Node

• Streaming hi-res audio i obsługa standardu MQA
• Dwuzakresowy moduł Wi-Fi i gigabitowy Ethernet
• Wbudowany dwukierunkowy moduł Bluetooth z obsługą aptX HD
• Wsparcie dla funkcji AirPlay 2 do integracji z urządzeniami firmy Apple
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SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow/bowers-wilkins-px7-s2.html?utm_source=imagazine.pl&utm_medium=display&utm_campaign=Przewodnik+swiateczny
https://www.tophifi.pl/stereo/zestawy-stereo/zestaw-stereo-yamaha-r-n803d-bowers-and-wilkins-603-s2-anniversary-edition.html?utm_source=imagazine.pl&utm_medium=display&utm_campaign=Przewodnik+swiateczny
https://www.tophifi.pl/stereo/odtwarzacze-sieciowe/bluesound-node-2021.html?utm_source=imagazine.pl&utm_medium=display&utm_campaign=Przewodnik+swiateczny


PRZEWODNIKŚwiąteczny

www.tophifi.pl

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

Audio Pro A38
Stereofoniczny zestaw głośników aktywnych idealny do 

telewizora i słuchania muzyki z serwisów streamingowych

• Kompatybilność z systemem multiroom Audio Pro.
• Dzięki złączu HDMI kolumny są doskonałą alternatywą dla soundbara. 

• Obsługa Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect i Tidal Connect.

Yamaha YH-L700A
Bezprzewodowe nauszne słuchawki z ANC wyposażone w liczne 
zaawansowane rozwiązania techniczne

• Moduł Bluetooth 5.0 z obsługą kodeków SBC, AAC, Qualcomm aptX Adaptive.
• Przetworniki dynamiczne o średnicy 40 mm.
• Zaawansowany aktywny układ redukcji szumów otoczenia (ANC Advanced),
układ Listening Care, a także tryb Ambient Sound.

SPRAWDŹ OFERTĘ
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Bowers & Wilkins Panorama 3
Bezkompromisowy soundbar zapewniający wysokiej klasy wrażenia odsłuchowe

• Moc 400 W i zaawansowany układ przetworników.
• Liczne funkcje sieciowe (AirPlay 2, Spotify Connect, obsługa Bluetooth) i dostęp

do różnorodnych platform strumieniowych.
• Uniwersalne brzmienie, sprawdzające się zarówno w muzyce jak i w efektach

filmowych, dzięki dekoderom dźwięku: Dolby True HD,
Dolby Digital Plus™, Dolby Atmos®.

Audeze Penrose
Bezprzewodowe planarne słuchawki magnetyczne dla graczy

• Planarne przetworniki magnetyczne Audeze 100 mm.
• Elastyczny i odłączany mikrofon wysięgnikowy o wysokiej jakości transmisji.

• Bezstratne połączenie o niskim opóźnieniu 2,4 GHz i Bluetooth 5.0 (SBC i AAC).
• Dostępne są w dwóch wersjach: Penrose (dla środowiska PlayStation oraz komputerów 

Windows i Mac) i Penrose X (dla środowiska Xbox oraz komputerów Windows).

Kompaktowe kolumny podstawkowe idealne do niewielkich pomieszczeń

• 2-drożne głośniki bass-reflex wykorzystujące zalety technologii VCCS.
• 11-centymetrowy przetwornik niskotonowy i 2,5-centymetrowa kopułka wysokotonowa.
• Uniwersalne wzornictwo sprawiające, że kolumny świetnie
wkomponują się w wystrój dowolnego pomieszczenia.

Sonoro Meisterstuck
Wszechstronny system all-in-one, łączący funkcje 

wzmacniacza, odtwarzacza CD, głośników, tunera 
radiowego i odtwarzacza sieciowego

• Obsługa różnorodnych serwisów streamingowych, 
m.in. Spotify, Tidal czy Deezer.

• Urządzenie docenione za wzornictwo
– nagroda Red Dot Design Award.

• 5 niezależnych przetworników
elektroakustycznych, w tym niskotonowy.

• Wygodne w obsłudze urządzenie z dużym, 
czytelnym wyświetlaczem.
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Audio Pro A10
Kompaktowy głośnik bezprzewodowy w kształcie walca, 

idealny do niewielkich i średnich pomieszczeń

• Programowalne przyciski szybkiego wyboru. 
• Kompatybilność z systemem multiroom Audio Pro. 

• Otwór montażowy znajdujący się na obudowie.

Audio-Technica AT-LPW50PB
W pełni manualny gramofon z napędem paskowym

• Detaliczne brzmienie o bardziej audiofilskim charakterze. 
• Elegancka konstrukcja, która wyróżnia się czarnym
wykończeniem fortepianowym. 

• Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy.

SPRAWDŹ OFERTĘ
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Yamaha YH-E700A
Bezprzewodowe słuchawki z ANC, które pozwalają odciąć się od szumu 
i cieszyć się ulubioną muzyką w wysokiej jakości

• Bluetooth 5.0 ze wsparciem kodeków SBC, AAC, Qualcomm aptX™ Adaptive.
• Aktywny układ redukcji szumów (ANC) zapewniający czysty,
nienaruszony sygnał muzyczny.

• Autorski układ Listening Care – pełnozakresowy dźwięk nawet
przy niskim poziomie głośności.

Yamaha MusicCast 50
Uniwersalny głośnik bezprzewodowy, który można
używać solo, jak również w duecie

• Rzadko spotykane w głośnikach bezprzewodowych wejście optyczne.
• Możliwość odtwarzania muzyki z wykorzystaniem Wi-Fi, AirPlay 2 lub Bluetooth.
• Lekko ocieplone, spójne brzmienie, co powoduje, że głośnik dobrze 
sprawdza się w każdym repertuarze.

• Kompatybilność z systemem
multiroom MusicCast.

Audio Pro Link 1
Inteligentny odtwarzacz multiroom

• Pozwala wzbogacić system audio o funkcje sieciowe,
zapewniając dostęp do licznych serwisów strumieniowych.

• Oferuje integrację z autorską platformą Audio Pro Multiroom.
• Możliwość podłączenia urządzenia audio, np. głośników

aktywnych, wzmacniacza stereo czy amplitunera, za pomocą
wejścia analogowego lub optycznego.

Devialet Gemini
Innowacyjne słuchawki True Wireless wyróżniające 
się wiodącym w swojej klasie brzmieniem z głębokim 
basem, klarownymi wysokimi tonami i odpowiednio 
eksponowaną średnicą

• Trzy poziomy działania systemu aktywnej redukcji 
hałasu: „niski”, „wysoki” i „płaski”.

• Nowoczesne wzornictwo nawiązujące do 
unikatowych głośników z serii Phantom.

• Skuteczna izolacja od dźwięków otoczenia.
• Współpraca z aplikacją mobilną
Devialet Gemini.
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Kiedy pytają mnie, jaki telewizor kupić, odpowiadam: to zależy. Na wybór 
telewizora wpływa wiele czynników – preferencje, potrzeby, przestrzeń, 
budżet. Wybór nie jest łatwy, wszak na rynku mamy setki modeli. Staram 
się zrobić jednak realną listę wartościowych rekomendacji. Oto pięć 
telewizorów, których zakup naprawdę warto rozważyć.

Jaki telewizor 
pod choinkę i nie tylko?

Jaki telewizor pod choinkę i nie tylko?  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Rok 2022 to bogactwo treści w wysokiej jakości
Przez lata spotykałem się z licznymi komentarzami, zwłaszcza w sie-
ciach handlowych – po co telewizor 4K, kiedy nie ma co na nim oglądać. 
I wreszcie! 4K to chleb powszedni – Apple TV+, Disney+, Netflix, nawet 
wybrane pozycje HBO Max, Amazon Video Prime itd. Do tego dodajmy 
gry, wybrane transmisje sportowe, nie wspominając o płytach. Jest dużo, 
bardzo dużo treści, które są powszechnie dostępne, tanie w dostępie 
(mowa o pojedynczych usługach, nie komplecie). Chyba pierwszy raz 
w historii mamy do czynienia z sytuacją, że treści są bardziej masowe niż 
sprzęt, który w pełni jest w stanie to pokazać. To właśnie dzisiejszy pro-
blem, o którym wiele osób nie myśli, poszukując nowego odbiornika.

Najlepsze telewizory na dziś i jutro
Przyznam się, że w ostatnim czasie mocno się zradykalizowałem w wybo-
rze telewizorów. Uważam, że obecnie przepaść jakościowa pomiędzy 
budżetowymi telewizorami a tymi klasy średniej-wyższej oraz wyższej jest 
na tyle duża, że trudno jest jakikolwiek tani telewizor polecić. Zwłaszcza 
że tanich telewizorów po prostu nie ma. Pierwszy godny polecenia budże-
towy telewizor to Samsung 55BU8002, w promocji dostępny za 2499 PLN. 
Jego poprzednicy 3–4 lata temu kosztowali o 1000 złotych mniej, a dziś 
trudno o akceptowalny 55-calowy telewizor w cenie poniżej 2 tysięcy 
złotych. Jednocześnie wystarczy dołożyć dokładnie 1000 PLN, aby kupić 
telewizor Samsung Q77B. Telewizor z matrycą QLED, a więc szeroką paletą 
kolorów oraz 120 Hz matrycą, wsparciem dla HDMI 2.1. O tym telewizorze 
napiszę wkrótce, ponieważ właśnie go testuję i ma swoje wady związane 
z krawędziowym podświetlaniem, ale to już jest jakiś przedsmak. Wśród 
tych tańszych telewizorów mogę też polecić ekrany TCL C635 oraz C735. 
Nie tani, ale z klasy średniej ze 120 Hz ekranem jest The One Philips 
PUS8807 (o którym również w przyszłym tygodniu na iMagazine.pl). Jeśli 
ktoś chce dać wiatru w żagle firmie Sharp, to też może być ciekawy ekspe-
ryment, chociaż dopiero przyszłoroczne modele z mini LED zapowiadają 
się nad wyraz ciekawie.

Oto jednak zestawienie 5 modeli, na które obowiązkowo trzeba zwrócić uwagę:
• Sony X90K
• Philips OLED 807

• Samsung QN91B
• Samsung S95B

• Sony Z9K
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Sony X90K
DOSTĘPNE ROZMIARY: 55, 65, 75, 85 CALI

To jeden z ostatnich telewizorów z klasycznym, wielostrefowym, tylnym 
podświetlaniem LED. W wyższej serii Sony skorzystało już z mini LED, 
podobnie jak konkurencja. X90K to telewizor najlepiej wyceniony, 
najbardziej rozsądny i bardzo atrakcyjny pod względem jakości obrazu 
i solidności wykonania. Myślę, że najlepszą rekomendacją dla tego 
telewizora jest użytkowanie przez Wojtka Pietrusiewicza z naszej redakcji 
XH90, czyli sławetnego poprzednika tego modelu. A teraz ten telewizor 
jest jeszcze jaśniejszy, oferuje lepszą czerń i od razu po wyjęciu z pudełka 
wspiera większość funkcji HDMI 2.1 (oczywiście bez QMS…), na plus jest 
także Google TV, niepowtarzalna usługa Bravia Core oraz procesor XR 
odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu.
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PHILIPS OLED 807
DOSTĘPNE ROZMIARY: 48, 55, 65, 77 CALI

Jeden z najciekawszych telewizorów OLED na klasycznej już matrycy OLED 
od LG. Mowa tu jednak o panelu najnowszej generacji EX, czyli wyższej 
jasności, dzięki której telewizor lepiej sprawdza się w dzień oraz przy 
efektach HDR względem telewizorów OLED z lat minionych i tańszych 
urządzeniach. Niepodważalnym benefitem jest podświetlanie Ambilight. 
W przypadku Philipsa na korzyść działa też design, nieźle radzący sobie 
procesor obrazu P5 oraz sprawnie działający Android TV, choć ja żałuję, 
że nie jest to wersja Google TV. W tym telewizorze plusem jest też szeroki 
wybór calarzy.
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Samsung QN91B
DOSTĘPNE ROZMIARY: 43, 50, 55, 65, 75, 85 CALI

Jeden z najbardziej uniwersalnych telewizorów na rynku, o czym świadczy 
chociażby fakt, że możemy wybierać od 43 do 85 cali (QN90B). Ekran z serii 
Neo QLED, co w tłumaczeniu na technikalia oznacza telewizor z pod-
świetlaniem mini LED z warstwą kropek kwantowych. Świetny telewizor 
do gamingu (także ze względu na bezpośredni dostęp do cloud gamingu 
Microsoft Xbox Game Pass i Nvidia GeForce Now), bogate smart tv i feno-
menalne efekty HDR, świetna czerń, jasność. Dla mnie to optymalny tele-
wizor, jeśli nie możemy zdecydować się na absolutny top, ale chcemy mieć 
rewelacyjny sprzęt do użytku w dzień i w nocy do sportu, grania, filmów, 
seriali, a dzięki dobremu upscalingowi – także tradycyjnej telewizji.
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Samsung S95B
DOSTĘPNE ROZMIARY: 55, 65 CALI

Samsung pozamiatał! Tak można w skrócie powiedzieć o tym, co firma 
zrobiła z rynkiem telewizorów OLED i to w zaledwie kilka miesięcy. 
QD-OLED od Samsunga zadebiutował w czerwcu, a już w listopadzie 
jego cena jest na tyle atrakcyjna, że stawia się na równi z większością 
konkurencji, a jeszcze firma oferuje dodatkowe promocje dla nabywców. 
Kluczowe jest jednak to, co Samsung S95B oferuje w ramach matrycy 
QD-OLED (dzieli ją z Sony A95K). To przede wszystkim znacznie wyższa 
jasność SDR i HDR, bogatsze kolory, bardziej równomierna biel. Jedynym 
mankamentem jest „wyszarzanie czerni” przy świetle dziennym, tu 
czekamy na poprawki w kolejnej generacji. Niemniej zarówno ja, jak 
i całe światowe grono ekspertów, jest zgodne, że QD-OLED to przełom 
w telewizorach OLED, znaczące podwyższenie jakości obrazu w tej 
technologii, która mimo wszystko swoje ograniczenia ma. Na przykład tu 
wybór jest ograniczony do dwóch dość małych przekątnych – 55 i 65 cali.
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Sony Z9K
DOSTĘPNE ROZMIARY: 75, 85 CALI

Topowy telewizor dla mnie to nie OLED, a właśnie LCD mini LED w roz-
dzielczości 8K. Tu do wyboru jest Samsung QN900B, Samsung QN800B 
oraz Sony Z9K. Ostatecznie postawiłem zaproponować Wam właśnie 
telewizor Sony. Myślę, że w dużej mierze zdecydowały o tym efekty, jakie 
uzyskuje procesor Sony Bravia XR w połączeniu z dużą przekątną i pod-
świetlaniem mini LED na treściach najwyższej jakości. Po prostu obraz 
z tego telewizora jest wzorowy, zachwycający efektami HDR (w tym 
Dolby Vision). Jeśli szukacie czegoś do sportu i filmów w najwyższej jako-
ści, to Sony Z9K Was nie zawiedzie, a wręcz oczaruje i spowoduje praw-
dziwy opad szczęki! Cena tego telewizora również zwala z nóg, jednak 
ma to uzasadnienie w jakości tego urządzenia w każdym jego calu.
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Withings jest jedną z tych firm, której cele i cechy sobie cenię, 
i jednocześnie korzystam z ich produktów na co dzień. To oznacza, że 
mogę śmiało je osobiście polecić każdemu, kto szuka wysokiej jakości 
akcesoriów do zaspokojenia swoich potrzeb.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Withings  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n Withings
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ScanWatch
To był pierwszy hybrydowy smar-
twatch z EKG i funkcją wykrywania 
bezdechu sennego. Bateria trzyma, 
podobnie jak w przypadku modelu 
Horizon, do 30 dni na jednym łado-
waniu, ale w odróżnieniu od niego, 
wodoszczelność wynosi 5 ATM.

Zobacz więcej...

Steel HR
Ten model nie ma tylu funkcji 
monitorowania naszego organizmu 
oraz wykonywanych czynności, ale 
jest wodoszczelny do 5 ATM, moni-
toruje nasz sen, ma inteligentny 
budzik i śledzi naszą aktywność 
fizyczną. Bateria wytrzymuje do 
25 dni bez ładowania. Steel HR 
dostępny jest w kilku odmia-
nach – klasycznych i sportowych, 
w dwóch rozmiarach stalowej 
koperty (36 i 40 mm).

Zobacz więcej...
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ScanWatch Horizon
Najnowszy, najbardziej pancerny z wyglądu, przypominający mi trochę 
designem Rolexa Submarinera, ScanWatch Horizon to najbardziej 
wytrzymały zegarek hybrydowy Withings, wodoszczelny do 10 ATM. 
Oferuje wykonywanie pomiarów EKG na żądanie, śledzi nasze aktywności 
oraz sen i może korzystać z GPS-u w smartfonie. No i bransoleta lub paski, 
zależnie od upodobań, są oczywiście wymienne. ScanWatch Horizon 
wykrywa też zaburzenia w oddechu, mierzy tlen we krwi (Sp02), sprawdza 
tętno co 10 minut, śledzi nasze aktywności 24/7, a powiadomienia 
wyświetla na ekranie PMOLED. Bateria ma wystarczać na 30 dni na jednym 
ładowaniu i dodatkowo 20 dni w trybie oszczędzania energii.

Zobacz więcej...

PREZENTOWNIKI 78

https://www.withings.com/it/en/scanwatch-horizon


Thermo
Wystarczy przyłożyć do głowy (kontakt ze skórą 
nie jest wymagany) i kilka sekund później zostanie 
wyświetlony pomiar naszej temperatury, który 
również trafi do naszej historii medycznej w apli-
kacji Withings. To obowiązkowa pozycja w każdej 
rodzinie.

Zobacz więcej...

Move ECG
Ten model ma funkcję wykonywania 
pomiaru EKG i różni się designem od 
swoich droższych braci. Nie trzeba go 
też ładować przez rok. Słownie? Dwa-
naście miesięcy. Ponadto mierzy sen, 
aktywności fizyczne (spacer, bieg i 30 
innych) i jest wodoszczelny do 50 m.

Zobacz więcej...
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BMP Connect
BMP Connect skupia się tylko na wykony-
waniu pomiarów krwi, oczywiście bezprze-
wodowo (bateria wystarcza na pół roku 
bez ładowania) i przekazuje wyniki poprzez 
Wi-Fi, dzięki czemu nie potrzebujemy mieć 
smartfona pod ręką.

Zobacz więcej...

BMP Core
Oferuje pomiar ciśnienia krwi, 
który spełnia europejskie normy 
medyczne, robi pomiary EKG 
(wykrywa również migotanie przed-
sionków, podobnie jak ScanWatched 
z funkcją EKG) oraz dodatkowo 
nasłuchuje, dzięki czułemu mikrofo-
nowi, jak pracuje nasze serce, potra-
fiąc wykryć wadę zastawkową serca 
(VHD; valvular heart disease).

Zobacz więcej...
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Body+
Ta tańsza odmiana inteligentnej wagi 
Withings nie zawiera funkcji pomiary 
tętna i oceny stanu serca poprzez 
pomiar prędkości przepływu krwi, ale 
wyposażono ją we wszystkie pozostałe 
funkcje Body Cardio, dzięki czemu 
posiada świetny stosunek jakości do 
funkcjonalności.

Zobacz więcej...

Body Cardio
Ta inteligentna waga mierzy nie tylko naszą 
wagę, ale również masę mięśni, tłuszczu, 
wody, kości i przy okazji robi pomiar tętna 
oraz prędkości przepływu krwi w naszym 
ciele. Rozpoznaje automatycznie do ośmiu 
użytkowników i pracuje od 12 miesięcy 
na jednym ładowaniu. Ma też funkcję śle-
dzenia ciąży, pomiaru wagi dziecka (trzy-
manego na rękach) oraz tryb dla atletów, 
który używa algorytmów skupiających się 
na pomiarach tłuszczu.

Zobacz więcej...
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Sleep Analyzer
To urządzenie umieszczamy pod materacem, na którym śpimy, a ono 
będzie w nocy dokonywało pomiarów naszego tętna, oddechu i ruchu. 
Dzięki tym pomiarom potrafi wykrywać bezdech senny, a dzięki inte-
gracjom z IFTTT, można go wykorzystywać do automatyzacji w domu, 
bo wie dokładnie, kiedy kładziemy się i kiedy wstajemy z łóżka. W przy-
padku łóżka podwójnego należy używać dwóch Sleep Analyzerów po 
obu jego stronach.

Zobacz więcej...
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Gdy zaczynamy jeździć rowerem trochę więcej, rodzi się w nas potrzeba 
zapisywania i analizy naszych wypraw, wycieczek czy przejażdżek. Fajnie 
jest widzieć, z jak zawrotną prędkością jedziemy z górki i czy faktycznie 
jest to górka. Przyjemnie też jest pokazać na platformach treningowych, 
jak aktywnie spędziliśmy weekend. Do tego można użyć telefonu lub 
zegarka. Jednak najlepszy jest licznik rowerowy, a już w ogóle najlepiej, 
gdy dostaniemy go od najbliższych na święta.

Licznik rowerowy 
– poleca Adalbert FreemanADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Licznik rowerowy – poleca Adalbert Freeman  |  Adalbert Freeman
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Obecnie mam u siebie pięć liczników. Są to 
najwyższe modele z firmy Garmin i Wahoo 
w wersji najnowszej i poprzedniej oraz 
nowość na rynku – IGPSport. Liczniki Wahoo 
są moimi prywatnymi urządzeniami, tak 
samo Garmin Edge 1030 Plus. Licznik Garmin 
Edge 1040 Solar otrzymałem na testy z firmy 
Garmin, a licznik IGPSport 630 na testy długo-
terminowe z firmy Trezado.

Do omówienia zatem mam Garmin Edge 
1040 Solar, Garmin Edge 1030 Plus, Wahoo 
Element Roam, Wahoo Element Roam v2 oraz 
iGPSPort IGS630. Nie chcę w tym opisie licz-
ników wchodzić w specyfikację, opisuje, jakie 
najlepiej się sprawdzają podczas wyścigów 
ultra. Jadąc 500 km, i to z kilkoma licznikami, 
wydaje mi się, że mam na tyle doświadczenia, 
że mogę je opisać. Jedynym wyłączeniem 
są funkcje treningowe. Trenuję najczęściej 
w domu, na platformie treningowej Zwift, 
przy użyciu trenażera. Sam system Zwift ma 
plany treningowe i na nich polegam.

Wszystkie pięć liczników to, jak pisałem, 
najwyższe modele i tak są właśnie zbudo-
wane. Wykonane z dobrych materiałów. Jest 
jednak kilka znaczących różnic. Wszystkie 
nowe liczniki mają gniazdo ładowania USB-C, 
czyli najczęściej występujące w urządzeniach 
elektronicznych. Licznik EDGE 1030 Plus od 
Garmina i Wahoo Roam mają starsze złącze 
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USB micro. Przy złączach warto też zobaczyć, gdzie są umiejscowione. Nie-
wiele osób na to zwraca uwagę, a ja, z racji startów w ultra, mam już w tym 
doświadczenie. Liczniki Garmina i Wahoo mają złącze z przodu, a licznik 
IGP na „pleckach”, w przedniej części. Przestrzeń w licznikach na uchwytach 
zintegrowanych pomiędzy licznikiem a kierownicą jest zbyt mała, by umie-
ścić tam przewód ładowania. IGS nie ma tego problemu, bo kabel ma od 
dołu. Na zawodach wiele razy widziałem osoby, które jechały z licznikiem 
zamontowanym do góry nogami, by podładować go i nadal mieć nawigację. 

Mocowanie Garmina jest najbardziej popularne na świecie. Tu należy 
pochwalić IGP630, który ma swój uchwyt, ale jest on kompatybilny z Gar-
minem. I spokojnie założymy go do uchwytu Garmina, co niestety nie 
uda nam się z licznikami od Wahoo. Wahoo promuje swoje mocowanie. 
Ja używam go z przejściówką na Garmina. Skutkuje to jednak mniejszą 
solidnością, choć nie to jest dla mnie najgorsze, ale brak przylegania do 
licznika. Wahoo ma takie wycięcie na uchwyt, które scala się z obudową. 
Przy specjalnym uchwycie wygląda to ładnie i bardzo aerodynamicznie. Ale 
w innych przypadkach wygląd nie jest fajny, sprawia wrażenie, jakbyśmy 
zgubili jakąś część obudowy. Garmin Edge 1040 Solar ma uchwyt alumi-
niowy, co pewnie ma znaczenie przy jazdach po nierównościach. Garminy 
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także mają piny do ładowania przez mocowa-
nia, gdzie z drugiej strony uchwytu możemy 
zamontować powerbank. Nie jest on jednak 
tani i na zawodach nie widziałem takiego roz-
wiązania, zważywszy, że najczęściej pod liczni-
kiem montujemy lampki. Ważne dla mnie jest 
jeszcze, by każdy z liczników miał mocowanie 
i smycz w zestawie. Przekładam ją przez kie-
rownicę lub uchwyt i mam zabezpieczony 
licznik przed upadkiem lub, co ważniejsze, 
przed kradzieżą. Jedynie przy Wahoo smycz 
trzeba dokupić oddzielnie z elementem pla-
stikowym i śrubką. Do każdego z liczników 
można nabyć etui ochronne, których osobi-
ście nie lubię, lubię za to szybki. Teoretycznie 
każdy z producentów stosuje szkło odporne 
na zarysowania, ja jednak podczas pierwszej 
jazdy złapałem rysy na Wahoo w pierwszej 
wersji. Tu znowu brawo dla iGP630, bo taka 
szybka jest już w zestawie. Do innych liczni-
ków musimy dokupić je oddzielnie.

Ekrany – nie chcę wchodzić w szczegóły, jed-
nak największe ekrany mają Garminy, a naj-
nowszy w wersji Solar ma doładowywanie 
solarne. Niestety, licznik do testów otrzyma-
łem późną jesienią i nie mogłem sprawdzić, 
czy podczas całego dnia faktycznie będzie to 
miało wpływ na zużywanie się baterii. Wszyst-
kie liczniki mają ekrany wystarczające do 
nawigowania i wyświetlania potrzebnych nam 
informacji. W każdym liczniku zainstalowane 
mapy są dokładne i nie widziałem potrzeby 
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ich wymiany na inne, choć jedynie w Garminie jest taka możliwość, w pozo-
stałych licznikach nie odkryłem takiej funkcji. Garminy mają też jako jedyne 
ekrany dotykowe. To, co do zabawy wydaje się fajne w domu, to podczas 
jazdy przed kilka godzin, jeszcze gdy pada deszcz, staje się problemem. 
Ekran dotykowy, gdy go nie zablokujemy, po kilku kroplach deszczu prze-
łącza się na inne funkcje. Przerzucanie stron też nie jest takie wygodne, bo 
bardzo często zdarzało mi się uruchamiać niepotrzebne funkcje. System 
manualny z przyciskami sprawdza się dużo lepiej. W Wahoo mamy trzy 
przyciski umiejscowione na przodzie licznika w dolnej części. Są one duże 
i wygodne. iGP630 ma z lewej strony włącznik, a sterujące pozostałe trzy 
przyciski z prawej strony. Są wygodne, ale jednak najlepiej pasują mi przyci-
ski z Wahoo Roam v2, nieco zmienione w stosunku do wersji pierwszej. 

Baterie we wszystkich urządzeniach są wyjątkowo duże. Garmina Edge 
1030 Plus, jadąc ultra, przeważnie musiałem podładowywać w nocy, czyli 
około 20 godz. bez problemu działał. W Wahoo było delikatniej gorzej, bo 
wieczorem licznik potrzebował podłączenia, a w obu wyścigach startowa-
łem o 7:00 rano. Licznik iGP630 w specyfikacji ma 35 godz. czasu pracy na 
baterii, czyli realnie powinno być podobnie. Potwierdzenie tego będę miał 
na wiosnę, na najbliższych zawodach nowego sezonu.
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Pierwsze uruchomienie. Każdy z liczników potrzebuje telefonu. Wszystkie 
aplikacje są i dla Androida, i dla telefonów Apple. Jednak podejście do 
wykorzystania telefonu w każdym przypadku jest trochę inne. W Gar-
minach mamy na zapleczu cały system Connect, gdzie możemy mieć 
podłączone zegarki, wagi tego producenta. Ze wszystkich tych urządzeń 
zbierane są dane i dzięki temu mamy więcej informacji o naszej kondycji. 
Licznik w takim przypadku po rozpoczęciu treningu pokazuje, w jakiej 
kondycji jesteśmy. Wahoo i iGPSort ma jedynie liczniki i nie jestem w sta-
nie określić, czy też zbierane są informacje o naszej kondycji. Powiem 
nawet więcej: nie wyobrażam sobie innej opcji zegarka jak Garmin. Jedynie 
Wahoo nie ma aplikacji, którą można wyświetlić na komputerze i tylko 
w  Wahoo wszystkie operacje (z wyłączeniem podłączania zewnętrznych 
czujników), musimy wykonać w telefonie. Gdy jeszcze dodamy do tego, że 
licznik ten nie posiada języka polskiego, może to być problem dla wielu 
użytkowników. Garmina i iGP możemy używać, nawet nie podłączając do 
telefonu i dostosować do swoich preferencji.

Powiadomienia z telefonu w każdym przypadku możemy dokładnie 
skonfigurować. Ja sam używam tylko powiadomień o połączeniach i SMS. 
Gdy jadę rowerem, chcę odpocząć, chcę odczuwać wszystko wokoło i nie 
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chcę rozpraszać się setką powiadomień. Jest to problem, gdy ktoś do nas 
dzwoni czy wysyła informacje, gdy jesteśmy na trudnym fragmencie drogi 
i część ekranu zostaje przykryta informacjami. Ja używam jeszcze jednej 
funkcji z powiadomieniami. Często zapominam pić i jeść podczas jazdy na 
ultra, co jest kluczowe w wyścigach. Często żartujemy, że to nie jest wyścig 
rowerowy, ale wyścig w „jedzeniu i piciu rozgrywany w głowie”. W każ-
dym liczniku możemy ustawić takie alerty, jednak w Wahoo jest możliwe 
ustawienie tylko związane z czasem jazdy – podczas wyścigów ustawiłem 
sobie picie co 30 minut i co 60 jedzenie… Potem przestawiłem na 55 minut 
jedzenie, bo komunikaty picia i jedzenia się pokrywały. Dodatkowo komu-
nikat sam się nie wyłącza i musimy go kliknąć przyciskiem. Tak można 
ustawić w Garminie. Jednak najlepiej ma to rozwiązane iGP, bo możemy 
wybrać aż cztery parametry i teraz mam ustawione, że piję co 30 minut, 
a jem co 150 zgubionych kcal.

Czujniki zewnętrzne. Wielu kolarzy nie ma potrzeby używania zewnętrz-
nych czujników. Ale dla mnie pierwszym czujnikiem zewnętrznym jest GPS. 
Do tej pory najlepszy pod tym względem był Garmin, jednak znowu chiń-
ski licznik zaskoczył mnie liczbą obsługiwanych systemów. iGP chwali się 
użyciem szwajcarskiego procesora M10 i obsługą GPS, BeiDou, GLONASS, 
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GALILEO, QZSS. Garmin i najnowszy Wahoo 
mają podobną listę obsługiwanych systemów, 
jednak starsze Wahoo było pod tym wzglę-
dem mocno ograniczone, szczególnie gdy 
jechałem w dosyć gęstych lasach liściastych, 
traciłem zasięg i możliwość poprawnego 
nawigowania. Także w przypadku starszych 
wersji były problemy z poprawnym wyświe-
tlaniem prędkości. To wymusiło na mnie 
zastosowanie mierników prędkości montowa-
nych na piastę koła. Używam tego rodzajów 
czujników nawet teraz. Gdy chcemy monito-
rować zużycie kalorii, potrzebujemy licznika 
tętna. Wszystkie mają łączność WLAN, Blu-
etooth®, ANT+. Gdy jeździmy dużo i chcemy 
być bezpieczni, polecam najlepszy czujnik od 
Garmina – Varia Radar. Żaden ze znaczących 
producentów nie ma odpowiednika tego 
urządzenia. Jednak w tym przypadku wszyst-
kie liczniki, nawet te nie ze stajni Garmina, 
posiadają obsługę Radaru. Ja używam także 
czujnika wmontowanego w pomiar mocy, 
jaką generuję, by kontrolować jazdę i nie 
„spalić się” na początku wyścigu. Garmin jesz-
cze ma obsługę lampek rowerowych, jednak 
po początkowym zainteresowaniu teraz uwa-
żam, że jest to zbędny gadżet.

Wgrywanie tras. W Wahoo oraz iGP najpro-
ściej to działa. Pobieramy plik .gpx na tele-
fon i otwieramy go w aplikacji Element od 

PREZENTOWNIKI 90



Wahoo czy iGPSport. Mapę mamy w systemie 
i możemy jednym przyciskiem zsynchronizo-
wać z licznikiem. Garmin ma z tym problemy. 
Ja dla swojego spokoju pobieram na telefon 
plik i wchodzę do systemu Connect przez 
stronę w Safari. Tam wgrywam jako kurs 
i z aplikacji synchronizuję. Natrafiłem pod-
czas Gravmageddon na problem z pobraniem 
trasy, ponieważ zepsuła się mapa w Edge 
1040 Solar i dopiero podłączenie przez kabel 
z laptopa pozwoliło na synchronizację. Być 
może był to tylko błąd wczesnej wersji, ale 
miałem taki przypadek. Wahoo, choć chwali 
się, że u nich wszystko jest proste, ma pro-
blem z wielkością i liczbą punktów na trasie. 
Gdy do Garmina i iGP630 bezproblemowo 
wgrałem trasę wyścigu 560 km Poland Gravel 
Race od Przemyśla do Zakopanego, to nawet 
najnowszy Wahoo Roam v2 nie pozwala jej 
wgrać, ponieważ za dużo jest tam punktów. 
To dla mniej doświadczonych osób może 
być problem. Rozwiązaniem jest podzielenie 
pliku .gps w zewnętrznym edytorze. 

Menu. Garmin Edge 1030 Plus ma star-
szy wygląd menu, Edge 1040, już w nowej 
odsłonie, upodabnia go do tego, co mamy 
w zegarkach. Nie jestem do tego przeko-
nany. Ale faktycznie mamy podgląd naszych 
parametrów. Wahoo to szczyt minimalizmu. 
Nie mamy wyboru profili, nie wyświetla się 
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ekran ogólny. Mamy tylko ekrany z danymi 
i za to wiele osób go chwali. Ja jednak wolę 
mieć profil, np. Szosa i Gravel – bo w każ-
dym z profili mam inne parametry, które są 
mi potrzebne na każdym z tych rowerów. 
iGP jak ma menu początkowe trochę sta-
roświeckie, ale czytelne i proste – 6 ikonek 
i mamy wszystko, co nam jest potrzebne. 
W iGP jedynym minusem jest tłumaczenie 
na język polski niektórych określeń. Ważne, 
że menu jest w naszym języku, czego brakuje 
w Wahoo. Szybkość działania w Garminie jest 
OK, powiedzmy – taki Mercedes – dostojny, 
jednak szybki, zaś iGP jest jak taki napom-
powany szybki samochód z Japonii. Za to 
Wahoo to raczej jakiś SUV lub samochód 
rodzinny. Jedna uwaga – klawisze sterujące na 
boku w Wahoo działają ciężej niż w iGP630, 
co wpływa na takie odczucia. 

Ważna jest możliwość dzielenia się swoimi 
osiągnieciami, treningami z trenerami czy ze 
znajomymi. Każdy z liczników synchronizuje 
się ze Stravą i TrainingPeaks. Każdy z liczni-
ków obsługuje segmenty Stravy, na których 
możemy się ścigać. Garmin jednak dzięki 
systemowi budowanemu od wielu lat ma naj-
lepiej i najwięcej możliwości podłączenia do 
zewnętrznych aplikacji. Wahoo, jako produ-
cent świetnych trenażerów rowerowych, też 
ma całkiem dużą możliwość synchronizacji. 
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W przypadku każdego urządzenia istnieje 
możliwość tradycyjnej metody eksportu 
i importu plików .gpx czy .fix.

Ostatnią kwestią jest cena. Urządzenia nie 
są tanie. I tak Garmin Edge 1040 Solar kosz-
tuje ponad 3 tys. zł. Wersja bez opcji solarnej 
około 2,5 tys. zł. Starszy licznik Garmin Edge 
1030 Plus w polskich sklepach to wydatek 
około 2,3 tys. zł. Garmin to najdroższe modele 
liczników. Oczywiście Garmin w swojej ofercie 
ma też tańsze i mniejsze urządzania, które 
już kiedyś w iMagazine opisywałem. Wahoo 
Element Roam v2 sam kupiłem za 1,8 tys. zł, 
a starszy Wahoo Element Roam nabyłem 
w cenie około 1,5 tys. zł, gdy był w promocji. 
Teraz cena może być niższa. Hitem za to dla 
mnie jest chiński licznik iGPSport iGP630. 
Licznik ten w Polsce wyceniony jest na kwotę 
999 zł. W każdym przypadku jest możliwość 
zakupu wersji rozszerzonych o czujniki tętna, 
uchwyty itp. Ceny wtedy są o około 100–
200 zł wyższe.

Jakiego ja licznika używam? Od zawsze jeź-
dziłem z Garminem, jednak w ubiegłym roku 
postanowiłem sprawdzić liczniki Wahoo. 
Kupiłem specjalnie, tylko by opisać ten licznik. 
Przejechałem z nim cztery wyścigi. Podoba mi 
się mimo wielu wad w porównaniu do Gar-
mina. I gdy wyszła wersja druga, też ją kupiłem, 
by sprawdzić, czy usunięto to, co mnie w nim 
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irytowało. Użytkowanie Wahoo – może to tylko poszukiwanie czegoś innego. 
Licznika iGP630 używam od kilku miesięcy podczas jazd treningowych. 
Jestem nim zauroczony. Zobaczyłem go u jednego z zawodników i zaciekawił 
mnie, dlatego skontaktowałem się z Trezado. Chciałem go tylko zobaczyć na 
kilka dni przed zakupem. Liczniki tej klasy nie zawsze są potrzebne każdemu. 
Do roweru miejskiego pewnie wystarczy zegarek sportowy lub telefon. Jeśli 
jednak pokonujesz więcej kilometrów, chcesz wiedzieć, jak jeździsz, gdzie jeź-
dzisz lub jeździć po określonej trasie i tym się dzielić ze znajomymi, to prosty 
licznik już nie wystarczy. Te liczniki to topowe modele. Można znaleźć prost-
sze i tańsze, jeśli jednak chcemy trenować, jeździć długie, nawet kilkudniowe 
trasy, to polecam właśnie takie liczniki. 

Jeśli mamy mniejszy budżet lub jesteśmy świadomi co do wykorzystywa-
nia możliwości i nie jesteśmy przywiązani do określonej marki, to odkry-
ciem jest dla mnie iGP630. W ciągu następnego roku na kilku zawodach 
będzie to mój podstawowy model, a zaczynam już w kwietniu takim sprin-
tem ultra na 260 km.
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Smart Home, inteligentny dom, a może po prostu sprytny dom 
– określeń na to, jakie staje się nasze mieszkanie czy dom po 
wprowadzeniu do niego kilku elektronicznych gadżetów, jest 
wiele. Przede wszystkim warto je dodać lub podarować bliskim 
i rzeczywiście zmieniać nasz dom na taki, który jest bardziej 
komfortowy, bezpieczniejszy, mamy nad nim większą kontrolę, 
a nawet jesteśmy w stanie oszczędzić na kosztach ogrzewania. 
Oto kilka ciekawych pomysłów na prezent od Netatmo. Wszystkie 
kompatybilne z Apple HomeKit!

Sprytny dom nie tylko od święta – te gadżety Netatmo zachwycą każdego. Garść pomysłów na prezent  |  Paweł Okopień

Sprytny dom nie tylko od święta 
– te gadżety Netatmo zachwycą każdego. 
Garść pomysłów na prezent

Jakość powietrza pod kontrolą 
– Netatmo Smart Indoor Air 
Quality Monitor
Jakość powietrza czy to w mieście, czy na wsi 
jest w Polsce bardzo kiepska. Wiemy, jak jest 
na zewnątrz, ale czy wiemy, czym oddychamy 
w domu? Warto zainstalować Netatmo Smart 
Indoor Air Quality Monitor, aby mieć pew-
ność, jaka jakość powietrza jest wewnątrz. Być 
może rzeczywiście warto będzie zainwestować 
w oczyszczacz powietrza, a być może system 
rekuperacji czy wentylacji w domu działa prawi-
dłowo i efektownie. Dzięki temu gadżetowi od 
Netatmo zawsze będziemy wiedzieć, jakie powie-
trze mamy w domu.

Zobacz więcej... 

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Ogród w zasięgu wzroku 
– Netatmo Smart Outdoor 
Camera with Siren
System monitoringu otoczenia naszego 
domu to istotny dodatek pozwalający 
zwiększyć bezpieczeństwo, ale też zadbać 
o naszą głowę podczas wyjazdów, także 
tych okołoświątecznych. Dzięki zewnętrz-
nej kamerze zawsze zdalnie sprawdzimy, 
co się dzieje w ogrodzie czy na podjeź-
dzie. Atutem kamery Netatmo jest mocna 
lampa, pozwalająca widzieć naprawdę dużo 
w nocy, a także wbudowana głośna syrena.

Zobacz więcej...

Dym nam niestraszny  
– Netatmo Smart Smoke Alarm
O ile w miejscach użyteczności publicznej czuj-
niki dymu są dość powszechne, to w naszych 
domach już nie. Warto to zmienić i rozważyć 
niedużą inwestycję w 10-letni spokój, jaki gwa-
rantuje alarm od Netatmo. Ten czujnik dymu to 
alarm przeciwpożarowy z wbudowaną baterią na 
10 lat. Montujemy na suficie w kuchni, w kotłowni 
czy innym newralgicznym miejscu i o każdym 
ewentualnym przypadku zostaniemy powiado-
mieni głośną syreną oraz informacjami w ramach 
naszego inteligentnego domu. To przemyślane, 
ale też bardzo estetyczne zabezpieczenie.

Zobacz więcej...
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Jeszcze więcej smart ciepła 
– Netatmo Additional Smart 
Radiator Valve
Jeśli Wy lub Wasi bliscy macie już jakieś 
elementy systemu grzewczego Netatmo, 
to być może macie jeszcze jakiś grzejnik 
w domu, który nie korzysta z inteligentnej 
głowicy termostatycznej. W ofercie Netatmo 
obok zestawów startowych z mostkiem 
znajdziemy też dodatkowe głowice, które 
uzupełniają zestaw. Taki dodatek będzie 
świetnym prezentem dla osób, które już 
weszły w temat smart ogrzewania, ale jesz-
cze nie skończyły modernizacji całej swojej 
„sieci ciepłowniczej”.

Zobacz więcej...

Kontroluj ciepło w wersji 
smart – Netatmo Smart 
Thermostat
Estetyka to generalnie mocny punkt produk-
tów Netatmo. Thermostat Netatmo został 
zaprojektowany przez Philippe’a Starcka. 
Autor najsłynniejszej wyciskarki do cytru-
sów i jachtu Steve’a Jobsa zaprojektował też 
niewielki termostat, który pozwala na precy-
zyjną kontrolę ogrzewania w naszym domu. 
W dodatku inteligentny termostat to szansa 
na efektywne zarządzanie ogrzewaniem, 
automatyzację i tym samym zmniejszenie 
rachunku za ogrzewanie, np. gazowe. To 
w tych czasach szalenie istotne.

Zobacz więcej...
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https://www.x-kom.pl/p/389607-sterowanie-ogrzewaniem-netatmo-valve-dodatkowa-glowica-termostatyczna.html
https://www.x-kom.pl/p/389546-sterowanie-ogrzewaniem-netatmo-thermostat-inteligentny-termostat.html


lead

Świąteczny 
inteligentny dom

Świąteczny inteligentny dom  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Kamera zewnętrzna Somfy
Kamera zewnętrzna Somfy pozwoli nie tylko zarejestrować obraz. 
To urządzenie umie w kompleksowy sposób zadbać o ochronę Two-
jego domu. Dzięki czujnikom ruchu produkt może wykryć obecność 
niepożądanych gości na posesji i niezwłocznie wysłać powiadomie-
nie na Twój smartfon. Jeśli będzie potrzeba, za pomocą jednego 
kliknięcia w telefonie można wygodnie uruchomić wbudowaną 
syrenę alarmową, by skutecznie odstraszyć intruzów.

Zobacz więcej...
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Zestaw do zdalnego sterowania bramą 
skrzydłową: Connectivity Kit + SGS Essential
Zestaw umożliwia sterowanie bramą wjazdową z dowolnego miejsca na 
świecie. To szczególnie przydatne, gdy nie ma nas w domu, a chcielibyśmy 
otworzyć bramę chociażby kurierowi czy znajomemu, który wpadł 
z niezapowiedzianą wizytą, gdy akurat wyskoczyliśmy po szybkie zakupy, 
i może poczekać na nas w ogrodzie. W skład zestawu wchodzi także 
centrala do sterowania Connectivity Kit, która obsługuje nie tylko napęd 
do bram, ale też do 20 różnych urządzeń. Dzięki temu to idealny prezent 
dla kogoś, kto rozpoczyna przygodę z produktami Smart Home. 

Zobacz więcej...
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Termostat radiowy V2 
Termostat pomoże w kompleksowym 
i najoszczędniejszym ogrzewaniu miesz-
kania. Dzięki specjalnym czujnikom 
urządzenie jest w stanie nauczyć się 
naszych zwyczajów i na tej podstawie 
dostosować temperaturę w pomieszcze-
niach. Można nim również w wygodny 
sposób zarządzać samodzielnie, używając 
przełączników na produkcie lub łącząc 
go z aplikacją w smartfonie. Taki sposób 
zarządzania ciepłem pomoże zmniejszyć 
zużycie energii, a tym samym być świet-
nym sposobem na niższe rachunki. 

Zobacz więcej...

TaHoma switch
Centrala sterująca TaHoma switch to 
prawdziwe serce smart domu. Dzięki 
temu urządzeniu można połączyć ze 
sobą wszystkie produkty smart od 
Somfy, tworząc tym samym niepowta-
rzalny ekosystem inteligentnych roz-
wiązań. TaHoma switch daje możliwość 
zapisania personalizowanych scena-
riuszy, które zarządzać będą urządze-
niami w całym domu bez konieczności 
naszej codziennej ingerencji.

Zobacz więcej...
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Eufy Starlight 4G LTE
Uniknij kabli i przewodów – zamon-
tuj i monitoruj. Eufy SoloCam 4G 
to nowość na rynku domowych 
systemów bezpieczeństwa. Slot na 
kartę SIM pozwala zamontować ją 
wszędzie, bez konieczności podłą-
czania do domowej sieci Wi-Fi. Klasa 
szczelności IP67 kamery chroni ją 
przed deszczem, pyłem i ekstremal-
nymi temperaturami. Na tle konku-
rencji wyróżnia ją również doskonała 
jakość obrazu.

Cena: 1199 PLN

Netatmo Valves
Zarządzaj centralnym ogrzewa-
niem domu za pomocą smartfona. 
Reguluj, ustawiaj temperaturę, 
planuj i oszczędź średnio 37% na 
zużyciu energii. Banalnie proste 
w montażu głowice termosta-
tyczne Netatmo Valves to hit, który 
zdobył serca wielu klientów. Już 
po pierwszych dniach używania 
zadasz sobie pytanie, jak wcześniej 
mogłeś bez nich funkcjonować? 
Mała rzecz, a cieszy.

Cena: 419 PLN
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Ładowarka do trzech urządzeń STM ChargeTree Swing
Wielofunkcyjna stacja ładująca z certyfikatem Qi do ładowania trzech urządzeń 
jednocześnie – smartfona, zegarka Apple Watch oraz słuchawek Apple AirPods i Air-
Pods Pro. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja z obrotowym ramieniem pozwala 
zaoszczędzić miejsce na biurku czy stoliku nocnym. Zamontowana płytka induk-
cyjna w dyskretnie umieszczonym miejscu umożliwia sprawne ładowanie słuchawek 
AirPods. Produkt skierowany przede wszystkim do użytkowników iPhone’a, ale może 
również służyć do ładowania innych modeli smartfona, obsługujących technologię 
bezprzewodowego ładowania Qi. Zintegrowane diody LED informują o procesie 
ładowania. W zestawie znajdziemy kabel zasilający USB-C o długości 1 metra. Łado-
warka dostępna w kolorze czarnym lub białym.

Cena: 319 PLN

Prezentownik 
- Akcesoria pod choinkęDOMINIK ŁADA

@dominiklada

Prezentownik - Akcesoria pod choinkę  |  Dominik Łada

Najlepszym prezentem pod choinkę były i będą zawsze wszelkie 
akcesoria dla naszych gadżetów. Prezentujemy Wam naszym zdaniem 
najciekawsze i najbardziej oryginalne.
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Osłony na klawiatury VerSkin
Coś praktycznego, jednocześnie świetnie zabezpieczającego klawiatury 
naszych komputerów. VerSkin to silikonowe osłony, które jednocześnie 
podnoszą naszą produktywność, bo mają nadrukowane skróty systemu 
macOS oraz najpopularniejszych profesjonalnych programów – Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, 
Avid Media Composer, Avid Pro Tools.

Osłony idealnie zabezpieczają nasz komputer przed przypadkowym roz-
laniem płynów, jednocześnie niewiele pogrubiając wbudowane klawiatury 
– silikon ma zaledwie 0,3 mm grubości. VerSkin występuje w rozmiarach 
dostosowanych do klawiatur w komputerach 13” i 14/16”.

Cena: 99 PLN 
Do kupienia w ZGSklep.pl
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Pepper Jobs – GaN-PD165W PD Charger
Pepper Jobs GaN-PD165W, 4-portowa ładowarka biurkowa USB-C PD jest 
wykonana w technologii GaN, zapewniając maksymalnie 165 W mocy 
wyjściowej. Ładowarka ma 4 porty ładowania USB-C PD 3.0/PPS, każdy 
z nich może wyprowadzić maksymalnie 100 W. Dzięki najnowszej tech-
nologii GaN, która gwarantuje znacznie wyższą wydajność energetyczną, 
a jednocześnie generuje mniej ciepła, GaN-PD165W zachowuje mniejszy 
rozmiar niż inne ładowarki o porównywalnej mocy, zapewniając jed-
nocześnie 65% większą moc wyjściową. Dzięki GaN-PD165W nie potrze-
bujemy innych ładowarek. Jest idealnym towarzyszem dla osób często 
podróżujących, korzystających z wielu nowoczesnych gadżetów mobil-
nych. W zestawie znajdziemy kable zasilające US/EU/UK. Bezpieczeństwo 
to podstawa, GaN-PD165W został dokładnie przetestowany i certyfiko-
wany przez program IECEE CB, który jest powszechnie uznawany przez 
ponad 50 krajów członkowskich.

Cena: 669 PLN
Do kupienia w ZGSklep.pl
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XtendTouch XT1610F (V3)
XtendTouch XT1610F V3 to najnowszy model przenośnego monitora. To, 
co go wyróżnia, to zastosowanie nowo opracowanego układu czujnika 
dotykowego, który przekształca XT1610F V3 w pierwszy na świecie 
przenośny monitor obsługujący sterowanie gestami wielodotykowymi 
w macOS. Żywotność baterii wynosi ponad 6 godzin przy użyciu wejścia 
HDMI i ponad 5 godzin przy użyciu wejścia USB-C. Kolejnym ważnym 
ulepszeniem wersji V3 jest zastosowanie pełnowymiarowego portu HDMI. 
Bez znacznego zwiększania grubości monitora, XT1610F V3 jest tylko o 1 mm 
grubszy niż jego poprzednicy, a korzyści z zastosowania pełnowymiarowego 
portu HDMI są oczywiste: znacznie poprawia stabilność i trwałość sygnału, 
eliminując w ten sposób możliwość awarii mechanicznej.
Wyposażony w 15,6-calowy panel Full HD IPS i 10-punktowy pojemnościowy 
ekran dotykowy XtendTouch jest przeznaczony do przesyłania obrazu 
ze smartfona USB-C do interfejsu dużego ekranu komputera za pomocą 
jednego kabla USB-C lub rozszerza ekran laptopa na większy ekran 
dotykowy. Wysokiej jakości wyświetlacz uzupełnia panel wyświetlacza 
o szerokiej gamie kolorów 72% NTSC, ma powłokę zapobiegającą 
pozostawianiu odcisków palców i automatyczny tryb wyświetlania HDR.
Obsługuje Windows 11/10, macOS, Android, Linux, Chrome OS, Raspbian

Cena: 1999 PLN
Do kupienia w ZGSklep.pl
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Portfel Mujjo
Mujjo słucha swoich klientów i w tym roku zaprezentował całą rodzinę 
nowych produktów wspierających MagSafe. Nie mogło zabraknąć port-
fela, który magnetycznie przyczepimy do iPhone'a wspierającego tę tech-
nologię, czyli wszystkich modeli 12, 13 i 14. Portfel Mujjo mieści trzy karty. 
Wykonano go z ekologicznie garbowanej skóry, która bardzo ładnie się 
starzeje – mam pokrowce Mujjo od lat i właśnie to starzenie się najbar-
dziej w nich cenię, bo wygląda to obłędnie. Środek portfela wyściełany 
jest japońską mikrofibrą. To, co wyróżnia Mujjo od konkurencji, to spe-
cjalne, silikonowe paski, dzięki którym portfel nie przesuwa się i jest bez-
pieczniejszy, bo ciężej go odczepić i przez to zgubić.

Cena: 180 PLN 
Do kupienia na Majjo.com
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LAUT Bike Tag Bottle Mount – uchwyt do 
AirTag
LAUT tworzy bezkompromisowe połączenia mody i funkcjonalności po to, 
żeby można było wyróżnić się ekstrawagancją lub minimalizmem – na swój 
własny sposób. BOTTLE MOUNT to łatwy w montażu uchwyt rowerowy 
do AirTag, czyli urządzenia wskazującego lokalizację. Uchwyt pozwala 
ukryć AirTag w niewidocznym miejscu po to, żeby w razie kradzieży roweru 
można było sprawdzić jego dokładną lokalizację i namierzyć złodzieja. 
Idealny prezent dla każdego rowerzysty.

Cena: 79 PLN
Do kupienia w Corner
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Apple AirTag
Z AirTagiem najłatwiej zapanujesz nad tym, gdzie co masz. Przyczep 
jeden do kluczy, drugi schowaj do plecaka – i już. Masz je na radarze 
w apce Znajdź. Jeśli zostawisz coś w oddalonym miejscu, np. na plaży 
albo w siłowni, w znalezieniu zguby pomoże sieć usługi Znajdź Mój, która 
połączy setki milionów iPhone’ów, iPadów i Maców na całym świecie.

Cena: 189 PLN
Do kupienia w Cortland.pl
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Lift for Mac
Lift dla komputerów Mac to pionowa mysz ergonomiczna, stworzona z myślą 
o całodniowej wygodzie, idealna dla osób o małych i średnich dłoniach. 

Opracowana i przetestowana w laboratorium Logitech Ergo, mysz Lift 
o kącie 57° ustawia dłoń w naturalnej pozycji uścisku dłoni. Dzięki temu 
nadgarstek jest mniej obciążony przez cały dzień, a ramię i górna część 
ciała przyjmują bardziej naturalną postawę. Rozluźnione mięśnie i ciche 
kliknięcia sprawiają, że możemy skupić się na tym, co naprawdę ważne.  

Sprawdź cenę

Sprezentuj sobie komfort
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Sprezentuj sobie komfort  |  Dominik Łada
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MX Mechanical Mini for Mac
MX Mechanical Mini dla komputerów Mac możecie kupić w kolorach 
grafitowym lub jasnoszarym. Podobnie jak wszystkie produkty 
legendarnej serii MX, także nową klawiaturę cechuje połączenie wygody, 
świetnej jakości wykonania i dobrego stylu. Jest to pierwsza klawiatura 
mechaniczna firmy Logitech, która posiada układ przygotowany specjalnie 
dla komputerów Mac z możliwością dostosowania skrótów oraz innych 
opcji personalizacji poprzez aplikację Logi Options+. 
Jest wyposażona w niskoprofilowe przełączniki Tactile Quiet i inteligentne 
podświetlenie Smart Backlighting, które automatycznie dopasowuje 
swoją intensywność do warunków otoczenia i uaktywnia się jeśli wykryje 
obecność Twoich dłoni nad klawiszami. Można ją podłączyć do trzech 
różnych urządzeń Apple dla macOS, iPadOS lub iOS za pomocą Easy-
Switch i ładować podczas pracy poprzez kabel USB-C.

Sprawdź cenę: jasnoszary  |  grafitowy
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MX Master 3S for Mac
Mysz MX Master 3S dla komputerów Mac to marzenie i podstawowe 
narzędzie pracy zaawansowanych twórców internetowych, grafików, 
projektantów czy deweloperów. Jest ergonomiczna i ma liczne funk-
cje, które zapewniają najwyższy komfort, wydajność i płynność pracy. 
Dostępna jest w kolorach grafitowym i jasnoszarym. Rolka elektroma-
gnetyczna MagSpeed pozwala przewinąć 1000 linii na sekundę, a usta-
wienie DPI w zakresie od 1000 do 8000 umożliwia precyzyjną pracę na 
jednym lub wielu monitorach o wysokiej rozdzielczości.

MX Master 3S dla komputerów Mac posiada funkcję Quiet Clicks – klik-
nięcia są bardzo ciche, dzięki czemu można spokojnie skupić się na 
pracy, nie na hałasie, szybko ładuje się za pomocą kabla USB-C podczas 
użytkowania i może podłączyć się za pomocą Easy-Switch do trzech róż-
nych urządzeń Apple w macOS i iPadOS.

Sprawdź cenę: jasnoszary  |  grafitowy
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Z jednej strony jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego, 
niespotykanego w naszej historii rozwoju technologicznego, z drugiej 
– wybierając niektóre sprzęty wzbogacające cyfrowy ekosystem 
w naszym domu, biurze czy pracy – niezależnie, gdzie ją wykonujemy 
– tkwimy mentalnie w utartych schematach. 

Jak wybrać dobrą pamięć 
przenośną?DARIUSZ HAŁAS

@blob_tech

Jak wybrać dobrą pamięć przenośną?  |  Dariusz Hałas
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Dla przykładu wybierając dysk przenośny albo ograniczamy się do 
tanich i mało pojemnych nośników USB, albo wybieramy przenośny 
dysk. Dosłownie, klasyczny dysk twardy (HDD) wpakowany w przenośną 
obudowę. Kiedyś, owszem, to był w zasadzie jedyny sposób na relatyw-
nie tanie przeniesienie sporej ilości danych, ale dziś? To prawda, wciąż 
sporą liczbę danych da się tak przenieść, ale co z ich bezpieczeństwem 
czy trwałością samego nośnika? Nie ma sensu trzymać się sztywno uży-
wanej od dziesięcioleci technologii HDD w pamięciach przenośnych. 
Tym bardziej że jest lepsza alternatywa. Lepsza pod absolutnie każdym 
względem.

Czym właściwie jest SSD
Tradycyjne dyski twarde (HDD) zostały już dziś praktycznie wyparte 
z rynku jako urządzenia pamięci masowej wbudowanej w komputery 
stacjonarne czy laptopy. I w idealnie racjonalnym świecie to samo 
powinno nastąpić również na rynku przenośnych pamięci masowych. 
Owszem, tak się dzieje, jednak proces ten przebiega o wiele wolniej 
niż w przypadku pamięci masowych stosowanych wewnątrz urządzeń. 
W efekcie wciąż w ofercie przenośnych nośników pamięci masowej 
znajdziemy zarówno klasyczne dyski twarde (HDD), jak i nowoczesne, 
półprzewodnikowe pamięci SSD. Określenie „dysk” weszło na stałe do 
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języka potocznego, ale dziś jest już anachronizmem, takim samym jak 
np. wciąż obecny w interfejsach wielu aplikacji symbol dyskietki jako 
oznaczenie elementu interfejsu danego programu odpowiedzialnego za 
zapis danych. Mimo to wielu określa zarówno urządzenia korzystające 
z techniki HDD, jak i SSD, „dyskami”. To powoduje pewien brak zrozumie-
nia, z jaką faktycznie technologią mamy tu do czynienia.

Nośniki przenośne: PSSD vs PHDD – konstruk-
cja, design, trwałość
Z zewnątrz nośnik PHDD (od Portable HDD) i PSSD (Portable SSD) może 
prezentować się bardzo podobnie: ot, niewielkie pudełko z gniazdami 
interfejsów połączeniowych, zdolne do zapisania i przechowywania 
wielu miliardów bajtów informacji. Jednak wewnątrz kryje się zasadni-
cza różnica.

Tradycyjny dysk twardy to konstrukcja bardzo precyzyjna mechanicznie. 
Najprościej ujmując, mamy w niej pokryte materiałem magnetycznym 
dyski, na których informacje są zapisywane i odczytywane za pomocą 
głowicy zapisująco-odczytującej umieszczonej na ruchomym ramieniu. 
Głowica nie dotyka dysku, w trakcie pracy jest zawieszona nad nim. 
Przypadkowe upuszczenie działającego dysku, np. z biurka, oznacza 
najczęściej jego poważne uszkodzenie. A wraz z nim groźbę utraty zapi-
sanych na nim danych. Taka konstrukcja wyznacza też pewne fizyczne 
granice związane nie tylko z trwałością urządzenia jako całości, ale rów-
nież dotyczące wydajności oraz rozmiarów samego urządzenia. 

Tradycyjne dyski twarde (HDD) zostały już dziś praktycznie 

wyparte z rynku jako urządzenia pamięci masowej wbudowa-

nej w komputery stacjonarne czy laptopy. I w idealnie racjo-

nalnym świecie to samo powinno nastąpić również na rynku 

przenośnych pamięci masowych. 
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Przenośna pamięć półprzewodnikowa 
(PSSD) jest wolna od tych ograniczeń. Po 
pierwsze PSSD nie ma praktycznie żadnych 
elementów ruchomych, żadnej mechaniki. 
Całą pracę związaną z zapisem i odczytem 
danych z pojedynczych komórek war-
stwowych pamięci NAND Flash wykonują 
tu odpowiednio wysterowane impulsy 
elektryczne. Konsekwencje takiej konstruk-
cji oznaczają bardzo konkretne przewagi 
pamięci PSSD nad PHDD. PSSD o tej samej 
pojemności (w sensie zdolności do zapisa-
nia określonej ilości informacji) co PHDD 
może być od przenośnego dysku twar-
dego znacznie mniejszy (pokażemy to na 
konkretnych przykładach). Gabaryt to nie 
wszystko. Wspomniany brak ruchomych 
elementów mechanicznych w konstrukcji 
pamięci masowej oznacza też jej znacznie 
większą trwałość i odporność na wstrząsy, 
a to cecha, która właśnie w przypadku prze-
nośnej pamięci jest bardzo pożądana.

Nośniki przenośne: PSSD vs 
PHDD – wydajność
Przenośne pamięci PSSD górują też nad 
starszą technologią PHDD wydajnością. 
I to nie jest różnica rzędu kilku czy kilku-
nastu procent. Szybkość transmisji danych 
z nowoczesnej masowej pamięci pół-
przewodnikowej SSD (Solid State Drive) 
jest nawet o rząd wielkości większa niż 
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w przypadku klasycznych przenośnych dysków twardych. Do danych 
dojdziemy przy opisie konkretnych produktów, nie zostawimy Was 
w zawieszeniu z samą tylko teorią. 

W każdym razie wysokiej jakości nowoczesny nośnik PSSD jest w stanie 
uzyskać szybkości transmisji przekraczające 1000 MB/s. I to zarówno 
podczas odczytu, jak i zapisu danych. Co ważne, taka szybkość transmisji 
danych jest uzyskiwana niezależnie od obszaru, z którego odczytywane 
bądź na który zapisywane są dane. W przypadku klasycznych przeno-
śnych dysków twardych producenci skupiają się zwykle na maksymalnej 
możliwej wydajności (co i tak oznacza wartości nawet 10-krotnie wolniej-
sze od PSSD), ale już mało kto wspomina o tym, że w przypadku dysków 
twardych faktyczna prędkość zależy od kilku czynników. W przypadku 
ciągłego odczytu sekwencyjnego ilość transmitowanych danych zależy 
od prędkości kątowej obracającego się talerza dysku, nad którym, co już 
wiemy, porusza się głowica odczytująco-zapisująca. Głowica znajdująca 
się nad ścieżkami (dokładniej: cylindrami) danych znajdujących się bliżej 
środka dysku w jednostce czasu odczyta/zapisze mniej danych niż ta 
sama głowica w tym samym dysku podczas odczytu/zapisu danych na 
cylindrach umieszczonych na zewnętrznych krawędziach talerza dysku.

Jeszcze jeden bardzo istotny aspekt związany z wydajnością, szczegól-
nie w przypadku odczytu bądź zapisu bardzo wielu niewielkich porcji 
danych: gdy na pamięć przenośną chcemy przenieść lub z niej odczytać 
tysiące małych plików, klasyczne, przenośne dyski twarde (PHDD), ujaw-
niają swoją największą słabość – czas dostępu do danych. Ze względu na 

Jeszcze jeden bardzo istotny aspekt związany z wydajnością, 

szczególnie w przypadku odczytu bądź zapisu bardzo wielu 
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konstrukcję tego typu urządzenia odczyt kilku małych plików rozmiesz-
czonych w różnych sektorach dysku wymaga czasu. Czas ten jest nie-
zbędny dla mechaniki dysku. Głowica musi mechanicznie przesunąć się 
nad pożądany obszar (cylinder) dysku, a następnie trzeba jeszcze chwilę 
poczekać na obrót talerza, by grupa sektorów tego cylindra zawierająca 
pożądany plik została odczytana. Te chwile to owszem, tylko milise-
kundy, ale to i tak wieczność w porównaniu z dyskami półprzewodniko-
wymi (SSD). W tych nośnikach pozbawionych jakiejkolwiek mechaniki 
ograniczeniem wydajności jest szybkość przemieszczania się impulsów 
elektrycznych. Jaka jest ta szybkość? Cóż, to najważniejsza bariera we 
współczesnej fizyce: prędkość przyczynowości, bardziej znana pod 
nazwą „prędkość światła”. Szybciej, Drodzy Państwo, się nie da. W efek-
cie czas dostępu do danych w nośniku PSSD jest bliski zeru.

A może chmura? PSSD vs Cloud
Rozpatrzmy jeszcze jeden przypadek. Po co kupować zewnętrzną, prze-
nośną pamięć, skoro usługi chmurowe są dziś tak powszechne? Owszem, 
chmury danych to bardzo wygodne rozwiązanie, ale zależne od infra-
struktury. Nie masz dostępu do internetu? Nie masz dostępu do chmury 
z Twoimi danymi. Jest jeszcze jeden aspekt: bezpieczeństwo. Dane 
przechowywane „gdzieś tam” to dane, które fizycznie pozostają poza 
kontrolą ich właściciela. I owszem, nie mamy powodu wątpić, że są one 
źle chronione, wszak większość z nas swoje zasoby finansowe trzyma 
w bankach, w których nasz stan konta jest dziś najczęściej jedynie cyfro-
wym zapisem w szyfrowanych bazach. Niemniej, nie chcę tu nikogo stra-
szyć, ale ataki sieciowe się zdarzają, a brak dostępu do chmury to brak 
dostępu do własnych danych. Również w tym przypadku problem roz-
wiązuje szybka, przenośna pamięć masowa. Wydajności nawet nie ma co 
porównywać, ograniczona przepustowością łącza internetowego szyb-
kość transmisji danych z i do chmury zdecydowanie przegrywa z szybko-
ścią przesyłania danych z i na PSSD. Ktoś może argumentować, że dane 
przechowywane na PSSD też mogą zostać np. wykradzione (fizyczna 
kradzież nośnika). Tak, ale tu w sukurs przychodzą dodatkowe rozwiąza-
nia, obecne w wybranych modelach nośników PSSD, które umożliwiają 
przechowywanie danych na takim nośniku w postaci zaszyfrowanej. Tyle 
teorii, przyjrzyjmy się konkretnym produktom.

PREZENTOWNIKI 117



SSD Samsung T7
Rozbawił mnie fakt, że Samsung promuje model Samsung T7 jako 
produkt dla aktywnych kobiet. Tak, to nie żart. Takie słowa przeczytałem 
w materiałach producenta. Od lat uważam, że technologia jest 
transparentna względem płci użytkownika, ale poniekąd rozumiem, czym 
kierowali się spece od marketingu południowokoreańskiego giganta 
technologicznego. T7 jest nośnikiem bardzo małym, poręcznym, lekkim. 
To urządzenie waży zaledwie 58 g i wyglądem przypomina bardziej 
tradycyjną kartę płatniczą niż dysk przenośny w klasycznym ujęciu. 
Dostępne pojemności od 500 GB, poprzez 1 i 2 TB pozwalają wybrać 
wariant optymalnie dopasowany do własnych potrzeb. T7 korzysta 
oczywiście z układów NAND Flash najnowszej generacji, komunikujących 
się przez interfejs PCIe NVMe, co w praktyce oznacza deklarowany transfer 
danych na poziomie do 1050 MB/s podczas odczytu i 1000 MB/s podczas 
zapisu. Dodatkowym atutem jest możliwość zaszyfrowania dostępu do 
dysku w aplikacji za pomocą hasła chronionego 256-bitowym algorytmem 
AES. Niewielkie rozmiary nie oznaczają też delikatności. Metalowy korpus 
tego PSSD chroni dane nawet w razie upadku urządzenia z wysokości 2 m. 
W sam raz do damskiej torebki, prawda? 
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SSD Samsung T7 Shield
W tym przypadku mamy model podobny pod względem parametrów 
wydajnościowych (szybkości transmisji danych podczas odczytu i zapisu), 
co w przypadku wyżej opisanego modelu, ale różnicę sugeruje nazwa. 
„Shield” oznacza tarczę. Czyli – jak zapewne się domyślacie – mamy tu do 
czynienia ze sprzętem pozwalającym dodatkowo chronić dane, tak? Zgadza 
się, przy czym chodzi tu przede wszystkim o ochronę fizyczną. T7 Shield 
ma obudowę wykonaną m.in. z elastomeru, odporną na przenikanie pyłu 
i wody (stopień ochrony IP 65), a ponadto sama obudowa jest też wyko-
nana z trwalszych niż w przypadku „zwykłego” T7 materiałów. Producent 
zapewnia, że w tym przypadku upadek nawet z 3 m nie spowoduje naj-
mniejszego uszczerbku dla kondycji urządzenia i zapisanych w nim danych. 
Moim zdaniem przy deklarowanej odporności na przeciążenia wynoszą-
cej aż 1500 G (trzyosiowo przez 0,5 ms, w stanie wyłączonym), ten PSSD 
wytrzyma upadek z samolotu, ale nie sugerujcie się moją opinią. Model ten 
dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych, oferowane warianty 
pojemności to 1 TB lub 2 TB. Ponadprzeciętna odporność na czynniki 
zewnętrzne oraz militarny design sprawiają, że to sprzęt pasujący podróżni-
kom, ale raczej tym, co wolą Dolinę Śmierci od all inclusive w Egipcie.
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SSD Samsung T7 Touch
Ostatni z modeli PSSD, jaki chcemy Wam tu przedstawić, to sprzęt 
o biznesowym sznycie. Nowoczesny design, pasujący do menedżerskiego 
ultrabooka i ten tajemniczy kwadracik na obudowie, którego obecność 
wyjaśnia poniekąd fraza „Touch” obecna w nazwie modelu. Tak, 
w tym przypadku mamy do czynienia z przenośnym nośnikiem PSSD 
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, co pozwala szybko 
odblokować dostęp osobie uprawnionej do danych zapisanych na tym 
urządzeniu. Niezależnie od biometrycznego uwierzytelnienia tożsamości 
wbudowanego fizycznie w sam sprzęt w dalszym ciągu możemy szyfrować 
zawartość T7 Touch za pomocą aplikacji. Pod względem wzornictwa sprzęt 
przypomina wcześniej opisany model T7, rozmiary zbliżone do karty 
płatniczej, waga zaledwie 58 g i solidna aluminiowa obudowa.
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Dlaczego warto postawić na PSSD Samsunga? 
W zasadzie jako odpowiedź na tak postawione pytanie wystarczyłyby 
wspomniane wcześniej parametry wybranych nośników PSSD koreańskiej 
marki: świetny design, bardzo dobra wydajność, trwałość, funkcjonalność. 
Po prostu dobry produkt. Ale jest jeszcze jeden istotny aspekt, o któ-
rym technologiczne media zazwyczaj zapominają. Geopolityka, ekono-
mia światowa i łańcuchy dostaw. Co ma piernik do wiatraka, zapytacie? 
Otóż ma i to bardzo wiele. Wybierając jakikolwiek produkt, z pewnością 
wolelibyście wybrać rozwiązanie oferowane przez producenta w pełni 
kontrolującego cały łańcuch dostaw wszelkich komponentów i tech-
nologii wymaganych do produkcji danego sprzętu, aniżeli firmę, która 
swoje istnienie opiera na bardzo wielu rozproszonych podmiotach. To 
drugie podejście często jest tańsze, ale wystarczy jakieś zdarzenie, które 
wywróci do góry nogami całą logistykę dostaw komponentów i produk-
cja staje w miejscu. Tego doświadczają dziś np. europejscy producenci 
z branży motoryzacyjnej, którzy uzależnieni od dostawców komponen-
tów z Chin, nie mogą do końca polegać na terminowości dostawców 
z Państwa Środka, które prowadzi niezwykle restrykcyjną politykę prze-
ciwcovidową. Jeden przypadek zarażonego pracownika fabryki istotnych 
komponentów powoduje, że dana fabryka w Chinach staje. 
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W przypadku interesujących nas tutaj produktów, jakimi są przeno-
śne pamięci PSSD i wyboru marki Samsung, decydujemy się na sprzęt 
produkowany przez firmę, która od 2003 roku jest światowym lide-
rem, jeżeli chodzi o produkcję pamięci półprzewodnikowych typu 
Flash (Źródło: 2003-Q1.2022 Dane OMDIA: udział w rynku przychodów 
dostawców NAND Flash) i to zarówno w ujęciu ilościowym, jak i warto-
ściowym. Nie koniec na tym, warty podkreślenia jest również fakt, że 
całe oprogramowanie układowe i wszystkie komponenty elektroniczne, 
układy DRAM, NAND etc. są produkowane wewnętrznie przez Samsung. 
Oznacza to nie tylko odporność na geopolityczne zaburzenia świato-
wych łańcuchów dostaw, ale też gwarancję pełnej kontroli nad jakością 
produkowanych nośników. 
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Lifestylowy prezentownik 
świątecznyDOMINIK ŁADA

@dominiklada

Lifestylowy prezentownik świąteczny  |  Dominik Łada

Prezenty – marzenia. Te praktyczne i te trochę mniej. Idealne głównie 
dla niego… W końcu w każdym mężczyźnie jest mały chłopiec, który 
lubi dostawać prezenty.

Certina DS+
Bardzo cieszy mnie to, że pomimo wielkiego szturmu smartwatchów na 
rynku nadal mają swoje miejsce klasyczne, mechaniczne zegarki. Pro-
ducenci klasycznych czasomierzy zaczynają dostrzegać to, co było od 
początku siłą napędową zegarków w wersji smart, czyli łatwą możliwość 
ich personalizacji. Wymiany tarcz czy pasków to norma w cyfrowym 
świecie, ale w analogowym to coś zupełnie nowego. Idealnie odnalazła 
się w tej rzeczywistości Certina udostępniając model DS+. DS+ to zega-
rek... modułowy. Mamy werk, który możemy szybko dołączać do różnych 
kopert oraz pasków. Kombinacji jest wiele, od bardzo eleganckich, po 
sportowe czy nurkowe. Na starcie Certina proponuje trzy opcje Aqua & 
Sport, Sport & Urban oraz Urban & Heritage. Bardzo mi się to podoba...

Cena od 4840 PLN
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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 legendy spotkały 
się w jednym miejscu – i tak powstał koncept słuchawek z sygnaturą 
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.

Słuchawki Px8 007 Edition są tak eleganckie i ponadczasowe, jak James 
Bond. Pałąk, tkanina akustyczna na przetwornikach oraz nauszniki 
wykończone są skórą Nappa w kolorze Midnight Blue, inspirowanym 
marynarką noszoną przez Bonda podczas jego pierwszego występu 
na ekranie. Ponadto w celu osiągnięcia efektu oksydowanej stali na 
zewnętrznej stronie nauszników wykorzystano tłoczone aluminium, 
a fragmenty pałąka są pokryte PVD. Na uwagę zasługuje też niebieski 
pierścień wokół zewnętrznych nauszników obrabiany maszynowo przed 
anodowaniem. Pełna recenzja tego modelu niebawem w iMagazine.

Cena: 3999 PLN
Do kupienia w TopHiFi.pl
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Koszula Columbia Silver Ridge™ EU Utility Lite Plaid
Inspirowana sprawdzonymi klasykami koszula Columbia Silver Ridge™ EU 
Utility Lite Plaid została wykonana z materiałów pochodzących z recy-
klingu i jest wyposażona w funkcjonalne technologie, aby zapewnić kom-
fort na szlaku i podczas miejskich wycieczek.

Ochrona przeciwsłoneczna Omni-Shade™ UPF 50 zabezpiecza przed 
szkodliwym promieniowaniem, zaś technologia zaawansowanego odpa-
rowywania Omni-Wick™ zapewnia skuteczne odprowadzanie wilgoci 
z powierzchni ciała.

Cena: 349,99 PLN
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JCPal Milan briefcase Sleeve, for 13/14-inch, Sand
Torebka? Pokrowiec? Messenger? Wszystko w jednym. Stylowa torba-
-pokrowiec, dostępna w trzech eleganckich kolorach – Sand, Olive 
i Stone – ma odpinany pasek i wygodną, zewnętrzną kieszeń na akceso-
ria. Ma też miękki, wyściełany środek, który bardzo dobrze zabezpiecza 
nasz komputer. Do tego jest wodoodporna. Ładna, prawda? Idealnie 
nadaje się zarówno dla niego, jak i dla niej.

 Cena: 249 PLN
Do kupienia w ZGSklep.pl
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Diddly Squat. Rok na farmie – Jeremy Clarkson
Jeremy’ego od zawsze korcił pomysł zostania farmerem, ale gdy jeździł po 
świecie, dostarczając sobie i nam ekstremalnych motoryzacyjnych wrażeń, 
wydawało się oczywiste, że pracę na roli lepiej zostawić komuś innemu. 
W końcu jednak nadszedł dzień, kiedy Jeremy postanowił, że weźmie rol-
nicze sprawy w swoje ręce. No bo co w tym trudnego? Hmm… Zmagając 
się z duszną biurokracją, biblijną pogodą, lokalnymi sprzeciwami, glo-
balną pandemią i – powiedzmy to wprost – własną porażającą ignorancją, 
Jeremy szybko zdał sobie sprawę, że prowadzenie gospodarstwa wymaga 
czegoś więcej niż tylko wydania pieniędzy na monstrualny traktor.

Poznajcie Clarksona, jakiego jeszcze nie znacie! Zupełnie nowa rola, 
zupełnie nowe wyzwania, a przy tym mnóstwo śmiechu (choć czasem 
przez łzy).

Szalona rozrywka gwarantowana!

Cena: 39,99 PLN
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Columbia Bulo Point II Down Jacket
Kurtka puchowa Columbia Bulo Point II Down Jacket sprawi, że minusowe 
temperatury nie zatrzymają nas w domu. Za komfortowe ciepło odpo-
wiadają tu: naturalny gęsi puch o sprężystości 700 cuin (certyfikat RDS), 
najnowsza, odbijająca jeszcze więcej ciepła ciała złota podszewka Omni-
-Heat™ Infinity oraz hydrofobowa impregnacja materiału spowalniająca 
namakanie. Kurtka posiada wiele przydatnych rozwiązań, jak materiałowy 
ochraniacz podbródka, pod którym schowa się suwak, wewnętrzna kie-
szonka, odpinany kaptur, regulowany dół, mankiety i oczywiście kieszenie 
boczne, pozwalające na ogrzanie dłoni. Całość można skompresować do 
niewielkich rozmiarów i przechować w dołączonym worku.

Cena: 1299,99 PLN
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Shifu Orboot Mars - Interaktywny globus 
edukacyjny
Shifu Orbot powstał zgodnie z najpopularniejszym obecnie podejściem 
do edukacji – rozwija wyobraźnię i kreatywność, poszerza wiedzę, zachęca 
do wyszukiwania informacji i odkrywania świata. Połączenie fizycznej kuli 
z rozszerzoną rzeczywistością sprawia, że dzieci świetnie się bawią i uczą 
równocześnie. Wszystkie obiekty w aplikacji są przedstawione w 3D, co 
pobudza wyobraźnię dzieci i ułatwia im zapamiętywanie informacji.

Cena: 199 PLN
Zobacz więcej...
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Nazywam się Bond, James Bond… Wiecie, że ten kultowy zwrot ma 
już 60 lat? 5 października 1962 roku po raz pierwszy wypowiedział go 
Sean Connery w pierwszym oficjalnym filmie „Doktor No”. W tym roku 
obchodzimy 60. urodziny najsławniejszego agenta i z tej okazji bardzo 
dużo się dzieje.

Urodziny 007 
w Abbey Road Studios

Urodziny 007 w Abbey Road Studios  |  Dominik ŁadaPodróże

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Dzwoni telefon. Odbieram. „Panie Domi-
niku, mamy poufną sprawę, czy może Pan 
za tydzień być w Londynie?”. „Ale o co 
chodzi?”. „Nie możemy w tym momen-
cie o tym rozmawiać, szczegóły podamy 
wkrótce, grunt, żeby był Pan w Londynie 
10 listopada przed godziną 18...”. Dziwię 
się, jak to? „Musimy teraz wiedzieć, czy 
możemy na Pana liczyć”. „OK, zaryzykuję”. 
„Skontaktujemy się z Panem niebawem. 
Do widzenia”.

Panika. Szybkie poszukiwanie lotu. Gdzie 
będzie najszybciej? Heathrow jest najbli-
żej centrum i najlepiej skomunikowane 
(nie było lotów na City). Mam bilet. Ale 
o co chodzi?

Mijają trzy dni. Telefon. „Jest Pan gotowy? 
Możemy na Pana liczyć w Londynie?”. „Tak, 
będę”. „Proszę być na godzinę 18 w Abbey 
Road Studios, szczegóły dostanie Pan 
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mailem”. Szybko otwieram program pocztowy i… zbieram szczękę z pod-
łogi. Okazuje się, że James Bond ma urodziny. Sześćdziesiąte.

I właśnie z tego powodu, na zaproszenie Bowers & Wilkins, wziąłem udział 
w specjalnym wydarzeniu zorganizowanym w londyńskim Abbey Road 
Studios z okazji 60-lecia ikonicznej muzyki stworzonej na potrzeby filmów 
o Jamesie Bondzie.

Okazuje się, że faktycznie trzeba być agentem specjalnym, aby w ostat-
nim czasie dotrzeć do centrum Londynu. Ląduję na lotnisku i… jest strajk 
komunikacji miejskiej. Nie działa metro, pociągi, niektóre linie autobu-
sowe. Taksówki i Ubery stoją w korkach i złapanie ich, w zaistniałej sytuacji, 
to misja specjalna. Jest jeden, słownie jeden, kursujący pociąg, którego 
obsługa najwyraźniej jest z innych związków zawodowych. Jestem na 
Paddington. Korki dookoła. Na szczęście jest ładna pogoda, ładniejsza, 
o dziwo, niż u nas i można piechotą wszędzie dotrzeć. Godzina spaceru do 
hotelu i potem godzina do Abbey Road Studios.
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Abbey Road Studios to ikona popkultury. Nagrywali tu najwięksi. Fortepian 
Paula McCartneya stoi w największym pomieszczeniu, a on sam mieszka 
niedaleko, „żeby mieć blisko na nagrania”. To tutaj była tworzona muzyka 
do filmów o agencie 007. Nieprzypadkowo Bowers & Wilkins wspólnie 
z Abbey Road Studios zdecydowali się właśnie tutaj urządzić urodziny 
Jamesa Bonda.

Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie odbyło się w Studio One, czyli naj-
większym z pomieszczeń położonych przy Abbey Road 3 w Londynie, 
zaraz obok najsłynniejszego na świecie przejścia dla pieszych. Obej-
mowało m.in. wykonanie na żywo utworów, które stały się motywami 
przewodnimi filmów o Jamesie Bondzie, przez światowej klasy muzyków 
z Royal Philharmonic Orchestra. Jednym ze współprowadzących to wyjąt-
kowe spotkanie był David Arnold – kompozytor muzyki do pięciu filmów 
o Jamesie Bondzie.

Spotkanie rozpoczęło się od wyświetlenia kilkuminutowego filmu z najbar-
dziej charakterystycznymi scenami z filmów. Ostatnia scena była bardzo 
wymowna, ze „Skyfall” – M mówi do 007: „Myślałam, że nie żyjesz”. Bond 
odpowiada „Nigdzie się nie wybierałem”. Wprost trudno opisać, jaka owa-
cja nastąpiła po tych słowach na sali.
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Goście, którzy licznie zjawili się w prze-
strzeniach potężnego Studio One, mogli 
zanurzyć się w dźwiękach z filmów 
o legendarnym agencie 007, mając przed 
sobą imponującą orkiestrę. Całości dopeł-
niało odtwarzanie słynnych „motywów 
bondowskich” na flagowych głośnikach 
Bowers & Wilkins 801 D4, które są stałym 
wyposażeniem Abbey Road Studios. To 
właśnie z ich wykorzystaniem pracują 
na co dzień inżynierowie dźwięku w tym 
londyńskim studiu nagraniowym, czego 
szczerze im bardzo zazdroszczę.

Nie bez przyczyny mówię o „zanurzeniu 
w dźwiękach”, bo miałem okazję dosłow-
nie usiąść W ŚRODKU orkiestry, pomię-
dzy muzykami z Royal Philharmonic 
Orchestra i usłyszeć, przeżyć całym sobą, 
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jeden z moich ulubionych utworów w historii filmów – „Skyfall”. Ależ 
to było doznanie, żaden Dolby Atmos czy Spatial Audio tego nie odda. 
Totalny szok.

Partnerstwo firmy Bowers & Wilkins z filmową franczyzą James Bond jest 
nierozerwalnie związane z 40-letnią współpracą z Abbey Road Studios. 
Można powiedzieć, że całe studio stoi na kolumnach głośnikowych z serii 
800 Diamond. Są one od lat wykorzystywane do masteringu m.in. wielu 
popularnych filmowych ścieżek dźwiękowych, w tym oczywiście utworów 
do filmów o przygodach Jamesa Bonda – np. „Skyfall” i „Spectre”.

Ostatnio, w ramach obchodów 60-lecia franczyzy filmowej James Bond, 
inżynierowie Abbey Road Studios ponownie wykorzystali głośniki Bowers 
& Wilkins. Tym razem, by pomóc w stworzeniu albumu „Bond 25”, zawie-
rającego wszystkie 25 motywów przewodnich z filmów o Bondzie, ale 
w zupełnie nowych, orkiestrowych aranżacjach. Wykonawcą wszystkich 
utworów na wspomnianym albumie jest genialna Royal Philharmonic 
Orchestra, a nagrań dokonano właśnie w Studio One londyńskiego Abbey 
Road Studios. Wydanie jest przepiękne, dwupłytowe. Będzie niewątpliwie 
rarytasem kolekcjonerskim i obowiązkową pozycją na półce z płytami 
u każdego fana Jamesa Bonda oraz muzyki filmowej.

PODRÓŻE 138



Muszę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która miała swoją premierę 
podczas tego wydarzenia. Aby uczcić partnerstwo z franczyzą filmową 
James Bond oraz 60. rocznicę premiery filmu „Doktor No”, Bowers & 
Wilkins stworzył unikalną wersję swoich słuchawek bezprzewodowych 
Px8. Model Px8 007 Edition, bo o nim mowa, cechuje charakterystyczne 
wykończenie w odcieniu Midnight Blue, inspirowanym kolorem marynarki 
noszonej przez Bonda podczas jego debiutu na wielkim ekranie – zresztą 
można było zobaczyć podczas bankietu oryginalne kreacje z tego filmu. 
O słuchawkach napiszemy więcej w kolejnym wydaniu iMagazine.

Wrażenie było wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Jeszcze nigdy czegoś 
takiego nie doświadczyłem. Być na urodzinach najsławniejszego agenta 
i mieć możliwość porozmawiania z Davidem Arnoldem czy posłuchania na 
żywo Royal Philharmonic Orchestra, to jest coś, co trudno opisać słowami, 
to trzeba przeżyć…
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To, co się wydarzyło po przejęciu Twittera przez najbogatszego 
człowieka na świecie, przechodzi do historii jako jedna z serii 
najdziwniejszych decyzji w biznesie. Wszystko to stało się 
w listopadzie tego roku, więc na gorąco spisuję wnioski, które, 
mam nadzieję, przydadzą się i Tobie. Robię to z trzech powodów.

Jak nie zarządzać zespołem: 5 kroków 
na przykładzie Elona Muska i Twittera

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

Jak nie zarządzać zespołem: 5 kroków na przykładzie Elona Muska i Twittera  |  Michał ŚliwińskiProductivity
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Po pierwsze, bardzo lubię Twittera – jestem użytkownikiem prawie od 
początku jego istnienia i nie chcę, aby upadł (choć niestety chyba właśnie 
to go czeka). Po drugie, dotychczas w pewien sposób podziwiałem Elona 
Muska za jego osiągnięcia z PayPalem, Teslą czy SpaceX. Po trzecie, jestem 
przedsiębiorcą, który prowadzi małą firmę Nozbe i bardzo mnie ciekawi, 
jak funkcjonują inni przedsiębiorcy. Poczynania Elona z Twitterem uważam 
za powalający antyprzykład. Zaczynajmy.

Twitter nie jest idealną społecznościówką, ale 
jest sukcesem!
Pomimo iż Twitter ma znacznie mniej aktywnych użytkowników niż Face-
book, Instagram, TikTok, Pinterest lub LinkedIn, zyskał status wpływo-
wego na świecie. Korzystają z niego nie tylko osoby takie jak ja, ale także 

mniej lub bardziej znane marki, politycy, sportowcy, 
gwiazdy show-biznesu, autorzy, dziennikarze… 
Powoduje to, że cokolwiek pojawi się na Twitterze, 
traktowane jest praktycznie jak informacja prasowa. 
W znanych pismach powstają całe artykuły na pod-
stawie tweetów konkretnych osób.

Do tego Twitter ciągle wspiera nie tylko swoją ofi-
cjalną appkę, ale też inne aplikacje. Ja na przykład 
przeglądam Twittera za pomocą Tweetbota. Pomi-
jam dziwne algorytmy, dzięki czemu to ja decyduję, 
kogo obserwuję i czyje Tweety chcę widzieć. Nie 
podtyka mi się przed oczy treści ludzi, których nie 
znam. To poczucie kontroli nad moim feedem jest 
genialne i wyjątkowe wśród tego typu serwisów.

Twitter i Elon Musk – duże ego i duża platforma 
– co może się nie udać?
Twitter ma jednak wady. Daje niesamowity zasięg narcyzom. To między 
innymi dzięki Twitterowi Donald Trump wygrał wybory prezydenckie 
w 2016 roku. Ze znanego bogacza stał się głównym krzykaczem partii repu-
blikańskiej i uzbierał sobie dziesiątki miliony obserwujących. Tak samo 
Elon Musk. Gdy tylko ktoś nie zgadzał się z opinią lub wydarzeniem zwią-
zanym z Teslą czy SpaceX, momentalnie był bombardowany przez Elona 

Pomimo iż Twitter ma 

znacznie mniej aktywnych 

użytkowników niż Face-

book, Instagram, TikTok, 

Pinterest lub LinkedIn, 

zyskał status wpływowego 

na świecie.
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i jego fanów. Do tego Elon nauczył się być człowiekiem-memem Twit-
tera – w tej chwili jego konto obserwuje ponad 100 milionów osób. Takie 
zasięgi dla narcyza to woda na młyn.

Dlatego najbogatszy człowiek na świecie obudził się któregoś dnia i wymy-
ślił, że oprócz bycia najbardziej znaną osobą na Twitterze, może po pro-
stu sobie go kupić. Zaczęło się od żartu, ale niestety po kilku miesiącach 
heheszkowania zakup Twittera stał się faktem.

Biorąc pod uwagę karierę Elona Muska, można było założyć, że, gdy przej-
mie Twittera, będzie wesoło, ale jednak poprowadzi go do sukcesu, jak 
każdą swoją firmę. Wprawdzie niektóre jego opinie o „wolności słowa” czy 
zażyła znajomość z ludźmi szerzącymi hejt i teorie spiskowe wróżyły nie-
ciekawe decyzje, ale nie to, co się wydarzyło i ciągle dzieje…

No i teraz przechodzimy do sedna sprawy, czyli:

Elon Musk przejął Twittera, czyli jak rozwalić 
markę, firmę i zespół w pięciu krokach, komplet-
nie się przy tym kompromitując

Krok 1 – podważyć zaufanie do produktu! Na szybko!
Jak już wspomniałem, sukces Twittera opiera się na tym, że wszyscy tam są. 
I na tym, że wiemy, kto jest kim: jeśli komentuje Elon Musk, to faktycznie 
jest to on, a nie nastolatek z Ohio. Znane osoby były wyraźnie odznaczone 
niebieskim znaczkiem. Elon jednak wymyślił, że przecież można na tym 
zarobić kasę i zamiast wysilać się, aby weryfikować znane osoby, można 
każdemu pozwolić na kupno takiej plakietki za jedyne 8 dolarów miesięcz-
nie. Co może pójść nie tak?

Znane osoby były wyraźnie odznaczone niebieskim znaczkiem. 
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Nie trzeba być geniuszem, aby przewidzieć skutki. Od razu powstało mnó-
stwo profili podszywających się pod znane marki i osoby. Nagle przestało 
być jasne, która postać jest prawdziwa. Niektóre treści wywołały spadki 
akcji, pozwy i chaos. Nie dość, że zysk z tych 8 dolarów był niewielki, to 
nagle firmy wydające największe pieniądze na reklamę na Twitterze wyco-
fały się, nie mogąc dalej ufać platformie.

Już po zaledwie kilku dniach od wprowadzenia tego pomysłu Elon musiał 
go zablokować.

Najśmieszniejsze jest to, że biznesman decyzji produktowych nie konsul-
tował z doświadczonymi pracownikami Twittera, tylko ze swoimi obser-
wującymi. Jego głównym narzędziem są ankiety, a drugim – pytania do 
celebrytów. Czy Twitter Blue powinien kosztować 20, czy 8 dolarów? Czy 
powinno się odblokować te konta, czy tamte? Czy powinno pozwalać się 
na takie, czy inne tweety? Czy legalne powinno być to, czy tamto?

Takie podejście do rozwoju produktu bardziej przypomina nastolatka 
szukającego akceptacji wśród kolegów, niż przedsiębiorcę budującego glo-
balną sieć społecznościową.

Krok 2 – podważyć zaufanie do zespołu, zwalniając 
połowę załogi bez głębszej analizy
Jeszcze przed przejęciem Twittera Elon uważał, że ta firma ma za wielu 
pracowników. Gdy tylko ją przejął, zwolnił połowę osób. Bo mógł.

Wielu stanęło w jego obronie, mówiąc, że Steve Jobs też zwolnił połowę 
załogi, wracając do Apple pod koniec lat 90. Zgadza się, ale po pierwsze, 
Apple był na skraju bankructwa, a po drugie, Steve najpierw poświęcił czas 
na to, by poznać firmę i dopiero wtedy zdecydował, kogo zwolnić. Jest cała 
historia o tym, jak Jobs był pewien, że skoro Macintoshe są tak brzydkie, 
trzeba zwolnić cały dział designu, po czym poznał Jonny'ego Ive'a i zoba-
czył, że ten zespół to geniusze, którzy po prostu nie mogą się przebić ze 
swoimi pomysłami.

Elon Musk musi mieć nadludzkie wręcz umiejętności, jeśli w ciągu tygodnia: 
przeanalizował, jak działa Twitter, zrozumiał, który zespół, za co odpowiada 
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i jakie ma znaczenie dla platformy, aby móc podjąć trafne decyzje odno-
śnie do zwolnień. Geniusz!

Efektem tej „dogłębnej analizy Elona” były zwolnienia całych zespołów i wielu 
utalentowanych inżynierów… tylko po to, by prosić ich o powrót po tygodniu, 
gdy okazało się, że część firmy bez nich po prostu nie będzie działać.

Krok 3 – zademonstrować siłę i sprawczość dzięki… 
przemocy
W tej całej historii o zwolnieniach nie można zapomnieć, w jaki sposób 
były przeprowadzone! Bo to sztuka sama w sobie i Elon okazał się liderem 
światowego formatu i prawdziwym wirtuozem!

Najpierw, dzień przed przejęciem Twittera, przyszedł do biura, niosąc umy-
walkę, aby pośmiać się z podwójnego znaczenia angielskiej frazy „let it sink 
in”. Tym samym od razu upokorzył swoich przyszłych podwładnych.

Następnego dnia kazał spektakularnie wyprowadzić wszystkich byłych sze-
fów Twittera w obstawie ochrony, jak gangsterów. Na pewno pracownicy 
czuli się bardzo dobrze, widząc swoich szefów traktowanych w ten sposób.

Później z całego procesu zwolnień zrobił nie tyle szopkę, ile rosyjską 
ruletkę. Informacja, jaką otrzymali pracownicy, była niesamowita: „Od jutra 
połowa zespołu straci pracę. Chcesz wiedzieć kto? Sprawdź rano maila. 
Jeśli nie dostaniesz wiadomości, to znaczy, że ciągle masz pracę. W prze-
ciwnym razie już wiesz, że właśnie potem ci maila odetniemy i stracisz 
dostęp do danych”.

Efektem tej „dogłębnej analizy Elona” były zwolnienia całych 
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Elon bardzo szybko zablokował możliwość pracy zdalnej w Twitterze. Jeśli 
ktoś chce pracować z domu i nie przyjeżdżać do biura, nie ma dla niego miej-
sca. I to w firmie, która po pandemii zatrudniła wiele osób zdalnie i szczyciła 
się tym, że właśnie oni będą promować ten styl pracy. Pozamiatane.

Nie obeszło się też bez porządnej dawki dyskryminacji tych, którzy są 
najsłabsi. Na takich przecież najłatwiej się wyżyć i nie wymaga to za wiele 
wysiłku!

Elon nie zwracał uwagi na to, czy ktoś jest obywatelem USA, czy jest na 
wizie H1B, która pozwala na pobyt pod warunkiem zatrudnienia. Imigranci, 
którzy stracili pracę na skutek cięć Muska, będą musieli szybko wyjechać 
z kraju, a ci, którym się udało zostać, będą żyli w ciągłym strachu. A ludzi, 
którzy się boją, łatwo się przecież kontroluje… Pardon: zarządza nimi.

I nie ma sprzeciwu. Siła to przemoc. Gdy tylko Elon napisał na Twitterze 
bzdurę na temat tego, jak działa Twitter i jeden z jego inżynierów się temu 
sprzeciwił, od razu stracił pracę. Elon kazał swoim zaufanym ludziom 
sprawdzać wewnątrzfirmowe kanały czatu i odszukać wszystkich tych, któ-
rzy go krytykowali i natychmiast ich zwolnić. Nie ma miejsca na krytykę 
pana i władcy.

Krok 4 – Twitter 2.0, czyli po demonstracji siły 
– czas na cyrograf i mikrozarządzanie!
Jakby tych zwolnień i chaosu było mało, Elon, pokazawszy „muskuły”, 
wymyślił, że ci, którzy zostali, muszą mu być wierni na śmierć i życie.

Wysłał maila do pozostałych pracowników, w którym poinformował, że 
teraz Twitter wchodzi w fazę 2.0 i będzie dużo pracy. Nie tylko dlatego, że 
po takich zwolnieniach nie ma komu pracować, ale przede wszystkim dla-
tego, że zostać mają tylko najlepsi i najwierniejsi, więc kto by nie chciał być 
tym wybranym? Zatem wybrani mają jeden dzień na podpisanie lojalki, 
że będą pracować dzień i noc, że będą pracować „hardcore” (cokolwiek to 
miałoby znaczyć), a jak tylko powinie im się noga, wylecą.

Jak można się domyślić, niewielu podpisało ten cyrograf.
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A ci, którzy podpisali, albo musieli podpisać, bojąc się o swój status wizowy 
lub sytuację finansową, dowiedzieli się po tygodniu, że co piątek mają 
wysyłać maile do Elona z podsumowaniem tego, co zrobili i screenshotami 
swojej pracy i kodu do oceny. Musk to przecież prawdziwy geniusz i jest 
w stanie ocenić pracę setek ludzi w kilka minut w piątkowe popołudnie.

Krok 5 – nieprzewidywalność level master – jak, zmienia-
jąc zdanie co kilka minut, dobić Twittera
Kiedy już cały świat dowiedział się, że prawie nikt nie pracuje w firmie 
Twitter i platforma działa właściwie na słowo honoru, czas podnieść 
poziom chaosu jeszcze bardziej!

Najpierw Elon mówi, że Twitter to platforma „wolności słowa”, po czym 
blokuje kogokolwiek, kto mu się przeciwstawi lub go skrytykuje. Bo może. 
Wystarczy tweetnąć: „f*ck @elonmusk” i konto zablokowane.

Najpierw Elon mówi, że nie przywróci kont kontrowersyjnych osób, dopóki 
nie uformuje „rady programowej” na Twitterze. Po czym chyba stwierdził, 
że taka rada jest niepotrzebna i zaczął samemu przywracać osoby sze-
rzące hejt na platformie.

Najpierw Elon mówi, że Twitter to jego obecny priorytet, po czym miesiąc 
po tym, jak przyszedł i namieszał, znudziło mu się i już szuka kogoś, kto 
pozamiata ten bajzel pod jego dyktando. Takie podejście nazywane jest 
w biznesie zarządzaniem w stylu mewy (ang. seagull management), czyli: 
„Przylatujesz, robisz dużo hałasu, pokrywasz wszystko odchodami i odlatu-
jesz”. Brzmi jak geniusz Elon.

Gdy tylko Elon napisał na Twitterze bzdurę na temat tego, jak działa 
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Elon Musk – publiczna kompromitacja numer jeden na świecie
Rozpisałem się, bo tak jak wielu osobom zależy mi na Twitterze, ale słabo 
widzę jego przyszłość, od kiedy prowadzi go Elon Musk.

Co więcej, moja opinia o Elonie jest już na poziomie -1. Nie mogę uwierzyć, 
że ktoś, kto zrewolucjonizował branżę samochodową, kosmiczną i nie 
tylko, okazuje się taką osobą. I tu nie chodzi tylko o jego charakter, nar-
cyzm, rozdmuchane ego czy dziwne opinie polityczne. Chodzi o podstawy 
zarządzania! Elon zachowuje się, jakby nigdy nie prowadził żadnego biz-
nesu i nie miał do czynienia z pracą zespołową.

Moja firma Nozbe to zaledwie 20 osób, więc nie mam co się z nim porów-
nywać pod względem skali operacji, ale nawet przy tak małym zespole 
wiem, jak ważne i trudne jest prowadzenie go, motywowanie, wspieranie 
i skuteczna współpraca między ludźmi.

Elon pokazał dokładnie to, czego NIE POWINNO SIĘ ROBIĆ. Książkowy 
ANTYPRZYKŁAD. Kompletna kompromitacja. I wielka szkoda.
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Akurat gdy mnie mija 12. rocznica związku, który zaczął się na Twitterze, 
przychodzi mi z Twitterem się pożegnać. Idę sobie gdzie indziej, wszystko 
na to wskazuje, porzucam serwis, który od niecałego miesiąca w posiadaniu 
jednego z najbogatszych ludzi na świecie przechodzi kryzys. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Technologiczna migracja    |  Ania Gabryś

Technologiczna migracja 

Ludzie migrowali od stuleci. Właściwie to migrowali od zawsze, nie żad-
nych „stuleci”. Esencją ewolucji gatunku ludzkiego była migracja: rozpro-
szenie się po kuli ziemskiej, wyjście z Afryki, mitycznej kolebki ludzkości, 
przemieszczenie się na kolejne kontynenty. Później, tzw. wędrówka 
ludów doprowadziła do końca starożytności. To oczywiście uproszcze-
nie, ale w jakiejś mierze właśnie tak było: barbarzyńcy z Azji przyszli do 
Europy i zamknęli epokę, zaczynając mroczne wieki średnie. Dlaczego 
owi „Azjaci” przyszli do Europy? Prawdopodobnie przyczyną była drama-
tyczna susza, która w powiązaniu z nierozwiniętymi metodami uprawy 
ziemi spowodowała niepamiętny głód. Uchodźcy – wbrew aktualnym 
konotacjom najczęściej negatywnym, lubię to słowo – zmierzali tam, 
gdzie wydawało im się, że panuje bardziej sprzyjający klimat. 

W czasie innej migracji, wielkiej, ale tylko relatyw-
nie, bo w zasadzie dość małej, liczne grono Polaków 
opuściło kraj i podążyło na Zachód – do Niemiec, 
Austrii, Szwecji, USA… Mam na myśli emigrację tzw. 
solidarnościową, z początku lat 80. XX wieku. Dla-
czego młodzi, wykształceni ludzie, tzw. inteligencja, 
porzucili ojczyznę i wybrali niepewny los emi-
granta? Właściwie to samo: poszli tam, gdzie wyda-
wało im się, że panuje bardziej sprzyjający klimat. 

Od początku listopada na Twitterze, który od lat 
był moim ulubionym medium społecznościowym, 
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natykałam się na komunikaty: w ciągu trzech dni likwiduję konto, kto 
chce mnie śledzić, proszę szukać mnie na… – i tu padały różne nazwy 
serwisów społecznościowych. Jeden poszedł na fejsa, inny na insta, ktoś 
zdecydował się publikować wyłącznie na TikToku, a jeszcze inni przenieśli 
się gremialnie na Mastodona. Moja społeczność przestała istnieć. 

Co to znaczy „moja społeczność” na Twitterze? Tyle się mówi o tej 
internetowej bańce, czyli zamknięciu w ramach podzielanych opinii, 
pławieniu się w tych samych wyborach politycznych, głaskaniu po 
główce przez koleżków i koleżaneczki, którzy na DM będą obrabiać tyłek 
i wystawianiu tej samej głowy na ciosy hejterów. Moja babcia, jak cho-
dziła na zakupy na plac w epoce dłuuugo przed internetem, znajdowała 
się w bańce społecznej tak samo działającej: miała to samo zdanie, co 
sąsiadki, które spotykała przy straganach, z którymi robiła buzi-buzi 
w powietrzu na pokaz po to, by po odejściu od stoiska jednej z sąsiadek 
obrobić jej cztery litery w mało subtelny sposób, a jeśli przypadkiem 
któraś z takich placowych psiapsiółek zrobiła coś, co wystawało ponad 
przeciętność grupy, to hejt ją spotykał nielichy. Oczywiście skala była 
inna i jednak ta bańka mojej babci była złożona z ludzi znających się. 
Dzisiejsze media społecznościowe pozwalają na komunikację między 
ludźmi nieznającymi się w tzw. realu. No ale czy te przyjaciółki mojej 
babci faktycznie były takie jej, hmm, bliskie? 

To nie jest dowód na to, że media społecznościowe dzisiaj są tym 
samym co kiedyś ryneczek, plac, agora, jakkolwiek by się miejsce 
wymiany myśli nazwało, ale jest w tym jakaś tam analogia. Akurat świat 
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mojej babci nie został tak drastycznie rozerwany, ale mojej prababci 
już tak. Pod wieloma względami. Musiała w którymś momencie 
porzucić miejscowość, w której spędziła większość dorosłego życia, 
bo zmieniły się granice państw i miejscowość znalazła się w granicach 
Ukrainy. Spakowała trójkę dzieci, męża i powróciła do Krakowa, który 
opuściła 20 lat wcześniej. Zostawiła w Ukrainie swój plac czy ryneczek, 
bo jakiś polityk zdecydował, że Polka, pochodząca z podkrakow-
skiego dworku, będzie miała trudności, by spokojnie mieszkać dalej 
w nowej republice ludowej. 

Podobnie wielu użytkowników Twittera poczuło się zagrożonych 
w swoim dobrym życiu wirtualnym, kolejnymi Tweetami Elona Muska 
i jeszcze bardziej jego konkretnymi działaniami, wraz ze skutkami 
tychże. Przesadzam? Nie no, serio, nie przesadzam, nawet jeśli życie 
w realu, a życie w wirtualu to dwie różne rzeczy. Życie w mediach spo-
łecznościowych wielu ludziom zabiera sporo czasu, inwestują w to 
wirtualne życie zresztą nie tylko czas, ale i inne zasoby, licząc na nie-
zrównany społecznościowy sukces. Albo na Twitterze po prostu przeży-
wają swoje życie, bo tam spotkani ludzie stali się im bliżsi, twitterowe 
kontakty – prawdziwsze niż te z reala, a i myśli zaczęły zamykać się 
w odpowiedniej liczbie znaków.

Elon Musk nadchodzi, czas uciekać, tylko… dokąd? Moja prababcia (no 
dobra, pradziadek też tam był w tej historii…) powróciła mniej wię-
cej tam, skąd pochodziła. Wielu użytkowników wyniosło się na fejsa. 
Sąsiadka prababci opuściła Ukrainę i trafiła do Wrocławia. Analogicz-
nie wielu uchodźców z Twittera wybrało Mastodona. Niektórzy zostali 
– dziadek wspominał, że nawet kiedyś odwiedzili dawnych sąsiadów 
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tam, na Ukrainie. Jeszcze inni udali się całkiem zagranicę, dalej niż Polska, 
na jakieś fora, serwery, cuda, o których mało kto wie, a przede wszystkim 
brak pewności, czy jest tam w ogóle życie. Niemal jak na Marsie, którego 
Elon Musk oby nie skolonizował. 

Zmierzam do tego, że wspólnoty ludzkie tworzyły się i rozpadały, odkąd 
istnieje gatunek ludzki. Nasz praprzodek wywędrował z kolebki ludz-
kości, z Afryki, zostawiając swojego najlepszego kumpla i tak rozbiła się 
pierwsza przyjaźń długodystansowa, bo homo sapiens jeszcze wtedy nie 
umiał pisać. Teraz Mastodon nie komunikuje się z fejsem czy TikTokiem. 

Jak utrzymać te więzi, które przez tyle lat pielęgno-
waliśmy na Twitterze? 

Ano chyba nie utrzymywać… Wydaje mi się, że 
istotą relacji ludzkich jest (między innymi) ich płyn-
ność. Niekiedy są bliskie, w innych chwilach się 
rozluźniają, ale jeśli ktoś ma się z kimś spotkać, to 
na pewno się spotka, nie zgubi się. Technologia nas 
w tym wspomaga, bo, o ile moi bliscy po wyjeździe 
z Ukrainy do kontaktów z pozostawionymi sąsia-
dami mieli tylko pocztę, o tyle my dzisiaj mamy 
telefony i zylion komunikatorów, do których podo-
dawaliśmy już dawno temu tych, na których nam 
zależy. A jeśli nie udało się dodać, to trudno. Ktoś 
odchodzi, ktoś przychodzi, taki ludzki los. 

Wygląda na to, że i ja opuszczę moją Twitterową wioskę, w której od 
2009 roku żyłam czasem bardziej intensywnie, czasem mniej. Pozna-
łam tam cudownych ludzi, przyjaciół na zawsze. Spotkałam innych, 
zdecydowanie nie z mojej bajki (unfollow, unfollow!). Dowiedziałam 
się niesamowitych rzeczy, traktowałam Twittera jako mój ryneczek, 
gdzie wszystkie potrzebne mi do funkcjonowania informacje pozyskam, 
zawsze świeże. Nawiązałam związek na Twitterze i żyję w nim od lat 12, 
jak koniec listopada obwieścił. No i sobie idę… najwyraźniej, jak tech-
nologiczna migrantka nowoczesnej epoki, na inne medium społeczno-
ściowe, popchnięta nowym technologicznym głodem. Ech, te problemy 
pierwszego świata.
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Wszechstronny, solidny, zaawansowany odtwarzacz strumieniowy 
– iFi NEO Stream to rozwiązania dla wymagających melomanów, 
chcących korzystać ze współczesnego dobrodziejstwa streamingu, 
dysków sieciowych itd. To rozwiązanie dla tych, którzy pragną osiągnąć 
doskonały dźwięk z jak największej liczby źródeł. 

Odtwarzanie muzyki w wersji Pro – iFi NEO stream  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Odtwarzanie muzyki w wersji Pro 
– iFi NEO stream

Audio

AUDIO 153



NEO Stream to drugie urządzenie, które dołącza do serii NEO – średniej 
klasy komponentów sieciowych do użytku domowego, mieszczącej się 
pomiędzy serią ZEN i serią Pro w ofercie iFi. NEO Stream wyraźnie różni się 
od innych streamerów muzycznych dostępnych na rynku przede wszyst-
kim ze względu na swój wygląd, ale też ze względu na swoje oprogramo-
wanie open source.

iFi opracowało własny silnik strumieniowania, zaprojektowany w celu 
zapewnienia elastyczności i wydajności. Jego charakter open source, zbu-
dowany na czterordzeniowym procesorze ARM Cortex i systemie opera-
cyjnym opartym na oprogramowaniu Linux, umożliwia ewolucję w czasie, 
zapewniając jednocześnie, że użytkownicy nie są zobligowani do korzy-
stania z określonej platformy. Wybierasz sposób, w jaki chcesz przesyłać 
strumieniowo, wybierasz ulubioną aplikację lub platformę streamingową 
i możesz mieć pewność, że muzyka będzie odtwarzana z najwyższą moż-
liwą jakością dźwięku, niezależnie od konfiguracji systemu. Silnik stru-
mieniowania iFi został zaprojektowany od podstaw wyłącznie w celu 
odtwarzania dźwięku wysokiej jakości. Sprzęt został zbudowany tak, aby 
zapewniać najlepszą możliwą jakość dźwięku, współpracując w harmonii 
z autorskim oprogramowaniem iFi.
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Jakie opcje oferuje iFi NeoStream? Oto co producent zaoferował na starcie, 
ale zapewnia, że w przyszłości możliwości ma być jeszcze więcej:
• Roon Ready
• Platforma Roon stała się wyznacznikiem standardów wysokiej jakości 

zarządzania muzyką cyfrową i przesyłania strumieniowego dzięki dosko-
nałemu interfejsowi, dużej elastyczności i wysokiej jakości dźwięku. NEO 
Stream posiada certyfikat Roon Ready, co oznacza, że jest gotowy do bez-
pośredniego podłączenia do środowiska audio Roon i bezproblemowej 
współpracy z oprogramowaniem Roon.

• DLNA/UPnP
• Do sterowania NEO Stream i uzyskiwania dostępu do treści audio z ser-

wisów internetowych i sieciowych urządzeń pamięci masowej z certy-
fikatem DLNA można użyć dowolnej aplikacji zgodnej z DLNA/UPnP, na 
przykład BubbleUPnP, mconnect, Audirvana itp.

• Zintegrowana obsługa Tidal Connect oraz Spotify Connect
• Użytkownicy tych niezwykle popularnych internetowych serwisów 

muzycznych mogą odtwarzać muzykę strumieniowo bezpośrednio z apli-
kacji Tidal i Spotify – prosto, bezproblemowo i skutecznie.

• Apple AirPlay
• Zintegrowany Airplay zapewnia łatwe odtwarzanie dźwięku z urządzeń 

Apple.
• Tryb NAA 
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• NEO Stream może działać jako NAA 
(Network Audio Adapter) w połączeniu 
z oprogramowaniem Sygnalist HQPlayer 
– docenianym przez wielu poważnych entu-
zjastów cyfrowej muzyki. Oznacza to, że 
można przekierować pakiety danych audio 
odebranych przez Wi-Fi lub kabel Ethernet 
bezpośrednio do podłączonego przetwor-
nika DAC bez stosowania przetwarzania.

• Streaming z pamięci lokalnej za pomocą 
aplikacji Stream-iFi

Aplikacja Stream-iFi to proste narzędzie, które 
pomaga w początkowej konfiguracji NEO 
Stream i inicjuje przesyłanie strumieniowe 
z lokalnych urządzeń pamięci masowej – na 
przykład dysku NAS.

A tak prezentują się wejścia i wyjścia w tym 
urządzeniu:
Wejścia:
• Dwuzakresowy odbiór Wi-Fi (2.4 GHz i 5 GHz) 

z obsługą 802.11a/b/g/n/ac
• Gigabit Ethernet (LAN) – 1× RJ45; 1× M12; 1x 

Optical LAN 
• 2× USB-A (obsługa USB 2.0 i SuperSpeed USB 3.0)
• 1× port USB-C do aktualizacji systemu 

(aktualizacje OTA – Over The Air – również 
dostępne)

Wyjścia:
• Analogowe – 1× stereo RCA; 1× 4.4 mm 

balanced
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• Ultra-res digital (PCM 768 kHz, DSD512) – 1× HDMI-I2S; 1× USB-A (USB 3.0)
• Hi-res S/PDIF digital (PCM 192 kHz) – 1× optyczne; 1× koaksjalne; 1× AES/EBU

Ciekawostką jest Optical LAN. To rozwiązanie, które należy uznać za chęć 
bezkompromisowego stawiania na najwyższą jakość wszelakich połączeń. 
W pudełku z urządzeniem znajdziemy specjalny przewód OpticalLan oraz 
OptiBox do połączenia z routerem. Czy to rzeczywiście ma znaczenie? Myślę, 
że są osoby w świecie audio, które docenią takie działania. Dla mnie przede 
wszystkim iFi NEO Stream stara się dostarczyć dla każdego coś miłego.

NEO Stream jest naprawdę małym, lecz potężnym urządzeniem. Z fan-
tastycznym designem, z atrakcyjnym, 2-calowym wyświetlaczem oraz 
bogactwem możliwości. Producent dostarcza tu mnogość przeróżnych 
technologii, które mają zapewnić najczystszą jakość brzmienia. I myślę, że 
osoby poszukujące takich rozwiązań, ceniące sobie otwartość systemów, 
chęć sięgania po różne źródła i posiadające zaawansowany system audio, 
który nie oferuje takiego dostępu do streamingu, z chęcią zdecydują się 
sięgnąć właśnie po to urządzenie. Po szczegóły warto wybrać się do ofi-
cjalnego polskiego dystrybutora firmy Horn oraz salonów sprzedaży. Jeśli 
kochacie muzykę i chcecie swój system dopełnić o wysokiej klasy streamer, 
to właśnie pojawiło się nowe, ciekawe rozwiązanie – iFi NEO Stream.
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Odtwarzacze all in one skutecznie zastępują wieloczęściowe zestawy 
audio. Rose RS520 to nie tylko wysokiej jakości komponenty, ale 
i bardzo szerokie możliwości multimedialne. Prawdę mówiąc, 
naprawdę trudno znaleźć coś, czego to urządzenie nie oferuje.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Rose RS520 + Bowers & Wilkins 705 S3 – wszystko w jednym  |  Paweł Hać

Rose RS520 + Bowers & Wilkins 705 S3 
– wszystko w jednym
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Rose RS520 wygląda surowo i nowocześnie. Obudowa będąca jednym 
odlewem aluminium robi świetne wrażenie, a przy okazji dobrze odprowa-
dza ciepło. Cały front wypełnia wielki, ponad 12-calowy wyświetlacz doty-
kowy, a jedyne fizyczne przyciski znajdują się na górze, z przodu. Z tyłu 
natomiast mamy pokaźny zestaw złącz. Wśród nich znajdziemy wyjścia 
głośnikowe, wejście liniowe, wejście i wyjście optyczne oraz koaksjalne, 
wejście HDMI eARC oraz wyjście HDMI, wejście i wyjście trigger, trzy porty 
USB-A, jeden USB-B, Ethernet i wejście podczerwieni. Wszystkie porty znaj-
dują się w sensownych odległościach od siebie, co przy takim zagęszczeniu 
nie jest bez znaczenia. RS520 waży ponad 8 kilogramów i bardzo stabilnie 
stoi na blacie czy w szafce dzięki gumowym nóżkom. Aby umożliwić stero-
wanie za pomocą pilota niezależnie od tego, gdzie znajduje się urządzenie, 
odbiornik podczerwieni znalazł się na długim, podpinanym z tyłu kablu. 
Sam pilot jest prosty, pozwala sterować nie tylko podstawowymi funkcjami 
urządzenia, ale też nawigować po menu dzięki strzałkom. Interfejs opraco-
wano zresztą tak, by był możliwie łatwy w obsłudze.

Rose RS520 korzysta z bazującego na Androidzie oprogramowania Rose 
OS. Jest ono przejrzyste i działa szybko, system Google daje też spore moż-
liwości multimedialne. Na głównym ekranie wyświetla się rząd siedmiu 
ikon, które przewijamy w pętli. Wśród dostępnych aplikacji mamy obszerne 
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ustawienia, radio analogowe i cyfrowe, zegar, sterowanie wejściami i wyj-
ściami (bardzo rozbudowane), odtwarzanie i zgrywanie do pamięci urzą-
dzenia płyt CD, odtwarzacz wideo i podcastów, ponadto są tu też aplikacje 
różnych serwisów streamingowych, takich jak Tidal czy Apple Music (mamy 
też wsparcie Spotify Connect i Roon). Ponadto mamy też aplikacje od pro-
ducenta, również dostarczające treści multimedialnych. Na górnej belce 
głównego menu znajdują się też skróty do podstawowych funkcji, takich 
jak Bluetooth, AirPlay, ustawień Wi-Fi czy sterowania wejściami i wyjściami. 
Wszystko jest bardzo dobrze uporządkowane, choć trzeba chwili, by się 
w tym połapać, bo wiele aplikacji jest do siebie bardzo podobnych. Dodat-
kowo na iOS i Androida dostępna jest aplikacja Rose Connect, która rów-
nież pozwala zarządzać multimediami z różnych serwisów streamingowych 
jednocześnie i odtwarzać je na RS520. Bardzo zdziwiło mnie to, gdy wybie-
rając nagranie z koncertu, wyświetliło się ono na ekranie urządzenia. Gdyby 
stało na blacie, to można byłoby całkiem komfortowo oglądać wideo 
bezpośrednio na urządzeniu. Dużo lepszą opcją jest jednak skorzystanie 
z wbudowanego wyjścia HDMI, pozwalającego na wypuszczenie obrazu 
w 4K i 60 Hz. Współpraca z TV jest zresztą bezbłędna, a oprócz wyjścia 
HDMI mamy też wejście, obsługujące eARC. Rose Connect działa nieza-
wodnie, ani razu nie miałem problemu z połączeniem się z którymkolwiek 
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z serwisów – nie mogę tego samego powie-
dzieć jednak o obsłudze bezpośrednio na 
RS520, tam sporadycznie zdarzał się komuni-
kat o błędzie połączenia z serwerem. Ogól-
nie jednak Rose OS wywiązuje się ze swoich 
zadań z nawiązką, jest na tyle prosty i przej-
rzysty, że na co dzień do obsługi odtwarzania 
audio z serwisów streamingowych nie trzeba 
sięgać po smartfona czy komputer.

Za przetwarzanie sygnału odpowiada DAC 
ESS Technology Sabre ES9038PRO, używany 
już przez Rose we wzmacniaczu RA180. Pro-
ducent chwali się bardzo niskim współczynni-
kiem zniekształceń harmonicznych (-122 dB), 
a także zakresem dynamiki na poziomie 140 
dB. Urządzenie obsługuje pliki PCM 32bit/768 
kHz z natywnym DSD512. Ponadto wspierany 
jest standard MQA, co oznacza, że wykorzy-
stamy w pełni oferowane w Tidal utwory 
w jakości Masters. Na wyjściu mamy wzmac-
niacz o mocy 2 × 250 W, pozwalający napędzić 
nawet duże kolumny. Wszystko to czyni RS520 
bardzo uniwersalnym, a jednocześnie niewy-
magającym specjalistycznej wiedzy sprzę-
tem – jeśli zależy nam na dobrym brzmieniu 
i szerokich możliwościach streamingowych, 
wystarczy dokupić głośniki, bez zastanawia-
nia się nad jakimikolwiek innymi elementami 
systemu. Oczywiście można dorzucić tu kilka 
elementów, jak choćby napęd CD RSA780, 
dzięki któremu można nie tylko odtwarzać 
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muzykę z płyt, ale też zgrywać ją do pamięci 
urządzenia. Proces jest bardzo prosty i szybki, 
oczywiście obsługiwany jest bezpośrednio 
z ekranu dotykowego RS520.

RS520 testowałem wraz z kolumnami Bowers 
& Wilkins 705 S3, stojącymi na podstawkach 
FS-700 S3. Są niewielkie, każdą z nich wyposa-
żono w 25-milimetrowy przetwornik wysoko-
tonowy, zamknięty w aluminiowej, oddzielonej 
od skrzyni rezonansowej obudowie, a także 
w 165-milimetrowy przetwornik nisko-śred-
niotonowy z tunelem Flowport (tudzież bass 
reflex). Producent sugeruje do nich wzmac-
niacz o mocy 130 W, więc RS520 miał aż 
nadmiar mocy, by je napędzić. Kolumny te 
zbudowano z wykorzystaniem rozwiązań z fla-
gowej serii 800 Diamond głośników Bowers 
& Wilkins, co objawia się przede wszystkim 
bardzo dużą czystością dźwięku i neutralno-
ścią brzmienia. To nie seria Formation, w któ-
rej czuć wyraźne ocieplenie dźwięku – tu 
wrażenia są zdecydowanie bardziej studyjne. 
Wybornie wypada budowanie sceny i roz-
mieszczenie na niej instrumentów, świetna też 
jest ich separacja i przestrzeń, brzmienie jest 
przez to bardzo realistyczne. Świetna jest też 
szczegółowość, poziom detali, i to zarówno 
na górze, jak i w środkowych pasmach zaska-
kuje, ale i obnaża słabej jakości nagrania. Na 
dole również dzieje się sporo, choć z uwagi 
na studyjny charakter brzmienia basu jest 
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stosunkowo mało, przynajmniej w porównaniu do tańszych i z założenia bar-
dziej popularnych głośników. Czy to źle? Absolutnie nie, dzięki korektorowi 
można go bowiem podbić do podobnego poziomu, jednak uważam, że nie 
ma takiej potrzeby. 705 S3 pozwalają delektować się muzyką nieco surową, 
ale jednocześnie oferującą najwięcej w przekazie.

Systemy audio z założenia są skomplikowane – dobór parametrów pod-
stawowych komponentów wymaga wiedzy, a nieraz też doświadczenia. 
Tymczasem Rose RS520 robi to wszystko za nas, bo nie dość, że łączy 
odtwarzacz sieciowy ze wzmacniaczem i DAC, oferując jednocześnie na 
wyjściu moc wystarczająco dużą, by poradzić sobie z wieloma dostępnymi 
na rynku kolumnami. Jednocześnie jest bardzo prosty w obsłudze dzięki 
dobrze zaprojektowanemu Rose OS. W parze z Bowers & Wilkins 705 S3 
dostarcza bardzo szczegółowe i czyste brzmienie, które zadowoli przede 
wszystkim osoby oczekujące dźwięku możliwie najbardziej zbliżonego do 
studyjnego oryginału.

Rose RS520   
+ Bowers & Wilkins 705 S3

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

 Plusy:
• bardzo przejrzysty interfejs
• mnogość obsługiwanych źródeł
• wysokiej jakości DAC

 Minusy:
• sporadyczne problemy z połącze-

niem z serwerem

Cena:  Cena: Rose RS520: 19 499 
PLN Rose RSA780: 1 899 PLN 
Bowers & Wilkins 705 S3: 6 999 PLN 
(1 szt.) Bowers & Wilkins FS-700 S3: 
2 149 PLN (1 szt.) 

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Inżynierowie w Rolls-Royce pracują nie tylko nad tym, jak pozbyć się 
dźwięku, ale również nad tym, żeby dostarczyć go do naszych uszu. 
Oczywiście usuwają dźwięki niechciane, jak szum opon, powietrza 
czy kół wpadających w dziury na ulicach, ale dodają to, co płynie 
z głośników, czy to z Apple Music, Spotify czy po prostu z radia.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Studio dźwięku Bespoke w Rolls-Royce'ach  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Studio dźwięku Bespoke 
w Rolls-Royce'ach
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O konstrukcji nowego Ghosta pisałem w listopadzie 2020 r., wspominając 
o wielu aspektach samochodu, o których się głośno nie mówi. Zawieszenie 
planarne z dodatkowymi amortyzatorami czy system „Flagbearer”, który 
za pomocą kamer „wygładza” drogę przed nami to jedno, ale firma opty-
malizuje dźwięk już na poziomie konstruowania aluminiowej karoserii. Na 
tym etapie też zaczyna się projektowanie systemu audio dla Rollsów, gdzie, 
przykładowo, nowy Ghost wykorzystuje pustą przestrzeń w progach jako 
pudło rezonansowe dla wooferów, a tweetery, nazywany przez firmę exci-
ter speakers, są schowane za podsufitką i zaprojektowane, aby tam odpo-
wiednio funkcjonować.

System audio w Rolls-Royce’ach składa się z wielu podzespołów, które 
są projektowane albo dostosowane dla potrzeb firmy i również osobno 
dla każdego modelu. Istnieją też sztywne założenia, które nie podlegają 
kompromisowi, jak np. rozmieszczenie głośników tak, aby nie powodować 
opóźnień w docieraniu audio do uszu słuchających.

Cały system składa się z 1300 W wzmacniacza, z którym sprzężonych na 
specjalnych kanałach jest szesnaście głośników i dwa excitery. Dwa woofery 
mają po 250 W każdy, siedem głośników średniotonowych wykorzystuje po 
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75 W i jest też siedem tweeterów po 25 W oraz wspomniane dwa excitery 
po 25 W, co pokrywa zakres częstotliwości od 25 Hz do 25 kHz.

Dalej już zaczynają się schody, jeśli chodzi o wyciąganie szczegółów tech-
nicznych instalacji. Udało mi się ustalić, że dostawców podzespołów jest 
dwóch lub trzech (zależy, kogo pytałem), ale nie wiem, czy ich komponenty 
mieszają się w ramach jednego modelu, czy nie, nazwy firm są niekoniecznie 
powszechnie znane, ale ceną jest scena Hi-Fi. Wyraźnie jednak podkreślono, 
że nie jest to Harman Kardon. Wiemy jedynie, że okablowanie jest dwukrot-
nie grubsze niż normalnie stosowane w samochodach oraz że głośnik śred-
niotonowy ma membranę wykonaną z mieszanki magnezu i ceramiki.

Sama procedura tuningu dźwięku jest też niesamowita, bo Rolls-Royce nie 
polega na dostawcach, tylko robi to wszystko wewnętrznie. Przykładowo, 
Phantoma zabrano na 5000-milową podróż, w której odwiedzano miejsca, 
gdzie klienci firmy mogą się udać. Lista utworów, które wykorzystywano 
do testowania odwzorowania dźwięku, sięga 150, ale są dwa szczególne, 
które wykorzystywano – „Sad But True” Metalliki oraz „Wish You Were 
Here” Pink Floyd. Lista była tak dostosowana, aby pokryć wszystko, całe 
spektrum muzyki, od elektronicznej, przez klubową nagrywaną w studio, 
do nagrań na żywo rock’n’rolla.
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Kolejny problemem jest dostosowanie 
audio do osób siedzących w samochodach 
marki. Zdecydowano się finalnie na dwa 
tryby. Pierwszy symuluje sytuację, gdzie 
osoba stoi przed sceną, a więc muzyka 
dociera z przodu i z góry do uszu. Drugi jest 
podobny do dużego klubu, gdzie dźwięk 
dociera do nas z każdej strony. Rolls-Royce 
bierze też pod uwagę konkretny wariant 
modelu i tak dla przykładu dźwięk w „krót-
kim” Ghost będzie dostosowany do wszyst-
kich, a w modelu Extended dźwięk będzie 
zoptymalizowany dla przestrzeni tylnej. 
Powodem tego jest to, że modele Extended 
w większości prowadzone są przez szoferów.

Udało mi się też dotrzeć do wywiadu 
z Ricky Wilde’em (muzyk, producent, son-
gwriter i młodszy brat Kim Wilde), w którym 
potwierdza on, że system Bespoke w Rolls-
-Royce’ach rzeczywiście pozwala dotrzeć 
do dźwięków, których normalnie się nie 
słyszy na słabszym sprzęcie. Zachwycał się 
też tym, jak brzmią jego utwory odtwarzane 
z iTunes (streaming, więc zakładam, że cho-
dziło mu o Apple Music) oraz przy okazji 
stwierdził, że Spotify nie dorównuje temu 
pierwszemu jakością.

Wygląda więc na to, że misja inżynierów audio 
Rolls-Royce’a, których celem było dostarcze-
nie jeżdżącego studia, a nie tylko systemu 
Hi-Fi, udała się.
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W czasie, gdy powstaje ten materiał, kontrowersyjny Mundial 2022 
w Katarze trwa w najlepsze. Nastroje raczej dobre, bo Polacy wciąż w grze, 
a dodatkowym powodem do dobrych humorów jest fakt, że mecze 
możemy oglądać z dodatkowym wsparciem dźwiękowym. Do naszej 
redakcji trafił bowiem kompaktowy soundbar Creative Stage 360. Sprzęt 
ciekawy, tyle że niekoniecznie do zastosowania wyłącznie pod telewizor.

Creative Stage 360 
– soundbar z Dolby AtmosDARIUSZ HAŁAS

@blob_tech

Creative Stage 360 – soundbar z Dolby Atmos  |  Dariusz Hałas
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Matowa czerń obudowy i kompaktowe gabaryty (wymiary samego 
soundbara to 565 × 88 × 75 mm; subwoofer ma wymiary 115 × 250 × 
422 mm) sprawiają, że sprzęt prezentuje się dobrze, zarówno jako dys-
kretny system umieszczony w salonie pod telewizorem, jak i np. na 
biurku gracza, przed monitorem.

Nowy soundbar Creative Stage 360 to już piąta generacja urządzeń z pro-
mowanej przez tego producenta linii Stage. Jednocześnie, co warte pod-
kreślenia, po raz pierwszy w tej serii Creative przygotowało soundbar 
w pełni zgodny z Dolby Atmos. Oczywiście na poziomie software’owym, 
bowiem sam zestaw jest fizycznym systemem audio typu 2.1, czyli mamy 
stereofoniczną belkę grającą, a oprócz tego otrzymujemy w zestawie sub-
woofer. Całość jest w stanie symulować system Dolby Atmos 5.1.2. Dla tych, 
którzy lubią dość mocne brzmienie, dobrą wiadomością będzie również 
to, że w tym przypadku mamy do czynienia z najmocniejszym zestawem 
tego typu od tego producenta. Całkowita moc wyjściowa tego zestawu 
to 120 W RMS, przy czym producent deklaruje moc szczytową do 240 W. 
To jednak tylko liczby, które nie oddają tego, jak naprawdę głośno potrafi 
wybrzmieć ten zestaw! Po próbach odsłuchu tego sprzętu zapewniam Was, 
że to moc aż nadto wystarczająca, nie tylko do małych pomieszczeń.

Podłączaj, co chcesz, niekoniecznie telewizor
Przyjęło się uznawać soundbary za głośniki ściśle powiązane z telewizorem 
w salonie. O ile w większości przypadków to istotnie, to w przypadku Cre-
ative Stage 360 widzę zastosowanie tego produktu również w pokoju gracza. 
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Zakres dostępnych interfejsów powinien zaspokoić potrzeby większości 
potencjalnych nabywców. W tylnej części urządzenia panel z gniazdami 
odsłania nam trzy złącza HDMI 2.0, w tym jedno z nich zgodne z HDMI ARC 
(z kanałem zwrotnym audio – użyteczne w przypadku połączenia z telewizo-
rem). Nie zabrakło również klasycznego interfejsu optycznego (odpowiedni 
kabelek otrzymujemy wraz z zestawem). Sprzęt bezproblemowo współ-
pracuje również z urządzeniami mobilnymi via interfejs Bluetooth 5.0, tym 
samym może służyć również jako system nagłaśniający nasze ulubione play-
listy np. ze Spotify.

Proste sterowanie
Pracą tego sprzętu można sterować na dwa sposoby. Pierwszy to skorzy-
stanie z widocznego w górnej części soundbara panelu kontrolnego wypo-
sażonego w cztery przyciski kontrolne: zasilania (pełniący również rolę 
szybkiego parowania via Bluetooth), dwa do regulacji głośności oraz przycisk 
wyboru źródła. Więcej funkcji znajdziemy na dostarczanym w zestawie pilo-
cie (uwaga, w zestawie nie ma do niego baterii, w te musicie zaopatrzyć się 
oddzielnie, zwykłe dwa małe „paluszki” typu AAA). Z poziomu pilota, oprócz 
wymienionych funkcji, możemy jeszcze sterować wyciszeniem poszczegól-
nych źródeł, przewijać odtwarzany dźwięk w przód i w tył (oczywiście zależ-
nie od typu źródła), czy kontrolować podświetlenie wyświetlacza. Ponadto 
pilot zapewnia jeszcze dwie istotne funkcje. Pierwszą z nich jest wybór trybu 
odtwarzania. Dostępne są cztery: Music, Movie, Night i Wide. Dwa pierw-
sze nie wymagają chyba wyjaśnienia, dodam tylko, że różnica pomiędzy 
nimi jest słyszalna, w trybie Movie dźwięk jest bardziej selektywny, w Music 
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– nieco łagodniejszy, pełniej oddający scenę. 
Night to tryb z redukcją basów, teoretycznie 
przydatny, gdy chcemy posłuchać czegoś nocą 
i nie budzić sąsiadów. Subwoofer istotnie wów-
czas epatuje nieco delikatniej niskim pasmem, 
ale jeżeli macie bardzo cienkie ściany, to wypada 
poinformować, że ten sprzęt nie potrafi grać 
bardzo cicho. Nawet na najniższych poziomach 
głośności dźwięk jest wyraźnie słyszalny. Ostatni 
tryb o nazwie Wide ma służyć poszerzeniu 
dźwiękowej sceny. Efekt? Słyszalny, ale jego 
wybór pozostawiam gustom słuchaczy.

Dolby Atmos działa przyzwoicie
Siłą rzeczy mamy tu do czynienia z dźwiękiem 
przestrzennym generowanym algorytmicznie, ale 
Creative to marka, która ma spore doświadcze-
nie na tym polu. W rezultacie efekt przestrzeni 
daje się usłyszeć i ubarwia on sesję z filmami 
ze streamingu (oczywiście pod warunkiem, że 
materiał źródłowy przygotowano pod kątem 
Dolby Atmos, ale z tym nie ma problemu, filmy 
z Dolby Atmos znajdziemy praktycznie w każdej 
dużej platformie streamingowej).

Jak to brzmi?
Dźwięk emitowany z tego atrakcyjnie wycenio-
nego soundbara spodoba się miłośnikom gło-
śnego, rozrywkowego brzmienia. Już domyślnie 
ustawiony poziom basów przy głośniejszym 
odtwarzaniu sprawia, że efekt jest nie tylko sły-
szalny, ale i – dosłownie – odczuwalny. Osoby, 
które lubią konkretne basowe uderzenia, 
powinny być usatysfakcjonowane. Podpowiem 
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tylko, że z poziomu pilota możliwa jest jeszcze dodatkowa regulacja tonów 
niskich z 10 stopniami swobody (bas na -5 do +5). Efekt przestrzeni przy słu-
chaniu materiałów masterowanych z uwzględnieniem techniki Dolby Atmos 
jest słyszalny. Nie jest to wyrafinowany audiofilski sprzęt z np. automatyczną 
kalibracją brzmienia względem akustyki pomieszczenia, ale i w tym zakresie 
producent zapewnił pewną regulację. Na pilocie znajdziemy przyciski Near 
oraz Far, które pozwalają regulować odsłuch w tzw. bliskim i dalekim polu. 
Mówiąc prościej, jeżeli planujesz ustawić to urządzenie na biurku (przy czym 
subwoofer musi obowiązkowo wylądować na podłodze, najlepiej mem-
braną do ściany) i korzystać z niego podczas grania na komputerze, wybierz 
pole bliskie (Near). W sporych rozmiarach salonie z telewizorem lepszym 
wyborem będzie pole dalsze (Far), przy czym w zestawie znajdziemy jeszcze 
dwie gumowe podkładki pod soundbar pozwalające minimalnie zmienić kąt 
nachylenia głośników. Zgodnie z instrukcją producent zaleca ich użycie wła-
śnie w sytuacji, gdy sprzęt ma pracować w większych pomieszczeniach.

Podsumowując? Creative Stage 360 jest jak fajny kumpel, sąsiad i jedno-
cześnie mistrz wagi piórkowej, może i wygląda grzecznie i niepozornie, ale 
potrafi przywalić. Do meczów na mundialu czy kampanii w Call of Duty kapi-
talny kompan, ale subtelności w filharmonii z nim raczej nie oczekujcie. :

Creative                       
Stage 360     

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

 Plusy:
• Mocny, selektywny dźwięk
• Bardzo łatwe parowanie z Bluetooth 

i prosta obsługa
• Spora liczba gniazd połączeniowych

 Minusy:
• Poziom głośności zbyt duży nawet 

przy minimalnych ustawieniach

Cena: 849 PLN
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Apple TV 4K 3. generacji nie tylko wprowadza kilka nowości 
względem swoich poprzedników, ale też zmienia design tego 
urządzenia. Jest mniejsze, nie ma otworów wentylacyjnych, 
dostało także kilka nowości.

Sprzęt

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple TV 4K 3. gen. – pierwsze wrażenia  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Apple TV 4K 3. gen. 
– pierwsze wrażenia
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Po pierwsze i najważniejsze, nowe Apple 
TV 4K, zaprezentowane w październiku 
2022 r., dostało nowe serce – Apple A15 
Bionic, znane z iPhone’a 13 Pro i 14. Po 
drugie, tvOS wkrótce otrzyma QMS, który 
umożliwi przełączanie się pomiędzy 
materiałami z różnymi liczbami klatek 
na sekundę bez chwilowego czarnego 
obrazu. Po trzecie, nowy model mocno 
potaniał w USD – poprzednia generacja 
kosztowała 199 USD za model 64 GB, 
a obecna kosztuje 149 USD za model 128 
GB. Jest też tańszy model 64 GB bez złą-
cza Ethernet, jeśli ktoś nie ma już okablo-
wania w domu.

Nowe jest też pudełko, które nie jest 
kwadratowe oraz pilot, który zamiast 
portu Lightning ma teraz USB-C. Jestem 
zaskoczony, że to złącze się pojawiło, 
pomimo że odpowiednie przepisy wyma-
gające go wchodzą w życie dopiero pod 
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koniec 2024 roku. To też sugeruje, że minie kilka lat, zanim zostanie zastą-
pione czymś nowszym, a A15 powinien zapewnić spory zapas mocy, wręcz 
ogromny w przypadku zadań, które wykonuje Apple TV. Podejrzewam, że 
sprawniej transkodowałby materiały np. z NAS-a niż sam NAS.

W przypadku osób, które korzystają z HomeKit, ważną nowością będzie 
Thread, który był co prawda w modelu Apple TV 4K 2. gen. i znajdziemy go 
również w HomePodach Mini, ale wiele osób nie przeskoczyło z 4K 1. gen. 
na 2. gen. To potencjalnie dla nich wartościowy powód do wymiany. Jedna 
rzecz, której Apple nie zmieniło, to materiał, z którego wykonano obudowę. 

Po wyjęciu z pudełka wydaje się dokładnie taki sam, jak poprzednik, 
ale nic bardziej mylnego. Na plecach zamieniono kolejność portów. Od 
lewej: zasilanie, Ethernet, HDMI. Wcześniej było, ponownie od lewej: zasi-
lanie, HDMI, Ethernet. 
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Dopiero po postawieniu Apple TV 4K 3. gen. na modelu 2. gen. widać róż-
nicę w rozmiarze. Widać też, że kolejne sekundy na powietrzu zwiększają 
ilość kurzu osadzającego się na obudowie. Nowy model jest też ciut niższy 
niż poprzednik, ale kurz łapie od samego patrzenia. Serio, nie trzymałem go 
za boczne ścianki. Spód dodatkowo wyjawia powód takiego stanu rzeczy 
– zniknęły otwory wentylacyjne. A15 pracuje z mniejszym TDP i być może jest 
dodatkowo underclockowany w Apple TV, więc widocznie nie są potrzebne. 
Mniejszy rozmiar też prawdopodobnie umożliwi schowanie go za telewizo-
rem, jeśli nie jest to jeden z tych modeli, który przylepia się do ściany.

W temacie pilota niewiele się zmieniło. Jedyną istotną nowością jest port 
USB-C, który znalazł się tutaj zamiast Lightning.

Pierwsze wrażenia
Muszę przyznać, w sumie bez większego zaskoczenia, że nie widzę absolutnie 
żadnej różnicy pomiędzy Apple TV 4K 2. gen. a tym najnowszym. Działa tak 
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samo szybko, animacje nie przyspieszyły 
i nic się dla mnie finalnie nie zmieniło. Poza 
pilotem, który teraz umożliwia ładowanie 
za pomocą USB-C, a nie Lightning. Nawet 
brak wentylatora niczego nie zmienił, bo 
starsza generacja zawsze była cicha, nie-
zależnie od jego obecności. Jedyna rzecz, 
która być może ulegnie zmianie, to to, 
że będzie go łatwiej podkleić z tyłu tele-
wizora, aby nie był widoczny. Trudno go 
zatem polecić właścicielom 2. gen. jeśli nie 
zależy im na dodatkowej przestrzeni (128 
GB pamięci flash). Użytkownicy jeszcze 
starszych modeli mogą natomiast poważ-
nie rozważyć upgrade…
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Korzystając z okazji, od kilku tygodni przerzuciłem się na nowego 
iPada. To najnowszy model – 10. generacja, czyli ten najtańszy. 
W zestawie mam również Apple Pencil oraz Magic Keyboard Folio.

iPad 10. generacji 
– Frankenstein od AppleMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

iPad 10. generacji – Frankenstein od Apple  |  Maciej Skrzypczak
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Do tej pory korzystałem z iPada Air 2 – modelu, który swoją premierę miał 
osiem lat temu. Cały czas był u mnie w użyciu. Choć nie wspiera już naj-
nowszego iPadOS (ostatnia dostępna wersja to iPadOS 15), to nadal dało się 
z niego korzystać. Byłem też posiadaczem pierwszej generacji zwykłego 
iPada, ale co zapewne zrozumiałe, już dawno z niego nie korzystam.

Dziesiąta generacja zwykłego iPada została zaprezentowana niedawno, bo 
w październiku. Premiera odbyła się bez wielkich fajerwerków – pojawił się 
po prostu wpis w Newsroomie i krótkie wideo promujące. Szybko jednak 
wokół tego modelu zrobił się wielki szum.

Wszystkich ucieszyło to, że iPad 10. generacji jako ostatni z modeli Apple 
przyjął nowy wygląd. Wreszcie mamy cieńsze i równe ramki wokół ekranu, 
Touch ID w przycisku bocznym, USB-C zamiast portu Lightning oraz, po raz 
pierwszy, przednią kamerę umieszczoną na dłuższym boku!

Tablet dostępny jest w czterech żywych kolorach – różowym, niebieskim, 
żółtym i srebrnym. Traf chciał, że dostał mi się ten pierwszy wariant (nie 
miałem na to wpływu). Choć nie jest to taki różowy róż, a bardziej róż pod-
chodzący w czerwień – całkiem przyjemny odcień.
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Gdzie tu wspomniane kontrowersje?

Zacznijmy od bryły. Jak wspomniałem, jest w końcu z nowej linii. Teraz każdy 
najnowszy iPad (zwykły, mini, Air oraz Pro) mają podobny wygląd. W zasadzie 
najnowszemu produktowi najbliżej jest rozmiarem do obecnych modeli Air 
i mniejszego Pro. Są niemal identyczne. Tylko to „niemal” robi trochę różnicy. 
Na przykład, wiele etui pasuje zarówno na model Air, jak i Pro. I właśnie kilka 
takich akcesoriów podesłał mi Dominik. Jednak przy próbie założenia pierw-
szego z nich o plastikowej obudowie okazało się, że iPad 10. generacji różni 
się rozmiarowo od wspomnianych dwóch modeli. Różni się niemal dokładnie 
o 1 mm w każdej płaszczyźnie. Oznacza to, że nie będzie pasował do nomen 
omen spasowanych etui z twardego tworzywa. Udało mi się go wcisnąć 
w gumowy pokrowiec, choć trzeba było co nieco go ponaciągać. Jeśli posia-
daliście więc w swojej kolekcji takie akcesoria ochronne, to musicie się liczyć 
z tym, że i tak zajdzie potrzeba dokupienia nowych.

Pisałem także o zmianie portu ładowania na USB-C. Świetnie! Najwyższy 
czas. Bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej sprzętów od Apple mogę 
naładować tym samym kablem, co urządzenia innych firm. Ale… No wła-
śnie, jest jedno „ale”. iPad 10. generacji wspiera Apple Pencil 1. generacji. 
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Tak, dobrze czytacie – chodzi o pierwszy 
stylus od Apple, który swoją premierę miał 
w 2015 roku. Oczywiście akcesorium to jest 
nadal świetne. Nie oferuje co prawda takiej 
precyzji jak jego druga generacja, ale z dru-
giej strony musimy pamiętać, że z założenia 
zwykły iPad nie ma służyć do profesjonal-
nych zastosowań. Poza tym, skoro 10. gene-
racja tabletu od Apple ma być tą najtańszą, 
to i wspierany stylus też został wybrany ten 
tańszy (o 150 zł, ale jednak). Rodzi się jednak 
pewien problem. Dlatego w jednym akapicie 
piszę o USB-C oraz Apple Pencil. Ten drugi 
ma złącze Lightning. A nie wspiera ładowa-
nia indukcyjnego – jak jego nowsza wersja. 
Dlatego, jeśli będziecie kupować Apple Pen-
cil 1. generacji teraz, to Apple doda do tego 
zakupu specjalną przejściówkę z gniazda 
USB-C na gniazdo Lightning, aby z pomocą 
kabla USB-C–USB-C sparować lub nałado-
wać urządzenie. Żeby było śmieszniej, wspo-
mniana przejściówka (którą można również 
zakupić osobno za ponad 50 zł) działa 
wyłącznie z Apple Pencil 1. generacji. Nie 
podłączymy z jej pomocą jakiegoś starego 
akcesorium ze złączem Lightning…

W opisywanym iPadzie zastosowano czip 
A14 Bionic, czyli układ stosowany w iPhone-
’ach 12. Oczywiście w przypadku najtańszego 
iPada w ofercie Apple nie spodziewalibyśmy 
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się układu M1, ale zastanawia mnie, czemu 
nie użyto czipu A15 – tego, który napędza 
choćby ostatniego iPada mini. Czy aż tak 
bardzo podniosłoby to jego cenę?

Z drugiej strony wszystko to, co do tej 
pory opisałem, sprawia, że ten iPad działa 
naprawdę żwawo i bez znacznych spowol-
nień. Należy pamiętać, że nie jest przezna-
czony do profesjonalnych zastosowań, ale 
do zwykłych zadań. I z tym daje sobie radę 
bardzo dobrze. Szczególnie jeśli tak jak ja 
przesiadacie się z dużo starszego modelu. 
Od razu czuć powiew świeżości. A sądząc 
po tym, że mój leciwy iPad Air 2 nadal da 
się używać do dziś, jestem pewny, że iPad 
10. generacji wystarczy na kolejne długie 
lata używania!

Przy okazji premiery tego tabletu Apple 
wydało też Magic Keyboard Folio, czyli 
etui połączone z klawiaturą. Inne, wyższe 
modele iPadów również mają podobne 
akcesoria, ale to najnowsze wyróżnia się 
pod dwoma względami. Po pierwsze, jest to 
pierwsze etui z klawiaturą, które ma dodat-
kowy rząd klawiszy funkcyjnych. Po drugie, 
działa wyłącznie z tym iPadem. Jest to dość 
dziwne, bo przecież nie łączy się w jakiś inny 
sposób tylko złączem Smart Connector. A, 
jak już napisałem, iPad 10. generacji wymia-
rem jest bardzo zbliżony do dwóch innych. 
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Poza tym Apple nieco dziwnie kombinuje z nazwami tego akcesorium. 
Magic Keyboard Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard – wszyst-
kie trzy nazwy określają etui chroniące plecy wraz z klawiaturą, ale są 
przeznaczone do różnych iPadów. Może to wprowadzić pewne niejasno-
ści dla potencjalnych klientów.

Niemniej jednak z Magic Keyboard Folio korzysta się bardzo wygodnie. 
Skok klawiszy jest podobny do klawiatur z MacBooków, co według mnie 
jest in plus. Wbudowany gładzik jest bardzo precyzyjny. Można się poczuć, 
jakbyśmy obcowali z małym laptopem. Magic Keyboard Folio jest też dość 
ciężkie, bo waży 589 g w porównaniu do iPada, który waży… 476 g. Szkoda 
też, że nie ma w nim nigdzie przewidzianego miejsca na Apple Pencil. 
Trzeba go wtedy nosić gdzie indziej, co może prowadzić do zgubienia go.

Podsumujmy. iPad 10. generacji to świetny tablet od Apple dla kogoś, kto 
chce zapłacić za nowy, pełnowymiarowy model jak najmniej. Różnica mię-
dzy podobną konfiguracją tego iPada i ostatniego iPada Air to 900 złotych, 
a jeśli doliczymy akcesoria, czyli Apple Pencil i etui z klawiaturą – różnica 
wzrośnie do 1500 złotych, a to już sporo.
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Z drugiej strony, gdyby się przypatrzeć, ten iPad (z całym towarzyszącym 
zestawem) jest nieco dziwny. Niczym Frankenstein jest niejako poskła-
dany z wielu kawałków. Zawiera w sobie stare elementy, jak procesor czy 
obsługa Apple Pencil 1. generacji oraz świetne nowe – jak choćby przed-
nia kamera na dłuższym boku czy nowe Magic Keyboard Folio z klawi-
szami funkcyjnymi.

Jeśli ktoś z Was planuje przesiąść się ze starego iPada lub rozmyśla nad 
swoim pierwszym – warto zainteresować się tym modelem.

SPRZĘT 184



Sposobów na oszczędności w produkcji urządzenia jest wiele. 
Zazwyczaj na pierwszy ogień idzie obudowa i ogólna jakość 
wykonania. Redmi Pad, choć z założenia tani, robi wrażenie produktu 
przynajmniej ze średniej półki.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Redmi Pad – tanie premium  |  Paweł Hać

Redmi Pad 
– tanie premium
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Redmi Pad łudząco przypomina iPada Pro i to jego duża zaleta, płaskie 
boki i wyraźne krawędzie robią dobre wrażenie i nie wżynają się w dłonie 
dzięki niewielkiej wadze urządzenia (445 gramów) i cienkiej obudowie 
(około 7 mm grubości). Szara wersja zgrywa się z nim nawet kolorystycznie. 
Takie samo jest też rozmieszczenie głośników (po dwa na każdej z krót-
szych krawędzi), przycisku blokady i podwójnego do regulacji głośności, 
a także złącza USB-C. Na jednej z dłuższych krawędzi mamy też gniazdo 
karty micro SD (tego nie uświadczymy w żadnym produkcie Apple). Z tyłu 
znalazła się spora, ale nie wystająca zbyt mocno wyspa z pojedynczym 
obiektywem. Drugi umieszczono na środku jednej z dłuższych boków 
urządzenia, co znacznie poprawia wrażenia naszych rozmówców, jeśli 
używamy tabletu w poziomie. Ramka ekranu jest niezbyt szeroka, ma też 
zewnętrzne, matowe obramowanie, które w niczym jednak nie przeszka-
dza. Urządzenie jest wykonane na bardzo wysokim poziomie, spasowanie 
elementów jest wręcz idealne i nic tu nie skrzypi. W komplecie dostajemy 
zarówno kabel, jak i ładowarkę o mocy 22,5 W. Jak na urządzenie z niskiej 
półki, zestaw akcesoriów jest zadowalający. Redmi Pad dostępny jest 
w trzech kolorach: grafitowym, srebrnym i miętowym. Dotąd nie wiadomo 
jednak, które z nich będą dostępne na naszym rynku. Nieznana jest też… 
cena. Wiadomo jednak, że w innych krajach wyceniono go w przeliczeniu 
na około 700 PLN, co daje jasny sygnał, z kim może konkurować.
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Wyświetlacz Redmi Pad ma dość nietypowe 
proporcje 3:5 i rozdzielczość 2000 × 1200 
pikseli. Przy przekątnej 10,61 cala daje to 
naprawdę dużą przestrzeń do konsumpcji 
treści, zwłaszcza wideo. Zachęcają do tego 
też głośniki z obsługą Dolby Atmos. Gene-
rują bardzo przyzwoity, czysty dźwięk, choć 
brakuje mu trochę głębi i niskich tonów. Jak 
na tablet jest jednak zadowalający. Wyświe-
tlacz ma trochę niską jasność (400 nitów), co 
dodatkowo psuje automatyczne ustawianie 
jej zbyt nisko względem warunków otoczenia. 
Oferuje za to dobre odwzorowanie kolorów, 
możemy też wybierać między standardowymi 
a dwoma stopniami wzmocnienia ich nasy-
cenia, da się też ręcznie regulować tempera-
turę (a właściwie tintę – to rzadko spotykana 
opcja). Oprócz niej mamy też tryb czytania 
oraz filtr światła niebieskiego. Odświeża-
nie obrazu wynosi 90 Hz, jest więc płynnie. 
Nie spodziewałem się tego w tablecie tej 
klasy. Ekran to niestety nie OLED, a LCD, ale 
w końcu gdzieś trzeba było zrobić oszczędno-
ści. Wyświetlacz nie jest jednak zły – oferuje 
dobre kąty widzenia i trudno mieć do niego 
jakiekolwiek zastrzeżenia.

Redmi Pad promowany jest jako urządze-
nie multimedialne i w tej roli sprawdza się 
bardzo dobrze. Ogólnie wydajność nie jest 
może topowa, ale wystarcza do przeglądania 
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sieci, edycji dokumentów czy grania w tytuły z prostszą oprawą graficzną. 
Zastosowano w nim CPU MediaTek Helio G99 oraz GPU Mali-G57 MC2. 
W Polsce będzie dostępny w wersji z 4 GB RAM (+2 GB SWAP) i 128 GB ROM, 
na innych rynkach pojawi się słabsza (3GB RAM/64GB ROM) i mocniejsza 
(6GB RAM/128GB ROM) konfiguracja. Nawet bazowa przestrzeń na dane 
jest na tyle obszerna, że bez trudu zmieścimy w niej kilkanaście filmów 
do oglądania offline. Redmi Pad nie występuje w wersji z modemem sieci 
komórkowej, ale to było do przewidzenia. Bateria urządzenia ma pojem-
ność 8000 mAh i ładuje się do pełna ponad 3 godziny. Urządzenie obsłu-
guje ładowanie z mocą do 18 W, niemniej jak na tę pojemność akumulatora 
trudno uznać je za szybkie. Bateria pozwala na używanie tabletu przez 
około 12–15 godzin, co jest świetnym wynikiem.

Oprogramowanie Redmi Pad to zbiór najbardziej przewidywalnych rozwią-
zań, jakich można spodziewać się w tablecie. Urządzenie działa na Andro-
idzie 12 z nakładką MIUI 13. Jest jedną z tych mało inwazyjnych, dobrze radzi 
sobie z obsługą podzielonego ekranu i pływających okien, ale nie oferuje 

W komplecie dostajemy zarówno kabel, jak i ładowarkę o mocy 22,5 W.
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na przykład żadnych interesujących widżetów. Gdzieniegdzie mocno udaje 
iOS (jak choćby w centrum sterowania), ale zasadniczo nie wprowadza żad-
nej rewolucji. Na urządzeniu oprócz pakietu aplikacji od Google mamy też 
zainstalowany pakiet WPS Office, Xiaomi dorzuciło też od siebie aplikację 
do sprzątania na urządzeniu oraz Mi Wideo, służące nie tylko do przegląda-
nia filmów w różnych serwisach i na urządzeniu, ale i do pobierania ich do 
pamięci tabletu.

Bardzo lubię być zaskakiwany w taki sposób. Nie miałem co do Redmi Pad 
wygórowanych oczekiwań, tymczasem okazał się on bardzo dobrze wyko-
nanym tabletem, idealnym do towarzyszenia mi wieczorem na kanapie. 
Ma bardzo dobry ekran i głośniki, satysfakcjonującą (choć nie imponującą) 
wydajność, a przy tym nie wymaga zbyt częstego podłączania do prądu. 
Owszem, sporadycznie zdarzy mu się „czknąć”, niemniej w tanim urządze-
niu jest to do zaakceptowania.

Redmi Pad  

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

 Plusy:
• bardzo wytrzymała bateria
• lekki i cienki
• świetna jakość wykonania

 Minusy:
• zbyt mocne przyciemnianie 

ekranu
• skokowa płynność działania

Cena:  brak informacji producenta
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Smartwatch może mieć różne zastosowania: od wspomagania 
profesjonalnego uprawiania sportu, przez śledzenie codziennej 
aktywności, po przejęcie większości funkcji smartfona, by po niego tak 
często nie sięgać. Fitbit Versa 4 znajduje się idealnie na środku tej skali.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Fitbit Versa 4 – specjalista (w wąskim zakresie)  |  Paweł Hać

Fitbit Versa 4 
– specjalista (w wąskim zakresie)
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Pozycjonowany na średniej półce smar-
twatch Fitbit ma zarówno zapędy do 
bycia nieco inteligentniejszym, jak i bar-
dziej sportowym urządzeniem. To jednak 
na funkcje związane z monitorowaniem 
zdrowia położono największy nacisk, 
a wszystko, co wokół, należy traktować 
jako dodatki, które się przydają, ale nie 
zmieniają charakteru urządzenia. Podob-
nie jak inne produkty firmy, tak i Versa 
4 jest bardzo zgrabnym i porządnie 
wykonanym sprzętem. Koperta jest alu-
miniowa, charakteryzuje się niewielką 
grubością i wielkością, jej front pokryto 
zaokrąglonym szkłem, podobnie zresztą 
jak spód (tam umieszczono zestaw czuj-
ników i piny do ładowania). Do sterowa-
nia, prócz dotyku, mamy jeden fizyczny 
przycisk – zrobiono go z plastiku i nie do 
końca dobrze spasowano, bo ma wyczu-
walny pod palcem luz. To jedyny odsta-
jący jakością element Versa 4. Urządzenie 
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kompatybilne jest jedynie z przeznaczonymi 
do niego paskami, do wyboru jest kilka opcji, 
niemniej standardowo w komplecie dosta-
jemy wersję silikonową, a inne trzeba już 
dokupić. Zapięcie jest bardzo solidne, wzo-
rowano je na tym z gumowego, sportowego 
paska do Apple Watcha. W komplecie dosta-
jemy jeszcze jedną połowę paska, pozwa-
lającą założyć go na szerszym nadgarstku. 
Oprócz tego w pudełku jest kabel do łado-
wania – lepiej go nie zgubić, bo Versa 4 nie 
obsługuje standardu Qi.

Do obsługi Versa 4 potrzebna jest aplikacja 
i konto Fitbit, dokładnie tak jak w przypadku 
innych urządzeń firmy. Ciekawostką jest to, 
że dodając nowego smartwatcha czy opa-
skę, poprzedni usuwany jest z listy urządzeń. 
Szkoda, bo wolałbym na noc zakładać mniej-
szą opaskę, a w dzień korzystać z zegarka. 
Konfiguracja to oczywiście formalność, zega-
rek nie oferuje zresztą zbyt wielu ustawień. 
Najpoważniejszą zmianą, jaką można wpro-
wadzić, jest zainstalowanie jednej z wielu 
alternatywnych tarcz. Teoretycznie można też 
zrobić to samo z aplikacjami, ale wszystkie 
dostępne są od razu w pamięci. W sklepie 
jest osobna sekcja z nimi, ale to bardziej per-
spektywa rozwoju urządzenia niż faktyczne 
rozszerzenie jego możliwości. Pod względem 
prezentacji danych aplikacja Fitbit jest jedną 
z najlepszych, wszystko jest bardzo czytelne 
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i jasno opisane. Oprócz podsumowań mamy tu też sekcję z proponowa-
nymi treningami i sesjami medytacyjnymi, nie zabrakło też wyzwań. Mamy 
tu też timeline z postami znajomych, gdzie można dodawać zdjęcia, zapisy 
treningów, snu i tym podobnych rzeczy. Jako narzędzie do motywacji to 
świetna sprawa, warunkiem jest jednak posiadanie znajomych tu, a nie 
w innej aplikacji (to od zawsze było problemem tego typu portali). Więk-
szość treści schowana jest za subskrypcją Premium, dającą dostęp do więk-
szej liczby treningów wideo oraz pogłębionych analiz zdrowia – nie jest ona 
tania, ale wraz z urządzeniem dostajemy 6 miesięcy gratis.

Interfejs zegarka wygląda znajomo – jest taki sam, jak w recenzowanym 
w poprzednim wydaniu iMagazine Sense 2, tyle że z oczywistych wzglę-
dów widżetów do monitorowania poszczególnych parametrów zdrowia 
jest mniej. Z góry wysuwamy centrum sterowania, z dołu powiadomienia, 
a przesuwając palcem na boki, przenosimy się między kolejnymi widże-
tami. Przycisk kieruje nas natomiast do listy aplikacji, można też przypisać 
do przytrzymania go konkretną funkcję. Wszystko działa całkiem płynnie, 
choć przy szybszym przewijaniu zdarzają się wyraźne przycięcia. Interfejs 
skonstruowano tak, by łatwo można było go obsługiwać palcem, przyci-
ski są duże i czytelne. Brakuje mi trochę większej interaktywności tarcz, 
choć pokazują różne dane, dotknięcie ich nie przenosi do żadnej aplikacji. 
Zegarek ma funkcję always-on display, jednak nie korzystałem z niej, bo na 
wygaszonym ekranie wyświetla się tylko godzina. W tym wypadku wolałem 
polegać na podniesieniu nadgarstka, wykrywanie tego ruchu działa niemal 
bezbłędnie. Versa 4 ma wbudowany głośnik i mikrofony, ale na razie nie 
robi z nich wielkiego użytku – zegarek korzysta z nich do obsługi Aleksy, 
rozmowy za jego pośrednictwem mają dopiero być dodane w przyszłości. 
Wyposażono go też w niezły silnik wibracyjny, niezbyt głośny, ale wystar-
czająco mocny, by obudzić noszącą zegarek osobę. Planowanych funkcji 
jest więcej – obecnie możemy płacić za pomocą Fitbit Pay, ale wkrótce 

Pod względem prezentacji danych aplikacja Fitbit jest jedną 

z najlepszych, wszystko jest bardzo czytelne i jasno opisane.
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pojawi się też Google Pay, mają się też pojawić 
mapy Google. Trochę szkoda, że producent 
nie informuje o żadnych planach związanych 
ze zwiększeniem interaktywności powiado-
mień – obecnie nie dość, że są ograniczone 
do wyświetlania informacji, bez możliwości 
jakiejkolwiek reakcji, to dodatkowo zdarza się, 
że zobaczymy powiadomienie sprzed kilku 
miesięcy. To zdecydowanie najsłabiej dopra-
cowana obecnie funkcja Versa 4.

Podobnie jak inne produkty Fitbit, tak i Versa 
4 jest przede wszystkim sprzętem do moni-
torowania zdrowia. To właśnie w szczegóło-
wych, ale zrozumiałych analizach leży siła 
tego urządzenia. Versa 4 monitoruje pracę 
serca, mierząc nie tylko tętno bieżące i spo-
czynkowe, ale też sprawdzając zmienność 
rytmu serca, częstotliwość oddechu i poziom 
tlenu we krwi. Ponadto powiadamia też 
o skrajnie wysokim lub niskim tętnie. Rów-
nie szczegółowe informacje otrzymujemy 
na temat snu. To nie tylko podział na fazy 
i ogólną ocenę liczbową, ale też tworze-
nie profilu snu, pozwalającego zrozumieć, 
jaki wpływ na samopoczucie mają nasze 
nawyki senne (ta funkcja wymaga jednak 
subskrypcji Premium). Moją ulubioną funk-
cją jest budzenie w optymalnym momencie 
– zegarek wykrywa, kiedy sen jest najpłytszy 
i właśnie wtedy włącza wibracje. Robi to do 
30 minut przed ustaloną godziną alarmu. 
Versa 4 potrafi też śledzić cykl miesiączkowy 
oraz oceniać stres, a także generować Daily 
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Readiness Score, czyli wskaźnik informujący o naszej gotowości do wysiłku 
fizycznego. Oprócz monitorowania zdrowia zegarek ma też całkiem roz-
budowane funkcje sportowe. Wbudowany GPS pozwala na zapisywanie 
treningów bez zabierania ze sobą telefonu, a wiele trybów pozwala śledzić 
zarówno bieganie, jazdę na rowerze, jak i pływanie (Versa 4 jest wodosz-
czelna do głębokości 50 m), ale też grę w tenisa, HIIT czy taniec. Nie ma tu 
jednak żadnych opcji związanych z personalizacją ekranów danych. Urzą-
dzenie potrafi też oczywiście wykryć aktywność automatycznie.

Jedna z informacji podawanych przez producenta zegarka kompletnie 
się nie sprawdziła. Według deklaracji Fitbit bateria pozwala na ponad 6 
dni pracy. W moim przypadku, gdy nie korzystałem z always-on display 
i robiłem 30-minutowy trening co dwa dni, bateria działała ponad tydzień. 
Rekordowo udało mi się osiągnąć aż 12 dni bez ładowania, przy czym nie 

Podobnie jak inne produkty Fitbit, tak i Versa 4 jest przede 

wszystkim sprzętem do monitorowania zdrowia.
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korzystałem w ogóle z funkcji sportowych i wyłączyłem większość powia-
domień. Niemniej, przez ten czas wszystkie funkcje monitorowania zdro-
wia były włączone, a zegarek był na moim nadgarstku przez całą dobę. To 
doskonały wynik, co więcej, bateria ładuje się do pełna w około 2 godziny. 
Bateria to zdecydowanie jeden z najmocniejszych elementów Versa 4.

Fitbit od zawsze skupiał się na monitorowaniu zdrowia i aktywności, 
a Versa 4 jest tego świetnym przykładem. Zegarek oferuje jednocześnie 
szczegółowe i zrozumiałe analizy snu, stresu czy pracy serca. Ponadto 
całkiem dobrze radzi sobie ze śledzeniem treningu, choć traktuję to jako 
dodatek do bardzo udanej całości. Jedyną rzeczą, która odstaje jakością, 
jest ogół funkcji smart. Obecność Fitbit Pay cieszy, ale czekam, aż dodane 
zostaną pozostałe zapowiedziane przez producenta funkcje.

Fitbit         
Versa 4    

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

 Plusy:
• doskonała bateria
• szczegółowe śledzenie 

pracy serca i snu
• bardzo dobra aplikacja

 Minusy:
• bardzo ograniczone funk-

cje smart

Cena: około 1100 PLN
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Ponieważ mój 10 letni czytnik e-booków powoli odchodzi na 
zasłużoną emeryturę, rozglądam się za następcą. Trafił do mnie 
czytnik firmy Kobo, chyba mało popularnej w Polsce. Czytnik 
e-booków – urządzenie mające jedno podstawowe zadanie 
– wyświetlać zwartość e-książek i być wygodny w użyciu. Reszta to 
dodatki, mniej lub bardziej przydatne.

Rakuten KoboNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Rakuten Kobo  |  Napoleon Bryl
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Kobo Clara 2E mieści się wygodnie w dłoni, plastik, z którego go wykonano, 
jest przyjemny w dotyku, obudowa – dobrze spasowane i sprawia wrażenie 
solidnej. Na tyle są nacięcia sprawiające, że czytnik nam się nie wyślizgnie 
z dłoni, nawet mokrej, a to jest istotne, bo jest wodoodporny, więc można 
bezpiecznie (dla urządzenia) czytać w wannie! Urządzenie ma tylko jeden 
przycisk – włącznik – i jeden port – USB-C do ładowania i przesyłania plików.

Clara 2E jest jednym z najmniejszych czytników na rynku, 112 × 159 × 8,6 mm 
w tym 6” wyświetlacz o rozdzielczości 300PPI. Bez problemu zmieści nam 
się w „większej” kieszeni albo w „mniejszej” torbie. Ekran jest wyraźny i ostry. 
Tekst prezentuje się bardzo czytelnie. Podświetlenie ma możliwość automa-
tycznego dostosowywania jasności i temperatury do warunków – radzi sobie 
z tym przyzwoicie, mogłoby jedynie trochę szybciej reagować na zmianę. 
System operacyjny jest prosty w obsłudze i dość intuicyjny. Kobo obsługuje 
wiele formatów książek elektronicznych (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, 
JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR), ale tylko swój format 
audiobooków Kobo. Nie ma wbudowanego głośnika, wymaga urządzenia na 
BT – słuchawek, głośnika do odtwarzania audiobooków.
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W czytniku można skonfigurować dostęp 
do księgarni Kobo (nie ma pozycji po 
polsku), do serwisu Pocket, Adobe Digi-
tal Editions i OneDrive. Pliki oczywiście 
można kopiować bezpośrednio po USB-C. 
Brakuje mi trochę możliwości wysyłania 
mailem, ale OneDrive rozwiązuje sprawę. 
Menu jest proste i łatwo się poruszać po 
ustawieniach czytnika, wgranych publika-
cjach. Niestety, urządzenie nie jest bardzo 
responsywne, czasem trzeba poczekać 
chwilkę, zanim się wyświetli dana opcja, 
zmieni strona w książce. Po prostu ma 
opóźnienie, co może być irytujące, szcze-
gólnie jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do 
szybkiego reagowania naszych sprzętów. 

Czytnika mimo to używa się wygodnie. 
Rozmiar w tym wypadku ma znaczenie 
i Kobo Clara 2E nawet w etui dostarczo-
nym na czas testów razem z nią mieściła 
mi się w kieszeni marynarki i idealnie 
sprawdzała się podczas podróży. Nie 
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musiałem jej chować do plecaka, tylko 
wkładałem w kieszeń, żeby wysiąść 
z pociągu – jak się zaczytałem, to o mało 
co nie przegapiłem stacji. Po kilku tygo-
dniach testowania, oprócz małych opóź-
nień, mógłbym uznać za minus niezbyt 
długi czas działania na baterii – tzn. około 
5 tygodni, przy średnim czytaniu przez 
około godzinę dziennie. Przy czym to tylko 
czytanie, bez audiobooków. Niektóre czyt-
niki pracują 7–8 tygodni na jednym łado-
waniu. Czy to jest wada? Przy tych czasach 
z korzystania? — Nie. Chyba że jedziemy 
na 3 miesiące w miejsce, gdzie nie ma 
prądu i koniecznie chcemy przez cały ten 
czas czytać ebooki. Przyznaję, że rozwa-
żam Kobo jako następcę mojego czytnika 
i myślę, że jest wyborem wartym rozważe-
nia dla tych, którzy z różnych powodów nie 
chcą używać czytników Amazona. 
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Kto nie lubi zacząć dnia od porannej kawy? Pytanie retoryczne, ale 
kwestia wyboru sprzętu, za pomocą którego tę kawę przyrządzimy, 
jest dla wielu otwarta. W naszej redakcji pojawił się nowy ekspres 
automatyczny z serii Krups Intuition Experience, model EA887D. Mniejsza 
o cyferki, jeżeli już teraz chcecie odpowiedzi na pytanie, czy warto 
zainwestować w ten konkretny sprzęt, odpowiadamy: zdecydowanie tak.

Krups EA877D 
– cicho i smacznieAGNIESZKA SERAFINOWICZ

@lifestyleaga

Krups EA877D – cicho i smacznie  |  Agnieszka Serafinowicz
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Design zdecydowanie na plus
Gdy tylko paczka z urządzeniem do nas dotarła, bez zbędnych dłużyzn 
zabraliśmy się za ustawianie ekspresu na odpowiednim miejscu. Pierwsze 
wrażenie? Jest naprawdę dobrze. Zarówno pod względem wyposażenia, 
jak i designu. 

Szukając miejsca dla ustawienia tego ekspresu, warto wybrać miejsce 
wizualnie eksponowane, bo pod względem wzornictwa sprzęt Krupsa 
zdecydowanie zasługuje na uznanie. Producent postawił na chromowaną 
i szczotkowaną stal najwyższej próby. Wykonanie tacki ociekowej (piękne 
lustereczko), frontu urządzenia (szlachetna, szczotkowana stal), pokrywki 
skrywającej pojemnik na ziarna i spasowanie tego wszystkiego jest bardzo 
dobre. Nie mamy uwag. 

Również rozmiary urządzenia są raczej kompaktowe, co z pewnością ucie-
szy osoby, które chciałyby mieć ekspres, ale obawiają się, że urządzenie 
zajmie im zbyt dużo miejsca. Krups EA877D ma tylko 24 cm szerokości, 
36,5 cm wysokości i 40 cm głębokości. W rezultacie ekspres ten świet-
nie wpasuje się zarówno w zakątek nowoczesnej kuchni, jak i na stolik 
kawowy. Jednocześnie, co podkreślam, mając na uwadze doświadczenie 
z moimi różnymi typami szklanek do napojów kawowych, ekspres ten 
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wyróżnia też regulowana w szerokim zakresie wysokość dozownika kawy/
wody. Maksymalna odległość pomiędzy dyszami a tacką ociekową (innymi 
słowy: wysokość szklanki, jaką zmieścicie na tacce opisywanego modelu) to 
konkretne 14 cm. W połączeniu z kompaktowymi wymiarami samego urzą-
dzenia jest to zdecydowana zaleta.

Wykorzystanie błyszczącej, chromowanej stali wespół ze stalą szczotkowaną 
to skuteczne designerskie zagranie, bo tego typu materiały doskonale wpa-
sowują się do bardzo różnie zaaranżowanych wnętrz. Dzięki takiemu zabie-
gowi (sami oceńcie – ekspres jest pokazany na zdjęciach) model EA877D 
będzie zarówno ozdobą wnętrz zaprojektowanych w stylu modernistycz-
nym, jak też popularnej dziś stylizacji loftowej. Nie sposób pominąć również 
kwestii trwałości. Stal to stal – materiał znacznie trwalszy od najbardziej 
wymyślnych tworzyw. Boczki i tył urządzenia są czarne, przy czym czerń ta 
przechodzi również w obwódkę błyszczącej stali na tacce ociekowej.

Również pod względem wyposażenia sprzęt zasługuje na pochwałę, bo 
w zestawie sprzedażowym, oprócz samego ekspresu, otrzymamy również 
spory zestaw akcesoriów, m.in.: dwa wężyki spieniające, filtr wody, środek 
odkamieniający czy dwie tabletki czyszczące oraz pasek do testowania 
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twardości wody. Oczywiście nie zabrakło też specjalnego pojemniczka na 
doskonale każdemu znany biały płyn dodawany do kaw mlecznych, który 
w tym przypadku również urzeka stylem, bo przypomina gustowną karafkę 
na mleko. Fakt, że pojemnik jest ustawiony obok urządzenia, poczytuję 
za zaletę, bo dzięki temu, gdy zostanie w nim trochę mleka, można go 
łatwo schować do lodówki. A to niekoniecznie daje się zrobić w innych 
ekspresach. Wspominam o tych dodatkach także dlatego, że nie są one 
standardem wyposażenia nawet w droższych, automatycznych ekspresach 
ciśnieniowych. Oczywiście za cenę opisywanego modelu wielu oczeki-
wałoby jakichkolwiek dodatków, tym bardziej warto podkreślić, że marka 
Krups te oczekiwania spełnia.

Wyświetlacz jest absolutnie genialny
Uruchomienie urządzenia rozświetla czerń dotykowego ekranu testowa-
nego ekspresu. To nie jest pikselowy, tani wyświetlacz LCD. Organiczną, 
emisyjną matrycę OLED o zaskakująco wysokiej rozdzielczości rozpozna 
każdy, kto choć trochę zajmował się testami technologicznymi. Włą-
czenie zasilania ujawnia jeszcze jedną cechę: diodowe i – jak się później 
okazało – zdolne do emisji różnych barw oświetlenie LED podstawki pod 
filiżanki. Na początku myślałam, że to bajer, później okazało się, że barwa 
światła jest skorelowana ze skonfigurowanymi na urządzeniu profilami 
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użytkownika. Każdy z domowników (do 8 osób) może ustawić tu kawy „pod 
siebie”. I to bardzo dokładnie, ale do tego jeszcze wrócimy. 

Sam wyświetlacz pod względem jasności, wyrazistości i jakości prezen-
towanej grafiki (bardzo ładnie opracowany interfejs) to zdecydowanie 
pierwsza liga. Ekran jest oczywiście dotykowy, ale i tu nie mamy uwag. 
Nie gromadzi on na potęgę odcisków palców (specjalna powłoka? Tego 
możemy się tylko domyślać, bo producent na ten temat milczy), na doda-
tek jego responsywność i czas reakcji na wydawane przez użytkownika 
polecenia nie budzą zastrzeżeń. OK, najnowszy iPhone to to nie jest, ale jak 
na ekspres jest dobrze.

Espresso? Ristretto? Cappuccino? Wybór jest 
naprawdę duży
Sprzęt włączony, uzupełniamy zatem pojemnik na wodę (ma pojemność aż 
3 l, zaskakująco dużo, jak na niewielkie gabaryty sprzętu), wsypujemy ziarna 
kawy (zasobnik mieści 250 g ziaren, czyli ilość na tyle dużą, że kaw wystar-
czy dla wszystkich domowników, a jednocześnie na tyle niedużo, że wsy-
pana kawa nie będzie w domu kawoszy zbyt długo wietrzała) i… tu zaczął 
się „problem”. Bogactwo urodzaju! 
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Ekspres Krups EA887D oferuje użytkownikowi ponad 20 (tak, dwadzieścia!) 
wbudowanych przepisów na napoje. Oprócz tak popularnych kaw, jak latte, 
espresso czy cappuccino, sprzęt jednym przyciskiem przygotuje lungo, 
latte macchiato, ristretto, cafe creme, lungo, doppio, kawę mrożoną, italian 
cappuccino i wiele więcej. Na dodatek mamy możliwość wyboru jednego 
z czterech poziomów mocy naparu, a pod pokrywką zamykającą zasobnik 
z ziarenkami jest jeszcze elegancki regulator dający możliwość wyboru 
jednego z pięciu stopni zmielenia kawy. Jakby tego było mało, mamy tu 
również możliwość wyboru trzech różnych temperatur wody: do kawy 
czarnej, zielonej i naparów. Smak kawy to subiektywna kwestia każdego 
użytkownika. Dla mnie ważniejsze jest to, że testowany ekspres zachowuje 
kluczowe walory każdej z oferowanych w nim kaw, np. ristretto ma tak jak 
powinno mieć: cremę czekoladowej barwy, dość gęstą konsystencję. Smak 
w znacznym stopniu zależy od użytych ziaren, ale cechy naparu wskazują, 
że zaprogramowany przepis parzenia jest dość dobrze dobrany.

Szeroki zakres personalizacji
To nie wszystko, każdy z przepisów możemy dostosować do własnych 
upodobań, zmieniając np. ilość naparu, dodatków (np. mleka), wielkość 
porcji, temperaturę, stopień parzenia, stopień mielenia. Wszystko to 
pozwala naprawdę w bardzo szerokim zakresie eksperymentować ze 
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smakiem kawy, pamiętajcie jednak, żeby nie 
przesadzić z ilością. Ponadto każdy z domow-
ników może założyć w oprogramowaniu 
urządzenia własny profil i przypisać do 
niego spersonalizowane przepisy napojów, 
dzięki czemu ekspres posłusznie zrobi Twoją 
ulubioną kawę jednym naciśnięciem przy-
cisku, tutaj przydaje się wspomniany kolor 
podświetlenia tacki na filiżankę, pozwala 
odróżnić, czy jesteś w swoim profilu, czy np. 
twojego partnera/partnerki.

Od strony czysto technicznej Krups również 
nie zawodzi. Moc tego sprzętu to 1550 W, 
ciśnienie 15 barów, czyli spory zapas ponad 
absolutne minimum pozwalające nam zapa-
rzyć prawdziwe espresso (9 barów). Czy to 
ma znaczenie? Tak, i to duże. Im większe 
ciśnienie gorącej wody przepływającej przez 
zmieloną kawę, tym urządzenie powinno sku-
teczniej wydobyć potencjał z ziaren, głębię 
smaku, idealną cremę i aromat naparu. Nie 
jest to wartość rekordowa, ale pamiętajmy, że 
mówimy tu o sprzęcie do zastosowań typowo 
domowych, a nie profesjonalnym kawiarnia-
nym ekspresie, kosztującym rząd wielkości 
więcej. Ekspres ma też funkcję parzenia 
dwóch kaw jednocześnie i robi to dobrze: nie 
rozwadnia pojedynczej porcji np. espresso, 
lecz mieli dwie porcje ziaren, a następnie 
z dwóch dysz napełnia odpowiednio równo-
miernie dwie filiżanki aromatyczną kawą.
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Jeden z najcichszych ekspresów na rynku
Gdy po raz pierwszy robiliśmy kawę za pomocą tego urządzenia, zaskoczyła 
nas jeszcze jedna, w dłuższej perspektywie godna pochwały, cecha tego 
ekspresu. Jego praca jest zaskakująco cicha. W mojej ocenie (a trochę tych 
ekspresów w życiu już sprawdziłam) to jeden z najcichszych w swojej klasie 
sprzętów na rynku. Nie musicie się obawiać, że podczas robienia porannej 
kawy o drakońsko wczesnej porze obudzicie domowników czy sąsiadów. Po 
włączeniu porcji ulubionej kawy coś tam słychać, nie jest to bezgłośne urzą-
dzenie, ale w żadnym razie nie jest to przekroczenie progu irytacji hałasem.

Konserwacja? Bardzo prosta
Automatyczny ekspres do kawy to urządzenie niezwykle wygodne i jeżeli 
lubicie kawę, idzie się zakochać w tym sprzęcie, ale nie jest to produkt cał-
kiem bezobsługowy. Muszę jednak w tym miejscu pochwalić inżynierów 
odpowiedzialnych za oprogramowanie tego ekspresu. Sprzęt sam powia-
damia i przypomina o niezbędnych czynnościach konserwacyjnych. Samo 
w sobie nie jest to żadną rewolucją, bo takie funkcje ma praktycznie każdy 
nowoczesny ekspres automatyczny, ale tutaj na uwagę zasługuje, w jaki spo-
sób to rozwiązano. Nie trzeba przekopywać się ani przez wielopoziomowe 
menu, ani przez instrukcję obsługi. Poszczególne czynności krok po kroku 
są prezentowane na doskonałym wyświetlaczu OLED. Co więcej, algorytm 
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nie przejdzie do kolejnego kroku, jeżeli nie wykonamy odpowiednio wcze-
śniejszej sugestii. Prościej chyba się nie da. Podobały mi się też ergono-
miczne rozwiązania, takie jak np. odseparowanie pojemnika na fusy od 
tacki ociekowej. W wielu ekspresach wyjmujemy jeden wielki, złożony ele-
ment, który później rozbieramy na części, dobierając się do poszczególnych 
czyszczonych elementów. Tu jest łatwiej. Pojemnik na fusy można w pro-
sty sposób wyjąć z boku, bo nie jest on zintegrowany z tacką. Genialnym 
rozwiązaniem jest też zintegrowanie małego czyścika z igiełką w głowicy 
systemu One Touch Cappuccino. Wystarczy zdjąć mocowaną magnetycznie 
(czyli żadnych wkrętów) osłonkę z błyszczącej stali i możemy łatwo oczyścić 
głowicę do cappuccino. Miłośników kaw mlecznych uspokajam też, że eks-
pres ma wbudowany program czyszczenia systemu mlecznego, ale dla wła-
snego zdrowia, niezależnie od tego, jaki ekspres wybierzecie, warto wężyki 
podające mleko czasem dokładniej przeczyścić samodzielnie.

Ile ten sprzęt kosztuje? Aktualnie model Krups EA877D kupimy w wielu 
popularnych sklepach z tego typu urządzeniami za kwotę 4499 zł. Z jednej 
strony wydaje się to sporą kwotą, zwłaszcza że na rynku można znaleźć 
urządzenia znacznie tańsze nazywane automatycznymi ekspresami, jednak 
w tym przypadku cena w pełni odzwierciedla oferowaną jakość. Mówiąc 
wprost: nie przepłacacie. Zostajecie na lata ze sprzętem, który zapewni 
Wam stałą dostawę świetnie przyrządzonej kawy. Świetnie. I po cichu. 
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Sprzątanie nie jest pasjonującym zajęciem. Wykonywane ręcznie staje 
się żmudnym, powtarzalnym obowiązkiem. Od czego mamy jednak 
nowoczesne technologie? Roboty odkurzające na stałe wpisały się już 
we współczesny ekosystem naszych mieszkań i domów. Korzystamy 
z nich coraz chętniej i coraz częściej, a producenci raz po raz kuszą 
klientów kolejnymi modelami. 

Tefal Xplorer S130 AI 
– robot, który myśliAGNIESZKA SERAFINOWICZ

@lifestyleaga

Tefal Xplorer S130 AI – robot, który myśli  |  Agnieszka Serafinowicz
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Tym razem przyjrzałam się bliżej robotowi francuskiej marki Tefal. Model 
Tefal Xplorer S130 AI. Co potrafi ten sprzęt? Czym się charakteryzuje? 
Czy warto się nim zainteresować?

Kompaktowy design
Tefal Xplorer S130 AI to robot sprzątający, który nie szokuje formą. Pro-
jektanci zastosowali tu dobrze znany z innych modeli kolisty kształt 
obudowy. Natomiast to, co wyróżnia testowany przez nas model, to 
rozmiary, a dokładniej wysokość. Produkt francuskiej marki ma zaledwie 
8 cm wysokości, co może być zaletą w sytuacji, gdy mamy sporo mebli 
na nóżkach, a nie stojących bezpośrednio na podłogach. Przy tak nie-
wielkiej wysokości i braku wystających na wierzchniej części obudowy 
robota jakichkolwiek elementów, jest szansa, że Xplorer S130 AI skutecz-
nie odkurzy nam pod łóżkiem czy innymi meblami, pod którymi ciężko 
odkurzyć tradycyjnym sprzętem czy choćby wymieść brud zwykłą 
szczotką.

Kolejną zaletą testowanego egzemplarza są obrotowe miotełki wymia-
tające kurz umieszczone po obu stronach przedniej części urządzenia. 
Co prawda ten element znajdziemy w bardzo wielu modelach, ale Tefal 
odrobił pracę domową. Po pierwsze, miotełki są dwie, zatem niezależnie 
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od tego, z której strony robot zbliży się do ściany i narożnika pomiesz-
czenia, kurz będzie skutecznie wymieciony. Druga kwestia to średnica 
tych miotełek, są one zauważalnie większe niż w wielu robotach, z któ-
rymi miałam dotychczas do czynienia. To z kolei pozwala dokładniej 
odkurzyć miejsca, do których robot, ze względu na kolistą formę, ma 
trudniejszy dostęp. 

Wyposażenie
Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale warto mieć na uwadze, że robot 
Tefal Xplorer S130 AI to sprzęt, który nie tylko automatycznie odkurza, 
ale też mopuje podłogi. W opakowaniu sprzedażowym oprócz samego 
urządzenia znajdziemy również nakładkę mopującą ze zbiornikiem na 
wodę oraz trzy ściereczki do mopowania o różnej barwie i fakturze. 
Instrukcja zdradza, że takie zróżnicowanie nie jest przypadkowe, bo 
każda z nakładek jest przeznaczona do odmiennych zadań, zależnie od 
typu podłogi (ceramika, drewno, panele) i stopnia zabrudzenia. Ponadto 
w pudełku znajdziemy również niewielkich rozmiarów stację dokująco-
-ładującą. Stacja nie oferuje żadnych innych funkcji poza ładowaniem, 
nie ma tu np. automatycznego opróżniania pojemnika na brud. Ten 
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trzeba opróżniać ręcznie, co jest w tym przypadku bardzo proste. Brak 
funkcji automatycznego opróżniania nie uważam jednak za wadę, szcze-
gólnie w przypadku osób mających skłonność do alergii. W robotach, które 
oferują w stacji dokującej funkcję opróżniania pojemnika na brud, co jest 
w praktyce przeładowywaniem kurzu z mniejszego zasobnika w urządze-
niu do większego pojemnika w stacji dokującej, zebrane nieczystości wciąż 
pozostają w mieszkaniu. Osobiście wolę po zakończeniu cyklu sprzątania 
opróżnić pojemnik robota ręcznie i wynieść zebrany kurz do śmieci, poza 
dom. Mniej kurzu w powietrzu, mniej alergenów. Przyzwyczaiłam się już 
do tego, że praktycznie wszystkie roboty sprzątające dostępne na rynku są 
może i automatyczne, ale na pewno nie bezobsługowe.

Laserowa nawigacja i AI w praktyce
Obsługa robota marki Tefal jest bardzo prosta. Sprzątanie możemy wywo-
łać zarówno za pomocą przycisku umieszczonego na obudowie robota, jak 
również za pomocą bezpłatnej aplikacji Tefal. Korzystanie z aplikacji ma tę 
zaletę, że możemy z niej dokładnie wyznaczyć robotowi miejsca, w których 
ma sprzątać, jak również wskazać mu lokalizacje, które powinien omijać 
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(bo np. znajdują się w nich miski z jedzeniem i wodą dla naszych domo-
wych futrzaków). 

Robot orientuje się w przestrzeni lokum, które sprząta, dzięki laserowym 
sensorom. Poruszając się po mieszkaniu, zapamiętuje układ poszczególnych 
pomieszczeń, tworząc w pamięci mapę, którą również możemy podejrzeć 
w aplikacji. Nie zdziwcie się, jeśli mapa nakreślona przez robota nieszcze-
gólnie przypomina faktyczny rozkład Waszego mieszkania, bo robot mapuje 
pomieszczenia nie na bazie układu ścian (a tak zazwyczaj przedstawia się 
szkice lokali), lecz układu mebli, który może być zmienny. Ważniejsze jest 
jednak to, że dzięki mapom naszego domu można precyzyjnie wyznaczać 
robotowi lokalizacje i obszary, którymi powinien się zająć i w jakim czasie. 
Nie trzeba robić tego zawsze, mało tego, sprzęt jest w stanie wykazać się 
własną inwencją, w końcu ma „AI” w nazwie. Na czym to polega?

Algorytmy AI wbudowane w testowanego robota mają uczyć się nawy-
ków domowników. Robot dopasowuje się do zwyczajów porządkowych 
panujących w domu i po pewnym czasie samodzielnie ma proponować 
uprzątnięcie konkretnych obszarów mieszkania, bo np. zapamięta, że 
konkretne pomieszczenie jest regularnie odkurzane, np. w piątki, a w śro-
dowe poranki preferujemy mopowanie terakoty kuchennej (trzeba tylko 
pamiętać, by po mopowaniu zdjąć nakładkę, by podłoga w miejscu 
stacjonowania robota nie mokła). Dzięki mapom algorytm AI jest w sta-
nie – za pośrednictwem aplikacji mobilnej – również podpowiedzieć 
użytkownikowi, które miejsca są zbyt rzadko odwiedzane przez robota. 
Wówczas użytkownik otrzyma sugestię, że warto byłoby coś z tym zrobić.

Korzystanie z aplikacji ma tę zaletę, że możemy z niej dokład-

nie wyznaczyć robotowi miejsca, w których ma sprzątać, jak 

również wskazać mu lokalizacje, które powinien omijać (bo 

np. znajdują się w nich miski z jedzeniem i wodą dla naszych 

domowych futrzaków). 
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Tefal Xplorer S130 AI – cichy pomocnik
Wbudowana bateria litowo-jonowa zapewnia zdaniem producenta zapas 
energii wystarczający na 120 minut pracy bez ponownego ładowania. Czas 
ładowania rozładowanego robota na stacji dokującej to ok. 3 godziny, ale 
w praktyce czas ten w przypadku mieszkań o metrażu rzędu 50–60 metrów 
będzie krótszy, bo energii starczy w takim przypadku na odkurzenie całego 
mieszkania, a po zakończeniu cyklu robot wróci na stację dokującą i podła-
duje się, nie startując z zupełnego rozładowania. Podczas pracy tego urzą-
dzenia zaobserwowaliśmy jeszcze jedną jego zaletę. To urządzenie pracuje 
bardzo cicho. Producent podaje głośność na poziomie 60 dB, ale ciśnienie 
akustyczne to jedno, liczy się też częstotliwość. Jeżeli robot pracuje w tym 
samym pomieszczeniu, w którym przebywamy, generowane przez niego 
dźwięki (nie oszukujmy się, słychać) absolutnie nie przeszkadzają np. w kon-
sumpcji dóbr cyfrowej kultury czy w pisaniu niniejszego artykułu. 
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Nie jestem graczem, a kupiłem Xbox Series X, ba to już druga moja 
konsola obecnie na stanie. W międzyczasie pozbyłem się Xbox One 
S, który był swego czasu najtańszym odtwarzaczem UHD Blu-ray. Nie 
jestem graczem, ale gram, a to też wiąże się z całym osprzętem, który 
pojawia się obok grania i tu jedno odkrycie gamingowe audio, które 
jest inne od tego do muzyki! 

Xbox i akcesoria dla niego 
okiem amatora

Xbox i akcesoria dla niego okiem amatora  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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W ostatnich dniach przetestowałem też sprzęt dla tych hardcore’owych 
graczy jakim jest pad Xbox Elite Series 2. O to moje 0,03 PLN o graniu, gra-
niu w chmurze i akcesoriach okiem totalnego laika.

Granie wciąga, ale graczem nie jestem
Do zakupu konsoli Xbox Series X skłoniła mnie jedna gra – FIFA 23. To 
także jedna z nielicznych gier z czasów nastoletnich, czy wręcz dzieciń-
stwa, w którą grywałem, ale też angażowałem się w jej społeczność two-
rząc (raczej nieudolnie) dodatki do niej. Minęlo blisko 18 lat od tego czasu, 
a do FIFY wciąż mnie ciągnęło. Tym razem jednak głównym motywem była 
chęć gry z moim dobrym znajomym online. Znajomy gra na PS5, ja sięgną-
łem po XSX. Dlaczego? Zdecydowanie wygrała prosta kalkulacja cenowa 
– w momencie zakupu we wrześniu tego roku było to blisko 1000 zł róż-
nicy. Dla okazyjnego grania ma to znaczenia. Drugim powodem był jednak 
Game Pass, ta idea subskrypcji gier, stosunkowo taniej usługi (zwłaszcza 
korzystając z różnych cebuladeali) do mnie przemawiała. Dzięki temu 
obok grania w FIFA jest też granie w Forza Horizon i krótkie przeloty we 
Flight Simulator oraz Świnka Peppa i Psi Patrol dla mej pociechy. Naprawdę 
przy ogólnych cenach gier, ten koncept ma racje bytu. Zwłaszcza, że rok 
dostępu do usługi kosztował mnie tyle co Świnka Peppa, która nawet dla 
4 latki okazała się zbyt nużąca i infantylna.
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Oprócz tego użytkuje też Nintendo Switch gdzie również ogrywałem FIFA 
22, Pokemony, Crasha, Mario Kart i parę innych rzeczy. Generalnie zdecy-
dowanie pod względem casualowym Switch do mnie przemawia. Choć 
bardzo żałuje, że po prostu wielu tych gier nie ma na iOS/iPadOS. Gdybym 
miał wymienić jedną firmę, którą Apple powinno kupić za każdą cenę 
to właśnie byłoby to Nintendo. Choć obawiam, że byłoby to jednak na 
szkodę Nintendo i rozwojowi gamingu. Nie mniej nie lubię mnożyć urzą-
dzeń, a Switch jest sprzętem, po który trzeba sięgnąć i o ile nie trzymam go 
w docku, to się później okazuje, że akurat jest wyładowany.

Granie wybiórczo i sporadycznie w pare tytułów nie sprawia, że jestem gra-
czem. Przynajmniej totalnie nie utożsamiam się z tym środowiskiem z tą 
nomenklaturą. Tak jak uważam, że słuchanie dwóch biznesowych podcastów 
nie czyni mnie słuchaczem podcastów. Bardzo chciałbym spróbować swo-
ich sił w nowym Call of Duty ale wydanie ponad 320 pln na grę w której nie 
wiem czy nie przerośnie mnie sterowanie skutecznie mnie do tego zniechęca.

Granie mnie wciąga, coraz szerzej się interesuje grami. Natomiast na ten 
moment wiele tytułów swoją wielkością, koniecznością zaangażowania 
się przynajmniej na kilka godzin (a nie jak w FIFA 12 minut meczu i można 
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wrócić jutro) nie jest dla mnie. Ale wciąż nie mówie nię. I myślę, że warto 
otwierać się na świat gier jako formy rozrywki, jeśli do tej pory nie próbo-
waliście, to może ciekawą opcją będzie sięgnięcie po Apple One i Apple 
Arcade, choć tam wybór gier wciąż jest bardzo skromny. Pojawiają się jed-
nak perełki.

Zdalne granie i granie w chmurze to przyszłość, 
ale wciąż tylko przyszłość
Korzystanie z XSX oraz Xbox Game Pass sprawiło także, że mogłem 
posmakować gier w dwóch innych formach – grania w chmurze oraz gra-
nia zdalnego na urządzeniach mobilnych. I tu widzę przyszłość, potężną 
i myślę, że na zdrowie tej kategorii wyszło wycofanie się z biznesu Google’a. 
Granie w chmurze na razie raczkuje i jeszcze długo będzie raczkować, ale 
już pozwala po pierwsze na szybkie sprawdzenie gry bez konieczności jej 
instalacji, po drugie na okazjonalne zagranie poza głównym ekranem. Na 
przykład zagranie sobie na telewizorze w sypialni, gdy nie chce nam się 
wstawać do głównego telewizora etc. czy zagranie na iPadzie lub iPho-
nie. I o dziwo granie w chmurze z Safari bez dedykowanej aplikacji działa 
nad wyraz dobrze. Aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego Apple nie dogada 
się w kwestii tej aplikacji na swoje urządzenia w tym Apple TV. Podobnie 
wygląda opcja zdalnego grania. Udało mi się zagrać właśnie w FIFA 23 na 
iPadzie z podłączonym kontrolerem w momencie, gdy telewizor był użyt-
kowany w inny sposób. To ma sens, aczkolwiek wciąż pogorszenie jakości, 
opóźnienia, zacięcia bywają irytujące. Generalnie koncept jest swietny, 
wizja też ale całość wciąż wymaga jeszcze lepszej przepustowości sieci 
domowej i ogólnie internetowej oraz dalszych wzmocnień sprzętowych. 
Niemniej uważam, że jeszcze w tej dekadzie pojawi się spore grono osób 
grających wyłącznie na bazie chmury i dla Microsoftu bazą będzie aplika-
cja, a nie urządzenie, jeśli chodzi o gaming.

Do zakupu konsoli Xbox Series X skłoniła mnie jedna gra – FIFA 

23. To także jedna z nielicznych gier z czasów nastoletnich, czy 

wręcz dzieciństwa, w którą grywałem, ale też angażowałem się 

w jej społeczność tworząc (raczej nieudolnie) dodatki do niej. 
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Astro A40 – radość z Dolby Atmos w trakcie rozgrywki
Wchodząc w świat gier głębiej, korzystając z dobrodziejstwa swojej pracy, 
pozwoliłem sobie na użyczenie do testów kilku akcesoriów gamingowych, 
aby sprawdzić „z czym to się je”. Pierwszym taki sprzęt to rozwiązanie 
naprawdę dużego kalibru – słuchawki Astro A40 z dedykowanym mikserem-
-wzmaczniaczem. Zdecydowanie jest to rozwiązanie znacznie przewyższające 
moje potrzeby i oczekiwania. Astro A40 to zestaw słuchawkowy, który został 
stworzony z myślą o naprawdę profesjonalnych graczach, wliczając w to 
streamerów, drużyny e-sportowe i samych twórców gier. Niemniej możliwość 
skorzystania z nich i pogrania sprawia, że przenosimy się na zupełnie inny 
level i jeśli gracie częściej a jakość dźwięku ma dla was znaczenie, to koniecz-
nie bierzcie je w swych rozważaniach. Przy czym, to naprawdę sprzęt Pro.

Pierwszą świetną rzeczą w tych słuchawkach jest odłączany mikrofon. 
Oznacza to, że grając solo mamy wygodne słuchawki, ale w momencie, gdy 
przechodzimy do gamingu online, z rozmowami możemy doczepić mikro-
fon. Mikrofon oczywiście będzie też dobry dla wszystkich zajmujących się 
streamingiem czy podcastingiem.

Drugą rzeczą, która mnie cieszy to Dolby Atmos wspierany przy korzy-
staniu z gier na Xbox. Choć mamy do czynienia ze słuchawkami stereo to 
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jednak jesteśmy w stanie cieszyć się z dźwięku niemal przestrzennego. 
O ile oglądanie filmów na słuchawkach zostawiam sobie wyłącznie do 
samolotu, to już gaming w słuchawkach jest tym co polubiłem i sprawia, 
że mamy do czynienia z większą imersją. Duży ekran, otaczający czy wręcz 
pochłaniający nas w pełni dźwięk to jest to. I tu zdecydowanie wiem, że 
VR w grach ma sens, ale wciąż nie wierzę w jego masowość. Natomiast 
immersyjność dźwięku to coś co możecie sporóbwać w każdej chwili 
wystarczy tylko włożyć słuchawki. Jeśli chcecie mieć dźwięk idealnie 
zestrojony pod gry to właśnie ASTRO A40 jest tu słusznym kierunkiem.

Niestety ASTRO A40 to tak potężna kobyła, której nie jestem w stanie 
w pełni docenić, nie zajmując się ani gamingiem, ani dźwiękiem w sposób 
przynajmniej w jakimś stopniu zahaczający o profesjonalizm. Słuchawki 
posadają wszak własną kartę dźwiękową, swoisty mixer, który pozwala 
nam na idealne dopasowanie dźwięku do swoich potrzeb. I tak ja go bły-
skawicznie dopasowałem do tego co lubię, co mi dawało radość podczas 
sesji czy to w FIFA czy Forza czy Flight Simulator. Natomiast nie potrafię 
tego w pełni docenić, czy też wyrazić lepszej oceny na temat tego urzą-
dzenia. Jeśli jednak czujecie potrzebę naprawdę zestrojenia dźwięku pod 
swoje potrzeby, to będzie to słuszny kierunek.

Logitech G435 – coś pod mobilne granie
Ale pod swojego iPhone’a oraz Nintendo Switch podłączyłem też jeszcze inne 
słuchawki do gamingu – Logitech G435. Słuchawki w których kolorach zako-
chała się moja córka dla mnie były przede wszystkim ciekawym doświadcze-
niem audio w grach mobilnych oraz testowo także przy odtwarzaniu muzyki. 
O ile do muzyki uwielbiam swoje AirPodsy Pro, to w graniu na Switchu słu-
chawki G435 zrobiły swoje. Przede wszystkim są bardzo lekkie więc właśnie 

Pierwszą świetną rzeczą w tych słuchawkach jest odłączany 

mikrofon. Oznacza to, że grając solo mamy wygodne słuchawki, 

ale w momencie, gdy przechodzimy do gamingu online, z roz-

mowami możemy doczepić mikrofon. 
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opcja skorzystania z nich na kanapie, na fotelu jest szalenie wygodna. Aż 
żałuje, że w ostatnim czasie nie miałem żadnej okazji na jazdę pociągiem, 
bo chyba sięgnąłbym sobie po taki odprężający seans rozgrywki w trakcie 
podróży. Lekkość, przyjemny odsłuch, to plus tych słuchawek. W nich dźwięk 
właśnie nie jest taki imersyjny jak w Astro jest raczej taką okazja by czerpać 
radość z gry, poczuć klimat. Co ważne, dwa mikrofony zapewniają też wysoką 
jakość połączeń więc spokojnie można w nich odbywać rozmowy telefo-
niczne. Logitech podkreśla też, że produkt został stworzony z dbałością o śro-
dowisko i jest w minimum 22% wyprodukowany z przetworzonego plastiku. 
Generalnie to sprzęt lekki, dość tani, a jednocześnie absolutnie nie tandetny.

Branża osprzętu gamingowego rozwija się bardzo silnie, to olbrzymi rynek, 
który jest istotny dla wielu przedsiębiorstw. Swoje dedykowane akcesoria 
produkuje co raz więcej firm. Logitech od zawsze jest znany z kierownic, kla-
wiatur i innych akcesoriów. Natomiast G435, to taki fajny sprzęt dla bardziej 
casualowego gracza, dla kogoś kto chce i posłuchać muzyki i pograć na tele-
fonie czy na komputerze albo właśnie Switchu. Atrakcyjna cena sprawia, że 
może być to ciekawy pomysł na prezent przy okazji zbliżających się świąt.

Microsoft Elite Series 2 – kontroler klasy wyższej
I znów czas się przenieść w świat pro i sprzęt, którego nie jestem w stanie 
w pełni ocenić. Natomiast Microsoft Elite Series 2 to rozwiązanie, którym 
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bardzo łatwo się zachwycić. To perła w koronie roz-
wiązań dla graczy od Microsoft. Otwieramy pudełko 
i naszym oczom ukazuje się niezwykle solidne, wręcz 
piękne etui w środku jeszcze solidniejszy pad. Podobny 
do tego, który znajdziemy w pudełku z naszym Xbo-
xem, a jednak inny, lepiej leżący w dłoniach, nieco cięż-
szy, fajniej wykonany. Po prostu totalnie Pro. A do tego 
w tym pokrowcu są jeszcze dodatkowe przyciski na tył, 
możemy je montować i demontować, a na naszej kon-
soli odpowiednio mapować.

Myślę, że słowo mapowanie jest tu kluczowe i o to naj-
bardziej chodzi w Elite Series 2. Tak jak pada możemy 
dopasować do siebie (także przy zamówieniu w sposób 
wizualny) tak też w ustawieniach możemy dopasować 
każdy przycisk, wszystko dopasować do swoich pre-
ferencji. Oczywiście w zwykłym padzie również ale tu 
jeszcze bardziej. I jest to świetne ale wymaga też czasu 
i chęci. Nie jest to takie plug and play jak w przypadku 
zwykłego pada.

Microsoft Elite Series 2 to skok w premium. I już dla 
samego wyglądu i leżenia w dłoniach oraz tego jak się 
nim steruje, warto się nim zainteresować. Jednocześnie 
to też jest produkt dla osób pro i osoby takie jak ja są 
w stanie wykorzystać tylko ułamek jego potencjału. 
Niemniej to pad, którym chce się grać. I myślę, że jed-
nocześnie dopłata do niego nie jest tak przerażająca, 
aby się na niego nie zdecydować. Tu również myślę, że 
to może być swoista „polecajka” jako prezent dla gra-
cza. Jeśli chcecie sprawić przyjemność posiadaczowi 
Xboxa, to ten pad z pewnością taką propozycją będzie.
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Święta, koniec roku, sylwester – to idealny czas na wypoczynek. Ale 
też niestety czas żniw dla włamywaczy. „Kevin sam w domu” to nie 
odosobniony przypadek włamań w święta Bożego Narodzenia. Inwestując 
w rozwiązania Smart Home, inwestujemy nie tylko w komfort, wygodę 
czy bajery, ale też bezpieczeństwo. Zdradzamy kilka sprytnych trików na 
spokojną głowę podczas świątecznego wyjazdu.

Smart dom, bezpieczny dom na święta – z Somfy to nie tylko monitoring |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Smart dom, bezpieczny dom na święta 
– z Somfy to nie tylko monitoring

HomeKit+Somfy
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Statystki związane z włamaniami w święta Bożego Narodzenia są nie-
ubłagane. Tylko w Warszawie według danych Komendy Stołecznej Poli-
cji w dniach od 24 grudnia do 1 stycznia było 25 włamań w święta 2018, 
39 w święta 2019 oraz 29 w święta 2020. Warto więc być przezornym 
i zawczasu podjąć działania, by nie być kolejną ofiarą w policyjnych staty-
stykach. Tu warto postawić na szeroki zakres zabezpieczeń, a jednocześnie 
możliwości zdalnej kontroli naszego domu. I właśnie tutaj z pomocą przy-
chodzą rozwiązania Smart Home.

Alarm to podstawa, a gotowe rozwiązania 
możemy sami zaimplementować
Niezawodny system alarmowy to podstawa aktywnego bezpieczeństwa 
naszego domu. Wciąż wiele osób nie decyduje się na takie rozwiązania 
– a to duży błąd. Wśród obaw związanych z zakładaniem systemu alar-
mowego pojawiają się wysokie koszty, koszty utrzymania, czy też kwestie 
okablowania takiego systemu. Dlatego najczęściej na system alarmowy 
decydują się te osoby, które podejmują ten krok na etapie budowy domu. 
Warto odczarować te mity na przykładzie systemu Somfy Home Alarm.

Przede wszystkim dobry system alarmowy nie musi opierać się na inte-
gracji z grupami interwencyjnymi. Korzystanie z usług firmy ochroniarskiej 
jest rzeczywiście kolejnym dodatkowym zabezpieczeniem. Niemniej wiąże 
się z dodatkowymi miesięcznymi opłatami, w wielu miejscach w Polsce 
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czas przyjazdu patrolu jest dość długi lub 
usługa nie jest w pełni dostępna. Mając do 
dyspozycji Somfy Home Alarm oraz zestaw 
kamer, aplikacja poinformuje nas o wszyst-
kich zdarzeniach, jakie mają miejsce. Więc, po 
pierwsze, syrena powinna być pierwszym, co 
odstraszy włamywaczy, ale my też możemy 
działać, zawiadamiając odpowiednie służby, 
sąsiadów itd. Lub też zignorować alarm, gdy 
jest to tylko kot gigant na posesji czy inny fał-
szywy alarm – bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów za interwencje.

System alarmowy Somfy Home Alarm jest 
rozwiązaniem plug & play, które możemy też 
swobodnie rozbudowywać. Co ważne, system 
jest bateryjny, a więc nie musimy obawiać się 
o zasilanie czujników czy syreny ani też prowa-
dzenie przewodów do nich. Istotne jest też to, 
że możemy go zastosować zarówno w miesz-
kaniu, jak i w dużym domu. System alarmowy 
od Somfy mogą nam założyć doświadczeni 
instalatorzy, ale możemy go też kupić online 
lub w szerokiej dystrybucji, choćby w popu-
larnych marketach budowlanych. W skład 
podstawowego zestawu startowego wchodzą 
trzy czujniki IntelliTAG, czyli czujniki wibracji 
i otwarcia drzwi/okien, czujnik ruchu, syrena 
wewnętrzna, dwa piloty Key Fob do uzbrajania 
systemu oraz kontroler Somfy Link.

Kluczem jest dobranie systemu alarmo-
wego i osprzętu dopasowanego do naszych 
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potrzeb. Ale też właśnie rozwiązań sprawdzonych i takich, które są cały 
czas rozwijane. W przypadku Somfy można liczyć na serwis, gwarancję, 
wsparcie instalatorów, aktualizacje aplikacji i urządzeń, a firma cały czas 
poszerza portfolio swoich produktów.

Monitoring – kamery zwiększają bezpieczeństwo, 
ale też dają nam spory komfort psychiczny
Alarm i kamery to naczynia połączone, kompatybilne ze sobą. Posiada-
jąc już alarm, warto dodatkowo wyposażyć swój dom i jego otoczenie 
w kamery, dzięki temu jeszcze bardziej podniesiemy poziom bezpie-
czeństwa i będziemy mieć stały dostęp do tego, co dzieje się w naszym 
domu. To może być pojedyncza kamera wewnętrzna, która będzie 
stała przy drzwiach i nadzorowała wejście, Dodatkowo, jeśli posiadamy 
zwierzaki, to zawsze będziemy mogli podglądać własnego czworonoga 
zamiast śmiesznych filmików z kotami na YouTube. 

W przypadku domów jednorodzinnych wskazana jest instalacja kamer 
zewnętrznych. To rozwiązanie pozwala zapewnić sobie podgląd na oto-
czenie domu oraz działać już zawczasu. W przypadku gdy alarm zacznie 
działać w momencie naruszenia, to gdy otrzymamy powiadomienie 
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o ruchu z kamery, możemy już ręcznie uruchomić syrenę i odstraszyć 
intruza. W kamerach zewnętrznych Somfy świetne jest to, że posiadają 
wbudowany głośnik i mikrofon, a to pozwala na dwukierunkową komuni-
kację audio. Porozmawiamy więc z kurierem, ale też możemy odstraszyć 
intruza i to będąc na drugim krańcu globu. 

Istotnym atutem instalowania kamer jest nasz komfort psychiczny związany 
właśnie z tym, że mamy podgląd na to, co się dzieje. Gdy dostajemy powia-
domienie o alarmie, szybko zaczynamy się stresować. Tymczasem szybkie 
zweryfikowanie sytuacji na kamerze pozwala stwierdzić, czy rzeczywiście 
coś się dzieje, czy jest to fałszywy alarm. Osobiście cenię sobie możliwość 
zdalnego sprawdzenia, czy brama jest zamknięta oraz czy na przykład załą-
czyło się światło w ogrodzie. To kolejny element zabezpieczeń. Jednocze-
śnie korzystając z dobrych kamer, ze sprawdzonych aplikacaji i chmur, nie 
musimy obawiać się o naszą prywatność, gdy już jesteśmy w domu. Bardzo 
dużym plusem kamery wewnętrznej Somfy jest mechaniczna przysłona 
obiektywu, która może automatycznie się zasłaniać po naszym powrocie 
do domu. To też przemyślane rozwiązanie francuskiej firmy, gdzie oprócz 
zabezpieczeń w oprogramowaniu mamy to fizyczne zabezpieczenie przed 
nagrywaniem dające nam i naszej rodzinie spory komfort psychiczny. 

Dostęp kontrolowany – inteligentny zamek i automa-
tyka bramowa
Inteligentny zamek do drzwi to rozwiązanie, które odmieniło funkcjono-
wanie u mnie w domu. Uważam, że to jeden z najfajniejszych elementów 
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Smart Home. Brak kluczy, możliwość szyb-
kiego otwarcia i zamknięcia drzwi, otwarcia 
znajomym zanim dojedziemy do domu czy 
nadanie dostępu osobom na określony czas. 
Podobnie jest z automatyką bramową ze 
zdalnym dostępem. Bardzo cenię sobie moż-
liwość otworzenia bramy wjazdowej i garażu 
dla kuriera z dużą paczką, której nie chciałbym 
mieć na zewnątrz czy też korzystanie z szyb-
kich scen, gdzie otwierają się jednocześnie 
obie bramy i zapala światło na podjeździe. 

Ta wygoda, to także kwestia zwiększonego 
bezpieczeństwa. Mamy do dyspozycji infor-
macje o tym, kiedy nasze drzwi zostały 
otworzone czy zamknięte. Jeśli więc nawet 
wręczyliśmy sąsiadom tradycyjny klucz do 
otwarcia i zamknięcia drzwi, to jesteśmy w sta-
nie stwierdzić, jak długo byli i w jakich godzi-
nach doglądali naszych roślin czy zwierzaków. 
W połączeniu z kamerami i alarmami mamy 
już naprawdę wiele informacji pozwalających 
nam na wykrycie prób włamania zawczasu, 
ale też kontroli. Wszak, jeśli wydaje nam się, że 
wydarzyło się coś podejrzanego, to możemy 
poprosić o wizytę w domu kogoś, kto tych 
kluczy nie ma i otworzyć mu zdalnie dom. 
Ewentualnie też może być to jakieś wsparcie 
dla służb etc. bez korzystania z metod, które 
wiązałyby się z dodatkowymi uszkodzeniami 
mienia i kosztami z tym związanymi.
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Automatyka okienna – dodat-
kowe zabezpieczenie, ale 
i pozorowanie obecności
Rolety zewnętrzne to również kolejny ele-
ment naszego systemu zabezpieczeń, który 
warto rozważyć w swoim domu. W dodatku 
w momencie, gdy sięgniemy po rolety z zasi-
laniem solarnym od Somfy, możemy cieszyć 
się ich automatyką nawet w oddanym już do 
użytku budynku, bez konieczności prowa-
dzenia jakiejkolwiek dodatkowej instalacji 
elektrycznej. Współczesne okna w połączeniu 
z mocnymi roletami zewnętrznymi dają nam 
solidną warstwę ochronną. A to właśnie okna 
są często tym najsłabszym punktem przy 
włamaniach. Rolety pozwalają jeśli nie wyeli-
minować ten problem, to po raz kolejny dać 
szansę na wcześniejsze wykrycie włamywaczy 
i odstraszenie ich syreną, głosem z kamer 
i zawiadomieniem służb.

Jednak automatyka okienna w połączeniu 
z inteligentnym oświetleniem to jeden z naj-
lepszych sposobów na aktywną ochronę mie-
nia w postaci pozorowania dostępu. Możemy 
stworzyć harmonogramy na czas naszego 
wyjazdu tak, aby w poszczególnych pokojach 
zapalało się światło, otwierały i zamykały 
rolety, tu nawet pomocny będzie elektryczny 
karnisz. Nawet jeśli osoba postronna zorien-
tuje się, że jest to jedynie symulacja, to jednak 
będzie mieć świadomość, że stoimy na straży 
naszego dobytku.
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Smart Home to kontrola i możliwość reakcji
Inteligentny dom to nasz dom, tylko lepszy. Co najlepsze pod każdym 
względem – przyjemniejszy w użytkowaniu, bardziej funkcjonalny oraz bez-
pieczniejszy. Zaprezentowane powyżej przeze mnie funkcje pewnie część 
z czytelników zna, część z nich korzysta, warto jednak przed świątecznymi 
wyjazdami przygotować swoistą „checklistę” i sprawdzić wszystkie „słabe 
punkty” naszego domu. Warto mieć na uwadze właśnie łączenie wielu roz-
wiązań, aby osiągnąć jak najlepsze efekty – monitornig, alarm, automatyka.

Wielką zaletą inteligentnego domu, rozwiązań takich chociażby jak te od 
Somfy, jest nie tylko zabezpieczenie, ale też kontrola zdalna. Włączenie 
alarmu może się odbyć, nawet jeśli jesteśmy już dawno poza domem. 
Możemy spojrzeć w kamery i zapalić zdalnie światło w domu, możemy 
komunikować się z osobami na naszej posesji za pomocą wbudowanego 
w kamerę mikrofonu i głośnika. 

Miejmy nadzieje, że te święta dla wszystkich nas będą spokojne, radosne 
i pełne ciepła. A powyższe wskazówki pozwolą na brak nerwów, komfort 
i bezstresowy wypoczynek niezależnie, czy to będzie tylko Wigilia spę-
dzona u rodziny w pobliżu, czy też egzotyczny wyjazd tysiące kilometrów 
od domu. W naszym telefonie czy tablecie, a nawet na zegarku, zawsze 
będziemy mieć podgląd na to, co dzieje się w naszych czterech ścianach.

Bezpiecznych świąt życzy Somfy, partner iMagazine
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Czy to naprawdę jedyny taki telewizor? Czas to sprawdzić. Philips The 
One – to już pewna submarka w świecie ekranów Philipsa. Model 
PUS8807 z 2022 roku poprawia największą wadę serii I i stawia te 
telewizory oczko wyżej w rynkowej hierarchii. Czy jednak to wystarczy, 
aby skusić się właśnie na ten model? Z jednym się zgodzę, to właśnie 
takim telewizorem powinien zainteresować się przeciętny Kowalski.

Philips PUS8807 The One 
– czy to ten jedyny?

Philips PUS8807 The One – czy to ten jedyny?  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Kiedy Philips prezentował pierwszy raz telewizor The One, byłem na 
tej premierze w Amsterdamie. Przekaz TPV był dla mnie jasny, czytelny 
i trafiony. Przy recenzjach kolejnych generacji zawsze doceniałem kon-
cept oraz same produkty. Wszak seria The One, znana też jako The Per-
formance, ma być takim idealnym stosunkiem technicznych możliwości 
telewizora względem jakości. To ma być taki sprzęt, jakiego ma potrze-
bować przeciętny użytkownik, także swoisty benchmark dla wszystkich 
innych ekranów na rynku w danym roku – takie minimum wymagań 
od dobrego telewizora. Nie inaczej jest w 2022 roku. Ja testowałem 
w domowych warunkach model PUS8807 w wariancie 65-calowym, 
natomiast ten materiał poświęcę szerzej całej gamie.

Philips PUS8807 dostępne rozmiary i ceny
Telewizor ten dostępny jest aż w pięciu wariantach: 43, 55, 65, 75 i 86 cali. 
Widać, że teraz Philips postawił na większe rozmiary oraz te typowe, naj-
popularniejsze, czyli 55 i 65 cali. A ile to kosztuje?
• 43 cale – od 3199 PLN
• 55 cali – od 3899 PLN
• 65 cali – od 5049 PLN
• 75 cali – od 5 949 PLN
• 86 cali – od 11 499 PLN
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Warto pamiętać, że w tym roku seria The One to kilka modeli. Modele 
85X7 to 60Hz telewizory, a model 88X7 to ekrany 120 Hz. W zależności 
od calarzu występują też różnego typu matryce IPS lub VA. Osobiście 
uważam, że zarówno Philips, jak i każdy inny producent, powinien wyraź-
niej sygnalizować typ zastosowanej matrycy, aby było to jasne, czytelne 
i ułatwiało wybór. Niestety, raczej prędko się takich komunikatów w spe-
cyfikacji technicznej nie doczekamy. Co ciekawe, najkorzystniej cenowo 
wychodzi model 75-calowy, jest niemal bezkonkurencyjny.

Philips The One – Ambilight i design to główne 
karty przetargowe tego modelu
Praktycznie każdy telewizor Philips oferowany aktualnie może poszczy-
cić się nietuzinkowym, eleganckim wzornictwem. Ale to modele The 
One oraz telewizory OLED zachwycają. Solidna, elegancka ramka, piękna 
podstawka. Całość prezentuje się stylowo i zdecydowanie bardziej pre-
stiżowo niż mocno plastikowa konkurencja z podobnej półki cenowej. 
Myślę, że dla wielu jest to ważny aspekt, zwłaszcza że, tak jak podkre-
ślam wielokrotnie w różnych publikacjach – telewizor jest też meblem, 
sprzętem, na który patrzymy nie tylko pod względem tego, co widzimy 
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na ekranie, ale też tego, jak prezentuje się we wnętrzu. 65-, 75- czy 
86-calowy ekran jest jednak dominującym punktem w salonie. Umie-
jętna aranżacja ścianki RTV to wyzwanie, ale efekty później związane 
z wyglądem naszego dużego pokoju dają dużo satysfakcji.

Pod względem estetycznym, wizualnym oraz doświadczeniami z użyt-
kowania Philips The One, PUS8807, ma jeszcze jedną kluczową przewagę 
nad konkurencją. Jest to unikalne podświetlanie Ambilight, obok któ-
rego absolutnie nie da się przejść obojętnie. Diody LED umieszczone na 
tylnej ściance na trzech krawędziach rozświetlają ścianę za telewizorem. 
Ten efekt jest przyjemny dla oka i większość osób, które już raz zdecy-
dowały się na telewizor Philipsa z tą technologią, zostaje przy niej, a dla 
wielu osób jest to argument właśnie za zakupem tego telewizora. Jeśli 
nie jesteście zwolennikami kinowych seansów, jeśli szukacie pomysłu 
na ciekawe, nastrojowe doświetlenie salonu podczas wieczornych sean-
sów, chcecie jeszcze bardziej chłonąć to, co jest na ekranie, to Ambilight 
jest świetnym rozwiązaniem. I absolutnie nie dziwie się, że są fani tego 
rozwiązania i dla mnie byłby to jeden z głównych powodów, dla których 
rekomendowałbym zakup The One.
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Jakość obrazu w Philips The One
W przypadku The One pokuszę się o ogólny komentarz co do jakości 
obrazu w tej serii z bardzo prostej przyczyny, wspomnianej już powyżej 
– różnic w zastosowanych matrycach. Generalnie doświadczenia mię-
dzy obrazem w 43, 55, 65, 75 i 86 calach mogą być inne, ale względnie 
podobne. W przypadku modeli IPS będą lepsze kąty widzenia, w przy-
padku VA – lepsza czerń. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że jest to 
średniak klasy wyższej i nie jest to sprzęt adresowany do grona osób 
przykuwających uwagę do wszelkich niuansów związanych z obrazem. 
Ma być dobrze, przyjemnie dla oka, a pewnie część nabywców nie zdecy-
duje się nawet zmienić trybu domyślnego na filmowy.

Osobiście uważam, że Philips robi dużo w swoich telewizorach na 
korzyść obrazu za sprawą procesora P5. Model The One ma jeden z naj-
lepiej przetworzonych obrazów właśnie w trybie domyślnym, co jest 
z korzyścią dla przeciętnego użytkownika. Atutem PUS8807 jest zastoso-
wanie 120 Hz matrycy, co docenimy choćby teraz podczas sportowych 
transmisji, ale też w trakcie rozgrywki na konsoli nowej generacji.
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Telewizor wspiera też szeroką paletę barw, 
wszystkie formaty HDR z Dolby Vision 
włącznie. Natomiast nie ma tu mowy o fajer-
werkach, nie ma tu mowy o dobrym pod-
świetlaniu ekranu, tak aby była perfekcyjna 
czerń i kontrast, nie ma mowy o dużej jasno-
ści HDR. To jest średniak, bardzo fajny, udany 
średniak pod względem jakości obrazu. I to 
w dużej mierze wystarczy. Dla mnie to takie 
absolutne minimum w 2022 roku czy na 
początku nadchodzącego, 2023 roku. Chcesz 
kupić niezły podstawowy telewizor na dziś 
i mieć spokój na lata, nie wchodząc w niu-
anse – The One będzie dobrym wyborem. 
Natomiast jeśli pragniesz więcej, wybierz 
OLED lub mini LED.

Android TV – pewniak 
w świecie Smart TV
Tym koronnym argumentem za The One 
jest korzystanie z wszechstronnego Android 
TV. Philips jeszcze nie dokonał tranzycji na 
Google TV, liczę, że stanie się to w przy-
szłorocznej gamie modelowej. Natomiast 
tu mamy do dyspozycji stabilny i szybko 
działający Android TV. Widać poprawę 
względem zeszłorocznego modelu oraz 
bardzo duży progres względem modelu 
z 2020 roku. Dostęp do wszystkich popu-
larnych aplikacji, czytelny i dobrze znany 
interfejs – wszystko jest na swoim miejscu. 
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Użytkownikom Apple brakuje jedynie wsparcia dla AirPlay i HomeKit. 
Jest jednak aplikacja Apple TV.

Philips The One to jeden z tych zdroworozsąd-
kowych wyborów
Oferta telewizorów Philips stoi na dwóch solidnych filarach – zjawisko-
wych ekranach OLED oraz właśnie rodzinie telewizorów The One. Model 
PUS8807 to świetne rozwinięcie tej serii, wreszcie mamy 120 Hz. Dla mnie 
trochę szkoda, że nie są to tylko ekrany z matrycami VA, ale cóż, nie 
można mieć wszystkiego. Uniwersalność tego modelu, pozycjonowanie 
w średniej półce, design, Ambilight, Android TV – to wszystko sprawiają, 
że jest to produkt godny rekomendacji. Rekomendacji dla osób chcą-
cych mieć nowoczesny telewizor. To po prostu rozsądny wybór, który 
ma też dużą konkurencję, ale i unikalne cechy, które przemawiają wła-
śnie za tym ekranem.
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Duży może więcej – to hasło niekoniecznie ma dobre konotacje. 
A jednak w przypadku telewizorów ma rację bytu i jest prawdą. Duże 
telewizory to najlepsza opcja na spotęgowanie doznań związanych 
z seansami, z graniem, z transmisjami sportowymi. Jednocześnie wciąż 
wiele osób takich ekranów się obawia. Sięgając jednak po 75- lub 
85-calowe warianty Sony X90K, szybko cała rodzina pokocha właśnie 
ten duży ekran i doceni jego bogactwo możliwości.

Otwórz się na duże telewizory od Sony  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Otwórz się na duże 
telewizory od Sony
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Jesienią 2012 roku na polskim rynku zadebiutował pierwszy telewizor 4K. 
Był to telewizor Sony KD-84X9005. Za ten 84-calowy telewizor trzeba 
było zapłacić ponad 120 tysięcy PLN. Mija 10 lat, płace w Polsce są inne, 
wartość złotówki również, a 85-calowy telewizor Sony X90K kosztuje 
1/10 tamtej ceny! Tak zmienia się świat, tak działa postęp technologiczny. 
I jedynie mam smutną wiadomość dla tych, którzy wtedy zdecydowali 
się na tamten świetny i wyjątkowy jak na swoje czasy telewizor. Ten 
obecny model X90K jest od niego lepszy. To też pierwszy dowód na 
to, że nie należy obawiać się dziś dużych telewizorów. Wszak ich ceny 
nie są drastycznie wysokie, a zakup 75- lub 85- calowego ekranu dla 
osób posiadających odpowiednią przestrzeń pod taki wyświetlacz nie 
powinien stanowić wyzwania (oczywiście rekomendujemy zakupy z roz-
sądkiem i skrupulatną ocenę własnych możliwości finansowych przed 
zakupem wszystkich produktów, niebędących tymi pierwszej potrzeby).

Drugim lękiem związanym z zakupem dużych telewizorów albo czymś 
w rodzaju przyzwyczajenia jest kwestia tego, że trzeba mieć naprawdę 
duży salon na taki telewizor i daleko oddaloną kanapę. Błąd! I to 
piszę w pełni świadomie i bardzo kategorycznie. Niestety w wielu 
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przypadkach niewłaściwie korzystamy ze współczesnych telewizorów, 
siadając od nich zbyt daleko. Optymalne doświadczenia z seansu przy 
współczesnym ekranie 4K uzyskamy, gdy przyjmiemy odległość 2–3 cm 
na każdy cal wyświetlacza względem kanapy. Oznacza to, że siadając 
przed 85-calowym telewizorem, powinniśmy mieć kanapę nie dalej niż 
2,5 metra! Spójrzcie na swój telewizor, spójrzcie na swoją kanapę, weźcie 
miarkę i przesuńcie kanapę. Szybko odkryjecie, że jednak wypadałoby 
mieć nieco większy telewizor, a te 1,5 metra od 55-calowego telewi-
zora zupełnie zmienia odbiór tego, co widzimy na ekranie w stosunku 
do tego, co widzieliśmy, gdy wcześniej siedzieliśmy 3 metry od ekranu. 
Dlatego w wielu mieszkaniach bez trudu powinniśmy wygospodaro-
wać miejsce na 75-calowy telewizor, a w domach jednorodzinnych na 
85-calowy ekran. Oczywiście tu też istotny jest zdrowy rozsądek, realne 
potrzeby i możliwości. Niemniej, zwłaszcza przy urządzaniu swoich czte-
rech kątów, warto mieć te „parametry techniczne” odnośnie do odległo-
ści telewizora od kanapy na uwadze. 
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A co tak właściwie daje nam zakup dużego telewizora? Jakie benefity idą 
w parze z wielkim ekranem w naszym domu? To przede wszystkim wra-
żenia i doświadczenia związane z tym, jak bardzo obraz nas otacza, jakie 
jesteśmy w stanie zobaczyć szczegóły, jak możemy cieszyć się z jako-
ścią. Sytuacja na rynku wideo dostarczyła nam tysięcy godzin materiału 
w ultrawysokiej rozdzielczości, czyli 4K UHD. Takie treści możemy oglą-
dać na Netfliksie, Apple TV+, iTunes Movies, Amazonie, Disney+, HBO 
Max. Coraz więcej pozycji znajdziemy właśnie w 4K, z HDR w formacie 
Dolby Vision. Prawdziwą gratką dla fanów najwyższej jakości obrazu jest 
to, co zrobiło Sony. Od 2021 roku działa usługa Bravia Core. To eksklu-
zywny serwis przeznaczony tylko dla telewizorów Bravia z najbardzej 
zaawansowanym procesorem obrazu XR. Nabywając ekran X90K lub 
inny z tym procesorem, zyskujemy dostęp do możliwości zakupu i wypo-
życzania dziesiątek filmów w jakości streamingu porównywalnej do 
tego, co dostarczają płyty UHD Blu-ray. Jest to obraz o przepustowości 
2–3-krotnie wyższej niż w pozostałych serwisach streamingowych przy 
treściach 4K. Po prostu bajka! 

Wspomniany procesor XR to też bardzo ważny element topowych 
telewizorów Sony. Aby uznać jakiś telewizor za dobry, musi on móc 
pochwalić się głęboką czernią, świetnym kontrastem, odwzorowaniem 
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kolorów wprost z filmowych studiów i przetwarzaniem obrazów tak, aby 
obraz zawsze był ostry i świetnie upscalowany. Zarówno przy filmowych 
seansach, grach, jak i oglądaniu sportu, ważna jest też płynność ruchu, 
którą dostarcza 120 Hz matryca. Takimi parametrami może pochwalić się 
ledwie garstka modeli telewizorów dostępnych na rynku. Wśród nich są 
właśnie telewizory Sony z procesorem XR, wspomniane tu modele X90K 
z wielostrefowym tylnym podświetlaniem, telewizory mini LED X95K 
i Z9K (ekran 8K) czy telewizor QD-OLED A95K i OLED A80K.

Współczesny telewizor to obraz, jego rozmiar, ale też kwestie designu, 
dźwięku oraz platformy Smart TV. Sam dźwięk na szczęście jesteśmy 
zawsze w stanie poprawić, kupując odpowiedni soundbar. W przypadku 
designu wydaje się, że prawie bezbramkowe telewizory to standard, 
jednak wystarczy chwilę w sklepie spędzić z ekranami, aby zobaczyć, 
że jakość wykonania, dbałość o detale absolutnie różni telewizory nie-
których producentów i to często w podobnym przedziale cenowym. 
Choć 75- i 85-calowe ekrany najlepiej prezentują się na ścianie, to opcja 
postawienia ich na szafce RTV też jest kusząca. Zwłaszcza że to pozwala 
przybliżyć ekran o dodatkowe kilkadziesiąt centymetrów. Wtedy warto 
zwrócić uwagę na nóżki oraz na to, czy jesteśmy w stanie pod ekranem 
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postawić soundbar. W modelu X90K podstawę można ustawić na kilka 
sposobów – wąsko bądź szeroko oraz nisko lub nieco wyżej, właśnie tak, 
aby znalazło się miejsce na belkę dźwiękową. Jeśli chodzi o Smart TV, 
to telewizory Sony wyposażone są w mocny procesor i działanie pod 
kontrolą Google TV. Dla mnie system Google TV jest ciekawy ze względu 
na dwie wersje działania – podstawową na przykład, gdy nie chcemy 
szerzej korzystać z funkcji Google’a oraz pełną – z asystentem głosowym 
Google’a, szybkim dostępem do sklepu Google Play itd. Telewizory Sony 
są też przyjazne użytkownikom sprzętu Apple za sprawą wsparcia dla 
AirPlay oraz HomeKit. Telewizor zintegrujemy więc z naszym inteligent-
nym domem.

Wśród ciekawych dodatkowych opcji w telewizorach Sony 2022 warto 
zwrócić uwagę na moduł Bravia Cam. W urządzeniach A95K i Z9K znaj-
dziemy go w pudełku, do pozostałych urządzeń możemy go dokupić 
opcjonalnie. Na co pozwala Bravia Cam? To nie tylko kamerka do roz-
mów, to przede wszystkim „stróż” naszego telewizora. Oszczędzimy dzięki 
niej energię elektryczną, gdyż telewizor wykryje naszą nieobecność 
w pomieszczeniu i wyłączy się lub przejdzie w bardziej ekonomiczne 
ustawienia. Będzie też alarmował, jeśli na przykład dziecko zbliży się 
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do telewizora. Ponadto dopasuje obraz 
i dźwięk do miejsca, w którym siedzimy.

Poszukując telewizora dla siebie, warto 
brać pod uwagę wiele zmiennych – jakość 
obrazu, wielkość obrazu oraz cena z pew-
nością będą grały kluczową rolę w tej 
decyzji. Pamiętajmy o tym, że właśnie 
słodycz niskiej ceny nie zastąpi nam gory-
czy związanej z niską jakością. A obecnie 
różnica w tym, co oferują poszczególne 
modele na rynku w kwestii doświadczeń 
wizualnych, jest naprawdę spora. Oso-
biście telewizory Sony X90K, zwłaszcza 
w dużych rozmiarach, uważam za najroz-
sądniejszy wybór, o czym wspomniałem 
chociażby w swoim zestawieniu telewizo-
rów na mundial na łamach iMagazine.pl 

Tekst powstał przy współpracy z firmą Sony
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Najnowsza odmiana X1 – najmniejszego SUV-a klasy premium 
w ofercie BMW – zdecydowanie wyróżnia się na ulicy. Dostępna jest 
w wielu różnych wersjach silnikowych – benzyna, diesel i hybryda 
– a ceny zaczynają się od ok. 181 tys. PLN. Sprawdźmy zatem, jakie jest 
nowe X1…

Nowe BMW X1 (U11) 
– bez obaw, w opcji są 20-calowe felgi!

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowe BMW X1 (U11) – bez obaw, w opcji są 20-calowe felgi!  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Mobilność
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Silniki i warianty
Pod maską możemy zdecydować się na 
kilka różnych silników. Najtańszą opcją 
jest trzycylindrowy 1,5-litrowy model 
sDrive18i (od 180 900 PLN), która ma 
napęd na przednią oś, 136 KM, 9,2 s do 
setki oraz automatyczną skrzynię biegów. 
Potem jest już tylko lepiej – sDrive20i 
ma 170 KM i cztery cylindry, a xDrive23i 
(model testowany) ma 218 KM.

Silniki diesla mają te same oznaczenia, 
chociaż literkę „i” w nazwie zastępuje 
„d”, i mają odpowiednio 150, 163 lub 211 
KM. Ceny zaczynają się od 200 900 PLN. 
Hybrydy dostępne są dwie – xDrive25e 
oraz xDrive30e. Ta pierwsza kosztuje 
235 900 PLN, ma 245 KM (spalinowe 136 
+ elektryczne 109 KM) i przyspiesza do 
setki w 6,8 s, a druga 250 900 PLN, 326 
KM (150 + 177 KM) i 5,6 s. W obu przy-
padkach są akumulatory o pojemności 
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16,3/14,2 kWh (brutto/netto), które zapewniają do 92 lub 88 km zasięgu, 
zależnie od modelu, bez uruchamiania jednostki spalinowej (WLTP).

Na deser zostaje jeszcze BMW iX1, czyli wariant w pełni elektryczny, 
którego niestety jeszcze nie miałem okazji testować. Ma akumulator 
o pojemności 66,45 kWh brutto (64,7 kWh netto), co daje do 417 km 
zasięgu (cykl mieszany WLTP), który dostarcza energię do obu osi. Gene-
rowane jest w sumie 313 KM, co pozwala auto przyspieszyć do setki w 5,6 
s. Cena zaczyna się od 250 tys. PLN.

Pierwsze wrażenia
Wnętrze jest designem zbliżone do obecnie oferowanych wnętrz 
w modelach wyższych, typu BMW i4 czy BMW iX. Do dyspozycji podró-
żujących są dwa ekrany – 10,25-calowy przed kierowcą oraz wygięty 
ekran 10,7”, który zdobi centralną pozycję na desce rozdzielczej, gdzie 
możemy obcować z iDrive 8, którego szerzej opisywałem przy okazji 
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testów BMW iX. Ekrany prezentują się bardzo dobrze, a całość jest 
wykończona więcej niż satysfakcjonująco.

Rejon środkowego podłokietnika jest też naszym centrum sterowania dla 
skrzyni biegów, trybów jazdy i wybranych funkcji iDrive. Designerzy sta-
rali się też zagospodarować każde możliwe miejsce dodatkowym schow-
kiem na nasze duperele. Bliżej przodu znalazło się miejsce na uchwyty 
na kubki oraz bardzo ciekawie rozwiązano matę indukcyjną do ładowa-
nia smartfona, co może być istotne szczególnie wtedy, gdy korzystamy 
z Apple CarPlay.

Otóż mata jest prawie pionowa i po odchyleniu aluminiowej poprzeczki, 
wstawiamy tam po prostu smartfona i ponownie domykamy poprzeczkę, 
która go trzyma na miejscu. Jest to zaskakująco wygodne rozwiązanie 
i zdecydowanie je preferuję do chowania telefonu w podłokietniku.

Jakość wykończenia wnętrza uległa zdecydowanej poprawie wzglę-
dem starszych braci. Jest nowocześnie, wszędzie jest albo skóra, albo 
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jej imitacja, jest mnóstwo aluminium, szwy w wielu miejscach są ładnie 
wyeksponowane i można zdecydować się na akcenty kolorystyczne 
w paru różnych odcieniach. Model testowy dominował szaloną czer-
wienią, ale można wnętrze skonfigurować zdecydowanie bardziej 
monotonnie.

Najmniejszy SUV BMW zaskoczył mnie trochę dostępną przestrzenią na 
tylnej kanapie. Na załączonych ilustracjach fotel przedni ustawiony jest 
pode mnie, a z tyłu nadal mieszczę dłoń na szerokość czterech palców, 
zanim kolanami zacznę wkurzać osobę prowadzącą. Dodatkowo mógł-
bym jeszcze pupę bardziej wsunąć dla paru dodatkowych centymetrów 
i zdrowszego kręgosłupa.

Nie ma się czym martwić, poza portfelem, jeśli chodzi o listę opcji 
dodatkowych. Testowany model stał już na zimowych oponach i fel-
gach 18-calowych, ale masywnej bryle tego auta zdecydowanie będą 
lepiej pasowały opcjonalne 20-tki, które nadają mu jeszcze agresyw-
niejszego charakteru oraz lepiej wypełniają nadkola. Jeśli to połączymy 
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z dodatkowym ospojlerowaniem oraz niższym zawieszeniem zawartymi 
w pakiecie M, to będzie jeszcze dynamiczni

W kwestii opcjonalnego wyposażenia wnętrza, to „maluch” X1 otrzymał 
zaskakująco bogatą listę opcji. Są adaptacyjne reflektory LED, jest system 
kamer 360° z możliwością wyboru jednego z wielu widoków, jest HUD, 
panoramiczny dach, Hi-Fi od Harman Kardon, pakiet asystentów dla kie-
rowcy, w tym asystent parkowania, elektrycznie rozkładany hak holow-
niczy, system monitorowania ciśnienia opon, adaptacyjne zawieszenie 
i wiele więcej.

Jeśli chodzi o sam design zewnętrzny, to jest na tyle agresywny, że spo-
dziewam się dwóch obozów – albo go pokochacie, albo znienawidzicie. 
Raczej jednak nie pomylicie X1-ki z niczym innym na drodze. Wnętrze, 
dla kontrastu, powinno sprawiać mniej kontrowersji w kwestii designu, 
ale sporo zachwytów w kwestii jakości wykończenia – w tej kategorii to 
prawdopodobnie jedno z najlepszych aut.

X1 xDrive23i jeździe lepiej niż się spodziewałem – „mały, ale wariat”! 
Podejrzewam, że sDrive20i będzie najrozsądniejszą opcją (uwaga, napęd 
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na przód!), ale najchętniej skusiłbym się 
osobiście na hybrydę. Moc kiedy trzeba, 
cisza kiedy nie chcemy nikomu przeszka-
dzać, no i niższe spalanie. Wielu osobom 
zresztą prądu wystarczy na codziennie 
załatwianie spraw na mieście – zasięg 
w rejonie 80 km na samym prądzie powi-
nien być aż nadto wystarczający. Dla 
tych, którzy chcą diesla, podejrzewam, że 
ponownie model środkowy ma najwię-
cej sensu…aTak czy siak, zapowiada się 
solidny gracz na rynku premium i jestem 
szalenie ciekaw, jak sprawuje się model 
hybrydowy oraz elektryczny.
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Niektóre modele aut zdają się towarzyszyć nam od zawsze. Honda Civic 
należy do takich klasyków – świętujący w tym roku 50-lecie istnienia 
model doczekał się właśnie jedenastej generacji. Choć jest to bardzo 
nowoczesne auto, nie porzuca dorobku poprzedników i wsiadając do 
niego, natychmiast wiadomo, że siedzimy właśnie w Civicu.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Honda Civic e:HEV – auto niesportowe  |  Paweł Hać

Honda Civic e:HEV   
– auto niesportowe
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Honda Civic od zawsze była autem kompaktowym, choć definicja takiego 
samochodu ewoluowała, przez co nowy model jest już całkiem słusznych 
rozmiarów, 5-drzwiowym liftbackiem. Mierzy 4,55 m długości i 1,8 m szero-
kości, dzięki czemu wewnątrz mamy naprawdę dużo miejsca. Design bezpo-
średnio nawiązuje do poprzednika, ale został nieco wygładzony, zwłaszcza 
z tyłu. Nie oznacza to jednak, że Civic stał się nudny – wręcz przeciwnie, opa-
dająca linia dachu w połączeniu z niskimi, rozciągniętymi na całą szerokość 
klapy lampami z tyłu czyni auto optycznie niższym, a to nadaje mu mocno 
sportowy charakter. Podobnie jest zresztą z przodu, gdzie nad całkiem 
masywnym zderzakiem znalazł się niski grill z wykończeniem w kształcie 
plastra miodu, a także równie niskie lampy LED. Testowałem środkową wersję 
wyposażenia, czyli Sport, która wyróżnia się czarnymi lusterkami i obramo-
waniem drzwi oraz 18-calowymi felgami, również w czerni. W połączeniu 
z intensywnie niebieskim lakierem akcenty te wyglądają świetnie i dodat-
kowo podkreślają sportowy charakter auta. Nie myślcie jednak, że Civic w tej 
wersji to auto wyczynowe – Type R dopiero będzie miał swoją premierę. 
Tu dostajemy bardzo uniwersalny samochód, który owszem, ma sportowe 
zapędy, jednak z powodzeniem może służyć też jako jedyne auto w rodzinie.

We wnętrzu nowej Hondy Civic można poczuć przestrzeń. Auto zaprojek-
towano bardzo rozsądnie, plastiki nie zalewają kierowcy z każdej strony, 
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deska poprowadzona jest wysoko, dając miejsce na kolana, a tunel środ-
kowy, choć wizualnie spory, również nie przeszkadza. Kierownica ma regu-
lację pionową i wzdłużną, i to w całkiem sporym zakresie, umieszczono też 
na niej przyciski do sterowania multimediami i tempomatem (zdecydowa-
nie wolę je tu, niż na osobnej dźwigni), kontrolujemy z niej też komputer 
pokładowy. Zegary w wersji Sport są częściowo analogowe, a częściowo 
elektroniczne – widziałem to rozwiązanie w CH-R i tu wyglądają dokładnie 
tak samo. Czerń jest na tyle dobra, że połączenie ekranu z tarczą analogo-
wego prędkościomierza nie rzuca się w oczy przez większość czasu, jedynie 
po zmroku widać kontrast. W wersji Advance są one już w pełni elektro-
niczne. Ich wygląd można dostosować, zmieniając wyświetlane dane – jest 
tu wszystko, czego można spodziewać się w aucie. Pojawiają się tu też 
wskazówki z nawigacji, w tym z Apple Maps, co jest rzadko spotykane. Na 
środkowym, dużym ekranie, wystającym mocno z deski wszystko świetnie 
widać, choć ma powierzchnię, która wydaje się pokryta folią, rozmywającą 
nieco wszystko. Cóż, nie jest – ten typ tak ma i trzeba do tego przywyk-
nąć. Po lewej stronie ekranu znalazło się fizyczne pokrętło głośności i kilka 
przycisków, dzięki czemu powrót do ekranu głównego czy zmiana utworu 
jest szybka. Bardzo podoba mi się to rozwiązanie. Interfejs systemu mul-
timedialnego Hondy jest praktyczny, ale nieszczególnie ładny, niemniej 
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zaletą jest możliwość dowolnej aranżacji kafelków. CarPlay obsługiwany 
jest bezprzewodowo, Android Auto podłączamy już kablem. Model Sport 
ma standardowy system audio, który brzmi poprawnie, ale niczym się nie 
wyróżnia. Spodziewam się, że Bose Centerpoint z wersji Advance jest lep-
szy, nie miałem jednak okazji go posłuchać.

Poniżej ekranu i przycisku świateł awaryjnych mamy duży, solidny panel 
klimatyzacji z trzema pokrętłami. Klimatyzacja jest dwustrefowa, a wersja 
Sport ma też podgrzewanie siedzeń (ale już nie kierownicy). Jeszcze niżej są 
dwa porty USB, gniazdo 12 V i ładowarka indukcyjna. To jedna z najlepszych 
oferowanych przez producentów aut ładowarek, jakiej używałem. Łapie 
bardzo dobrze, ładuje sprawnie, a do tego da się ją wyłączyć przyciskiem 
w jej narożniku (by nie doładowywać co chwilę telefonu, zużywając bate-
rię). Na tunelu środkowym znalazły się uchwyty na kubki oraz przyciski 
do zmiany trybu jazdy, zastępujące standardową dźwignię. Pod podło-
kietnikiem znalazł się mały schowek, niewiele zmieści się też w drzwiach 
(za to sporo miejsca jest w schowku przed pasażerem). Deskę rozdzielczą 
przecina na całej długości kratka wentylacji w kształcie plastra miodu. 
Nawiewy regulujemy małymi dźwigniami, natomiast wygląd maskownicy 
pozostaje niezmieniony – to drobny, ale bardzo ładny detal. Zarówno 
z przodu, jak i z tyłu, miejsca jest dużo. Przy swoim wzroście (178 cm) nie 
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miałem najmniejszego problemu z ustawieniem fotela pod siebie, a siada-
jąc za sobą, miałem mnóstwo miejsca na nogi. Sporo przestrzeni jest też 
nad głową, ale tylko z przodu, bo opadający lekko dach sprawia, że wyższa 
osoba może mieć już problem ze znalezieniem miejsca. W bagażniku miej-
sca też jest sporo, a dostęp do niego ułatwia podnoszona razem z klapą 
szyba. Nie jest jednak zbyt praktyczny, bo ma wyraźny garb, pod którym 
kryje się jeden z dwóch silników elektrycznych. Po złożeniu tylnych siedzeń 
licują się one z nim, ale uskok podłogi bagażnika pozostaje. Szkoda, ale lep-
sze to niż wyrównywanie jej przez spłycanie przestrzeni bagażowej. Rolety 
oddzielające bagażnik od kabiny są aż dwie, jedną przymocowano pod 
szybą i podnosi się zawsze razem z nią, druga natomiast znajduje się bliżej 
tylnej kanapy. Obie są elastyczne, więc domknięcie klapy ze zbyt dużym 
ładunkiem nie stanowi problemu. W bagażniku mamy gniazdo 12 V – to 
rzadko spotykany w tej klasie element.

W nowej Hondzie Civic siedzi się bardzo nisko, szczególnie jak na rodzinny 
kompakt. Fotel w wersji Sport jest regulowany ręcznie (jedynie Advance 
oferuje go w wersji elektrycznej), nie oferuje nic ponad standard, niemniej 
jest wygodny i raczej sztywny, więc nie męczy podczas długiej jazdy. Tylna 
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kanapa też jest wygodna, ale jej zagłówki 
mogą denerwować kierowcę, bowiem 
nawet w najniższym ustawieniu zasła-
niają sporą część tylnej szyby. Ogólna 
widoczność do tyłu jest dobra, przydają 
się też mikroskopijne szyby za tylnymi 
drzwiami. Słupki A są bardzo wąskie, 
a przednia szyba szeroka, przez co pole 
widzenia jest ogromne. To jedno z najła-
twiejszych w manewrowaniu aut jakimi 
jeździłem. Wersja Sport wyposażona jest 
też w kamerę cofania, oferującą ostry, ale 
zniekształcony na krawędziach obraz. 
Niemniej jednak przydaje się, ponadto 
w nocy jej czytelność jest bardzo dobra.

Auto oferuje cztery tryby jazdy, różniące 
się reakcją układu kierowniczego oraz 
mocą, od sportowego po ekonomiczny. 
Po drodze mamy też normalny oraz 
własny, w którym dowolnie ustawiamy 
oba parametry. Różnicę czuć zarówno 
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w pracy silnika, jak i w prowadzeniu, choć niezależnie od konfiguracji 
auto świetnie trzyma się drogi i jest bardzo łatwe do wyczucia. Dosko-
nale działa też symulacja zmiany biegów – Civic ma bezstopniową 
przekładnię eCVT, ale jeździe nie towarzyszy nigdy wycie silnika. Układ 
napędowy polega głównie na silnikach elektrycznych, benzynowy głów-
nie produkuje dla nich prąd i rzadko napędza bezpośrednio koła. Dzięki 
temu załącza się w przewidywalny sposób. Co więcej, komorę silnika 
dobrze wyciszono, więc na co dzień nie zwraca się uwagi na dobiegające 
stamtąd dźwięku. Układ napędowy składa się z silnika benzynowego 
o pojemności dwóch litrów oraz dwóch silników elektrycznych, a jego 
łączna moc to 184 KM, maksymalny moment obrotowy wynosi natomiast 
315 Nm. Napęd jest bardzo dynamiczny, nic w tym jednak dziwnego, 
skoro praktycznie zawsze startujemy na silniku elektrycznym, a ten 
maksymalny moment obrotowy dostępny jest od samego początku. Od 
0 do 100 km/h Civic rozpędza się według producenta w 7,9 s w wersji 
Sport, ale już osiągi dla Advance i Elegance są inne (to odpowiednio 8,1 
i 7,8 s). Moje pomiary oscylują w okolicy 7,8 s. Wrażenie robi też spala-
nie – w mieście wynosi około 4,5–5 l, w cyklu mieszanym z jazdą 50% 
w terenie zabudowanym i 50% na ekspresówce sięga już około 6 l. Przy 
120 km/h wynosi natomiast 6,8 l. To bardzo przyzwoite wyniki, zwłaszcza 
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jeśli weźmiemy pod uwagę to, że dotyczą one jazdy na zmianę w trybie 
normalnym i sportowym, a więc bez obniżania osiągów napędu.

Honda osiągnęła w swoich napędach świetny kompromis między osiągami 
a ekonomią jazdy. Już w CH-R bardzo chwaliłem sobie to, jak dobrze jeź-
dziło się tym autem, w Civicu jednak jest lepiej, i to znacznie. Przyczynia 
się do tego zarówno większa moc, jak i usztywnienie auta, doskonała przy-
czepność i wyczuwalność tego, co się z nim dzieje. Mało który samochód 
sprawiał mi aż tyle frajdy z jazdy, i to pomimo przeciętnej jakości plastików, 
kilku braków w wyposażeniu czy przeciętnemu audio. Honda Civic dostar-
cza ogrom frajdy z jazdy, pozostając praktycznym, rodzinnym liftbackiem 
z dużą ilością miejsca i dziwacznym bagażnikiem.

Honda            
Civic e:HEV 

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

 Plusy:
• doskonała przyczepność
• niskie spalanie i wysoka dynamika 

jednocześnie
• agresywna linia nadwozia

 Minusy:
• ograniczona przestrzeń bagażnika
• przeciętna jakość wielu plastików

Cena:  Wersja Elegance: od 139 900 
PLN, Wersja Sport: od 145 900 PLN, 
Wersja Advance: od 159 900 PLN

MOBILNOŚĆ 261



Tak, ten tytuł to nie żart. Gdy tylko pojawiła się okazja sprawdzenia 
najnowszego i najmocniejszego elektrycznego Volkswagena ID.5, 
czyli topowej wersji GTX, wiedziałem, że muszę zrobić coś więcej 
niż typowe miejskie jazdy „wokół komina”, z których tak się śmieją 
przeciwnicy elektromobilności. 

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

VW ID.5 GTX – elektryk na długie trasy  |  Dariusz Hałas

VW ID.5 GTX 
– elektryk na długie trasy
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Tak zatem zrobiłem. Wybrałem się VW 
ID.5 GTX w Karkonosze. I wróciłem. Żywy, 
cały i zdrowy. Samochód też. Oczywiście 
sprawdziłem też użyczony egzemplarz 
w typowo miejskich scenariuszach, by 
mieć finalnie porównanie zużycia energii 
w mieście i na trasie. Już teraz Wam zdra-
dzę, że VW ID.5 GTX umie mile zaskoczyć. 
Zanim jednak zajmiemy się zasięgami 
i ekonomią, najpierw kilka słów o tym, 
z czym w ogóle mamy tu do czynienia.

VW ID.5 to kolejny, po ID.3 i ID.4 model 
z elektrycznym napędem w portfolio 
marki z Wolfsburga. I zarazem pierwszy 
– jak to określa sam producent – SUV 
Coupé, czyli wóz z podniesionym nieco 
nadwoziem, za to z obniżonym dachem. 
Ocena wyglądu to oczywiście kwestia 
gustu obserwatora, ale moim zdaniem 
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projektanci Volkswagena zrobili to dobrze. Jasne, można narzekać, że 
wóz nie jest bardziej wyrazisty, bardziej agresywny (w końcu otrzyma-
łem topową, najmocniejszą wersję GTX), ale z pewnością znajdą się 
też tacy, którzy preferują bardziej klasyczną formę SUV-a niż wyraźnie 
opływowe kształty VW ID.5, wymuszone aerodynamiką i idącą w ślad za 
nią ekonomią zużycia energii. Asceza formy elektrycznych aut wynika 
poniekąd z ich funkcji i możliwości. Ja tylko dodam, że nadwozie coupé 
w tym modelu nie oznacza absolutnie żadnych kompromisów w kwestii 
przestrzeni dla pasażerów drugiego rzędu w kabinie pasażerskiej. Przed 
Waszymi kolanami będzie hulać wiatr, nad głową też znajdziecie sporo 
miejsca, mimo opadającego dachu. 

Wnętrze ID.5 GTX to hołd dla minimalizmu, a także zaskakująca funk-
cjonalność, ale w końcu to Volkswagen – marka, która umie robić uży-
teczne i funkcjonalne auta. Egzemplarz, który otrzymałem, wyposażony 
był w opcjonalne, bardzo wygodne fotele ErgoActiv z pamięcią ustawień 
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i elektryczną regulacją w bardzo szerokim 
zakresie. Podłokietniki? Są i to kapitańskie. 
Takie rozwiązanie kojarzyć się może raczej 
z dostawczakami, ale wbrew pozorom to 
bardzo dobry pomysł. Kierowca i pasażer 
z przodu mogą się różnić od siebie diame-
tralnie, a dzięki odrębnej regulacji dwóch 
podłokietników każdy się dopasuje pod swój 
gabaryt. Za to mniejsze podłokietniki ozna-
czają mnóstwo miejsca w tunelu środko-
wym, który w innych modelach zajmowany 
jest przez olbrzymią zabudowę z małymi 
schowkami. Tutaj praktycznie cały tunel jest 
jednym wielkim schowkiem podzielonym na 
różne części, szufladki, zasuwane cupholdery, 
miejsce na kluczyk, gniazdka USB (zarówno 
z przodu, jak i z tyłu, ale tylko USB-C), dodat-
kowo ładowarka indukcyjna, duży schowek 
przed pasażerem, spore schowki w drzwiach. 
Do funkcjonalności nie mam uwag.

Ekrany? Oczywiście są. Ten przed kierowcą 
jest jednak zaskakująco mały, moim zdaniem 
zbyt mały. Jest w istocie chyba mniejszy od 
niejednego smartfona i prezentuje niewiele 
informacji. Nie można np. na nim wyświe-
tlić mapy, ale tę niedogodność z nawiązką 
niweluje duży i czytelny ekran HUD rzuto-
wany na przednią szybę. Oprócz tego jest 
jeszcze duży dotykowy ekran w centralnej 
części deski rozdzielczej. Znacznie ważniej-
sze jest jednak to, że w użyczonym modelu 
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pracowała już najnowsza wersja ID.Software 3.1 pokładowego systemu 
Volkswagena. Oznacza to m.in. możliwość korzystania z bezprzewodo-
wego Android Auto i Apple CarPlay, a także wiele innych funkcji zwią-
zanych z jazdą półautonomiczną (auto np. jest w stanie zapamiętać, 
a następnie odtworzyć skomplikowany manewr parkowania, co może się 
przydać właścicielom domów ze skomplikowanym podjazdem). Now-
sze oprogramowanie to również lepsze zarządzanie energią. No i jeszcze 
jeden drobiazg: żadnych przycięć, zawieszeń itp. niespodzianek. W tym 
Volkswagenie oprogramowanie działa tak, jak tego się oczekuje. Stabilnie.

W wersji GTX nie sposób pominąć kwestii napędu. W końcu to najmoc-
niejsza w gamie odmiana modelu VW ID.5. Kierowca ma tu do dyspozycji 
moc 299 KM osiąganą z dwóch silników elektrycznych, z których każdy 
napędza „swoją” oś pojazdu. Dostępne przyśpieszenia są tu więcej niż 
potrzebne do poruszania się po drogach cywilnych. Pierwszą setkę VW 
ID.5 GTX osiąga w 6,3 s. Drugiej auto nie osiągnie nigdy, bo prędkość mak-
symalna jest ograniczona do 180 km/h. Na drogach publicznych, to i tak 
o 40 km/h za dużo w stosunku do obowiązujących w Polsce przepisów 
i najwyższej dopuszczalnej na polskich drogach prędkości. Od suchych 
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liczb ważniejsze jest jednak to, jak ten 
napęd reaguje, a reakcja jest natychmia-
stowa. Plusem jest też to, że inżynierowie 
Volkswagena popracowali nad trakcją, 
nie trzeba się obawiać, że mimo zna-
czącej mocy i przyśpieszeń koła będą 
buksować w miejscu. Dostępny od zera 
wysoki moment obrotowy (310 Nm) jest 
tu dobrze kontrolowany i kierowca cały 
czas ma auto pod kontrolą. GTX sugeruje 
sportowe konotacje, ale choć nie mam 
zastrzeżeń do prowadzenia tego auta, to 
sportowcem bym go nie nazwał. Owszem, 
to bardzo dynamiczne auto, ale waży nie-
mal 2,2 t, a to masa, która wyklucza zwin-
ność na ciasnych zakrętach, choć te, które 
miałem okazję pokonać w Karkonoszach, 
ID.5 GTX pokonywał nad wyraz sprawnie.
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Dochodzimy w ten sposób do zasadniczego pytania: jaki zasięg? Użyczony 
egzemplarz testowałem w temperaturach rzędu kilkunastu stopni, złota pol-
ska jesień, dobre warunki na drogach. W mieście na niespełna 100-kilome-
trowym dystansie VW ID.5 GTX był w stanie zadowolić się zużyciem energii 
na poziomie 16,3 kWh/100 km, co uważam za doskonały rezultat. Biorąc pod 
uwagę, że samochód wyposażony jest w akumulator trakcyjny o pojemno-
ści użytecznej 77 kWh, oznaczałoby to potencjalną możliwość pokonania 
dystansu 472 km. A jak w trasie? Tu oczywiście zużycie było większe, tym 
bardziej, że jechałem normalnie. Na ekspresówce S8 nie czaiłem się za TIR-
-ami, jadąc 90 km/h, tylko normalnie korzystałem z dobrych warunków 
i możliwości jazdy z prędkością 120 km/h. W jedną stronę moja trasa liczyła 
472 km właśnie, ale nie łudziłem się, że uda mi się dojechać bez ładowania. 
Przy tak długiej trasie i tak należy planować przerwy, zaplanowałem dwie. 
Jedną już w Nowostawach pod Łodzią, gdzie przy autostradzie A2 mogłem 
podładować auto na najszybszych w Polsce ładowarkach o mocy 350 kW 
(ID.5 GTX i tak maksymalnie jest w stanie przyjąć 135 kW). Niestety, auto po 
podłączeniu do ładowarki Ionity nie ładowało się aż tak szybko (ładowarka 
pokazywała pobór rzędu 50 kW), co wynika z faktu, że miałem jeszcze sporo 
energii w baterii (podłączyłem przy stanie 68%), ale i tak planowałem doła-
dowanie ze względu na to, że kolejny przystanek wypadał dopiero w Kątach 
Wrocławskich, 275 km dalej, chciałem zatem mieć stosowny zapas energii. 
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Do szybkich ładowarek w Kątach Wrocławskich dotarłem bez stresu, mając 
jeszcze w zapasie 17% energii w akumulatorach. Tym razem po podłącze-
niu auta do ładowarki o mocy 150 kW samochód ładował się już znacznie 
szybciej, osiągając moc 112,1 kW, która w miarę napełniania akumulatorów 
powoli spadała. Pełną baterię miałem po godzinie i ruszyłem dalej. W dro-
dze powrotnej korzystałem z tych samych punktów ładowania. Wygod-
nie, przyjemnie, bez stresu. Jakie średnie zużycie na dłuższym dystansie? 
Celowo nie kasowałem danych komputera pokładowego, chcąc mieć 
pomiar uwzględniający zarówno moją, blisko 1000-kilometrową jazdę, jak 
i dane z jazd poprzednich testerów. Różni kierowcy, różne temperamenty, 
efekt? Na dystansie 4395 km VW ID.5 GTX zużył średnio 20,8 kWh/100 km. 
O tym, jak dobra jest efektywność energetyczna elektrycznego napędu 
tego auta, niech świadczy fakt, że 20,8 kWh to energia zbliżona do tej, jaką 
zawierają zaledwie 2 litry ropy naftowej.

VW ID.5 GTX  

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

 Plusy:
• Stabilne oprogramowanie
• Dynamika i wydajność energe-

tyczna napędu
• Funkcjonalność wnętrza

 Minusy:
• Mały wyświetlacz przed kierowcą
• Niezbyt wygodna regulacja 

temperatury klimatyzacji 
(zwłaszcza nocą)

Cena:  Cena: od 270 290 zł (model 
2023, produkcja 2022)

Testowana konfiguracja: 309 300 zł 
(model 2022)

MOBILNOŚĆ 269



W YBUCHOW Y 
I  ELEK TRY ZUJĄC Y 

iMAG MOTO

https://imagazine.pl/2021/03/22/imag-moto-1-2021/


Affinity v2, czyli Photo, Designer i Publisher  |  Wojtek PietrusiewiczSoftware

Całkowicie nowe i przebudowane wersje Adobe Photo, Designer 
i Publisher dla macOS, iPadOS oraz Windows już są dostępne 
i wstępnie zapowiadają się świetnie. To po prostu Creative Cloud dla 
reszty z nas.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Affinity v2, czyli Photo, 
Designer i Publisher
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Wyposażenie się w pakiet Adobe dla większości osób obecnie nie ma 
kompletnie żadnego sensu ze względu na wysokie ceny, częściowo spo-
wodowane przez płacenie za niepotrzebne funkcje (dot. osób korzysta-
jących z Photoshopa, Illustratora i InDesigna). Sam jeszcze płacę za Plan 
Fotograficzny, ze względu na Adobe Lightroom, ale gdyby nie on, to już 
dawno bym zrezygnował z abonamentu. Na ratunek przychodzi europej-
ski deweloper Serif z nową odsłoną ich narzędzi z rodziny Affinity, w wer-
sji v2. Nie obyło się bez rzucania sobie kłód pod nogi, bo firma nie oferuje 
żadnej możliwości upgrade’u dla osób korzystających z wersji v1, ale 
wtedy Serif było start-upem, a dzisiaj już są zdecydowanie poważniejszą 
firmą. Dodatkowo tłumaczy ich to, że większość aplikacji sprzedali przez 
App Store, przez co nie mają bezpośrednio możliwości automatycznego 
potwierdzenia, czy ktoś rzeczywiście kupił daną aplikację, czy nie.

Serif w ramach projektu Affinity oferuje trzy narzędzia – Photo 2, 
Designer 2 oraz najnowsze ich dziecko, Publisher 2 (od tej chwili będę 
pomijał cyfrę na końcu nazwy narzędzia). Ten pierwszy to odpowiednik 
Photoshopa, drugi Illustratora, a trzeci InDesigna. Wszystkie trzy pro-
gramy dostępne są na trzech różnych platformach – Windows, macOS 
i iPadOS. Metod ich nabycia też jest sporo i żadna z nich nie jest abo-
namentem – trochę zaskakujące w tych czasach. Aplikacje wyceniono 

SOFTWARE 272



następująco, a ceny obejmują 40% promocję na start (w nawiasie będzie 
pełna cena po zakończeniu promocji):
• 239,99 PLN (399,99 PLN) za każdą wersję osobno na jedną z dwóch „peł-

nych” platform – Windows lub macOS – np. 239,99 PLN (399,99 PLN) za 
Photo tylko dla Windows lub 239,99 PLN (399,99 PLN) za Designer tylko 
dla macOS,

• 69,99 PLN (119,99 PLN) za każdą wersją osobno na iPadOS,
• 599,99 PLN (949,99 PLN) za wszystkie wersje na wszystkie platformy, czyli 

Photo, Designer i Publisher równocześnie na Windows, macOS i iPadOS.

Oferta promocyjna na start nowej wersji v2 będzie obowiązywała do 
pierwszej połowy grudnia (Serif nie określiło oficjalnie dnia, ale mówi się 
o 14 grudnia). Jak widać po pełnych cenach podanych w nawiasach powy-
żej, warto zdecydować się czym prędzej na zakup. Sam poszedłem na 
całość i wziąłem pełny pakiet za 600 PLN na wszystkie platformy. W przy-
padku zakupu prywatnego ciekawym zabiegiem jest brak ograniczeń 
liczby systemów, na których możemy Affinity v2 zainstalować, pod warun-
kiem, że są to komputery należące do nas. W przypadku firm licencję 
można albo przypisać do pracownika i wielu komputerów pod jego kon-
trolą, albo do jednego komputera używanego przez wielu pracowników.
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Narzędzia wchodzące w skład Affinity v2 można też kupić bezpośrednio 
z App Store – programy pobieramy za darmo, a w środku mamy IAP, aby 
je aktywować:
• Photo 2 dla macOS oraz osobno dla iPadOS
• Designer 2 dla macOS oraz osobno dla iPadOS
• Publisher 2 dla macOS oraz osobno dla iPadOS

Serif również udostępnia swoje narzędzia bezpośrednio w Microsoft 
Store:
• Photo 2 dla Windows,
• Designer 2 dla Windows,
• Publisher 2 dla Windows.

Te metody kupna jednak upoważniają nas tylko do używania na każdej 
platformie osobno, więc warto sobie przeliczyć, na których platformach 
rzeczywiście potrzebujecie z czegoś korzystać.

Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że App Store pokazuje, że można kupić 
licencję na wszystkich narzędzia Affinity za 599,99 PLN jako IAP, ale nie 
mam pojęcia, jak to działa, skoro nie mamy konta bezpośrednio w firmie 
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Serif. Możliwe, że taka funkcja jest również w Microsoft Store, ale nie 
mam jak tego sprawdzić.

Rodzina aplikacji Affinity to nie są tylko programy dla początkujących. 
W zdecydowanej większości przewyższały już oficjalne narzędzia Adobe 
w wersji 1.0. Funkcjonalność konkurencji jest w większości pokryta, paru 
rzeczy może niektórych osobom brakować, ale jest też sporo nowych 
usprawnień, których Adobe nie ma. Sam nie potrafię wykorzystać nawet 
połowy dostępnych funkcji w Affinity v1, ale nie miałem żadnych pro-
blemów ani oporów przed przesiadką (v1 nie będzie rozwijane przez 
firmę, więc jak kiedyś przestanie działać, to nie planują tego naprawiać). 
Tak, niektóre rzeczy robi się inaczej lub narzędzie nazywane jest alter-
natywnie, ale możliwości Photo, Designera i Publishera są doprawdy 
imponujące. Jako ciekawostkę podpowiem jeszcze, że z moich doświad-
czeń wynika, że Designer zdecydowanie lepiej sprawdza się przy eks-
portowaniu wektorów do potrzeb internetowych, np. tworząc SVG na 
WWW czy do aplikacji, niż Illustrator, który tworzy kilkukrotnie większe 
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objętościowo pliki, a im często brakuje pełnej kompatybilności z wszel-
kimi standardami. Jest oczywiście szansa, że w Illustratorze robiłem coś 
niewłaściwie, ale w Designerze było prościej i sprawniej.

Lista narzędzi, funkcji i możliwości Photo, Designera i Publishera jest 
bardzo obszerna, więc nawet nie będę starał się o nich opowiadać. Na 
szczęście Serif przygotowało podsumowanie najważniejszych nowości 
w Affinity v2, mają też sekcję z tutorialami. Skoro już podaję Wam linki, to 
warto też zerknąć na oficjalne strony Photo 2, Designera 2, Publishera 2 
oraz na pełny cennik.

Rozumiem, że niektórzy preferują kupować narzędzia bezpośrednio 
z App Store, aby uniknąć potrzeby tworzenia nowego konta, dodawa-
nia tam karty czy podawania danych osobowych, ale podejrzewam, że 
warto to zrobić, bo w przyszłości będzie szansa, że gdy pojawi się v3 za 
kilka lat, to będzie opcja upgrade’u dla użytkowników v2, żeby nie płacić 
pełnej ceny. Jednocześnie nie do końca wiem, jak skonstruowane jest 
IAP za 599,99 PLN w App Store, które ma upoważniać do wszystkiego, 
więc mogę się mylić.
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Osoby, które zdecydują się wykupienie 
pełnej licencji v2 na wszystkie aplikacje, 
na wszystkie platformy, otrzymają strony 
na swoim koncie z podsumowaniem 
zamówienia, gdzie znajdują się linki do 
pobrania wszystkich aplikacji osobno 
na macOS i Windows oraz QR kody do 
pobrania aplikacji na iPadOS. Całość jest 
bardzo przejrzysta i prosta, a DMG pobie-
rają się błyskawicznie.

Gorąco polecam te narzędzia, szczegól-
nie osobom, które nie muszą absolutnie 
pracować na narzędziach Adobe, bo są 
szybsze i lepiej zoptymalizowane, i nie 
wymagają instalowania żadnego dodat-
kowego software’u do ich zarządzania, 
który pracuje w tle, nie jest skompilo-
wane dla Apple Silicon i pożera niepo-
trzebnie baterię oraz inne zasoby.
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Gdy w 2018 roku na PS4 pojawiło się God of War, powiało świeżością, 
bo zmieniło się niemal wszystko, od rozgrywki po sposób 
opowiadania historii. Ragnarök rozwija pomysły poprzednika 
i kontynuuje historię, ale wielokrotnie potrafi zaskoczyć.

God of War RagnarökPAWEŁ HAĆ
@pawelhac

God of War Ragnarök  |  Paweł Hać

Gry
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Nie jestem wielkim fanem remake'ów czy remasterów. Nijak nie skłaniają 
mnie one do podejścia jeszcze raz do znanego tytułu, a nieliczne wyjątki, 
jak wydany w zeszłym roku THPS 1+2 są… cóż, nieliczne. Od zawsze uwiel-
białem za to serię God of War i gdy dowiedziałem się o porzuceniu mito-
logii greckiej na rzecz nordyckiej, czekałem ze zniecierpliwieniem na nową 
odsłonę. Ta nie bez powodu okrojona została z wszelkich podtytułów czy 
numerów – choć główny bohater pozostał ten sam, to diametralnie się 
zmienił i tylko jego paskudna przeszłość nie pozwalała nam o sobie zapo-
mnieć. Z wrzeszczącego na wszystkich, pozbawionego współczucia i ogłady 
wprawnego mordercy, likwidującego hordy wrogów, stał się wyciszonym, 
choć wciąż nieradzącym sobie z gniewem ojcem, wychowującym samotnie 
syna. Na relacji Kratosa i Atreusa oparto całą fabułę odsłony z 2018 roku, 
a jej kameralność pozwalała wybrzmieć każdemu dialogowi. Nie bez zna-
czenia była też fenomenalna gra aktorska, wyborna grafika i ujęcia kamery 
w przerywnikach (grę obserwowaliśmy bez żadnych cięć) oraz zupełna 
przebudowa systemu walki. W Ragnarök strona techniczna się nie zmieniła, 
walkę rozbudowano, dodano też nowe mechaniki (trudno jednak pisać 
o nich bez nawiązywania do fabuły) i znacznie powiększono całą grę. Nie 
oznacza to jednak, że dostajemy jeszcze raz to samo, ale w większej ilości. 
Ponownie Santa Monica Studios miało na ten tytuł pomysł.
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Od pierwszych minut rozgrywki wrzucani jesteśmy w wir wydarzeń, będących 
bezpośrednią konsekwencją czynów bohaterów w poprzedniej odsłonie. Gra 
oferuje przed rozpoczęciem rozgrywki obszerny skrót fabuły do obejrzenia I, 
o ile nie pamiętacie poprzednika, to niekoniecznie musicie po niego sięgać, 
choć tamtej historii zdecydowanie warto poświęcić na niego czas. Później 
bowiem nie sposób oczekiwać żadnych wprowadzeń, starzy znajomi pojawiają 
się często znienacka, więc zdecydowanie warto znać ich motywację. Akcja 
szybko się zawiązuje, choć po pierwszej intensywnej godzinie nadchodzi spo-
wolnienie, pozwalające nauczyć się gry tym, którzy po raz pierwszy mają do 
czynienia z odświeżonym God of War. Dla osób, które niedawno ukończyły 
poprzednią odsłonę, będzie to obok poznawania historii jedynie przypo-
mnienie znanych mechanik, bo w tym zakresie początkowo nie ma zbyt wielu 
nowości. Dzięki temu, że od początku dysponujemy zarówno Lewiatanem 
(czyli toporem) i Ostrzami Chaosu (a więc dwoma krótkimi ostrzami na łań-
cuchach), możemy wykorzystać je zarówno w walce, jak i w rozwiązywaniu 
zagadek, Kratos przemieszcza się też sprawniej, bo gdzieniegdzie może 
wykorzystać swoją grecką broń jako kotwiczkę. Nie jest to na szczęście nad-
używany sposób poruszania się. W momencie, gdy dochodzimy do wydarzeń 
pokazywanych jeszcze w trailerach i spotykamy jednego z najważniejszych 
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bohaterów fabuły, wreszcie pojawiają się nowe elementy. Po raz pierw-
szy w historii serii wcielimy się nie tylko w Kratosa, ale też w inną postać, 
o odmiennym wachlarzu ruchów i stylu walki. To duża odskocznia, dająca 
zupełnie nowe możliwości opowiadania historii, wreszcie bowiem nie jest tak, 
że jako Kratos jesteśmy świadkiem wszystkich wydarzeń. Fabuła w Ragnarök 
nie jest już tak kameralna, choć to nadal opowieść o relacjach ojca z synem. 
Tym razem jednak pojawia się znacznie więcej postaci, a nakreślone między 
nimi relacje są bardzo zróżnicowane. Nie potrafię wskazać żadnego nieza-
padającego w pamięć bohatera, wszyscy napisani są niezwykle interesująco, 
a niektórzy mocno zaskakują, zwłaszcza gdy zderzymy swoje oczekiwania 
z ich faktyczną osobowością.

Gra ma zdecydowanie większy rozmach niż poprzednik. Tyczy się to zarówno 
skali starć, wagi wydarzeń, jak i skali przemierzanego świata. Tym razem 
zwiedzimy każdy z dziewięciu nordyckich światów, ponadto już nie tylko Mid-
gard daje możliwość swobodnego poruszania się po mapie i wykonywania 
zadań pobocznych. Wiele lokacji pozostaje liniowych i nie możemy do nich 
wracać, gra wyraźnie prowadzi przez określone etapy, nic nie stoi zresztą na 
przeszkodzie, by odpuścić całkowicie dodatkowe aktywności i skupić się na 
głównym wątku. Polecam jednak robić wszystko, choć może nie od razu, bo 
bohaterowie bywają za słabi na wiele starć, nie wszędzie są też w stanie się 
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dostać bez wcześniejszego odblokowania pewnych przedmiotów lub umie-
jętności. Ragnarök ma cechy metroidvanii, ale nie rzutują one na główny 
wątek. Ponadto poboczne zadania nie są przesadnie liczne, mają też zawsze 
uzasadnienie fabularne i zwyczajnie wciągają – to nie jedna z gier Ubisoftu, 
w której wielokrotnie robimy dokładnie to samo, by wyczyścić mapę z kolej-
nych znaczników. Dodatkowe aktywności pozwalają rozwinąć protagonistów, 
zdobywając surowce i doświadczenie. Walki poboczne są często wyraźnie 
trudniejsze, plusem jednak jest to, że część z nich możemy wygrać na tym 
etapie fabuły, w którym pierwszy raz do nich docieramy. Z pierwszym z takich 
wrogów męczyłem się dłużej niż z pierwszym i drugim bossem z głównego 
wątku – to wiele mówi o poziomie tych starć. Eksploracja świata wypada rów-
nie dobrze, co walka. Nie dość, że krainy są bardzo zróżnicowane i stawiają 
przed graczem odmienne wyzwania, to ponadto ich przemierzanie umilane 
jest nieustanną narracją konwersujących bohaterów. Dialogów nie ma może 
tyle, co w Guardians of the Galaxy, ale rozmowy są równie interesujące, nie 
zabrakło też nawiązań do poprzednich odsłon, co z pewnością ucieszy fanów 
serii. Kratos wreszcie mówi trochę więcej o swoim życiu w Grecji i wyczynach 
jako bóg wojny, Atreus skutecznie wyciąga od Mimira informacje na temat 
historii świata i panujących w nim zasad, niejednokrotnie też wszyscy celnie 
komentują bieżące wydarzenia czy pobliskie obiekty. Ragnarök wspaniale 
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pokazuje relację Kratosa i Atreusa. W podróży bohaterów zdarzają się 
momenty, w których tylko czekamy, aż ojciec rzuci pytaniem, czy syn świeci 
sobie, czy jemu. Ustawianie na torach wagonika czy dyskusje o rosnącym 
zaroście to drobiazgi, dzięki którym natychmiast się uśmiechniecie, ale też 
dostrzeżecie bardzo przyziemną i ludzką stronę bohaterów. W pamięć zapadł 
mi też moment, w którym znienacka w przerywniku, gdy nie mamy kontroli 
nad postacią, atakuje nas troll. W poprzedniej odsłonie taki przeciwnik ozna-
czał zawsze mozolne starcie, tu jednak Kratos po prostu odrąbuje mu kilkoma 
uderzeniami głowę i rusza dalej, jakby nigdy nic. Nie można wyraźniej podkre-
ślić, że skala wyzwań, z jakimi mierzą się bohaterowie, jest nieporównywalnie 
większa niż wcześniej.

Ragnarök ma dość prosty system rozwoju postaci i ekwipunku. Kratos i Atreus 
mają po kilka drzewek umiejętności, pozwalających spożytkować zdobyte 
doświadczenie na nowe ruchy (każdy z nich zbiera doświadczenie osobno). 
Ponadto elementy pancerza oraz broń można ulepszać i modyfikować, by 
zbudować zestaw najbardziej odpowiadający naszemu stylowi walki. Możemy 
pójść skrajnie w siłę, czyniąc się tym samym bardzo wrażliwym na obraże-
nia, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zrównoważyć statystyki czy ich 
kosztem dodać skrócenie odnawiania umiejętności specjalnych, czy inne 
bonusy. Do ulepszeń wykorzystywane są zróżnicowane zasoby – głównie 
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jest to srebro, będące główną walutą, jednak często potrzebujemy też 
określonych surowców, których dostępność determinowana jest naszymi 
postępami w głównym wątku. Powtórne rozwijanie wszystkich umiejętno-
ści jest wytłumaczone fabularnie, choć rozumiem osoby, które ukończyły 
poprzednią odsłonę bezpośrednio przed rozpoczęciem Ragnarök i muszą 
powtórnie odblokowywać dokładnie te same ruchy (niemniej, umiejętności 
jest teraz więcej). Wyraźnie czuć, że Kratos osłabł – początkowo zbiera łomot 
od każdego, jednak wraz z rozwojem postaci starcia zyskują na dynamice 
i różnorodności, a siłę brodatej góry mięśni, którą sterujemy, czuć coraz moc-
niej w każdym machnięciu Lewiatanem. Łączenie perfekcyjnego parowania 
z doskokami do przeciwników, wyrzucaniem ich w powietrze, ogłuszaniem 
strzałami Atreusa i wykańczaniem niezwykle brutalnymi finisherami jest bar-
dzo emocjonujące i satysfakcjonujące. Nie dość, że przeciwników jest więcej, 
to są też bardziej zróżnicowani, niż w poprzedniej odsłonie. Nie brakuje też 
starć z bossami, podczas których niejednokrotnie demolujemy otoczenie 
w sposób równie widowiskowy, co podczas niechlubnych przygód Kratosa 
w Grecji. Grać można zarówno z pełnym interfejsem, jak i w trybie imersyj-
nym, w którym nie mamy żadnych wskaźników, chyba że przesuniemy palcem 
po gładziku pada. Zdecydowałem się na ten surowy tryb, na proponowanym 
początkowo normalnym poziomie trudności i uważam to za świetną decyzję. 
Nie skupiamy się wtedy na paskach życia przeciwników czy swoim, musimy 
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baczniej słuchać towarzyszy (jak choćby Mimira, uwieszonego w strategicznym 
miejscu i krzyczącego „brother, behind you!”), słuchać, skąd dobiegają odgłosy 
wrogów i kiedy ekran zacznie się czerwienić, sygnalizując krytyczny stan zdro-
wia bohatera. Grać z włączonym interfejsem jest znacznie łatwiej, bo wyraźnie 
widzimy stan zdrowia i równowagi oponentów, ponadto mamy też wskaźniki 
pokazujące zagrożenie nadciągające spoza pola widzenia.

God of War Ragnarök nie tylko ma świetne mechaniki, 
ale też jest zwyczajnie piękną grą. Do wyboru mamy 
dwa tryby: jakości oraz wydajności. W tym pierwszym 
gramy w 4K i 30 FPS, sam jednak po kilku godzinach 
przełączyłem się na 4K w 60 FPS i z obniżoną nieco 
liczbą efektów graficznych. Gra wciąż wygląda wspa-
niale, obsługuje ray tracing i masę innych efektów, 
a jest zdecydowanie płynniejsza. Świetne jest też 
udźwiękowienie, dialogi są zarówno dobrze zagrane, 
jak i zrealizowane, podobnie jest z wszelkimi odgło-
sami otoczenia. Na tym tle muzyka wypada jedynie 
dobrze, mamy tu kilka zapadających w pamięć moty-
wów, ale sporo tu też utworów, które wypełniają ciszę. 
Twórcy się jej jednak nie bali – w wielu momentach 
nie towarzyszy nam muzyka, co jeszcze lepiej buduje 
atmosferę. Gra ma wiele opcji ułatwień dostępu, 
zarówno w zakresie dostosowania wyświetlania, jak 
i sterowania. Da się między innymi zautomatyzować 

podnoszenie przedmiotów czy uprościć lub wyłączyć quick time eventy 
(zastanawia mnie, co właściwie robią w grze AAA w 2022 roku). Mimo tego, 
że gra wydana została na PS5, słabo wykorzystuje potencjał DualSense. O ile 
wibracje faktycznie są wykorzystywane w różnych momentach (mocno 
liczyłem jednak na wyraźne uderzenie wracającego do dłoni Kratosa Lewia-
tana), to już adaptacyjne spusty przypominają o sobie zaledwie w kilku 
momentach fabuły. Co więcej, wciąż musimy czekać na doczytanie się 
nowego świata, w grze znajdziemy też wiele miejsc, w których konieczne jest 
przeciskanie się przez jakieś szczeliny, maskujące w ten sposób doczytywa-
nie zawartości. Być może gdyby Ragnarök wyszedł tylko na PS5, faktycznie 
nie musielibyśmy czekać, jednak z uwagi na równoległe wydanie go też na 
poprzednią generację PlayStation gra równa w tym zakresie w dół.

Gra wciąż wygląda wspa-

niale, obsługuje ray tracing 

i masę innych efektów, 

a jest zdecydowanie płyn-

niejsza. Świetne jest też 

udźwiękowienie, dialogi są 

zarówno dobrze zagrane, 

jak i zrealizowane, podob-

nie jest z wszelkimi odgło-

sami otoczenia.
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Miałem duży problem z napisaniem tego tekstu. Niemal wszystko, co w God 
of War Ragnarök jest wyjątkowe, wiąże się z fabułą. Tej nie chcę nikomu zdra-
dzać, bo aż szkoda nie poznać jej samemu. Ponownie relacja Kratosa i Atreusa 
została przedstawiona w fenomenalny sposób, ale tym razem wyrazistych 
postaci i zachodzących między nimi interakcji jest znacznie więcej. To też 
doskonała gra akcji, łącząca niezwykle satysfakcjonujący i różnorodny system 
walki z interesującą eksploracją i zagadkami, umilana nieustającą narracją 
głównych bohaterów. W tym roku wyszło wiele świetnych tytułów, ale to wła-
śnie God of War Ragnarök jest dla mnie grą roku.

Grę do recenzji dostarczyło Sony Polska
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Orbx Boise Airport (KBOI)WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Lotnisko w Boise, w stanie Idaho, to niewielkie lotnisko zajmujące bardzo 
dużą powierzchnię. Dzielone jest z wojskiem i stacjonują tam m.in. A-10 
Thunderbolt II z 124, Fighter Wing z Idaho National Guard obok przeróż-
nych śmigłowców. Ten port lotniczy powstał w 1926 r. i dzisiaj ma dwa 
pasy startowe 10L/R i 28R/L. Korzystają z niego przede wszystkim Alaska 
Airlines, Delta, Frontier, Southwest oraz United. Odwzorowanie lotniska, 
czyli jego budynków, terminali i osprzętu, jest całkiem sensowne, ale 
dalekie od ideału, szczególnie w kwestii tekstur ziemi, gdzie stanowiska 
dla samolotów wyglądają na czystsze niż świeżo umyta podłoga. Proble-
mem w odtworzeniu Boise jest jednak fakt, że lotnisko, pomimo z pozoru 
niewielkich rozmiarów, zajmuje ogromną przestrzeń, która jest wypeł-
niona na żywo różnymi kontenerami, pojazdami i innymi elementami, 
które wypełniają pustkę. 

w partnerstwie z Orbx

Orbx Boise Airport (KBOI)  |  Wojtek Pietrusiewicz
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W przypadku Boise dla MSFS nie udało się zagospodarować 
pustych przestrzeni, wobec czego jest trochę smutno, jeśli aku-
rat nie lata tutaj wiele samolotów. Biorąc jednak pod uwagę, jak 
absolutnie tragiczne jest domyślne lotnisko, to nie mam żadnych 
oporów przed polecaniem go. 
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Problem jednak w tym, że Orbx zdjął go właśnie ze sprzedaży, więc niewy-
kluczone, że prowadzone są jakieś poprawki przed ponownym wprowa-
dzeniem do sprzedaży. Mimo wszystko to ciekawa miejscówka, oferująca 
wiele krótkich lotów do Los Angeles, Denver, Seatle i wielu innych lotnisk, 
obsługiwanych głównie przez Airbusa A320 i Boeinga 737.

Produkt: Boise Airport dla MSFS

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 3,9 GB

Cena (gdy lotnisko było dostępne): 20,88 AUD / 13,87 EUR
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Fly2High Warszawa 
Chopin (EPWA)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Czekamy na ruch Drzewiecki Design, niesamowitego polskiego dewelopera 
lotnisk dla symulatorów lotu, od debiutu Microsoft Flight Simulator 2020. To 
właśnie Drzewiecki zawsze dostarczał najlepszą dostępną Warszawę (i Kra-
ków, i Wrocław, i Gdańsk, i Rzeszów… no dobra, całą Polskę), a tymczasem 
ubiegł go azjatycki Fly2High. Lotniska w Warszawie nie muszę chyba nikomu 
przedstawiać. To głównie stąd latają LOT-owskie Dreamlinery do USA, Indii 
czy Japonii, i bardziej lokalne, głównie po Europie (ale nie tylko!), Boeingi 
737-800 oraz 737 Max. Siatka połączeń jednak obejmuje zdecydowanie wię-
cej miast dzięki innym przewoźnikom, jak Travel Service/Smartwings, Wizz 
Air, Lufthansa, Aegean, SAS, KLM, British Airways i wielu więcej. 

w partnerstwie z Orbx

Fly2High Warszawa Chopin (EPWA)  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Samo lotnisko jest bardzo dobrze odwzorowane, ale nie jest konkurencyjne 
dla najlepszych lotnisk w MSFS. Zaletą tego jest fakt, że nie obciąża nadto 
komputera, więc spadki fps-ów nie powinny być problemem. Mam tylko 
jedno zastrzeżenie – jest jakiś błąd z teksturami na ziemi, przez co asfalt 
i beton są niskiej rozdzielczości, i mam nadzieję, że wkrótce to naprawią.
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Terminale i hotele są bardzo sensownie odwzorowane, podobnie 
jak reszta budynków na lotnisku. Widać tam pasażerów, sklepy 
i inne dekoracje. Nawet reklamy Samsunga (z czasów Galaxy S8) 
wiszą na rękawach. Szkoda jedynie, że JetStory nie jest podświe-
tlone… Tak czy siak, dopóki Drzewiecki nie wypuści swojej wizji 
lotniska w Warszawie, to innej opcji nie ma.

Produkt: Warszawa Chopin dla MSFS

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 5,57 GB

Cena: 14,49 GBP / 16,67 EUR
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Jak powstrzymać iPada i Maca 
przed dzwonieniemMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Jeśli siedzicie w ekosystemie Apple i oprócz iPhone’a macie też iPada 
lub Maca, to prawdopodobnie, kiedy ktoś do Was dzwoni, odzywają 
się wszystkie urządzenia. Z jednej strony może to być wygodne. 
Może akurat korzystamy teraz z iPada/Maca i akurat ktoś dzwoni. 
Bez sięgania po telefon możemy odebrać połączenie. Z drugiej 
strony, w niektórych przypadkach może się to okazać irytujące. Jeśli 
chcielibyście wyłączyć tę opcję, to musicie postępować według 
poniższych instrukcji.

Jak powstrzymać iPada i Maca przed dzwonieniem  |  Maciej Skrzypczak

Porady

Wyłączenie funkcji na Macu
Na Macu nie wyłączymy tej 
funkcji w Preferencjach systemo-
wych. Zamiast tego musimy uru-
chomić aplikację FaceTime i tam 
przejść do jej ustawień poprzez 
menu FaceTime → Ustawienia… 
lub korzystając ze skrótu Cmd+,.

Od tej pory połączenia będą 
wykonywane wyłącznie na 
iPhonie.

W pierwszej zakładce – Ogólne 
– odhaczamy zaznaczenie przy 
opcji Połączenia z iPhone’a.
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Wyłączenie funkcji w iPadzie
Aby wyłączyć połączenia z iPhone’a na iPadzie, musimy uruchomić Usta-
wienia i odnaleźć FaceTime na liście z lewej.

Tam wyłączamy opcję Połączenia z iPhone’a.
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Jest takie angielskie powiedzonko: An apple a day keeps the doctor away. 
W wolnym tłumaczeniu chodzi o zdrowy nawyk jedzenia jabłka dziennie, który 
(oczywiście w teorii) ma nas uchronić od częstych wizyt u lekarza. Spodobał 
mi się jako punkt wyjścia do tekstu o nawykach. Ci z Was, którzy śledzą moje 
felietony w iMagazine od lat, zapewne wiedzą, że nie będzie to pierwszy 
poświęcony właśnie im. I dobrze, ponieważ moje podejście do nawyków 
zmienia się de facto z roku na rok. Jedno pozostaje jednak niezmienne.

An apple a day...KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

An apple a day...  |  Krzysztof Kołacz
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T
Trampolina
Trzymając się angielskiego, chcę wyjść od etymologii słowa identity, czyli 
tożsamości. To słowo wywodzi się z łacińskich terminów essentitas (ist-
nienie) oraz identidem (wielokrotnie). Można zatem powiedzieć, że nasza 
tożsamość to wielokrotnie powtarzane istnienie. Za każdym razem różne, 
ponieważ kształtują je doświadczenia życiowe, ale jednak. Spotkałem się 
swego czasu z definicją nawyków, która wyjątkowo przypadła mi do gustu.

„Im częściej powtarzasz jakieś zachowanie, tym mocniej 
ugruntowujesz tożsamość z nim związaną”.

Kiedyś dałbym się pokroić za teorię dziesięciu tysięcy godzin, rzekomo 
potrzebnych na wyrobienie jakiegoś nawyku, która została naukowo 
obalona dawno temu (więcej na ten temat znajdziecie w prawie każdej 
książce Radka Kotarskiego). To właśnie je traktowałem niczym próbę 
życiowego sukcesu, a jeśli spotkałem kogoś, kto nie miał zaplanowanej 
każdej minuty życia lub nie spędzał go na wyrabianiu nawyków – lepiej 
było dla jegomościa, aby do mnie nie podchodził. Lata później skiero-
wało mnie to prosto na terapię, a kiedy dziś widzę, że ktoś próbuje na 
siłę wmawiać innym, że korzystanie z telefonu, maili, kartek czy samo-
lotów jest złą drogą, bo jego jest lepsza i bardziej produktywna – bez 
względu na to, kim ta osoba jest, wolę trzymać się z daleka.

Bo widzicie, w nawykach nie chodzi o to, aby najpierw przeczytać całą 
literaturę świata im poświęconą. Dla mnie nawyki to nic innego jak zdol-
ność do zauważania pewnych wzorców, które pomagają nam – po prostu 
– lepiej, spokojniej i bardziej świadomie żyć. Te wzorce mogą mieć coś 
wspólnego z produktywnością, ale mogą nie mieć kompletnie nic. Mój 
znajomy uwielbia dla przykładu weekendy zaczynać w piątki od godzin-
nej, fabularnej lektury z kubkiem kakao w ręku. Nawet jak jest trzydzieści 
stopni. Czy biega po świecie i rozpowiada wszystkim, że to jedyny sposób 
na udany weekend? Odpowiedzcie sobie sami. Dla mnie nawyki są dziś 
trampoliną, która skutecznie odbija mnie od błądzących donikąd myśli, 
a czasami potrafi wybić mnie w powietrze, prosto na kanapę. Bo po pro-
stu tej kanapy potrzebuję. To po prostu kotwice normalności.
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Standaryzacja
W świecie, który zmierza do standaryzacji absolutnie wszystkiego, 
podsycając koniunkturę kolejną aplikacją do produktywności, diaboli-
zowaniem samolotów, kartek, maili czy telefonu – te nasze unikatowe 
momenty świadczą o tym, że się od siebie różnimy. Wiecie, dlaczego 
prawie nikt nie sprzedaje dzisiaj kursów i książek dotyczących nawy-
ków w ten sposób? Ponieważ większość z nas nie chce być inna. A może 
powinienem napisać – dziwna?

Jakbym miał znaleźć jedno życzenie dla Was na te święta i 2023 rok, to 
zdecydowanie życzę Wam, abyście szukali tych kotwic normalności. 
Waszej normalności. Bez względu na to, czy mówimy tutaj o podejściu 
do technologii, potrzeb z nią związanych, czy sposobie spędzania świą-
tecznego okresu.

Was Wam życzę. To wystarczy.

„Im częściej powtarzasz jakieś zachowanie, tym mocniej 

ugruntowujesz tożsamość z nim związaną”.
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Mamy grudzień. Dla mnie szczególny pod wieloma względami, ale o tym napiszę 
Wam więcej w styczniu. Dziś o jednym z tych powodów. O internecie, który 
w każdym zakątku naszej planety jest czymś zupełnie innym. Ba, w każdym kraju 
jest wykorzystywany inaczej. W każdym mieście i w końcu – w każdej głowie.

Wiele internetówKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Wiele internetów |  Krzysztof Kołacz
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M
Moją uwagę przykuł jakiś czas temu jeden z teksów na Medium. Jego 
autor, Ed Zitron, ukuł sobie pojęcie „kilku internetów”. W istocie lepiej 
bym tego nie ujął, ale po kolei. Dawno zdałem sobie sprawę z tego, że ist-
nieje internet niezależny od mojego. Jeden z wielu, który wydaje się dzia-
łać całkowicie niezależnie od każdego innego. Od mojego czy Twojego. 
Co ja za brednie wypisuję? Zastanów się, proszę.

Ilość informacji, która każdego dnia przelewa się przez sieć, jest już tak 
duża, że dawno temu zaczęła tworzyć coś w rodzaju podsieci, które tra-
fiają do każdego – inaczej. Inaczej serwują je konkretne media społecz-
nościowe, bazujące na innych nawykach, które obserwują inne osoby 24 
h/dobę, bo i odbiorca nie jest mną. Ani Tobą. Dlatego nie dziwi mnie fakt, 
że coraz częściej, gdy rozmawiam ze znajomymi (także tymi z mojej sieci), 
słyszę: „Nie wiem, o czym mówisz. Jak to wszędzie? Ja na to nie trafiłem”.

W okresie mikołajek czy świąt możemy mieć tym bardziej wrażenie, że 
w sieci wszyscy trafiamy na to samo. Iluzja magii świąt, która dla każdego 
jest rzekomo taka sama, dawno temu została obalona, ale dokładnie 
to dzieje się teraz z siecią. Kiedyś częściami internetu, za którymi tęsk-
niliśmy, wracając ze szkoły czy uczelni, były niszowe fora czy kanały 
IRC. Teraz wchodzimy w trzecie pokolenie, które urodziło się z pełnym, 
nieskrępowanym dostępem do internetu. Naturalnie osób w sieci, osób 
online, jest coraz więcej. Każdy „swoim internetowym” domem nazwie 
coś zupełnie innego. Dla mnie to Twitter, o czym pisałem w jednym 
z listopadowych wydań newslettera „The Menu Bar”. Ten Jego internet 
będzie czymś zupełnie innym niż Jej czy Twój.

Pierwsza ankieta Netcraft z sierpnia 1995 r. wykazała 18 957 stron w sieci. 
16 lat temu internet miał 100 milionów stron. Blogi i witryny internetowe 
małych firm spowodowały gwałtowny wzrost tej liczby w 2006 r. przy 
równoczesnym ogromnym wzroście bezpłatnych usług blogowania od 
Google czy Microsoft. Wtedy nie mogliśmy uwierzyć w te 100 milionów. 

– Dawno zdałem sobie sprawę z tego, że istnieje internet nie-

zależny od mojego.
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A dziś? W momencie pisania tego wydania to już prawie 2 miliardy. 
Dokładnie 1 996 851 900 stron. Każda z nich ma potężną, społeczną siłę 
rażenia. Pamiętajmy o tym.

Ta entropia jest zachwycająca. Wystarczy, że jedna persona podejmie 
jakąś decyzję (patrz na przykład Twittera) i nagle czujemy, że coś tracimy, 
jeśli po prostu zdecydujemy się żyć dalej. Nie chcę wszystkiego wiedzieć. 
Za wszystkim nadążać. Być świadomy każdej subkultury czy szukać ideal-
nego, wirtualnego miejsca dla wszystkich. Pozbawionej wad społeczności, 
którą ktoś od początku tak właśnie zaprojektował.

W jednym z tekstów dotyczących majsterkowania przeczytałem ostatnio 
piękne zdanie. Idealnie pasujące jako puenta dyskusji o końcu internetu, 
jaki znamy z dawnych lat:

We started off upgrading a machine — and wound up upgrading 
ourselves. 

Nowy internet może być dla mnie miejscem niezrozumiałym. Nie wiem, 
czy potrzebuję aktualizacji mojego – człowieczego – systemu, aby go 
rozumieć. Mam swoją sieć. Jest mi w niej dobrze.
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Upadający giganci – tacy jak Celsius (największa firma pożyczkowa na 
rynku krypto), FTX (3. największa giełda na świecie) – czy projekty takie 
jak Luna. Fatalne nastroje, a w tle wojna i kryzys gospodarczy. Co dalej 
z rynkiem Bitcoina? Czy są jeszcze możliwe wzrosty? Czy w ogóle jest 
sens przyglądać się temu rynkowi? 

Kryptoarmagedon! 
Czy Bitcoin naprawdę umarł? KRZYSZTOF MORAWSKI

Kryptoarmagedon! Czy Bitcoin naprawdę umarł?   |  Krzysztof Morawski
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Wszystko zgodnie z przewidywaniami
Sporo czasu minęło od mojego ostatniego artykułu na łamach iMagazine 
i sporo się też w tym czasie wydarzyło. Czas więc nadgonić zaległości. 
Gdy w czerwcu pisałem o tym, co aktualnie działo się na rynku krypto-
walut, Bitcoin kosztował prawie 30 000 USD i był po +/- 60% korekcie 
(spadkach kursu). 

Analizując sytuację, napisałem wówczas, że nawet jeśli pominiemy 
wszystko to, co się dzieje wkoło nas i skupimy się jedynie na samym 
rynku kryptowalut, to, biorąc pod uwagę dwie poprzednie hossy i przy-
chodzące po nich bessy, powinniśmy mieć spadki w okolicy 84–87%, 
a tzw. dołek powinien przypaść nam na +/- styczeń 2023 r. i wynosić 
około 10–12 000 USD. 

Sprawdźmy więc, gdzie jesteśmy dziś 
W chwili, gdy piszę te słowa, Bitcoin kosztuje niecałe 16 700$, czyli jest na 
+/- 76% minusie od szczytu z listopada 2021 i zdaje się na najlepszej drodze 
do osiągnięcia prognozowanego poziomu 12 000 USD, czyli powtórzenia 
poprzednich cykli:

Źrodło: Opracowanie własne na bazie tradingview.com 

Nastroje na rynku są fatalne. Niedawny upadek trzeciej co do wiel-
kości giełdy na świecie zajmującej się handlem kryptowalutami (FTX) 
i związane z tym „zniknięcie” (czytaj: sprzeniewierzenie) miliardów 
dolarów dopiero zaczynają odciskać swoje prawdziwe piętno na rynku 
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i najprawdopodobniej spowodują lawinę dalszych upadków firm, które 
działały albo w równie nierozsądny sposób, co FTX, albo straciły swoje 
środki ze względu na ich upadek. 

Źrodło: TheEconomist & Bloomberg na Twitter.com 

To oczywiście sprawia, że mainstream media obwieszczają kolejny raz 
śmierć Bitcoina (to już 466. raz od momentu jego powstania – źrodło) 
i przestrzegają przed inwestowaniem w niego. 

Co dalej z rynkiem Bitcoina?
Jednak dla osób, które są na tym rynku nieco dłużej i przeżyły już przynaj-
mniej jeden pełny cykl tego typu, spadki nie są niczym nadzwyczajnym 
i (o ile ktoś ma wiarę w to, że ten rynek znowu się podniesie) są wręcz ide-
alnym momentem na inwestowanie. 

Jeśli spojrzymy na to, co działo się przez ostatnią dekadę i cofniemy do 
hossy z 2013 r., zobaczymy, że skończyła się na cenie bliskiej 1 200 USD, 
po czym spadła do 155 USD (-87%), następnie w 2017 wzrosła do prawie 
20 000 USD, aby ponownie spaść do około 3 200 USD (-84%). W niedaw-
nym cyklu, jak już wspomniałem, cena wzrosła do 69 000 USD, a obec-
nie ponownie spada. 
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Źrodło: Opracowanie własne

Jeśli więc przyjmiemy, że aby tylko powtórzyć swój „typowy” cykl, Bit-
coin powinien spaść o co najmniej 80% (lub więcej). Cykliczność Bitcoina 
polega na jego matematycznym procesie „tworzenia” i tym, że co 4 lata 
liczba nowo tworzonych Bitcoinów spada o połowę, aby w końcu spaść 
praktycznie do zera, gdyż jego podaż jest ograniczona do maksymalnie 
21 mln sztuk. 

Jak mawia Warren Buffett: „Należy się bać, gdy inni są chciwi (hossa) 
i być chciwym, gdy inni się boją (bessa)”. Dlatego ja osobiście (choć 
cena już teraz wydaje mi się atrakcyjna) zamierzam poczekać, aż do 
momentu, gdy spadnie do 14 000$ (szczyt z 2019 roku) i wtedy zacząć 
uśredniać swoją cenę zakupu.
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Osoby zainteresowane tym, jak bezpiecznie inwestować w kryptowaluty 
podczas spadków, odsyłam do mojego artykułu z czerwcowego numeru 
iMagazine, opisałem tam dokładnie dwie strategie inwestycyjne, które sam 
stosuję (w tym wspomnianą właśnie strategię uśredniania) i które jestem 
w stanie dzięki temu polecić innym, zwłaszcza jeśli nie jesteście typem 
aktywnego inwestora czy traderem handlującym na rynku każdego dnia. 

Tym razem będzie inaczej 
Na koniec należy wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Już teraz wiemy, że 
tym razem będzie inaczej, bowiem nigdy wcześniej kurs Bitcoina nie spadł 
poniżej poprzedniego ATH (z ang. All Time High), a tym razem spadliśmy 
już poniżej 20 000 USD, czyli szczytu z 2017 r. 

Ponadto coraz więcej osób wie o cykliczności Bitcoina i analiza psycho-
logii rynku podpowiada nam, że jeśli coś powtórzyło się dwa razy i coraz 
więcej osób jest tego świadomych, to… za trzecim razem będzie inaczej. 

Spadki kursu BTC mogą więc być mniejsze niż zazwyczaj. Kto wie, może 
nawet obecny kurs 16 000 USD to tzw. dołek, spadki mogą też być dużo 
większe niż poprzednio. Ja osobiście obstawiam ten bardziej optymistyczny 
wariant i zamierzam zacząć moją akumulację od poziomu niespełna -80% 
od ATH. Jestem jednak świadomy, że Bitcoin może spaść dużo niżej. 

Ale tak jak po nocy następuje dzień, jak po zimie lato, tak i po bessach 
przychodzą hossy. Skoro świat idzie ku digitalizacji wszystkiego (zwłasz-
cza pieniądza), duży kapitał będzie musiał w coś zainwestować. Osobi-
ście stawiam tezę, że banki centralne (gdy już zwalczą inflację) ponownie 

Spadki kursu BTC mogą więc być mniejsze niż zazwyczaj. Kto 

wie, może nawet obecny kurs 16 000 USD to tzw. dołek, spadki 

mogą też być dużo większe niż poprzednio. Ja osobiście obsta-

wiam ten bardziej optymistyczny wariant i zamierzam zacząć 

moją akumulację od poziomu niespełna -80% od ATH. Jestem 

jednak świadomy, że Bitcoin może spaść dużo niżej. 
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zaczną stymulować gospodarkę, ponownie więc przyjdzie hossa i okaże 
się, że Bitcoin jednak nie umarł, a wówczas osoby, które inwestowały 
w niego, gdy kurs spadł, usłyszą od swoich znajomych magiczne: „Ale 
miałeś(aś) szczęście, że kupiłeś(aś), jak Bitcoin kosztował tylko…”.

Na zakończenie
Jeśli interesuje Cię temat inwestowania w kryptowaluty, zachęcam Cię do 
śledzenia mnie na Twitterze, gdzie publikuję wiele darmowych analiz rynku 
i ciekawych wiadomości ze świata kryptowalut. 

Proszę pamiętaj tylko, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a wszystkie 
przedstawione w tym artykule opinie stanowią jedynie subiektywne 
poglądy autora i nie są rekomendacjami w rozumieniu prawa. 

To, co mogę Ci zarekomendować natomiast, to dwa słowa przestrogi: 
• nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić,
• traktuj giełdy jak kantory – nie trzymaj na nich wszystkich swoich środ-

ków, wejdź na nie, gdy musisz dokonać transakcji, dokonaj jej, a potem 
zabierz swój kapitał z niej na jakiś bezpieczny portfel do przechowywa-
nia swoich kryptowalut, który Ty kontrolujesz. 

Pamiętaj: „Nie Twoje klucze – nie Twój Bitcoin”. Przestrzegając tych 
dwóch prostych zasad, unikniesz potencjalnych nieprzyjemnych konse-
kwencji, takich jak upadek FTX, bowiem jeśli trzecia największa giełda 
na świecie jest w stanie upaść, to mniejsze firmy tym bardziej.
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Zszokowała mnie wiadomość na portalach fotograficznych 
i technologicznych przekazana przez kultowego producenta aparatów, 
Leica, że w sprzedaży jest odświeżona wersja aparatu analogowego na 
klisze – Leica M6. Ma nową elektronikę, a raczej przeprojektowaną do 
nowoczesnych układów i zaszytych kilka innowacyjnych rozwiązań. Ten 
ruch firmy świadczy o modzie na fotografowanie na filmie.

Fotografia, 
jaką kochamADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Fotografia, jaką kocham – Adalbert Freeman  |  Adalbert Freeman
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J
Ja od kilkunastu lat fotografuję na filmie i jest to coś więcej niż strzelanie 
cyfrówką, nawet taką za kilka złotych w porównaniu do takiej za kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. To jest mistyczne doznanie. Czym różni się foto-
grafowanie na kliszy od cyfrowej formy? Pierwszą największą różnicą jest 
rejestrowanie obrazu. W wersji cyfrowej jest to matryca o z góry określonej 
wielkości i charakterystyce, zakresie tonalnym, kolorystyce. Są matryce 
o wielkości klatki filmu analogowego, jak i mniejsze. Tych mniejszych jest 
większość. Co równie istotne, rejestrowany materiał jest to uporządko-
wana struktura pikseli. Obraz taki jest ładny, bardzo ostry, idealny do tego 
stopnia, że jest nawet lepszy niż nasza rzeczywistość. Z drugiej strony nie 
mamy stałego układu, ale mamy film lub taśmę w przypadku średniego 
formatu. Film kosztujący obecnie od 20 zł do 50 zł ma określoną charak-
terystykę, jak i określoną czułość. Mamy więc 36 klatek do wykorzystania 
na to, co chcemy. Struktura na kliszy jest nieuporządkowana. To emulsja, 
która pokrywa kawałek folii, jest nośnikiem informacji. 

Jak fotografujemy na kliszy? Dokładnie tak samo, jak cyfrowym apara-
tem, ale musimy być świadomi pewnych ograniczeń. Człowiek w ciem-
nościach słabo widzi, tak samo jest z aparatem analogowym, a cyfrowe 
widzą lepiej dzięki technologii. Najbardziej popularnymi czułościami 
filmu jest ISO 100, 200 i 400. Bardzo mało jest filmów ISO 800 i 1600 

(mam kilka kupionych w Izraelu, ale trzymam na 
specjalną okazję). Możemy wybrać aparat, jakim 
chcemy fotografować. Mam aparat średnioforma-
towy, który nie ma nawet wizjera – Voigtländer 
Bessa 66. Ma jedynie ramkę, przez którą widać, 
gdzie mniej więcej będzie zrobione zdjęcie. Ostrość 
ustawiamy, polegając jedynie na swojej ocenie 
odległości, podobnie przesłonę i czas. Choć tu 
może pomóc nam technologia i aplikacja na tele-
fon ze światłomierzem. Wtedy możemy dokładnie 
zmierzyć, jakie mamy światło oraz jakie kombina-
cje czasu i przesłony możemy zastosować.

Są także aparaty, których rozwiązania nie są gorsze 
niż współczesne lustrzanki. Mam i lubię też uży-
wać, gdy chcę być pewny ostrości i parametrów, 

Jak fotografujemy na kli-

szy? Dokładnie tak samo, 

jak cyfrowym aparatem, 

ale musimy być świadomi 

pewnych ograniczeń. 

Człowiek w ciemnościach 

słabo widzi, tak samo jest 

z aparatem analogowym, 

a cyfrowe widzą lepiej 

dzięki technologii. 
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Minolty Dynax 7. Najbardziej zaawansowana lustrzanka zapisuje parame-
try każdego zdjęcia, a co lepsze, można używać trzech filmów, a aparat 
zapamiętuje, w jakiej pozycji skończył każdy film. Więc możemy mieć 
film o ISO 100, kolorowy i zrobić dwie fotografie, włożyć film czarno-
-biały ISO 400, zrobić 5 klatek, a potem film o ISO 1600. Rano znowu 
wkładamy pierwszy film, a aparat przesunie na następną wolną klatkę.

Ja najbardziej lubię aparaty dalmierzowe. Mam zawansowany dalmierz 
firmy Ikon Zeiss ZM. Jest chyba lepszy niż Leica, jednak nie ma tej 
otoczki kultowości. Po wyprawie przez Saharę wytatuowałem nawet go 
sobie na ramieniu. Ten aparat, ale nie ten sam egzemplarz, przeszedł 
później ze mną przez Indie kilka razy, a także przez Iran i kilka innych 
miejsc. Dlaczego nie ten sam? Na Saharze przez moją nieuwagę pod-
czas zmiany kliszy zapiaszczył się. Piach pustyni jest podobny do mąki 
i wchodzi wszędzie. Zmiana kliszy nie może odbywać się na otwartym 
terenie, powinniśmy jakoś zabezpieczyć się podczas jej wymiany. Jednak 
to jest najpiękniejsze, że w następnej oazie był zakład fotograficzny, a na 
półce stał stary, zakurzony aparat analogowy. Działał. Do końca wyprawy 
był to mój podstawowy aparat. Miałem też cyfrowy Fuji X100. On nie 
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działał z powodu temperatury. Była zbyt wysoka i zarówno iPhone, jak 
i aparat, odmawiały pracy.

Bardzo lubię i doceniam aparaty radzieckie. Z wielką przyjemnością 
fotografuję Kiev 4, czyli kopią Contaksa, ma świetny dalmierz oraz 
wyjątkowej jakości obiektywy. Lubię Zorki 6, który wygląda podobnie 
do Leica. Kupiony kilka lat temu Kiev 60 – lustrzanka średnioformatowa 
fotografująca na taśmie zdjęcia o wymiarach 6 × 6 cm. Nigdy nie robiłem 
zdjęć kultowym w Polsce Zenitem…, choć mam dwa nowe. Najnowszym 
moim nabytkiem jest aparat dwuobiektywowy Flexaret. Kupiłem go na 
czeskim portalu aukcyjnym w doskonałym stanie. Jednak ten aparat 
wysłałem do serwisowania. 

Aparaty analogowe nie boją się braku zasilania, a zdjęć zrobimy tyle, 
ile mamy kliszy. Raczej nie ma problemu z ich dostępnością. Będąc 
w Maroko, kupowałem na bieżąco. Nie było w niektórych może dużego 
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wyboru, jednak zawsze znalazłem miejsce, gdzie je mogę kupić. Najczę-
ściej aparaty zasilane są bateriami „zegarkowymi” i nie wymieniamy ich 
tak często, jak w cyfrowych. 

Dobra, mamy fajnie naświetlony film i co teraz? Pierwsza i najłatwiejsza 
metoda to oddanie do zakładu fotograficznego do wywołania i zeska-
nowania filmu. Możemy też poprosić o tradycyjne odbitki. Gdy nie 
mieszkamy w mieście, gdzie są wywoływane filmy, wysyłamy do jednego 
z internetowych zakładu foto. Ja ostatnio w Gdańsku Wrzeszczu wywo-
ływałem firm, który kilka minut wcześniej skończyłem nad morzem, 
a po 20 minutach był już wywołany. Co mnie jeszcze bardziej zdziwiło, 
to trzy młode osoby, które także oddały do wywołania filmy. 

Filmy czarno-białe wywołuję sam. I to polecam każdemu. By osobiście 
wywołać film, potrzebujemy koreks, czyli pojemnik, w który musimy 
włożyć kliszę i ją w nim wywoływać. Koszt nowego to ok. 100–120 zł, ja 
swój pierwszy koreks na allegro kupiłem za 50 zł. Do tego kilka bute-
lek – mnie wystarczały butelki litrowe od wody. Do tego termometr, 
ale musi być dokładny. Pierwszy, jakiego używałem, to taki do wina, 
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kupiony w sklepie budowlanym. No i chemia. Teraz wywołuję czeską 
chemią z fabryki Foma. Wywoływacz na 1 l roztworu kosztuje niecałe 
30 zł, podobnie utrwalacz. Do tego łyżeczka octu i kilka kropel płynu 
do mycia naczyń. Jeszcze polecam aplikację do mierzenia czasu. Są dar-
mowe i płatne. Ja używam płatnej, którą kupiłem, gdy miałem chyba 
iPhone’a 4. I cały czas jej używam. 

Jak wywołujemy? Ja to robię w kuchni. Na począ-
tek wkładam kliszę do koreksu. Nie mam ciemnego 
pomieszczenia, więc używam rękawa ciemniowego. 
Można go samemu uszyć, ja kupiłem za kilka zło-
tych. Dzięki niemu nie musimy czekać do nocy 
czy uszczelniać i zaciemniać łazienki. Do zlewu 
nalewam zimną wodę. Wkładam tam 3 butelki. 
W pierwszej rozrobiony wywoływacz, potem prze-
rywać i na końcu utrwalacz. Może to wywoła prze-
rażenie, ale przygotowanie takich odczynników 
polega na tym, że do naczynia z miarką wlewamy 
750 ml wody chłodnej, do tego wsypujemy zawar-
tość saszetek i dolewamy wody do 1 l. Podobnie 
podstępujemy z utrwalaczem. Dobrze je opisać, 
ja później dopisuję kreseczki, bym wiedział, ile fil-
mów już w nich wywołałem. Przerywacz to woda 
z octem – ja do 1 l wody dolewam dużą łyżkę octu. 
Wszystkie chemikalia muszą mieć równą tempera-

turę 20°C. To jest najważniejsze. W aplikacji szukamy czasów dla danego 
filmu. Na opakowaniach filmu także to jest opisane. I zaczynamy.

Ostatni film, jaki wywoływałem, to Fomapan 400. Klikam start w aplika-
cji i ona mi odmierza czas 11 minut. Jednak co 1 minutę mam pomieszać 
roztwór z kliszą – aplikacja ikoną i dźwiękiem mnie o tym informuje. Po 
11 minutach wlewam przerywacz na 1 minutę, mieszając koreksem, po tej 
minucie wlewam na 3 minuty utrwalacz, mieszając po każdej minucie. 
Na końcu wlewam chłodną wodę z dodatkiem kilku kropel płynu do 
mycia naczyń. Mam wywołany film. Teraz wieszam go w łazience na lam-
pie i proszę kota, by nie wchodził tam, bo kurz się przylepia do kliszy. 

Mam nadzieję, że fotogra-

fia analogowa odrodzi się, 

podobnie jak gramofony 

i czarne płyty. Bo w foto-

grafii nie tylko chodzi 

o perfekcję najnowszych 

matryc i przetwarzanie 

maszynowe procesora. 

Chodzi o coś więcej. 
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Teraz czas na najdroższy element, skanowanie. Trzeba mieć skaner do 
klisz. Ja używałem skanerów płaskich, w ubiegłym roku udało mi się 
na aukcji wygrać świetny skaner za niewielkie pieniądze w stosunku do 
tego, ile kiedyś kosztował. Skanowanie to dla mnie odkrywanie moich 
kadrów. Czasami, gdy wracam do nich po miesiącach, nawet takich 
zapomnianych. Wtedy jestem z powrotem w tych miejscach i przeży-
wam wszystko raz jeszcze.

Mam nadzieję, że fotografia analogowa odrodzi się, podobnie jak gra-
mofony i czarne płyty. Bo w fotografii nie tylko chodzi o perfekcję 
najnowszych matryc i przetwarzanie maszynowe procesora. Chodzi 
o coś więcej. Fotografia to sztuka. Fotografia to piękno otaczającego 
nas świata, który nie jest przecież cyfrowy. Nie mieszkamy w Minecraft-
cie. Nie wszystko jest cegiełką. Nasz świat to uczucia, serce, wrażliwość 
– tego nie mierzymy w pikselach. Klisza ze swoją strukturą jest taka jak 
my. Te wszystkie niedoskonałości są takie ludzkie i rzeczywiste. 
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S U B S K RY B UJ

Do zobaczenia 
na YouTube

S U B S K RY B UJ

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


Po zakończeniu seansu najnowszego filmu Marii Schrader nie 
sposób nie pomyśleć, że jest to „Spotlight” ery #metoo. To 
skojarzenie całkowicie naturalne i również się do niego przyznaję, 
choć według mnie bliżej temu filmowi do „Wszystkich ludzi 
prezydenta” Alana J. Pakuly

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Jednym głosem |  Jan Urbanowicz

Jednym głosem

Ocena iMagazine

Film
FILM 321

https://youtu.be/vyFkXmE1xGA
https://twitter.com/yasiek_


Co łączy wszystkie trzy tytuły? Wszystkie opowiadają prawdziwe 
historie o dziennikarkach i dziennikarzach ujawniających różne afery. 
Przy „Spotlight” dowiedzieliśmy się, jak doszło do ujawnienia pedofi-
lii w kościele katolickim. „Wszyscy ludzie prezydenta” to z kolei afera 
Watergate, która zmusiła prezydenta Nixona do ustąpienia z urzędu. 
W przypadku „Jednym głosem” dowiadujemy się, jak śledztwo dwóch 
reporterek „New York Timesa” nagłośniło molestowania seksualne 
producenta filmowego, Harveya Weinsteina. Zapoczątkowało to ruch 
#metoo i nagłaśnianie podobnych spraw na całym świecie, a w wielu 
miejscach doprowadziło do zmian w prawie pracy i zmian społecznych.

Za opisaniem historii, którą przerwała milczenie milionów kobiet, 
stały dwie reporterki – Megan Twohey i Jodi Kantor. W filmie wcie-
liły się w nie Carey Mulligan oraz Zoe Kazan. Ich reportaż ukazał się 
w 2017 roku, a po jakimś czasie napisały one książkę o kulisach swo-
jego śledztwa, na podstawie której powstał film. „Jednym głosem” 
ma konwencję bardzo podobną do wielu filmów o tej tematyce. 
Jednak to, co bardzo mocno rzuca się w oczy, to obraz bohaterek. 
Oczywiście samo śledztwo stoi tutaj na pierwszym miejscu, ale zaraz 
za nim na drugim planie widzimy relacje między kobietami – i to 
nie tylko wspomnianymi dwiema reporterkami. Podczas wielu mie-
sięcy, kiedy próbowały one docierać do ofiar przemocy seksualnej, 
wspólnie z nimi poznawaliśmy historie tych kobiet. Kiedy słuchamy 
tych historii, widzimy również ból, jaki rodzi się w naszych głównych 
bohaterkach, jak bardzo to śledztwo zbliża je do innych oraz samych 
siebie. Dodatkowo film Schrader opowiada o tym, co działo się w życiu 

FILM 322



dziennikarek i jak bycie matką, żoną czy po prostu kobietą we współcze-
snym świecie wpływa na życie zawodowe i codzienne. 

„Jednym głosem” trzyma w napięciu od pierwszych minut aż do samego 
końca. Choć wszyscy dobrze wiemy, jak ta historia się skończy, nie 
możemy usiedzieć w miejscu, kiedy widzimy kolejne kroki reporterskiego 
śledztwa. Prawdziwą siłą są tutaj relacje między bohaterkami, ich emo-
cje, uczucia i trudne wybory oraz traumy, które powracają nierzadko 
w momencie, kiedy już wszystko zaczyna się jakoś układać. Wspaniałe 
kreacje Mulligan i Kazan, które także w życiu prywatnym są najbliższymi 
przyjaciółkami, dają gwarancję naprawdę dobrze spędzonych dwóch 
godzin i piętnastu minut. Pomimo tego, że film jest stworzony pod 
Oscary, nie przeszkadza w tym, by trzymał w napięciu.

Osobiście uwielbiam takie śledcze obyczajowe thrillery. Wspomniany we 
wstępie „Spotlight” widziałem wielokrotnie i wciąż lubię do niego wracać. 
Mam przeczucie, że z „Jednym głosem” będzie podobnie. Mamy tu bowiem 
świetne aktorstwo, doskonałe tempo i realizację. Wszystkie te składowe 
dają nam w efekcie jedną z najciekawszych pozycji filmowych tego roku. 
Wiem, że choć machina ruszyła, to wciąż wiele osób na świecie boi się roz-
mawiać o swoich doświadczeniach z przemocą seksualną. Jednocześnie 
mam nadzieję, że tego typu filmy w jakiś sposób pokażą im, że warto prze-
rwać milczenie, by potwory, które są sprawcami ich traum, zostały ukarane.
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Jednym z najgoręktrzych tytułów 2022 roku jest „Wieloryb”. Najnowszy 
film Darrena Aronofsky’ego, za którego sprawą na języki powraca 
nazwisko Brendana Frasera i jednogłośna opinia, że to najlepsza rola 
w jego karierze.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Wieloryb  |  Jan Urbanowicz

Wieloryb
Ocena iMagazine
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„Wieloryb” to ekranizacji sztuki Samuela D. Huntera i podczas seansu 
teatralność niemal bije z ekranu. Jednak nie jest to zarzut, gdyż dzięki 
temu możemy się w pełni skupić na emocjach, które bohaterowie 
odczuwają i które przelewają się również na nas. To prawdziwy roller-
coaster tych emocji i wychodząc sali kinowej, byłem uniesiony tym 
tytułem, jednocześnie będąc zmęczony, wzruszony, a momentami 
nawet wściekły. Takie kino kocham i choć w ostatnich latach nie było 
mi z twórczością Aronofsky’ego po drodze, to tutaj reżyser skradł moje 
serce. No, prawie. Bo tak naprawdę skradł je fenomenalny Fraser.

Grany przez aktora Charlie jest w zasadzie więź-
niem we własnym domu. Ważąc prawie 300 
kilogramów, nie jest w stanie wyjść poza swoje 
cztery ściany, a i poruszanie się wewnątrz nich nie 
jest dla niego łatwe. Jedyny kontakt ze światem 
ma w zasadzie albo przez internet – jest wykła-
dowcą uniwersyteckim i prowadzi kurs kreatyw-
nego pisania online z wyłączoną kamerą – lub 
za sprawą swojej przyjaciółki i pielęgniarki, Liz. 
Jego zdrowie jest w opłakanym stanie i najpraw-
dopodobniej niewiele go już dzieli od śmierci. Liz 
próbuje go zmusić, by udał się do szpitala, jed-
nak on odmawia z powodu braku ubezpieczenia 
i związanych z tym kosztów. Jednocześnie w życiu 
Charliego pojawiają się niespodziewanie dwie 
osoby: młody chłopak pukający do drzwi i próbu-
jący przedstawić mu wizję zbawienia przez Chry-
stusa oraz dawno niewidziana nastoletnia córka.

Podczas seansu jesteśmy świadkami analizy niemal każdej relacji 
głównego bohatera. Z czasem dowiadujemy się, co doprowadziło 
go do obecnego stanu oraz dlaczego mieszka sam. W pewnym sen-
sie czujemy, jakbyśmy uczestniczyli w jakiegoś rodzaju terapii, nic 
więc dziwnego, że odzywają się w nas jako widzach rozmaite emocje, 
które jednocześnie towarzyszą Charliemu. Jeszcze długo po wyjściu 
z kina czułem się zatopiony w tym, co obejrzałem i choć od tego 
czasu minęło kilkanaście dni, wciąż na samą myśl powracają niemal 

„Wieloryb” to ekranizacji 

sztuki Samuela D. Huntera 

i podczas seansu teatral-

ność niemal bije z ekranu. 

Jednak nie jest to zarzut, 

gdyż dzięki temu możemy 

się w pełni skupić na emo-

cjach, które bohaterowie 

odczuwają i które przele-

wają się również na nas.
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wszystkie zobaczone przeze mnie sceny. 
To bez wątpienia jeden z najlepszych 
filmów, jakie dane mi było w tym roku 
obejrzeć.

Film Darrena Aronofsky’ego to aktor-
ski majstersztyk. Nic więc dziwnego, że 
Fraser po pierwszym pokazie na tego-
rocznym festiwalu w Wenecji otrzymał 
długie owacje na stojąco. Co prawda, 
choć wysuwa on się na pierwszy plan, 
nie jest jedyną osobą, która w tym filmie 
zasługuje na uznanie. Wspaniała i chary-
zmatyczna jest Hong Chau, grająca Liz. Jej 
kreacja w zasadzie nie ustępuje Wielo-
rybowi, zwłaszcza kiedy z każdą kolejną 
sceną dowiadujemy się o tej postaci 
coraz więcej. W finale błyszczy. 

Podsumować ten film można tylko w jeden 
sposób: należy go koniecznie obejrzeć!
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Premiery streamingowe 
grudzień 2022JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe grudzień 2022  |  Jan Urbanowicz

Wyzwolenie 
Film inspirowany wciągającą, prawdziwą historią 
mężczyzny, który dla rodziny i wolności zrobiłby 
wszystko. Peter, zniewolony mężczyzna, ryzykuje 
życie i ucieka, by wrócić do rodziny i wyrusza 
w niebezpieczną podróż pełną miłości i siły.

Premiera: 9 grudnia    

Shaq
Serial dokumentalny Shaq, w którym zobaczymy 
serię intrygujących wywiadów z O’Neilem, 
przedstawia historię legendy koszykówki. Shaquille 
O’Neill to sportowiec o nietuzinkowej osobowości, 
który był nie tylko wybitnym zawodnikiem, ale stał 
się także ikoną kultury. Produkcja jest zapisem jego 
drogi do globalnej sławy.

Premiera: 1 grudnia         
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Patrz, jak kręcą 
W latach pięćdziesiątych podczas prac nad 
filmową wersją przebojowej sztuki dochodzi 
na londyńskim West Endzie do największego 
zabójstwa w historii – ginie kluczowy członek 
ekipy. Zmęczony życiem inspektor Stoppard 
i jego gorliwa nowicjuszka, posterunkowa Stalker, 
podejmują się prowadzenia sprawy, wkraczając 
w pełne przepychu i mroku podziemia teatru. Im 
bardziej wnikliwie badają tajemnicze zabójstwo, 
tym bardziej zdają sobie sprawę, że robią to na 
własne ryzyko.

Premiera: 14 grudnia      

Glass Onion: Film z serii „Na noże”
Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną 
sprawę w najnowszym kryminale Riana 
Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody 
nieustraszony detektyw trafia do luksusowej 
rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale 
to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną 
z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje 
bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy 
zebrali się, jak co roku, na zaproszenie 
miliardera Milesa Brona. Kiedy ktoś ginie, 
każdy staje się podejrzany. 

Premiera: 23 grudnia    
  

FILM 328

https://www.disneyplus.com/pl-pl/movies/patrz-jak-kreca/HgcwkPxW5llV
https://www.netflix.com/title/81458416


MACIEJ SZAMOWSKI
@czesc_macio

Nie wiem, czy tak było naprawdę, ale wiem jedno. Co jakiś czas wyrasta 
w mojej głowie myśl, że jednak polska muzyka miała do zaoferowania dużo, 
ale kluczowe tu jest zrozumienie, że miała, a nie ma. Niestety.

Kiedyś było lepiej  |  Maciej Szamowski

Kiedyś było lepiej

Muzyka
FELIETONYMUZYKA 329
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Jeszcze miesiąc temu wsłuchiwałem się w najnowsze dźwięki spod pióra 
Dawida Podsiadło – niby nic specjalnego, ale, cytując klasyka, „nóżka sama 
chodzi” – w kontekście komercyjnym na pewno nie można mu odebrać 
sukcesu. To naprawdę fajne kompozycje, które po prostu wchodzą do 
głowy. Można by powiedzieć, że nie ma w tym nic dziwnego, problem nie 
istnieje, a ja wydziwiam. Co przeszkadza mi w polskiej muzyce dwudzie-
stego pierwszego wieku?

Sam nie wiem – do momentu, gdy sobie przypomnę uczucie, które towa-
rzyszy mi każdorazowo odsłuchowi tego typu kompozycji. Są to po prostu 
rzeczy średnie, które nie wnoszą absolutnie nic. Czemu tak myślę? Prze-
słuchałem superciekawy wywiad z Krystyną Prońko i to właśnie ona mi 
przypomniała, że w muzyce i sztuce liczy się też coś takiego jak talent.

Czasem nawet Talent przez wielkie T. Tak, talent też ma znaczenie, nie 
tylko dobry producent, budżet na marketing, budżet na świetne show. 
Czasem trzeba mieć ten „dar od Boga”, dzięki któremu jesteśmy w stanie 
stworzyć coś wyjątkowego, coś, co popchnie świat do przodu, pokaże 
ludziom, że można myśleć inaczej, a nie tylko tak, jak myśleli do tej pory.

W pewnym momencie padło pytanie (ciągle mówię o rzeczonym wywia-
dzie) – czy Dawid Podsiadło ma głos? Odpowiedź była jasna i prosta: ma 
słabe warunki. Pomyślałem sobie wtedy – faktycznie, przecież ja też to 
czuję. Czuję, że Dawid ma osobowość, ma marketing, ma nawet niezłe 
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nagrania, ale niczego w tym nie ma. No, może część tekstów się broni. Ale 
czy to jest top of the top polskiej muzyki?

Zdecydowanie nie. Żeby zrozumieć różnice – puśćcie utwór „POST” oraz 
„Psalm stojących w kolejce”. Zrozumiecie, a jeśli nie, to pomyślcie o jed-
nym. „Post” to majstersztyk produkcji muzycznej, versus zespół, który 
w latach 70.–80. nagrywał w Polsce w ubogich warunkach, nie było tu 
mowy o milionie powtórek, klejeniu ścieżek, wielkim masteringu itd.

Liczyła się tylko chwila i gigantyczna wyobraźnia zbudowana na wielkich 
talentach. Do tego świetny tekst, który nawet we mnie w 2022 wytwa-
rza ciary wzruszenia. Tego nam trzeba, na to nas stać. Odważmy się i nie 
twórzmy rzeczy, które są nijakie i zachowawcze. 

Myślę, że mamy wiele do zaoferowania, tylko wciąż boimy się pokazać 
nasz olbrzymi potencjał.

Kto wie, może 2023 r. coś zmieni. Oby.
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Wigilijna fasola pieczona z jabłkami, 
suszoną żurawiną i suszonymi, 
podwędzanymi śliwkamiMAŁGORZATA ŁADA

Wigilijna fasola pieczona z jabłkami, suszoną żurawiną i suszonymi, podwędzanymi śliwkami  |  Małgorzata Łada

Makowa kuchnia
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Skład:
• 500 g dużej fasoli 

Jaś
• 2 jabłka 

kwaśno-winne
• 100 g suszonych 

wędzonych śliwek
• 100 g suszonej 

żurawiny
• 1 łyżka majeranku
• 2 łyżki oliwy 
• sól, pieprz 

Fasolę namaczamy w zimnej, przegotowanej wodzie przez co 
najmniej 8–10 godz. Następnie gotujemy ją w osolonym wrzątku 
do momentu, gdy będzie jeszcze lekko twarda. Po ugotowaniu 
odcedzamy ją.

Jabłka myjemy, dzielimy na ósemki i usuwamy gniazda nasienne.

Suszone śliwki kroimy na mniejsze kawałki.

Fasolę, jabłka, śliwki i żurawinę mieszamy i doprawiamy maje-
rankiem, pieprzem i solą . Na końcu dodajemy oliwę i lekko 
mieszamy.

Pieczemy w naczyniu żaroodpornym w temp. 180° przez 
25–30 min. 

S M A C Z N E G O
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