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Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

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

Bezprzewodowe słuchawki
nauszne Px8

Bez hałasu, bez kompromisów.

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow/bowers-wilkins-px8.html?utm_source=https%3A%2F%2Fimagazine.pl%2F&utm_medium=display&utm_campaign=Px8
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NA JAKI ZASŁUGUJE
TWÓJ TELEWIZOR

POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
PEŁNIĄ DŹWIĘKU 

DENON HOME SOUND BAR 550

DHT-S716H

DHT-S416 DHT-S316

DOSKONAŁY DŹWIĘK KINA DOMOWEGO DENON
OPARTY NA 110 LATACH INNOWACJI

DHT-S716H

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

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

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

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

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

www.denon.pl

http://denon.pl


PAWEŁ JOŃCA
@paweljonca

Okiem Pawła Jońcy
Okiem Pawła Jońcy
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Prawdziwie bezprzewodowe 
słuchawki douszne odporne 

na pot z hybrydowym systemem 
redukcji szumów (ANC)

Sześć mikrofonów zapewnia wyrazistszą 
jakość połączeń, konfigurowalne 

przyciski dotykowe to komfort obsługi, 
wodoodporność z certyfikatem IPX5 dają 

wytrzymałość, łączność Bluetooth 5.2 
wysoką jakość dźwięku, a żywotność 

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

TRYB
AMBIENT 

AKTYWNA REDUKCJA
SZUMÓW 

NA JEDNYM
ŁADOWANIU

CAŁKOWITY
CZAS ODTWARZANIA

WODOODPORNOŚĆ
IPX5

BLUETOOTH 5.2 PRZETWORNIKI
POWLEKANE GRAFENEM

SZEŚĆ
MIKROFONÓW

STEROWANIE
DOTYKOWE

 ŁADOWANIE
BEZPRZEWODOWE

 To moje ulubione słuchawki, ANC 
działa świetnie i daje odpoczynek 

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

korektorem idealny dla siebie 
dźwięk, polecam wszystkim.

Roksana Słupek
Mistrzyni Polski w Triathlonie Olimpijskim

dostępne
w sklepach:

teraz tylko
299 zł

creative.pl

https://www.euro.com.pl/sluchawki/creative-sluchawki-tws-outlier-pro.bhtml#afterSearch-creative%20outlier%20pro%7C%7C%7C%7Cproduct
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Apple właśnie ogłosiło termin tegorocznej konferen-
cji dla deweloperów WWDC. Klasycznie możemy na 
niej spodziewać się prezentacji nowych systemów, ale 
grafika załączona do informacji jest bardzo wymowna. 
Od dłuższego czasu krążą plotki o tym, że ma się poja-
wić nowy, przełomowy produkt w portfolio Apple, 
z zupełnie innej kategorii – okulary/gogle do AR i/lub 
VR. Już teraz łapiecie, o co może chodzić z grafiką? Dla 
mnie ewidentnie są to… soczewki. No ale zobaczymy, 
co będzie. Trzeba uzbroić się w cierpliwość.

W ostatnim czasie odpaliliśmy naszą nową stronę 
internetową. Owoc kilkuletniej pracy naszej webma-
sterki, Angeliki. Strona jest lekka, minimalistyczna, 
szybka. Zapraszam do odwiedzania nas na www.

Kwietniowy numer jest obszerny, nawet bardzo. Znaj-
dziecie w nim najnowsze produkty od Apple (MBP 
14" M2 Pro, Mac mini M2 Pro, HomePod 2), najnowsze 
audio, oryginalne akcesoria, niesamowite samochody 
i świetne felietony.

Zapraszamy, jak zwykle o czasie, całkowicie za darmo, 
do poczytania!

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

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

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

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

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

reklam i ogłoszeń.

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów IMM
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Archer AX95 to nowy router od TP-Link pracujący w standardzie WiFi 6. 
Urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w domu jak i w małym biurze. 
Liczne technologie oraz mocne podzespoły pozwalają na obsługę wielu 
urządzeń. A wszystko to zachowując stabilność połączenia oraz wysokie 
prędkości sieci bezprzewodowej. 

Nowy router od TP-Link będzie idealnie pasował do mieszkania wypeł-
nionego różnymi gadżetami, poradzi sobie znakomicie z obsługą wielu 
urządzeń w tym samym czasie. Streaming, gry czy inny intensywny ruch 
sieciowy nie jest mu straszny. Ten router przypadnie do gustu osobom 
potrzebującym szybkiego, wydajnego oraz stabilnego łącza do pobierania 
i przesyłania dużych ilości danych.

Archer AX95 jest napędzany przez mocny, czterordzeniowy procesor o tak-
towaniu 1,7 GHz. W połączeniu z 512MB pamięci RAM zapewnia sprawne 

TP-Link Archer AX95 
– nowy router WiFi 6 dla najbardziej 
wymagających użytkowników
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działanie urządzenia. Router oferuje użytkownikom łączną przepustowość 
do 7780 Mb/s, w tym do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz, do 2402 Mb/s w drugim 
paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Osiem mocnych anten 
zadba o to, aby w każdym zakątku mieszkania był stały sygnał. Za połączenia 
kablowe odpowiadają: jeden port WAN/LAN 2,5 Gb/s, jeden gigabitowy port 
WAN/LAN oraz trzy gigabitowe porty LAN. Dodatkowo router wyposażono 
w dwa porty USB: po jednym w standardzie USB 3.0 i USB 2.0. Dzięki nim 
możemy udostępnić zasoby zgromadzone na dysku sieciowym w sieci lokal-
nej lub, dzięki funkcji serwera FTP, także przez Internet. Dodatkowo najnow-
szy router TP-Link obsługuje również funkcję klienta VPN oraz serwer VPN 
(OpenVPN/ PPTP VPN/ L2TP VPN), dzięki czemu umożliwiają zdalny, szyfro-
wany dostęp i udostępnianie zasobów przez Internet.  Eliminuje to koniecz-
ność instalowania odpowiedniego oprogramowania na każdym urządzeniu. 

Produkt wyposażono w wiele technologii poprawiających wydajność WiFi, 
takich jak wsparcie dla kanału o szerokości 160 MHz (dwukrotnie szerszy 
niż przy WiFi 5). Zastosowano w nim również modulację 1024-QAM, która 
aż o 25% zwiększa prędkość w porównaniu do WiFi 5. OFDMA pozwala na 
transport wielu pakietów danych do wielu urządzeń w tym samym czasie, 
a dzięki MU-MIMO 4x4 osiągnięto wyższą przepustowość, co  pozwala na 
pracę czterech urządzeń jednocześnie, bez zauważalnego spadku jaskości 
łącza. Dodatkowo, dzięki funkcji Smart Connect użytkownik widzi tylko 
jedną nazwę sieci (SSID), a router sam wybiera, które pasmo będzie wyko-
rzystywane w danym momencie - 2,4GHz czy 5GHz.  

Kolejna pomocna technologia wykorzystana w routerze Archer AX95 to  
Beamforming. Umożliwia ona zlokalizowanie łączących się do routera 
urządzeń, a następnie zwiększa siłę sygnału nadawanego w ich kierunku, 
zapewniając tym samym najwyższą wydajność. Za optymalizację wydaj-
ności WiFi w nowym routerze odpowiada także funkcja Airtime Fairness, 
której działanie polega na preferowaniu wydajniejszych użytkowników 
łączących się bezprzewodowo, którzy są w stanie przesłać większą ilość 
danych w danym przedziale czasu. Dzięki tej funkcji starsze urządzenia 
połączone z routerami nie powodują zmniejszenia prędkości sieci.

Urządzenie obsługuje także technologię OneMesh™, która inteligentnie 
łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, 
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oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh 
współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemiesz-
czania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, 
który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.

Pakiet HomeShield pozwala skutecznie chronić sieć przed cyberatakami, 
dbając o bezpieczeństwo sieci oraz dostępnych w niej urządzeń IoT w cza-
sie rzeczywistym. Rodzice docenią z pewnością funkcję kontroli rodzi-
cielskiej, dzięki której zastosują blokadę dostępu do wybranych zasobów 
sieciowych i treści w Internecie. Pakiet HomeShield pozwala także na opty-
malizację działania  poprzez priorytetyzowanie (funkcja QoS). Dodatkowo 
w routerze dla kompleksowej ochrony zastosowano szyfrowanie WPA3.

Konfiguracja oraz obsługa routera Archer AX95 są bardzo proste i intu-
icyjne. Odbywają się poprzez aplikację Tether dostępną na urządzenia 
z systemem Android i iOS lub intuicyjny interfejs przeglądarkowy.

Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link.

Router jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 1300 zł i został objęty 
3-letnią gwarancją.
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Rosja zaczyna banować Apple

Czytaj dalej....

Apple kupiło WaveOne 
– startup zajmujący się AI

Czytaj dalej....

iPhone’y 15 bez fizycznego 
slotu na kartę SIM na całym 
świecie?

Czytaj dalej....
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Stacja pogodowa Netatmo 
zgodna z Google Home

Czytaj dalej....

Czujniki od dostawcy LiDAR 
dla iPhone’a zostaną użyte 
w Apple Car?

Czytaj dalej....

iOS 17 jednak z dużymi 
nowościami

Czytaj dalej....
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Dynamiczna wyspa z nowym 
czujnikiem?

Czytaj dalej....

AirTagi pomagają zwalczać 
przestępczość w USA

Czytaj dalej....

Apple nadal mówi „nie” 
pracy zdalnej

Czytaj dalej....
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Opera ze wsparciem 
dla ChatGPT 
i z „podpowiedziami AI”

Czytaj dalej....

Apple robi wszystko, aby nie 
zwalniać pracowników

Czytaj dalej....

Apple pracuje nad Beats 
Studio Buds+

Czytaj dalej....
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SINGAPUR – 3 listopada 2022 r. – Firma Creative Technology wprowadza na 
rynek model Creative Sensemore Air. Jest to już piąta odsłona słuchawek 
od Creative z serii TWS. Nowy model słuchawek dostaje nowe pomniej-
szone i lżejsze etui ładujące, które łatwo zmieści się w kieszeni. W zestawie 
słuchawkowym Creative Sensemore Air znajdziemy  standard komunika-
cji bezprzewodowej Bluetooth 5.2, konfigurowalne sterownie dotykowe, 
tryb monitorowania otoczenia, aktywną redukcję szumów, nową, autorską 
technologię „Tryb Sensomore”, ładowanie bezprzewodowe zgodne z „Qi”, 
wydłużony czas pracy na akumulatorach, wbudowane cztery mikrofony, 
6mm biocelulozowe membrany, spersonalizowaną technologię Super X-FI, 
dedykowane oprogramowanie i wiele innych technologicznych rozwiązań. To 
wszystko zmieścił producent w słuchawkach, których waga to zaledwie 10,4g.

Creative Sensemore Air 
z trybem monitorowania otoczenia, aktywną 
redukcją szumów i technologią Sensemore
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Tryb Ambient,  aktywna redukcja szumów i tech-
nologia sensmore
W pełni konfigurowalny tryb Ambient kontroluje zakres dźwięku 
przestrzennego, przez co pozwala zachować świadomość wydarzeń 
dziejących się wokół nas i umożliwia prowadzenie rozmów, z osobami 
z otoczenia, bez konieczności wyjmowania wkładek dousznych. Funkcja 
aktywnej redukcji szumów wykorzystuje mikrofon zewnętrzny w każdej 
wkładce dousznej, aby redukować szumy z otoczenia. Tryb Sensemore 
to technologia, która jest podobna do trybu otoczenia, lecz jej czułość 
została wzmocniona pięciokrotnie. W Sensomore Użytkownicy mają 
pełną kontrolę nad poziomem głośności dźwięków otoczenia, które 
chcą usłyszeć. Ustawienie poziomu Sensomore na najwyższą intensyw-
ność, może przynieść korzyści osobom z lekkim niedosłuchem.

35 godzin odtwarzania i ładowanie bezprzewodowe
Creative Sensemore Air charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością 
akumulatorów przy pomniejszonym etui. Cały zestaw zapewnia do 
35 godzin łącznego czasu odtwarzania na jednym ładowaniu. Etui do 
ładowania obsługuje ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standar-
dem Qi (zalecana ładowarka przynajmniej 5 W). Zestaw również można 
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naładować korzystając z dostępnego w zestawie kabla USB-C i ładowarki 
(brak w zestawie).

Cztery mikrofony z funkcją Dual-Voice
Słuchawki Creative Sensemore Air są wyposażone w cztery mikrofony, po 
dwa na każdą wkładkę douszną, które mają zapewnić lepszą jakość komu-
nikacji. Funkcja Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie 
poleceń asystentowi Siri / Google Assistant. Mikrofony odpowiadają rów-
nież  za ciągłe monitorowanie dźwięków otoczenia, co pozwala np. na bez-
pieczne poruszanie się podczas jazdy na rowerze po drogach.

Personalizacja sterowania dotykowego w aplikacji 
Creative
Boczne pady słuchawek Creative Sensemore Air reagują na dotyk, umożliwia-
jąc bezproblemowe odtwarzanie, obsługę funkcji i kontrolowanie połączeń. 
Czujniki dotykowe można spersonalizować według własnych upodobań 
w aplikacji Creative. Preferowane funkcje możesz dowolnie przydzielać do 
elementów sterowania, bez względu na to, czy chodzi o dwukrotne, trzy-
krotne lub długie dotknięcie w celu pomijania utworów, dostosowywania 
głośności lub uruchomiania asystentów głosowych i innych trybów.
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Jakość dźwięku i technologia Super X-FI READY
Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.2, 
kodeki audio AAC, SBC oraz 6mm przetworniki z biocelulozowymi mem-
branami. Creative Sensemore Air został wyposażony w autorską technolo-
gię Super X-Fi READY*, która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej 
klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek 
bezpośrednio do odbiorcy.  Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi 
uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem apli-
kacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.
*Nie obsługuje treści strumieniowych innych firm, takich jak Netflix, 
YouTube i Spotify

Aplikacja Creative APP i SXFI APP
• Personalizacja przycisków
• Kontrola poziomów hałasu w trybie otoczenia i aktywnej redukcji szu-

mów i trybu Sensomore
• Ustawienia dźwięku za pomocą korektora graficznego
• Aktualizacja  oprogramowania i rejestracja produktów
• Odtwarzacz multimedialny
• Ustawienia Super X-FI
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Pan Sim Wong Hoo, dyrektor generalny Creative Technology, powiedział: 
„Sensemore Air jest skierowany na masowy rynek, dla wszystkich użytkow-
ników, którzy lubią wygodę wspaniałego, przenośnego dźwięku z długim 
czasem odtwarzania. Jest bardzo dobrze wyceniony, aby dopasować się 
do tego segmentu rynku. Dla użytkowników szukających alternatywy dla 
rynku aparatów słuchowych, chociaż Sensemore Air może nie być odpo-
wiedni dla wszystkich z nich, uważam, że może przynieść korzyści dla 
większości osób z lekkim niedosłuchem we wczesnym stadium. Z łatwo-
ścią zaoszczędziłoby im wydatki dla profesjonalnych rozwiązań. Sensemore 
Air za 379 PLN to oczywisty wybór”.

Ceny i dostępność
Creative Sensemore Air kosztuje 467 PLN i jest dostępny na Creative.com, 
a jeszcze w listopadzie 2022 również w dobrych polskich sklepach.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.creative.com/
SensemoreAir
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iPhone 15 – kolejne 
rendery i doniesienia

Czytaj dalej....

Czego możemy się 
spodziewać po Apple Watch 
Series 9?

Czytaj dalej....

Apple Watch może pomóc 
osobom z niedokrwistością 
sierpowatokrwinkową

Czytaj dalej....
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Sennheiser Profile USB 
– nowy mikrofon dla 
twórców podcastów

Czytaj dalej....

Oppo Pad Air – pierwszy 
tablet chińskiej marki na 
polskim rynku

Czytaj dalej....

Apple podobno pracuje nad 
integracją ChatGPT z Siri

Czytaj dalej....
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iPhone’y 15 Pro jeszcze 
podrożeją – najwięcej od 
czasów premiery modelu X

Czytaj dalej....

GPT-4 od OpenAI w roli 
programisty Swift

Czytaj dalej....

Nowe funkcje medyczne 
AirPods i możliwe ceny 
iPadów Pro OLED

Czytaj dalej....
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Zdjęcia części headsetu 
Apple Reality?

Czytaj dalej....

Tim Cook może zarobić 
w tym roku prawie 50 mln 
USD… odszkodowania

Czytaj dalej....

Nowe atrapy nadchodzących 
iPhone’ów 15

Czytaj dalej....
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Michael Abbott, 
odpowiedzialny za iCloud, 
odchodzi z Apple

Czytaj dalej....

Track Detection dla Apple 
Watch dostępne w 5 nowych 
krajach

Czytaj dalej....

Nowego iMaca zobaczymy 
nieprędko

Czytaj dalej....
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Ted Lasso w ramach Today 
at Apple

Czytaj dalej....

Apple nadal pracuje nad 
ekranem z Touch ID

Czytaj dalej....

Nadchodzące MacBooki Air 
i Pro z procesorami Apple M3

Czytaj dalej....
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Apple jeszcze bardziej chce 
skupić się na Indiach

Czytaj dalej....

Outlook dla macOS za 
darmo

Czytaj dalej....

Kuo: HomePoda z ekranem 
zobaczymy za rok

Czytaj dalej....
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Cook i Williams uparli 
się, aby Reality Pro 
zadebiutował w tym roku

Czytaj dalej....

Fotograf Axel Morin o tym, 
jak rozwija się twórczo, 
robiąc zdjęcia iPhonem

Czytaj dalej....

Można przenieść 
subskrypcję z Tweetbota 
do Ivory

Czytaj dalej....
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Obsługa iMessage będzie 
dostępna na Windows!

Czytaj dalej....

Rynek smartwatchy ma się 
lepiej niż kiedykolwiek

Czytaj dalej....

Chcesz obejrzeć wnętrza 
McLaren Technology 
Centre? Już możesz

Czytaj dalej....
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Mimo 3661 zarejestrowanych wczoraj zakażeń uznajemy, że 
pandemia COVID-19 minęła. Jak taki rozwój wypadków wpłynie 
na los pracowników umysłowych? Czy przełożeni zmuszą ich 
do powrotu do biura na stałe? Czy może jednak pozwolą im na 
elastyczność i opcję pracy zdalnej? Jaki będzie werdykt?

Przyszłość pracy zdalnej: 
będziemy pracować hybrydowo 
czy masowo wrócimy do biur?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

Przyszłość pracy zdalnej: będziemy pracować hybrydowo czy masowo wrócimy do biur?  |  Michał ŚliwińskiProductivity
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Dyrektorzy stracili poczucie kontroli i chcą je 
odzyskać!
Ostatnio aktywnie angażuję się w dyskusje na LinkedIn i w wypowie-
dziach dyrektorów i managerów firm zauważam powrót do argumentów 
przedpandemicznych:
• Jak to fajnie, gdy wszyscy są w biurze.
• Mogę z każdym pogadać, kiedy tylko zajdzie potrzeba.
• Zespół jest taki zgrany, będąc w jednym miejscu.
• Jesteśmy bardziej kreatywni, gdy jesteśmy razem.
• Możemy znowu przeprowadzać burze mózgów, których nie dało się 

robić zdalnie.

W tej całej euforii kadry zarządczej zapomina się o tym, jakie są plusy pracy 
zdalnej. To właśnie wtedy, gdy nie ma wszystkich w biurze, buduje się znacz-
nie większy kredyt zaufania wobec pracowników. Wtedy właśnie dyrektorzy 
nabywają nowych umiejętności, stając się dla zespołu mentorami i liderami, 
którzy dają ludziom przestrzeń na pracę w skupieniu. I wbrew pozorom, 
dzięki temu, że wszystkich nie ma w biurze, pracujemy znacznie efektywniej!

Pracownicy chcą mieć wpływ na decyzję, skąd 
będą pracować
Niesamowite jest, że włodarze firm ciągle traktują swoich podwładnych 
jak… podwładnych, lub jak małe dzieci:

Możesz ostatecznie pracować z domu, ale tylko raz w tygodniu 
i tylko wtedy, gdy nie będzie to kolidowało z tym lub tamtym. 
Jestem bardzo dobroduszny, że ci na to pozwalam, prawda?

Podczas pandemii pracownicy udowodnili przecież, że nie dość, że pracują 
z domu bardzo produktywnie, to jeszcze często robią to lepiej i szybciej niż 
w warunkach biurowych. Oni już przywitali się z gąską i poczuli, jak to działa.

Pracownicy posmakowali elastyczności wyboru co do tego, w jakich dniach 
chcą być w biurze, a w jakich w domu. Umieją się zorganizować i do tego 
robią to sprawniej, niż komukolwiek się wydawało.
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A co najgorsze dla pracodawców, pracownicy zobaczyli, że mogą pierwszy 
raz w historii dostosować swoją pracę do życia osobistego, a nie odwrotnie, 
jak to niestety było zawsze.

Dlaczego zatem, zamiast to wykorzystać i uznać pracę zdalną za normę, 
dyrektorzy ciągle chcą wrócić do dawnych czasów, kiedy każdy pracował 
w biurze na siłę? Przecież już wiemy, że nie było to rozwiązanie optymalne!

Ludziom nie należy przeszkadzać w wykonywa-
niu pracy, do której zostali zatrudnieni!
W mojej firmie prawie połowa pracowników to programiści. W końcu 
rozwijamy Nozbe: dostępną na wszystkich platformach aplikację do 
organizacji spraw prywatnych i zawodowych. Kiedy rozmawiam ze zna-
jomymi z branży, często pytają mnie, w jaki sposób motywuję informaty-
ków, jaki jest mój sekret. Chętnie go zdradzę:

Daj programistom spokój, zostaw ich z ambitnymi projektami 
i nie każ im przychodzić na żadne spotkania.

Oto cała tajemnica. Zostaw ich k… w spokoju i daj się im wykazać.

Gdy to mówię, ludzie są zdziwieni: Ale przecież oni muszą brać udział 
w tym czy tamtym zebraniu. Odpowiadam: Nie. Nie muszą. Mamy jedno 
spotkanie z każdym z programistów na początku cyklu programistycznego, 
który trwa 6 tygodni. JEDNO. Omawiamy wtedy pokrótce niuanse tego, 
nad czym będziemy pracować. Wszystko inne jest rozpisane w projek-
tach i zadaniach w Nozbe. W komentarzach mamy opisaną specyfikację 
i potem dyskutujemy o postępie prac. Wszystko dzieje się na piśmie, na 
bieżąco, w komentarzach do zadań.

Pracownicy posmakowali elastyczności wyboru co do tego, w jakich 

dniach chcą być w biurze, a w jakich w domu. Umieją się zorganizo-

wać i do tego robią to sprawniej, niż komukolwiek się wydawało.
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A co zrobić z osobami, które muszą mieć dużo spotkań? Po pierwsze, 
zadałbym sobie pytanie, czy faktycznie muszą mieć ich aż tyle. Po drugie, 
każde spotkanie organizowałbym wirtualne z definicji. Każde.

Robią już tak całkiem spore firmy. Moja znajoma pracuje w korporacji i od 
czasów pandemii każde spotkanie odbywa się przez MS Teams. Nawet 
kiedy wszyscy są w biurze. Dzięki temu każdego dnia może zdecydować, 
czy idzie do biura, czy pracuje z domu. Wie, że i tak będzie mogła uczestni-
czyć w każdym zebraniu. Co więcej, kiedy manager upiera się, aby spotka-
nie odbyło się w realu, ona prosi o uzasadnienie tej decyzji. Przeważnie, nie 
ma dobrego powodu i manager odpuszcza.

Po co komu biuro? Czas odkryć to na nowo!
Nie upieram się, że każda firma musi być jak moja i funkcjonować bez 
biura. Biuro może odgrywać rolę w pracy zespołu, ale trzeba je przedefi-
niować. Należy poświęcić trochę czasu i posłuchać ludzi, aby zrozumieć, 
w jaki sposób chcą pracować, by najefektywniej działać na rzecz firmy 
i osiągać swoje cele i założenia.

To może oznaczać przemodelowanie biura. Zmianę 
aranżacji mebli i pokojów, dokupienie tablic i ekspre-
sów do kawy. Biuro może stać się po prostu jednym 
z narzędzi firmy i należy poważnie się zastanowić nad 
tym, jak je wykorzystać.

Kluczem jest chmura, nie biuro!
Jeśli nie wszyscy pracują z biura, bieżące dane firmy 
muszą być dostępne poprzez chmurę z każdego 
miejsca na Ziemi. Tak, by pracownicy mieli dostęp 
do danych i mogli efektywnie pracować. Cyfryza-

cja danych musi być stuprocentowa. Do tego aplikacje dające dostęp 
do tych danych powinny działać na wszystkich platformach. Dlatego 
w Nozbe tak bardzo pilnujemy, aby aplikacja była tak samo funkcjonalna 
na komputerze, jak na smartfonie czy tablecie.

Zapewnia to niesamowitą wygodę, przyspiesza przepływ informacji 
i usprawnia procesy w firmie. Jest rok 2023 – zarówno sprzęt komputerowy, 

Cyfryzacja danych musi być 
stuprocentowa. Do tego apli-
kacje dające dostęp do tych 
danych powinny działać na 
wszystkich platformach. 
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jak i oprogramowanie, są na takim poziomie, by umożliwić elastyczność 
w pracy. Trzeba tylko to wykorzystać!

Hybryda to przyszłość, czas na krok w przód, 
a nie w tył!
W przyszłości hybrydowej życie jest znacznie lepsze:
• Pracownicy dostosowują swoją pracę do stylu życia, dzięki temu są bar-

dziej efektywni, spełniają się w pracy i szybciej osiągają cele.
• Managerowie uczą się nowych metod pracy z ludźmi, stając się ich praw-

dziwymi liderami i mentorami.
• Wszyscy mają mniej spotkań, ponieważ na bieżąco współpracują za 

pomocą programów umożliwiających skuteczną komunikację, wiadomo-
ści tekstowych, głosowych lub klipów video.

• Biuro albo znika, albo ewoluuje, stając się lepszym miejscem do pracy, 
dostosowanym do stylu i kultury danej firmy.

• Organizacja staje się w pełni cyfrowa, dzięki czemu wymiana informacji 
odbywa się szybko i sprawnie.

• Znikają frustracje i spowalniacze w firmie, a wszyscy pracownicy bardziej 
spełniają się zawodowo.

Przyszłość już tu jest, ale nie wszyscy przyjęli to 
do wiadomości
Zamiast dyskutować na LinkedIn o tym, jak to fajnie było w dawnych czasach, 
kiedy wszyscy byli w biurze, zachęcam do dyskusji nad rolą biura w pracy 
i rozwoju firm do poziomu nowoczesnych organizacji na miarę XXI wieku.

Na podstawie moich 16-letnich doświadczeń w budowaniu w pełni zdalnej orga-
nizacji napisałem książkę „#NoOffice”, w której dzielę się najlepszymi wskazów-
kami na temat tego, jak pracować w sposób nowoczesny. Mam nadzieję, że moje 
porady pomogą Ci wprowadzić zmiany w Twojej firmie hybrydowej.

Książkę możesz pobrać bezpłatnie ze strony: nozbe.com/hybryda.

Należy poświęcić trochę czasu i posłuchać ludzi, aby zrozumieć, 

w jaki sposób chcą pracować, by najefektywniej działać na rzecz 

firmy i osiągać swoje cele i założenia.
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Lifestyle
Casio G-SHOCK GBD-H2000
Nowy G-SHOCK to następca znanego już GBD-H1000. Podobnie jak 
poprzednik oferuje szereg możliwości, w tym m.in. funkcję monitorowa-
nia tętna czy łączenie ze smartfonem przez Bluetooth. Zegarek ma także 
opcję tough solar, dzięki, której możliwe jest ładowanie za pomocą energii 
słonecznej. Panele wbudowane są w tarczę, dzięki czemu zegarek ładuje 
się w trakcie treningu na zewnątrz.

Aktualizacji, w porównaniu z wcześniejszym modelem, został poddany 
algorytm do analizowania sesji treningowych, a także darmowa aplikacja 
CASIO WATCHES, poprawiająca użyteczność sprzętu, dostępna zarówno 
na Android, jak i iOS. Jednak to, co stanowi prawdziwą przewagę nowego 
modelu, to technologia 6 Sensor.

Cena: 2399 PLN 

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik ŁadaLifestyle
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Blackwell Rum 007 60th Anniversary 
Collector's Edition
Niedawno, jeśli pamiętacie, byłem w Londynie na 60. urodzinach 
Jamesa Bonda. Aktywności z tym związane trwają jeszcze w najlepsze. 
Teraz pojawił się… jamajski rum sygnowany 007, stworzony przez Chrisa 
Blackwella, założyciela Island Records i obecnego właściciela willi Iana 
Fleminga, w której powstały historie o najsławniejszym agencie MI5. 
Tylko 1000 butelek. Dostawa zaplanowana jest na maj.

Cena: 700 USD 
Zamawiać można na stronie Passionsspirits.com

49

https://imagazine.pl/2022/12/16/urodziny-007-w-abbey-road-studios/
https://imagazine.pl/2022/12/16/urodziny-007-w-abbey-road-studios/
https://blackwellrum.passionspirits.com/blackwell-rum-007-60th-anniversary.html


Columbia Facet 75 Mid OutDry
Bazując na 20-letnim doświadczeniu w projektowaniu i produkcji obuwia 
sportowego, Columbia Sportswear wprowadza na rynek nowy hikingowy 
model Facet 75 Mid OutDry. Jako flagowy model na wiosnę 2023 Facet 75 
stanowi połączenie innowacyjnych technologii Columbii stosowa-
nych w obuwiu hikingowym ze zwinnością i wydajnością buta 
sportowego. Facet 75 zapewnia doskonałą trakcję i wsparcie 
w trudnym terenie. Dzięki podeszwie zewnętrznej Adapt 
Trax™, gwarantującej wyjątkową przyczepność w mokrych 
i suchych warunkach, sprawi, że na szlaku będziesz czuć się 
pewnie niczym górska kozica.
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VanMoof S5
Najnowszy model holenderskiego roweru elektrycznego. Byłem ostat-
nio w Amsterdamie i uwierzcie mi, połowa miasta jeździ tymi rowerami. 
Wygląda jak czołg, jeździ jak torpeda... i jest AirTagiem. Minimalistyczny, 
zazwyczaj matowy, absolutnie oryginalny, nieprzypominający niczego 
innego na dwóch kołach. Świetny projekt. Najnowszy model, S5, jest wła-
śnie w przedsprzedaży, a tak naprawdę musimy zapisać się na listę ocze-
kujących. Rower możemy kupić za 3000 EUR lub w abonamencie 114 EUR 
miesięcznie. Jak się zastanowiłem, to chyba to jest jedyny elektryk, jakim 
bym chciał jeździć.

Więcej na stronie producenta
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Hypershell Robotic Exoskeleton
Czyste science fiction! Egzoszkielet dla każdego, podnoszący naszą 
sprawność i wydolność podczas aktywności sportowych. Lekki (1,8 
kg), przy tym ze sporym zasięgiem (do 25 km) i umożliwiający nam 
bieganie z prędkością 20 km/h. Cena przy premierze będzie wynosić 
599 USD, teraz można go kupić na Kickstarterze z dostawą we wrze-
śniu za 299 USD.

Cena: 299 USD
Więcej na stronie projektu na Kickstarterze
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Bieganie i pomaganie to ciekawa, a przede wszystkim zaszczytna 
idea na wykorzystanie aktywności fizycznej, wiosennego klimatu oraz 
naszych drobnych gestów. Właśnie taka idea stoi za Wings for Life 
World Run, biegiem charytatywnym organizowanym na całym świecie, 
w który po raz kolejny zaangażowała się marka Philips Sound.

Wyjątkowy bieg charytatywny ze słuchawkami Philipsa w uszach  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Wyjątkowy bieg charytatywny ze 
słuchawkami Philipsa w uszach
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Marka Philips Sound została globalnym partnerem biegu Wings for Life 
World Run, który w tym roku odbędzie się 7 maja 2023 o godzinie 13:00 
w wielu miastach na całym świecie. Wszystkie środki zebrane podczas tej 
imprezy zostaną przeznaczone na badania nad wynalezieniem metody 
leczenia urazów rdzenia kręgowego. Rokrocznie tysiące ludzi z całego 
globu biega w imieniu tych, którzy nie mogą.

7 maja 2023 o godz. 13:00 biegacze na całym świecie wystartują i będą rywa-
lizować na dwa sposoby: bieg z samochodem pościgowym organizowany 
w kilku wybranych miastach oraz bieg z aplikacją, gdzie uczestnicy biegną 
po wyznaczonej przez siebie trasie z wykorzystaniem Aplikacji Wings for 
Life World Run. Niezależnie od wybranej formuły bieg nie ma konkretnej 
linii mety, a celem jest przebiegnięcie jak najdłuższej trasy, zanim dogoni nas 
prawdziwy lub wirtualny samochód pościgowy. W zeszłym roku w wydarze-
niu wzięło udział 161 892 uczestników w 165 krajach, reprezentując 192 narody.

Marka Philips Sound, jako globalny partner imprezy, chce pomóc w roz-
powszechnianiu jej idei oraz zachęcać entuzjastów sportu i zdrowego 
stylu życia do udziału w tym charytatywnym wydarzeniu i wsparcia badań 
nad metodami leczenia urazów rdzenia kręgowego. Dla wszystkich fanów 
biegania Philips ma bogatą ofertę słuchawek, a u partnerów handlowych 
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takich jak MediaExpert, RTV EURO AGD czy Media Markt można kupić 
wybrane modele teraz w atrakcyjnych cenach. Na mnie duże wrażenie robi 
model TAA7607BK z przewodzeniem kostnym, to świetny sprzęt zarówno 
do biegania, jak i na rower czy siłownię.

„Nasze produkty sportowe tworzymy z myślą, aby uprzyjemniać codzienny 
trening oraz zachęcić jak najwięcej osób do aktywności fizycznej. Zda-
jemy sobie przy tym sprawę, że nie każdy może czynnie uprawiać sport, 
dlatego tak ważne jest wsparcie takich inicjatyw jak Wings for Life World 
Run. Dzięki temu możemy wspólnie działać w szczytnym celu, jakim w tym 
przypadku jest wynalezienie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego” 
– powiedział Kostas Vouzas, dyrektor generalny TP Vision (Philips TV & 
Sound), komentując nawiązanie nowego partnerstwa.

Seria urządzeń sportowych Philips Sound zaprojektowanych z myślą 
o fanach aktywności fizycznej oferuje wiele funkcji przydatnych podczas 
treningu, jak np. wbudowany w słuchawki czujnik tętna, elementy odbla-
skowe poprawiające widoczność, komfort użytkowania, odporność na pył 
oraz wysokiej jakości dźwięk. Dodatkowo uczestnicy biegu z Aplikacją 
Wings for Life World Run mogą w ramach muzycznej mobilizacji wybrać 
jedną z wielu składanek przygotowanych specjalnie na to wydarzenie oraz 
korzystać z poleceń głosowych dotyczących biegu.
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W Polsce też odbędzie się bieg z samochodem pościgowym w ramach 
Wings for Life World Run – w Poznaniu. Impreza cieszy się dużym zaintere-
sowaniem i biletów już nie ma. Ale oficjalne biegi z aplikacją organizowane 
są w wielu miastach w Polsce, warto więc zajrzeć na stronę i znaleźć loka-
lizację w pobliżu. Możecie też biegać niezależnie od miejsca. Jeśli aktywnie 
biegacie, pomyślcie, czy nie wziąć udziału w wirtualnym wyścigu. Przejrzyj-
cie też ofertę słuchawek Philipsa stworzonych z myślą o uprawianiu sportu:

Philips TAA7507 – dla osób chcących cieszyć się 
świetną redukcją szumów 
Te sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless są wyposażone 
w redukcję szumów pro – wiele mikrofonów i zaawansowane przetwarzanie 
dźwięku filtrują zewnętrzne szumy. Adaptacyjna redukcja szumów auto-
matycznie wykrywa wykonywane czynności i odpowiednio dostosowuje 
poziom hałasu otoczenia. Słuchawki posiadają także certyfikat Hi-Res Audio 
Wireless. Philips TAA7506 to klasa szczelności IPX5 – niestraszny im pot, 
deszcz, a nawet ulewa. Model sam w sobie pozwala na 7 godzin odtwarzania, 
a etui zapewnia dodatkowe 21 godzin słuchania. 15 minut szybkiego ładowa-
nia to dodatkowa godzina odtwarzania, pełne ładowanie to 2 godziny. 

LIFESTYLE 57



Philips TAA7607 – dla bie-
gających w dynamicznym 
otoczeniu
Philips TV & Sound jest w gronie nielicznych 
producentów słuchawek wykorzystujących 
innowacyjny i niezwykły system akustyczny 
przewodzenia kostnego. Taka konstrukcja 
zapewnia niesamowite wrażenia muzyczne, 
a jednocześnie sprawia, że można swobodnie 
słyszeć dźwięki w tle, szczególnie w dynamicz-
nym otoczeniu. Dzięki temu nadjeżdżający 
z tyłu rower czy samochód nas nie zaskoczy. 
Dodatkowo bezpieczeństwo podczas tre-
ningu zwiększają światełka LED zamontowane 
w słuchawkach, dzięki czemu jesteśmy bar-
dziej widoczni, biegając przed świtem lub po 
zmroku. Model Philips TAA7606 zapewnia klasę 
wodoodporności na poziomie IP67, a jedno 
ładowanie starcza aż na 9 godzin odtwarza-
nia. Unikalna konstrukcja przekłada się też na 
atrakcyjny design oraz komfort noszenia za 
sprawą lekkiego pałąka na kark.

Gama sportowych modeli słuchawek Phi-
lips Sound jest naprawdę szeroka. Akcję 
Wings for Life World Run można wesprzeć 
też, kupując głośniki Bluetooth tego produ-
centa. Warto pomagać na różne sposoby, 
warto być też aktywnym, uprawiać sport 
i wybierać specjalnie dostosowane rozwią-
zania, odporne na wysiłek fizyczny, warunki 
atmosferyczne i pomagające zadbać nam 
o kondycję i zdrowie. 
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Cyfrowy bliźniak, digital twin, staje się w procesie produkcji coraz 
powszechniejszym zjawiskiem. Firmy wdrażające je u siebie oszczędzają 
miliony dolarów czy euro rocznie, nawet mimo wysokich nakładów na 
ich tworzenie. W największym skrócie cyfrowy bliźniak to wirtualne 
odzwierciedlenie np. maszyny (lub zestawu maszyn w jakimś procesie czy 
systemie). Ma symulować zachowania tej maszyny, pozwalając obsłudze 
uczyć się i testować na wirtualnym modelu, a nie na fizycznym obiekcie. Na 
mnie bardzo mocno działa ta koncepcja, ponieważ widzę sens jej szerszego 
wdrażania, niekoniecznie w zaawansowanych technologicznie firmach. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Cyfrowy bliźniak   |  Ania Gabryś

Cyfrowy bliźniak

Technokultura
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Zacznijmy od początku, jak sobie zrobić takiego cyfrowego bliźniaka? 
Potrzeba do tego fizycznego obiektu i jego wirtualnego odwzorowa-
nia. I jeszcze drobiazg, czyli połączenie między nimi. Fizyczny obiekt to 
proste, weźmy samochód, taką Teslę, którą Jan Kowalski właśnie kupił. 
Robimy jej idealnie cyfrowe odzwierciedlenie. Następnie łączymy te dwa 
obiekty za pomocą czujników. Nasz cyfrowy bliźniak gromadzi dane pły-
nące od Tesli Jana Kowalskiego, analizując, jak samochód jest używany, 
czy nie ma z nim problemów, czy nie wymaga naprawy. 

Mówi się o różnych poziomach cyfrowych bliźniaków – od maszyny, 
przez proces, po system. Te bardziej skomplikowane przydają się na 
przykład na liniach produkcyjnych, gdzie ludzi je obsługujących szkoli 
się właśnie na cyfrowych bliźniakach, a nie na gotowej, fizycznej linii. 
Samo budowanie linii produkcyjnej zresztą także może być najpierw 
wykonane w przestrzeni wirtualnej, po to, by wyszkolić pracowników 
i skrócić czas budowy. 

A po co takie cyfrowe bliźniaki? Choćby po to, by testować prototypy. 
W przypadku tworzenia produktu prototypowanie jest niezbędnym, nie-
pomijalnym elementem powstawania produktu. Część prototypowania 
można przenieść do wirtualnej rzeczywistości. To także możliwość nie-
ograniczonego testowania gotowych produktów, w poszukiwaniu alter-
natywnych metod wykorzystania albo błędów. Trudno nam sobie być 
może wyobrazić oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy wynikające 
z wykorzystania cyfrowych bliźniaków. 

Ciekawe, że cyfrowe bliźniaki powstają także w projektach urbaniza-
cyjnych. Tworzy się wirtualne miasto i bada choćby możliwości reduk-
cji emisji dwutlenku węgla na środowisko naturalne. Brzmi znajomo? 

W największym skrócie cyfrowy bliźniak to wirtualne 

odzwierciedlenie np. maszyny (lub zestawu maszyn 

w jakimś procesie czy systemie).
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Przynajmniej dla tych, którzy grali w Simsy, Cywilizację czy jakikolwiek 
inny klon takiej gry. Mnie się tu przypomina scena z mojego dzieciń-
stwa. Dostałam taką grę – wtedy na Atari 800XL, to był rok chyba 1986! 
– w której trzeba było zarządzać wioską, by rozrastała się i przekształ-
cała w miasto. Polecenia wpisywało się po angielsku, niekoniecznie 
zgodnie ze składnią języka. Moja wieś rosła, a czasem nie, jak popeł-
niłam błędy i np. pozwoliłam mieszkańcom za dużo spacerować, to 
pól nie obsiali, nie było zbiorów… I tak dalej, znacie te scenariusze. 
Mnie chodzi o to, że faktycznie, choć idea wykorzystania cyfrowego 
bliźniaka może być dla niektórych zaskoczeniem, to jednak jesteśmy 
całkiem nieźle obyci z takim konceptem. 

Wystarczyłoby bowiem wprowadzić na rynek grę, w której użytkow-
nicy mieliby zagospodarować nową dzielnicę. Dowolnie mogliby 
zrobić boisko, park, wyznaczyć ścieżki w tym parku, zniwelować kra-
wężniki, żeby wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim było łatwo się 
poruszać, naprawić dziurawe chodniki, zlikwidować płoty i parkany 
dzielące osiedla, w miejsce piętnastego sklepu spożywczego wstawić 
bawialnię dla dzieci albo fajny co-work… Chodziłoby o to, by sami 
mieszkańcy stworzyli sobie takie 15-minutowe miasto, jakie im odpo-
wiada, a dopiero potem wydawałoby się deweloperom pozwolenia na 
budowę nowych osiedli. Fikcja? Niezupełnie. 

Przypomina mi się anegdota dotycząca wytyczania ścieżek w parkach. 
Jak to się robi w Niemczech i w Polsce? W Niemczech oddaje się park 
ludziom, którzy wytuptują ścieżki i tam, gdzie najbardziej wytuptane, 
kładzie się jakiś chodnik czy wyrównuje i stawia ławeczki. W Polsce 
leje się beton tak, jak to w duszy zagrało architektowi, który być może 
nigdy w tym miejscu nie był, a potem stawia znaki zakazu i stawia 
płoty, żeby ludzie przypadkiem nie tuptali tam, gdzie najwygodniej 
i najprościej. Przykładem takiego wytyczenia ścieżek jest trawnik na 

A po co takie cyfrowe bliźniaki? Choćby po to, by testować 

prototypy.
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osiedlu moich rodziców, gdzie wszyscy chodzą „na ściepę”, bo płyty 
betonowe chciałyby ich zmuszać do chodzenia zygzakami… 

Wyobrażam sobie, że w taką grę grałoby się z czujnikami, goglami VR itd., 
gdzie tzw. młody zdrowy byczek nagle nie byłby w stanie przejść przez 
podwójne przejście na jednym zielonym. Rozumiecie, co mam na myśli, 
taką cyfrową inkluzywność. 

Innym zastosowaniem cyfrowego bliźniaka jest 
bardzo prosta sprawa, wyeliminowania płaczu po 
wyjściu od fryzjera. No proszę, która z pań nigdy 
tego nie przeżyła? Kto z panów nigdy nie zerknął 
na siebie z zaskoczeniem i jednak, hmm, żalem 
po wizycie u fryzjera? Cyfrowy bliźniak pozwoliłby 
przeżyć tę chwilę w świecie wirtualnym. Już dzisiaj 
filtry pozwalają nam zobaczyć siebie z uszami kró-
liczka na imprezie ze znajomymi albo w pełnym 
makijażu na video callu, choć faktycznie właśnie 
wstało się z łóżka i każdy włos w inną stronę, a pod 
oczami wory. Ale można byłoby pójść dalej. Dla-
czego nie? 

W powieści Anthony’ego Doerra „Miasto w chmu-
rach” jedna z bohaterek, Konstance, ma do dys-
pozycji specyficzną bibliotekę, w której uzyskuje 
symulację Ziemi. Lubimy szwendać się po Google 

Maps, prawda? Konstance może wchodzić w te miejsca, czuć, że wcho-
dzi. Bardzo chciałabym mieć taką możliwość, a to właśnie symulacja, na 
którą może pozwolić cyfrowy bliźniak. Weszłabym na któryś z oriental-
nych bazarów, które tak lubię, odetchnęłabym powietrzem przepełnio-
nym przyprawami… 

Ten koncept, cyfrowych bliźniaków, dobrze zakorzeniony w tworzeniu 
produktów, myślę, że może być wkrótce powszechnie dostępny. Szcze-
gólnie że Internet of Things to działka niesamowicie się rozwijająca, 
z olbrzymim potencjałem innowacyjności. Ciekawa jestem, jaki jest Wasz 
wymarzony cyfrowy bliźniak…

Ciekawe, że cyfrowe 

bliźniaki powstają także 

w projektach urbani-

zacyjnych. Tworzy się 

wirtualne miasto i bada 

choćby możliwości 

redukcji emisji dwu-

tlenku węgla na środowi-

sko naturalne.
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W dobie soundbarów, inteligentnych głośników typowe systemy kina 
domowego czy zestawy stereo wydają się zepchnięte na boczny tor. 
W rzeczywistości jednak jest grupa odbiorców zainteresowana takim 
sprzętami i myślę, że nie jest ona wcale taka mała. Warto zainteresować 
się klasycznymi głośnikami i systemami. A jeśli tak, to warto spojrzeć 
na produkty Dali. Seria Oberon to propozycja dla tych, którzy szukają 
absolutnie doskonałego stosunku ceny do jakości i możliwości.

Dali Oberon – to doskonały pomysł na rozpoczęcie przygody z system kina domowego lub zestawem stereo  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Dali Oberon 
– to doskonały pomysł na rozpoczęcie przygody 
z system kina domowego lub zestawem stereo

Audio
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Nawet najlepszy soundbar czy system głośników nie zastąpi klasycznych 
zestawów kina domowego, podobnie jest w przypadku stereo. Oczywiście 
soundbary są wygodne, w wielu miejscach wystarczające. Natomiast gdy 
chcemy więcej, warto sięgać po coś, co będzie wyborne i tak jest z zesta-
wami składającymi się z amplitunera/wzmacniacza i kolumn głośnikowych 
oraz dobranych wedle własnych upodobań pozostałych komponentów, 
w tym oczywiście przewodów. Zbudowanie swojego zestawu wymaga się-
gnięcia po pomoc specjalistów albo poświęcenia czasu – buszowania po 
różnych zakamarkach w sieci. Satysfakcja jest jednak gwarantowana.

Mój zestaw audio od dłuższego czasu opiera się o amplituner Marantz 
SR7015 oraz głośniki Dali Zensor w konfiguracji Zensor 7, Vokal i Pico na 
froncie oraz 1 na tyłach i subwoofer E-9F. Same głośniki mam od ponad 
6 lat, amplituner od ponad roku, sporo zmienił w jakości odsłuchu, 
o czym na łamach iMagazine również możecie przeczytać. Kolumny z linii 
Zensor zasłużyły na miano kultowych, natomiast Dali jakiś czas temu 
odświeżyło swoje portfolio, a ich miejsce zajęła przeprojektowana, rów-
nie atrakcyjna seria Oberon, która w ostatnim czasie stała się też jeszcze 
atrakcyjniej cenowo niż dotychczas.
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Jakie głośniki składają się na rodzinę Dali 
Oberon?

Wybór jest dość szeroki i możemy stworzyć 
zestaw stereo nawet z takich głośników jak 
Oberon On-Wall – to niezwykle smukłe, 
wręcz dyskretne głośniki ścienne. Nie zaj-
mują wiele miejsca, a tworząc instalacje na 
etapie wykończania wnętrza, obejdziemy 
się bez żadnych widocznych przewodów. 
Mogą być to też podstawkowe małe Obe-
ron 1 lub nieco większe Oberon 3. Zwłasz-
cza Oberon 3 to świetny kompromis dla 
osób, które nie mogą sobie pozwolić na 
kolumny podłogowe, a chcą się cieszyć 
„dużym dźwiękiem”. Seria kolumn pod-
łogowych to na ten moment Oberon 5 
i 7, a już wkrótce rodzina powiększy się 
o odświeżony wariant modelu 9. Dali cały 
czas udoskonala swoje kolumny, wprowa-
dzając kosmetyczne poprawki w kolejnych 
seriach. W przypadku kina domowego serię 
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Oberon oczywiście warto uzupełnić o subwoofer oraz głośniki specjalnie 
przygotowane pod Dolby Atmos (rodzina Alteco).

Seria Oberon jest drugą od dołu w ofercie duńskiego producenta. Zdecy-
dowanie przystępniejsza cenowo od serii Epicon czy nawet Rubicon, ale 
też bogatsza dźwiękowo od podstawowej serii Spektor. W efekcie składa-
jąc cały system audio w konfiguracji 5.1.2 wraz z amplitunerem, jesteśmy 
w stanie zamknąć się w kwocie kilkunastu tysięcy złotych, a otrzymamy 
elegancki, potężny i dobry dźwięk przekraczający oczekiwania większości 
osób. Taki system naprawdę pozwala cieszyć się dźwiękiem Dolby Atmos, 
filmami w domowym zaciszu w iście kinowej jakości dźwięku, a jednocze-
śnie też doskonale konsumować muzykę. 

Myślę, że zastanawiając się nad systemem audio w swoim domu, warto roz-
ważyć klasyczne głośniki i wziąć pod uwagę właśnie Dali Oberon. Stosunek 
ceny względem otrzymanych efektów nawet w porównaniu do zaawansowa-
nych soundbarów czy systemów kina domowego opartych o głośniki inte-
ligentne nie wydaje się odstraszający, a otrzymujemy zupełnie inny sprzęt. 
Najbardziej cieszy mnie we współczesnym świecie audio fakt, że mamy realny 
wybór i każdy jest w stanie znaleźć taki sprzęt audio, który go usatysfakcjo-
nuje. Jeśli przestrzeń Wam pozwala, a macie zapędy, by delektować się audio 
i w stereo, i w kinie domowym, to klasyczne głośniki będą najlepszą opcją.
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Audio Technica zawsze kojarzy mi się z bardzo dobrym stosunkiem 
ceny do oferowanej jakości, będącym efektem rozsądnych 
kompromisów. ATH-TWX9 są jednak produktem pozycjonowanym 
jako premium, a tu miejsca na ustępstwa jest naprawdę niewiele.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Audio Technica ATH-TWX9 – czyste brzmienie  |  Paweł Hać

Audio Technica ATH-TWX9 
– czyste brzmienie
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Nie przepadam za rozpoczynaniem tekstu od 
odniesienia się do ceny produktu. Tu jednak nie 
sposób tego nie zrobić, bo nowe słuchawki Audio 
Technica wyceniono wysoko, za 1600 PLN mamy 
przynajmniej kilku mocnych konkurentów. Z tego 
też powodu trudno mi przymykać oko na niedo-
ciągnięcia ATH-TWX9, a tych parę się znalazło. Po 
otwarciu pudełka w naszych rękach ląduje duże 
etui o nieregularnym kształcie, z przekroju przypo-
minające łzę. Ma matową, czarną pokrywę, nieco 
błyszczące boki, niewielkie, ale wyróżniające się 
fakturą logo producenta oraz bardzo mocne, kolo-
rowe diody. Z tyłu znalazł się port USB-C, ale do 
ładowania można wykorzystać też bezprzewodową 
ładowarkę Qi. Wykończenie wnętrza jest na zmianę 
matowe i błyszczące, podobnie zresztą jak całego 
etui. Wygląda dobrze, ale tylko do pierwszego uży-
cia, na wszystkich powierzchniach zabrudzenia są 
widoczne natychmiast. Słuchawki zrobiono podob-
nie, tu również mamy dwa rodzaje plastiku – ten 
matowy nie robi wrażenia trwałego. Słuchawki mają 
niewielkie diody, ponadto ich powierzchnia jest 
dotykowa, każda ma też pojedynczy, fizyczny przy-
cisk. To interesujące podejście, producenci zazwy-
czaj decydują się tylko na jeden rodzaj sterowania. 
W komplecie ze słuchawkami dostajemy aż 12 kom-
pletów końcówek, różniących się nie tylko średnicą, 
ale i długością, co pozwala dopasować to, jak głę-
boko osadzone są w kanale słuchowym. To, wraz 
z obudową wypełniającą wnętrze ucha, sprawia, że 
ATH-TWX9 bardzo mocno trzymają się na miejscu 
i właściwie nie trzeba ich poprawiać nawet podczas 
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uprawiania sportu. Klasa szczelności to IPX4, więc podczas zwykłego ćwi-
czenia nic nie powinno zaszkodzić słuchawkom.

Zazwyczaj parowanie słuchawek ze smartfonem to formalność: pobieramy 
aplikację, a ta sama je znajduje, ewentualnie dodajemy je do listy urzą-
dzeń w ustawieniach telefonu. Co inteligentniejsze urządzenia potrafią też 
automatycznie sparować się z Androidem bądź iOS. Tu jednak myślałem, 
że mój egzemplarz jest uszkodzony. Był już używany, więc spodziewałem 
się konieczności zrobienia resetu, jednak mimo skorzystania z instrukcji 
producenta ten wszedł dopiero po wielu próbach. To nie był zresztą koniec, 
bo słuchawki mają spory problem z połączeniem się z telefonem nawet po 
skonfigurowaniu. Zazwyczaj po włożeniu ich do uszu muszę jeszcze wejść 
do ustawień i wybrać je z listy, zdarza się też, że tylko jedna z nich się łączy 
(mimo tego, że obie są naładowane). Nie udało mi się ustalić, dlaczego tak 
się dzieje. Próbowałem też zaktualizować ich firmware, ale po kilku nie-
udanych próbach zrezygnowałem. To poważny problem, słuchawki true 
wireless są z założenia maksymalnie komfortowe, zachowanie ATH-TWX9 
jest tego zaprzeczeniem. Późniejsza obsługa słuchawek jest natomiast bar-
dzo wygodna, aplikacja Audio Technica Connect jest jedną z najczytelniej-
szych, jakie widziałem. Na głównym ekranie pokazuje stan baterii każdej ze 
słuchawek, używany kodek, ma też skróty do korektora i funkcji ANC oraz 
hear-through. Oprócz tego mamy zaawansowane ustawienia słuchawek, 
wśród których znajdziemy regulację liczby poziomów głośności, sposobu 
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działania hear-through, ustawienia balansu czy funkcji Side Tone, pozwa-
lającej na przepuszczanie własnego głosu podczas rozmów, nawet przy 
włączonym ANC. Słuchawki obsługują też jednoczesne połączenie z dwoma 
urządzeniami i w aplikacji można zobaczyć ich podgląd.

Tryb ANC można zoptymalizować do warunków otoczenia – dzięki temu 
dostosowuje on poziom redukcji hałasu i ogranicza zniekształcenia dźwięku. 
Alternatywnie do wyboru mamy kilka gotowych ustawień, opracowanych 
z myślą o samolocie, pociągu, ulicy czy biurze. Różnica jest słyszalna, choć 
osobiście miałem wrażenie, że tryb biurowy jest zbyt słaby do faktycznego 
użycia w biurze, On The Go odpowiadał mi natomiast podczas przemiesz-
czania się po mieście. Hear-through też ma ustawienia, dostępnych jest pięć 
poziomów przepuszczania dźwięku. Ustawiłem ten najwyższy, bo w tym 
trybie zawsze zależy mi na jak najlepszym kontakcie z otoczeniem kosztem 
muzyki. Nie jest może najbardziej naturalny, niemniej wszystko wokół jest 
dobrze słyszalne, więc można z powodzeniem korzystać z niego na przykład 
na rowerze. Do sterowania ANC i hear-through służy nie tylko aplikacja, ale 
też panel dotykowy na prawej słuchawce. Dotykając go krótko, przełączamy 
się między trybami, natomiast przytrzymując, możemy skalibrować ANC. 
Prawy panel służy natomiast do włączania asystenta głosowego (oprócz 
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tego odpowiedniego dla systemu smartfona można korzystać też z Alexy). 
Fizyczne przyciski służą natomiast do regulacji głośności i sterowania odtwa-
rzaniem. Wydaje się to początkowo skomplikowane, ale w praktyce działa 
dobrze, szczególnie że te funkcje, z których korzystamy częściej, obsługiwane 
są fizycznymi przyciskami. Słuchawki wykrywają też wyjęcie ich z uszu i auto-
matycznie wstrzymują wtedy odtwarzanie.

ATH-TWX9 mają bardzo specyficzne etui. Wyposażono je we wręcz jaskrawe 
diody, które sygnalizują poziom baterii, stan pracy oraz… dezynfekcję. 
Wewnątrz etui, w miejscu, w którym po włożeniu do niego słuchawek lądują 
ich końcówki, znajdują się diody emitujące promieniowanie UV-C, niszczące 
drobnoustroje. To świetny pomysł, bo to właśnie w tym miejscu słuchawek 
ich nagromadzenie jest największe, ponadto osłon przetworników nie da 
się zdjąć i umyć wodą z mydłem tak, jak gumowych końcówek. Oprócz tego 
etui pozwala oczywiście doładować słuchawki nawet dwa razy do pełna, 
wydłużając czas pracy z 6 godzin (na które pozwalają same baterie słucha-
wek) do 18. Jak na te rozmiary etui jest to przeciętny wynik.

Do komunikacji ze źródłem dźwięku ATH-TWX9 wykorzystują Bluetooth 
i kodeki AAC, aptX oraz aptX Adaptive. Ponadto wspierają też 360 Reality 
Audio. Za generowanie dźwięku odpowiada w każdej z nich przetwornik 
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o średnicy 5,8 mm. Ogólna jakość brzmienia jest bardzo dobra i adekwatna 
do ceny sprzętu. Jest bardzo szczegółowo, świetnie czuć też przestrzeń. 
Góra i środek grają na podobnym poziomie, są równie dobrze wyekspo-
nowane. Mimo tego utwory z ostrą górą nie brzmią przesadnie agresywnie 
i nie zagłuszają tego, co dzieje się na środku i niżej. Bas również bardzo mi 
się spodobał, głównie za sprawą swojej elastyczności. Uderza mocno, choć 
nie jest przesadzony, a jest go naprawdę dużo, jeśli trzeba.

Chętni na wejście w segment premium słuchawek dokanałowych nie mają 
lekko. Konkurencja jest bardzo mocna, ponadto trudno się tu czymkol-
wiek wyróżnić. ATH-TWX9 mają bez wątpienia unikalne etui z dezynfekcją, 
ponadto można je świetnie dopasować do ucha. Ich brzmienie również nie 
pozostawia nic do życzenia, producentowi nie udało się jednak uniknąć 
całkiem poważnych problemów. O ile na dobór brudzących się materiałów 
do wykończenia etui można przymknąć oko, to już problemy z komunika-
cją ze smartfonem są czymś niespotykanym nawet w wielokrotnie tańszym 
sprzęcie. Domyślam się, że to kwestia oprogramowania, niemniej nie udało 
mi się jej wyeliminować aktualizacją.

ATH-TWX9     

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

 Plusy:
• szerokie możliwości dopasowania 

do ucha
• bardzo skuteczne ANC i wysokiej 

jakości pass-through
• wysoka szczegółowość brzmienia
• świetnie odwzorowane basy

 Minusy:
• problemy z połączeniem z telefonem
• brudzące się, niewygodne etui

Cena: 1599 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Dawno już nie korzystałem ze sprzętu zaprojektowanego tak, jak JBL 
Tour Pro 2. Teoretycznie słuchawki te nie robią niczego wyjątkowego, 
jednak producent odważył się dodać element, na który nikt inny 
wcześniej się nie zdecydował. Nigdy nie sądziłem, że do korzystania ze 
słuchawek zachęci mnie… wyświetlacz.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

JBL Tour Pro 2 – tego jeszcze nie było  |  Paweł Hać

JBL Tour Pro 2 
– tego jeszcze nie było
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Nie jestem osłuchany z produktami JBL – zawsze kojarzyłem je z solidną 
jakością i brzmieniem dostosowanym do potrzeb większości odbiorców. 
Gdy dowiedziałem się, że będę testował Tour Pro 2, ich specyfikacja kom-
pletnie mnie nie przyciągnęła, zawierała po prostu wszystko, czego mogę 
spodziewać się po takim produkcie. Moją uwagę zdobyły w momencie, 
gdy zobaczyłem ich etui. Jego forma niczym się nie wyróżnia, jest może 
trochę grube, są ku temu powody. JBL postanowił umieścić tam niewielki, 
dotykowy wyświetlacz. Ekran w tym miejscu ma znacznie więcej sensu, niż 
można byłoby się spodziewać. Choć rozsądek podpowiadał, by korzystać 
z dotykowego sterowania na słuchawkach, niemal zawsze sięgałem po etui. 
Zrzuciłbym to na efekt nowości, ale JBL Tour Pro 2 używam od miesiąca 
(moje AirPodsy Pro wyzionęły ducha, więc to obecnie moje główne słu-
chawki) i wciąż kontroluję je właśnie w ten sposób.

JBL Tour Pro 2 zrobiono z plastiku, ale bardzo solidnego. Etui jest matowe 
i zaokrąglone na krawędziach, z jednej strony ma wspomniany już wyświe-
tlacz, z drugiej natomiast gumową, płaską ścianę, ułatwiającą ładowa-
nie indukcyjne. Na dole znalazło się USB-C oraz przycisk, który prócz 
parowania pozwala także na wyłączenie wyświetlacza, jeśli nie chcemy 
czekać, aż stanie się to automatycznie. Ma też ładne, błyszczące wstawki 
wzdłuż klapki odsłaniającej komorę ze słuchawkami. Same pchełki są 
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bardzo zgrabne, dobrze wypełniają wnętrze ucha, ale na zewnątrz są mało 
widoczne. Wyposażono je w bardzo mocne diody, które sygnalizują połą-
czenie (wygaszają się po chwili), wyposażono je też w panele dotykowe do 
sterowania i czujnik rejestrujący wyjęcie ich z uszu. Gumowe końcówki są 
standardowe, zrobiono je z bardzo dobrej jakości gumy, dopasowującej 
się do kanału słuchowego i zapewniającej zadowalającą izolację pasywną. 
Moim jedynym zastrzeżeniem do całości jest to, jak dokładnie trzeba 
wycelować słuchawkami w otwory w etui, by je tam umieścić. Po ciemku 
odkładnie ich na miejsce przypomina próbę podłączenia czegoś do 
USB-A za pierwszym razem.

Choć etui słuchawek pozwala sterować nimi w szerokim zakresie, to dostęp 
do wszystkich opcji i konfiguracji mamy jedynie z aplikacji. Umożliwia ona 
przeprowadzenie testu dopasowania końcówek i niezależne sprawdzenie 
skuteczności ANC na podstawie kształtu kanału słuchowego. Z aplikacji 
da się też ustawić asystenta głosowego (Alexa, Siri bądź Asystent Google) 
oraz funkcje przypisane do stuknięć w lewą i prawą słuchawkę. Apka 
umożliwia również regulację balansu dźwięku i jego wzmocnienia oraz 
wyłączenie komunikatów głosowych. Interesującą funkcją jest Persona-Fi, 

AUDIO 75



czyli dostosowanie brzmienia do naszego słuchu, na podstawie zarówno 
płci i wieku, jak i dość długiego testu, w którym oceniamy, kiedy prze-
stajemy słyszeć dany dźwięk. Pozostałe funkcje dostępne są nie tylko na 
smartfonie, ale też z etui. Jest tego sporo – sterowanie korekcją dźwięku, 
odtwarzaniem czy głośnością to tylko początek. Etui umożliwia też kon-
trolę nad ANC, pass-through i talk-through (czyli trybu przeznaczonego 
do prowadzenia rozmów podczas korzystania ze słuchawek). Mamy też 
sterowanie przestrzennością brzmienia czy funkcją Voiceware, definiującą 
to, ile naszego głosu słyszymy podczas prowadzenia rozmów. JBL Tour Pro 
mają jeszcze funkcję Silent Now, której jedynym zadaniem jest możliwie 
najskuteczniejsze odcięcie nas od wszystkich dźwięków z zewnątrz. Nie 
tylko pozwala ustawić czas trwania, po którym włączy się alarm, ale też 
wyłącza komunikację Bluetooth, więc żadne powiadomienie nie wyrwie 
nas z drzemki. Z etui da się włączyć wyszukiwanie słuchawek (emitują 
dźwięk, więc lepiej nie mieć ich wtedy w uszach), podgląd powiadomień 

Choć rozsądek podpowiadał, by korzystać z dotykowego stero-

wania na słuchawkach, niemal zawsze sięgałem po etui.
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na etui czy latarkę (w postaci podświetlonego 
do maksimum ekranu). Nie zabrakło też usta-
wień samego etui: wyboru tapety oraz jasno-
ści podświetlenia ekranu. Jego czytelność 
w pełnym słońcu jest dobra, brakuje mi jed-
nak jeszcze jednego, ciemniejszego ustawie-
nia. Podczas korzystania z etui w ciemności 
ekran jest zdecydowanie zbyt jasny.

Na ekranie wyświetlane są zawsze informacje 
o poziomie naładowania każdej ze słuchawek 
oraz etui, stan połączenia Bluetooth i godzina. 
Brakuje mi tak szczegółowych danych o stanie 
akumulatora w przypadku wielu słuchawek 
innych producentów, tu są dosłownie na 
wyciągnięcie ręki. To tylko jedna z zalet tego 
rozwiązania. Gdy idę trenować, nie biorę ze 
sobą telefonu. Korzystam wyłącznie z Apple 
Watcha ze sparowanymi słuchawkami. Ozna-
cza to, że jeśli nie mogę z nich czegoś zmienić, 
to nie zrobię tego przez cały trening. Tu mogę 
zabrać ze sobą dużo mniejsze od smart-
fona etui, by mieć nad wszystkim kontrolę. 
Ponadto sterowanie z wyświetlacza jest też 
szybsze niż wykonywanie sekwencji dotknięć. 
W przypadku Tour Pro 2 sterowanie doty-
kowe działa nieźle, ale do perfekcji trochę 
jednak brakuje i zdarzało mi się przypadkiem 
dotknąć słuchawkę nie tyle razy, ile trzeba 
(przytrzymanie palca jest za to wykrywane 
bezbłędnie). ANC działa bardzo przyzwoicie, 
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mam natomiast zastrzeżenia do pass-thro-
ugh. W tym trybie słychać wyraźny, stały 
szum, który co prawda nie zakłóca większości 
dźwięków otoczenia, ale te najcichsze umy-
kają. Nie jest to też zbyt komfortowe.

Wspominałem już, że nie znam brzmienia 
innych modeli słuchawek JBL, więc trudno 
mi ocenić podobieństwo Tour Pro 2 do nich. 
W przypadku testowanego modelu w uszy 
rzuciło się mi dość nierówne brzmienie: góra 
jest głośna, pomiędzy nią a środkiem jest 
ciszej, ten sam efekt mamy między środkiem 
a dołem. Różnice nie są może duże, ale w nie-
których utworach czuć, że w dźwięku czegoś 
brakuje. Z drugiej strony poziom detali jest 
zadowalający, nieźle wypada też przestrzeń 
(test robiłem bez włączonego trybu prze-
strzennego i z wyłączonym korektorem 
dźwięku). Dół gra bardzo przyjemnie, raczej 
miękko, mocno, ale nie jest za głośny. Na 
środku dużo się dzieje, Tour Pro 2 nie mają 
problemu ani z hałaśliwym punk rockiem, ani 
z orkiestrowymi motywami filmowymi. Góra 
do około 70% głośności maksymalnej pozo-
staje pod kontrolą, ale powyżej tego poziomu 
robi się kłująca i trudna w odbiorze. Sam 
słuchałem z głośnością nieprzekraczającą 
połowy skali, spodziewam się też, że niewiele 
osób poczuje potrzebę słuchania głośniej, 
zwłaszcza że mamy dobrze działające ANC, 
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niemniej ta część użytkowników, która nie wpasowuje się w tę grupę, 
będzie zawiedziona.

Dawno żaden produkt nie sprawił mi tyle frajdy podczas korzystania 
z niego. Teoretycznie przez niemal cały czas słuchawki siedzą w uszach, 
odtwarzając muzykę, a sterowanie nimi zajmuje jedynie chwilę. W prak-
tyce jednak ta chwila może zaważyć na całościowym doświadczeniu 
obcowania z produktem. A w przypadku JBL Tour Pro 2 jest ono nad-
zwyczaj pozytywne, bo etui z ekranem świetnie spełnia swoją funkcję. 
Słuchawki wcale nie są gorsze, mają bardzo dobre ANC, nieco gorsze 
pass-through, kilka innych przydatnych trybów i niezłe, choć dalekie od 
audiofilskiego brzmienie. Niezależnie od tego, nie czuję żadnej potrzeby 
przesiadania się z nich na inny model.

JBL Tour Pro 2 

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

 Plusy:
• praktyczny wyświetlacz na etui
• dobre ANC
• dostosowanie brzmienia do słu-

chu użytkownika

 Minusy:
• kiepska jakość przy wysokiej 

głośności
• mała skala ustawień jasności 

ekranu
• szumiący tryb pass-through

Cena: około 1300 PLN
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O najnowszej odsłonie słuchawek z serii 600 od Sennheisera miałem okazję 
Wam wspomnieć na łamach naszego serwisu internetowego jeszcze w lutym, 
kiedy to w przestrzeni informacyjnej pojawiła się wieść o wprowadzeniu 
nowego modelu do oferty tej znanej marki. W momencie, gdy piszę te słowa, 
mam model Sennheiser HD 660S2 na uszach, stan ten trwa już od dwóch 
tygodni. I jak? To fenomenalny sprzęt, ale nie dla każdego.

Sennheiser HD 660S2 
– referencjaDARIUSZ HAŁAS

@blob_tech

Sennheiser HD 660S2 – referencja  |  Dariusz Hałas
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Seria 600 Sennheisera jest dla wielu fanów dobrego brzmienia wręcz 
referencyjnym produktem, jeżeli chodzi o reprodukcję dźwięku odtwa-
rzanego wprost do uszu słuchacza. Znam wiele osób, dla których brzmie-
nie tej serii słuchawek Sennheisera to ideał. Nowy model HD 660S2 ma 
być jeszcze lepszy. Poprawianie ideału? To w gruncie rzeczy sprzeczność. 
Ideału nie da się poprawić, bo wówczas nie byłby ideałem. Sennheiser 
HD 660S2 doskonale pokazuje, że ideałów nie ma. Nie zrozumcie mnie 
źle, ale okazuje się, że nawet w tak lubianym modelu, jakim był poprzed-
nik tu opisywanych tu słuchawek, można coś poprawić. To oznacza, że 
pierwsze 660-tki nie były ideałem i choć teraz jest lepiej, nie daje to 
podstaw do twierdzenia, że nowy model to ideał. Nie zmienia to jednak 
zasadniczej kwestii: HD 660S2 brzmią doskonale. Zacznijmy jednak od 
bardziej namacalnych i mierzalnych kwestii.
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Sennheiser HD 660S2 to słuchawki o konstrukcji otwartej. Producent 
deklaruje, że nowy model dostarczy do uszu słuchacza wyraźniej-
szy bas, bez poświęcania szczegółowości, z której słynie ta seria. To 
prawda, różnica jest co prawda subtelna i absolutnie nie można tu 
mówić o bombardowaniu uszu mocnym basem, ale HD 660S2 są 
w stanie wyraźniej oddać niższe częstotliwości, te wyższe zresztą też. 
Uwaga, wyraźniej, nie znaczy głośniej. Po prostu Sennheisery zawsze 
w moim, i nie tylko moim mniemaniu, były słuchawkami bardzo szcze-
gółowymi, zdolnymi do bardzo selektywnej reprodukcji. W najnow-
szym modelu jest to jeszcze bardziej słyszalne. I nie jest to tylko moja 
opinia, ale również niemal każdego, komu udostępniłem testowany 
model do odsłuchu.

Impedancja nowych Sennheiserów HD660S2 odpowiada poziomem 
modelom HD 600 i HD 650 i wynosi 300 omów. Zakres częstotliwo-
ściowy dźwięku, jaki są w stanie odtworzyć te słuchawki, jest impo-
nujący i mieści się w przedziale od zaledwie 8 Hz do 41,5 kHz. Daleko 
poza zakresem słyszalności większości ludzi. Mile zaskakuje również 
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ekstremalnie niski poziom zniekształceń harmonicznych, wynoszący 
mniej niż 0,04% dla częstotliwości 1 kHz przy 100 dB. Cóż, fizyka uczy, że 
to naprawdę dobre słuchawki, a jak jest z ich wygodą?

Mając świadomość, że mam do czynienia ze sprzętem audio naprawdę 
wysokiej klasy, nieco rozczarowało mnie opakowanie. Ot, zwykłe 
pudełko, jakiego nie powstydziłyby się modele o rząd wielkości tańsze. 
Zaraz jednak się zganiłem w myślach. Dziś w dobie sustainability opako-
wanie ma naprawdę marginalne znaczenie. Znacznie ważniejszy jest pro-
dukt. Słuchawki wykonane są bardzo dobrze, ale wiecie, nie prezentują 
się jakoś szczególnie luksusowo. I dobrze, bo nie wygląd, a generowany 
przez znajdujące się w nich przetworniki dźwięk, jest tu najważniejszy. 

Welurowe nauszniki i miękka wyściółka pałąka na głowę sprawiają, że nawet 
wielogodzinne sesje nie męczą. Same słuchawki są przy tym zaskakująco lek-
kie jak na konstrukcję wokółuszną, co jest o tyle dobrą wiadomością, że nawet 
po wielu godzinach odsłuchu nie będą Was boleć mięśnie szyi. Okablowanie 
dostarczane w zestawie nie ma tu jakichś wyrafinowanych oplotów, ale jest 
wykonane solidnie. Oczywiście kable nie są na sztywno zespolone z żadnym 
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elementem. Z jednej strony mam parę końcówek wpinanych bezpośrednio 
w nauszniki, z drugiej – mam zakończenie w postaci wtyku jack 6,2 mm i Pen-
taconn 4,4 mm. W zestawie znajduje się również przejściówka z jacka 6,5 mm 
na 3,5 mm. Szkoda, że w modelu kosztującym niemal 2800 zł producent nie 
dołożył lepszego etui ułatwiającego transport tego sprzętu, do dyspozycji 
użytkownika jest tylko miękka, materiałowa sakiewka ściągana sznurkiem. 
Załączony wykres pomiarowy przygotowany przez producenta, porównujący 
brzmienie oryginalnych HD 660S i nowych HD 660S2 pokazuje nam, że prze-
twornik audio w nowych słuchawkach charakteryzuje się obniżoną ze 110 Hz 
(oryginalne HD 660S) do 70 Hz częstotliwością rezonansową, co ma wpłynąć 
na intensywniejsze niższe tony. Istotnie, widać to na powyższym wykresie. 
Zatem odczucie wyraźniejszych (niekoniecznie głośniejszych) basów w HD 
660S2 znajduje również odzwierciedlenie w pomiarach laboratoryjnych. Warto 
dostrzec też, że nowe HD 660S2 swoją przewagę nad poprzednikiem pokazują 
również w wysokich tonach, co widać na wykresie.

Dlaczego jednak napisałem, że to nie są słuchawki dla każdego? Powo-
dów ku temu jest kilka. Percepcja dźwięku to bardzo indywidualna 
sprawa. Mózg każdego z nas jest inny, każdy z nas odbiera otaczający 
świat nieco inaczej, dotyczy to również tego, w jaki sposób odbieramy 
dźwięk. To, czego możemy być pewni w przypadku Sennheiserów 
HD660S2, to fakt, że słuchawki te dostarczą do Twoich uszu niesamo-
wite spektrum brzmień, tylko czy każdy z nas potrzebuje tak wyrazistej, 
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studyjnej wręcz selektywności brzmienia? Przyznam szczerze, że sam na 
co dzień korzystam z nieco innych słuchawek, wyróżniających się mniej 
wyrazistym, ale cieplejszym, bardziej otulającym brzmieniem. Sennhe-
isery są przede wszystkim wierne, jeśli chodzi o oddawanie brzmienia, 
i to cecha w wielu zastosowaniach nie do przecenienia, ale w domowych 
warunkach zapewne wielu użytkownikom wystarczą znacznie tańsze 
modele, które np. bardziej podkreślają określone pasma, bo tak po 
prostu lubimy. Tutaj mamy pewność, że usłyszymy nagranie takim, jak 
je zaplanował dźwiękowiec w studiu nagraniowym. Pod tym względem 
Sennheisery imponują. I jeżeli tego właśnie oczekujecie od słuchawek, 
model HD 660S2 z całą pewnością Was nie zawiedzie.

Nowe słuchawki są dostarczane z dwoma odłączanymi kablami o długości 
1,8 metra, które są zakończone wtykami jack 6,3 mm i Pentaconn 4,4 mm. 
W zestawie znajduje się również przejściówka z 6,3 mm na jack 3,5 mm 
oraz ochronne etui w postaci miękkiej sakiewki. Sennheiser HD 660S2 będą 
dostępne w Polsce w marcu w katalogowej cenie 2799 zł.

Sennheiser     
HD 660S2 

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

 Plusy:
• imponująca szerokość pasma
• lekkość konstrukcji pozwala-

jąca na wielogodzinne sesje bez 
zmęczenia

• doskonały, niesamowicie selek-
tywny, wierny dźwięk

 Minusy:
• -szkoda, że w zestawie nie ma 

porządniejszego etui do trans-
portu słuchawek

Cena: 2799 PLN
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Duńska firma Jabra zaprezentowała pod koniec marca najnowszy 
model bezprzewodowych słuchawek – Jabra Elite 4. Ich testy 
przypadły w udziale mnie.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Jabra Elite 4 – gdzieś to już słyszałem  |  Maciej Skrzypczak

Jabra Elite 4 
– gdzieś to już słyszałem
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Jabra jest u mnie w domu znana – sam posiadam model Elite 7 Pro, z kolei 
mój syn używa Elite 3. Te ostatnie opisywałem nawet dwa lata temu na 
łamach iMagazine.

I tak po prawdzie mógłbym sporo z tamtego artykułu wykorzystać w tym. 
Dlaczego? Ponieważ Elite 3 i 4 są niemal identyczne.

Mają ten sam wygląd, dostępne są w tych samych kolorach: szarym, 
jasnobeżowym, liliowym i ciemnoniebieskim. Elite 3 mam w tym pierw-
szym, więc dobrze, że Elite 4 przyszły w tym ostatnim kolorze, bo 
mogłyby mi się mylić.

Takie same są rozmiary – zarówno samych słuchawek, jak i etui ładującego. 
Mają nawet te same gramatury. Oczywiście nic w tym złego – nadal są bar-
dzo kompaktowe, a pudełko – poręczne. Tutaj także mamy standardowe 
ładowanie przewodowe kablem USB-C.

Elite 4 ma wszystkie najlepsze cechy, jakie ma ich niższy model. Należy do 
nich wysokiej jakości wykonanie. Mamy tu do czynienia z plastikiem, ale 
bardzo trwałym i odpornym. Dość powiedzieć, że Elite 3 po niemal półtora 
roku używania nadal są w doskonałym stanie.
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Słuchawki, jak już nas Jabra zdążyła przy-
zwyczaić, obsługuje się za pomocą poje-
dynczych przycisków na każdej z nich. 
Przyciski możemy wciskać pojedynczo, 
kilkakrotnie, a nawet przytrzymywać 
– dzięki temu mamy do dyspozycji sporo 
czynności.

Mamy tu świetny tryb HearTrough, 
który dzięki wbudowanym mikrofonom 
pozwala nam w jednym momencie usły-
szeć wszystko, co dzieje się wokół nas 
bez konieczności wyjmowania słuchawek 
z uszu. Oczywiście skoro o mikrofonach 
jest już mowa, to możemy prowadzić także 
rozmowy z ich wykorzystaniem.

Wrażenia dźwiękowe w Elite 4 też są 
bardzo podobne do tych z wersji 3. Ale 
nie powinno to dziwić, skoro mamy do 
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czynienia z takimi samymi przetwornikami oraz tymi samymi zakresami 
przenoszenia dźwięku (od 20 do 20 000 Hz). Mamy więc wyraźny, miły bas, 
nieco wycofane średnie tony i mocne tony wysokie. Sprawia to, że muzyki 
słucha się całkiem przyjemnie, podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o pod-
casty. Choć czasem takie spółgłoski jak „s” potrafią się nieco wwiercać 
w ucho.

Nawet pojemność i czas działania na baterii jest identyczny w przypadku 
Elite 3 i 4. Co jest bardzo dobrym wynikiem. Na papierze to 7 godzin bez 
ładowania, a etui potrafi je naładować do pełna czterokrotnie. W rzeczy-
wistości jest co najmniej tak dobrze, jeśli nie lepiej. Oczywiście wszystko 
zależy, jak głośno słuchamy muzyki, w jakich warunkach itp.

Co w takim razie sprawia, że Jabra Elite 4 są inne niż niższy model?

Na szczęście jest parę takich cech.

Po pierwsze, Elite 4 są wyposażone w aktywną redukcję szumów (ANC). 
Możemy się wtedy domyślnie przełączać między tą funkcją a HearTro-
ugh. Działanie samego ANC jest bardzo sprawne – skutecznie możemy się 
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odciąć od zgiełku otoczenia. Choć i tak daje się w bardzo mocno przytłu-
mionym zakresie je słyszeć.

Słuchawki te obsługują także technologię Multipoint, która pozwala na 
jednoczesne połączenie ich z dwoma urządzeniami. Korzystam z tej funkcji 
w swoich Elite 7 Pro i działa ona tak samo dobrze w Elite 4. Po prostu, jeśli 
zaczynamy odtwarzać dźwięk na którymś z podłączonych urządzeń, prak-
tycznie natychmiast słyszymy go w słuchawkach.

Choć Elite 4 wyglądają identycznie jak wersja 3., to dają lepszy komfort 
noszenia. Wszystko dzięki redukcji nacisku na ucho, co sprawia, że nie 
męczy się ono tak szybko, jeśli dłużej nosimy słuchawki.

Te trzy cechy sprawiają, że naprawdę warto rozważyć ich zakup, szczególnie 
w porównaniu ze starszym modelem. Cena za Elite 4 jest ze średniej półki 
– około 470 złotych. Czyli 100 więcej niż model 3.

Producent: Jabra 

Cena: 469 zł

Ocena iMagazine     
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Nowa generacja głośników Sonos właśnie nadeszła. To Era 100 
i Era 300. Głośniki mające być lepsze od swoich poprzedników, 
uzupełniające portfolio, ale też dodające więcej dźwięku do kina 
domowego opartego o soundbary Sonos. Ja już użytkowałem oba 
produktóy i śmiało mogę powiedzieć, że Sonos znów dowozi.

Sonos – Nowa Era
Sprawdziliśmy głośniki Era 300 i Era 100!

Sonos – Nowa Era. Sprawdziliśmy głośniki Era 300 i Era 100!  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Może nie nazwę się fanboyem produktów 
kalifornijskiej marki Sonos, ale zadowo-
lonym użytkownikiem i promotorem 
już jak najbardziej. Pierwszym sprzętem 
był Sonos Play:5, który pierwotnie poja-
wił się na rynku w 2009 roku. W ramach 
testów miałem okazję użytkować chyba 
każdy sprzęt marki, obecnie na co dzień 
w domu używam Move’a i Amp, a bliscy 
mają dwa systemy kina domowego oparte 
na beamach pierwszej i drugiej generacji. 
W pracy natomiast wciąż stoi i gra Sonos 
Play:5, a także IKEA Symfonisk. Dużo tego 
i rzeczywiście współczesne portfolio 
Sonos jest naprawdę spore. A jednak cze-
goś w nim brakowało – mowa o Sonos Era 
300, głośniku będącym następcą Play:3 
sprzed lat, ale też mocnego konkurenta 
dla wielu innych produktów na rynku. Jed-
nak po tym przy długim wstępie, najpierw 
parę słów o Era 100.
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Era 100, czyli nowe oblicze małego domowego głośnika
Era 100 to nowy głośnik bazowy w ofercie Sonos. Choć może też nie do 
końca, ponieważ firma wciąż w ofercie pozostawiła model One i jeszcze 
tańszy One SL. Era to jednak nowa generacja i należy spodziewać się, że do 
100 i 300 w kolejnych kwartałach lub latach dołączać będą kolejne pro-
dukty z nowym designem, możliwościami i powoli będą wypierać one star-
sze modele z oferty. Jednocześnie Sonos robi to na tyle rozsądnie, że nie 
zabiera od razu klientom opcji kupienia starszych, a zarazem wciąż dobrych 
modeli, które jednocześnie są wyraźnie tańsze. Konsumenci mają więc 
wybór i, co więcej, będą bardziej zastanawiać się nad wyborem wewnątrz 
gamy tego producenta, a nie szukać czegoś u konkurencji. Sprytnie!

Sam Era 100 jest zgrabniejszy od One, wydaje się nieco smuklejszy i general-
nie bardziej przypomina Move’a. Jeśli chodzi o samą jakość dźwięku, to nie 
miałem okazji go zestawić bezpośrednio, ale wracając pamięcią do odsłu-
chów z przeszłości, to jest tu trochę lepiej. Gdybym nie testował jednocześnie 
Era 100 i Era 300, myślę, że moje doświadczenia byłyby jeszcze bardziej opty-
mistyczne, tutaj w stosunku do Era 300 ten głośnik pozostaje nieco w cieniu.

Natomiast nie wątpię, że będzie on często wybierany zarówno jako dodat-
kowy głośnik w ekosystemie multiroom Sonos, czy też jako tylne głośniki 
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w zestawie z Beam 2 i Sub Mini w kinie domowym opartym o rozwiązania 
Sonos. Nie wiem, czy zaczynałbym od niego przygodę i opierał się tylko 
na nim; jeśli miałbym brać jeden głośnik od Sonosa teraz, to byłby to albo 
Move, albo właśnie Era 300. A Era 100 to taka kolejna cegiełka, gdy powięk-
szamy swoją rodzinę sonosowych sprzętów.

Sonos zachwyca mnie wciąż dbałością o detale przy odpakowywaniu pro-
duktu, łatwością procesu konfiguracji. W przypadku Era 100 głośnik oferuje 
też połączenie Bluetooth, co przydaje się do okazjonalnego podłączenia 
innych źródeł typu utwór z urządzeń znajomego, skorzystania z głośnika 
w innej niż domyślna lokalizacja. W marcu użytkowałem tak Move’a jako 
głośnik ambient na targach i naprawdę czasem właśnie tego potrzebujemy, 
więc to jest dobra rzecz. Cieszy też mechaniczne odłączanie (a przynajmniej 
mechaniczny przycisk) mikrofonów – to istotny element dbania o prywat-
ność i nasz komfort z tym związany. I choć model bez mikrofonów mógłby 
być tańszy – jak w przypadku SL – to jednak asystenci głosowi wciąż mają 
przed sobą przyszłość; szkoda, że na naszym rynku nadal są tak mocno ogra-
niczeni. Na plus jest też nowy panel dotykowy u góry urządzenia, szybka, 
intuicyjna regulacja głośności jest rewelacyjna, znacznie wygodniejsza niż 
w przeszłości chociażby na wspomnianym Move czy też na Homepodzie.
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Wreszcie Dolby Atmos z Apple Music na czymś 
innym niż HomePod
Tak! Tak! Tak! Era 300 to jest to. Pod względem dźwiękowym to sprzęt 
fenomenalny w swojej klasie, wykraczający znacząco poza doświadczenia 
z HomePod (1 generacji) i wieloma innymi produktami w tym budżecie. 
Pod względem wizualnym, cóż, nie nazwałbym tego mistrzostwem designu, 
myślę, że nieobrażającym nikogo, ale trafnym określeniem będzie futury-
styczne wzornictwo głośnika Era 300.

Era 300 to pierwszy głośnik Sonos w wersji pojedynczej oferujący spatial 
audio, czyli otaczający nas dźwięk ze wsparciem dla formatu Dolby Atmos. 
I, co istotne, Sonos jest pierwszym producentem zewnętrznym, który ofe-
ruje wsparcie dla Dolby Atmos w Apple Music. I to słychać, co daje dużo 
radości. Naprawdę ten dźwięk jest tu bardzo dobrze zrealizowany. I zgodzę 
się też z opinią zagranicznych recenzentów, między innymi z „The Verge”, 
że głośnik ten został bardziej stworzony pod dźwięk obiektowy niż kla-
syczne stereo. Przy czym wystarczy spojrzeć na ofertę Apple Music, na to, 
jak powstają kolejne albumy muzyczne, także te polskich artystów, by wie-
dzieć, że taka jest przyszłość muzyki, a wiele utworów sprzed lat zostanie 
do tego zremasterowana. 
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Nie płaczmy po typowym stereo, gdyż dla takich osób po pierwsze, Sonos 
wciąż ma rekomendacje w postaci pary głośników z serii 5, po drugie, grupa 
decydująca się na prawdziwy odsłuch stereo w domowym zaciszu sięgnie 
po zupełnie inne rozwiązania. Co ciekawe, do Era 300 można dostarczyć 
dźwięk ze źródeł zewnętrznych, także via USB-C, a przy użyciu przejśció-
wek chociażby z gramofonu (Era 100 również). Rynek audio nigdy nie był 
tak bogaty w różnorodność rozwiązań i Era 300 jest produktem nowym, 
świeżym, a w Polsce szczególnie ciekawym, biorąc pod uwagę nieobecność 
HomePoda czy Amazon Echo Studio.

Przy czym niestety nie odpalimy Dolby Atmos po AirPlay, konieczne jest 
wybranie utworów, playlisty przez aplikację Sonos, którą należy zintegro-
wać z Apple Music. Jej największym atutem jest swoboda przeskakiwania 
pomiędzy różnymi źródłami. Szybkie przejście z rozgłośni radiowych na 
Apple Music – no problem. Świat byłby jednak znacznie piękniejszy, gdyby 
asystenci głosowi działali w języku polskim. No, chyba że wygodnie Wam 
komunikować się w języku angielskim i z takiej bazy artystów, utworów 
i rozgłośni korzystacie, to wtedy nawigacja głosowa czy to na Sonosie, czy 
też innych asystentach nie stanowi problemu.

Bardzo jestem ciekaw tego, jak Era 300 sprawuje się jako głośnik tylny w sys-
temie kina domowego. Tam może robić za głośniki efektowe z tyłu. Czyli wraz 

AUDIO 96



z soundbarem Beam 2 lub Arc można stworzyć bardzo kompletny system 
5.1.4. Naprawdę interesujące mogą być to doświadczenia i chętnie je kiedyś 
zweryfikuję. Natomiast myślę, że dla większości jest to raczej ciekawostka, 
gdyż taki zestaw wychodzi zaporowo cenowo, chyba że ktoś naprawdę bar-
dzo mocno nie chce postawić na typowy system kina domowego.

Nowa Era – zapowiada się obiecująco
Sonos był pionierem rynku multiroom audio i mimo fali konkurencyj-
nych rozwiązań wciąż potrafi zaskakiwać, być momentami innowacyjnym, 
a przede wszystkim dalej zjednywać sobie zwolenników. I po odsłuchach 
nowych głośników Era 100 i Era 300 jestem pewny, że tych nowych osób, 
które zachwycą się produktami Sonosa, będzie więcej. Sonos daje powody 
ku temu już przy rozpakowywaniu tych urządzeń z pudełka, a później, 
gdy możemy słuchać muzyki, jest jeszcze lepiej. Jeśli ktoś chce urządzić 
sobie mały pokój odsłuchowy z głośnikiem z dźwiękiem obiektowym, to 
Era 300 będzie fantastycznym rozwiązaniem. Natomiast Era 100 to nowe 
uzupełnienie ekosystemu o dodatkowy głośnik w domu lub o dwa mocne 
tylne głośniki w kinie domowym. Teraz wybór wśród produktów Sonos jest 
naprawdę bogaty.
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Najbardziej ciekawy byłem benchmarku w Lightroomie, bo software 
Adobe nie jest znany z przesadnie dobrej optymalizacji, a niektóre 
elementy Creative Cloud nadal nie są przepisane na Apple Silicon. 
To w tym benchmarku też czekałem na wycie wentylatorów, bo jak 
wiemy M2 Pro się rozgrzewa zdecydowanie mocniej od rodziny M1. To 
jak myślicie? Słyszałem je czy nie?

MacBook Pro 14” z M2 Pro 
(early 2023) – Lightroom Benchmark 
oraz porównanie z M2 i M1 Pro

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

MacBook Pro 14” z M2 Pro (early 2023) – Lightroom Benchmark oraz porównanie z M2 i M1 Pro  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Sprzęt
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SSD
Apple poczyniło zmiany w SSD w nowej generacji MacBooków Air 13,6” 
i teraz w MacBookach Pro 14” i 16”. Nie polecam nikomu brania mniejszego 
SSD niż 1 TB, chyba że Wam kompletnie nie zależy na jego prędkości. Jeśli 
jednak wykonujecie jakiekolwiek ambitniejsze zadania, to powinno Was to 
obchodzić.

PS W przypadku modelu z M1/Pro/Max to można było zaczynać od 
modelu 512 GB.

Lightroom Classic Benchmark
1. Zdjęć miałem 271, były w formacie RAW i zajmowały ok. 24 GB na karcie 

SanDisk Extreme Pro 256 GB, która według producenta zapewnia odczyt 
i zapis w rejonie 95 MBps.

2. Test importu polegał na kopiowaniu zdjęć z karty SD na SSD (lub HDD) 
i jednoczesnym tworzeniu podglądu RAW-ów w 1:1.

3. Test eksportu polegał na eksporcie zdjęć z SSD na SSD, w sRGB, 
z wyostrzaniem „standard”, w oryginalnej rozdzielczości.

Od lewej: 4TB SSD w MBP14 M1 Pro i 512 GB SSD w MBP14 M2 Pro
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 LR Import Czas
 NLEstation 2014 (import na HDD) 16:22

 NLEstation 2014 (import na SSD) 14:56

 NLEstation 2020 (import na SSD) 6:12

 MacBook Pro 16'' (import na SSD)
 Core i7 2,6 / 4,5 GHz (late 2019) 10:28

 MacBook Air (import na SSD)
 Core i3 1,1 / 3,2 GHz (early 2020) 31:03

 MacBook Pro 14” (late 2021) 5:06,31 (bez pełnej akceleracji)
 M1 Pro (10-core CPU + 16 core GPU) 5:04,13 (z pełną akceleracją)
 4 TB SSD | 32 GB RAM 

 MacBook Air 13,6” (mid 2022)
 M2 (8-core CPU + 8-core GPU) 9:26
 256 GB SSD | 8 GB RAM 

 MacBook Pro 14” (early 2023)
 M2 Pro (10-core CPU + 16 core GPU) 5:01,25
 512 GB SSD | 16 GB RAM 

 LR Export Czas
 NLEstation 2014 (import z HDD na SSD) Core i7-4770K 26:48

 NLEstation 2020 (import z SSD na SSD) Core i9-9900K 8:45

 MacBook Pro 16'' (late 2019)
 (import z SSD na SSD) Core i7 2,6 / 4,5 GHz 21:13

 MacBook Air (early 2020)
 (import z karty SD na SSD) Core i3 1,1 / 3,2 GHz 28:29

 MacBook Pro 14” (late 2021) 2:11,70 (z pełną akceleracją)
 M1 Pro (10-core CPU + 16 core GPU) 4:23,78 (bez pełnej akceleracji)
 4 TB SSD  |  32 GB RAM 

 MacBook Air 13,6” (mid 2022)
 Apple M2 (8-core CPU + 8-core GPU) 12:05
 256 GB SSD  |  8 GB RAM

 MacBook Pro 14” (early 2023)
 M2 Pro (10-core CPU + 16 core GPU) 2:54,33
 512 GB SSD  |  16 GB RAM 

LR Export – Wyniki

LR Import – Wyniki
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Analiza
Pierwszy ważny temat – akceleracja sprzętowa GPU w Lightroomie! Przed 
zrobieniem testu, wykonałem update LR Classic na swoim MBP14 z M1 Pro, 
aby mieć jego najnowszą wersję i dokładnie taką samą, jaka była zainsta-
lowana na MBP14 z M2 Pro. Jak się jednak okazało, LR po update wyłączył 
– sam z siebie – pełną akcelerację sprzętową.

SPRZĘT 101



Powtórzyłem oba testy i akceleracja sprzętowa raczej nie ma żadnego 
wpływu na czas importu zdjęć oraz generowania podglądów 1:1, ale za to 
ma znaczący wpływ na czas eksportu, co widać w tabelce – włączenie 
pełnej akceleracji skróciło ten czas prawie dokładnie dwukrotnie. Dodam 
jeszcze, że aby włączyć akcelerację po wykonaniu tego update, musiałem 
wejść do folderu ~\Library\Application Support\Adobe\CameraRaw\
GPU\Adobe Photoshop Lightroom Classic i skasować jego zawartość, 
inaczej nie działało. To rozwiązanie znalazłem na forach Adobe.

Jak widać, M2 Pro przegrał z M1 Pro w obu katego-
riach i przyczynę takiego stanu rzeczy szukałbym 
w prędkościach SSD. Bardzo ciekawy jestem, jak M2 
Pro poradziłby sobie z dyskiem 1 TB lub większym, 
które, jak wiemy, są zdecydowanie szybsze w obec-
nej generacji MacBooków Air i Pro.

Większym zaskoczeniem jednak był dla mnie fakt, 
że wentylatory w M2 Pro nie wydały z siebie ani jed-
nego słyszalnego gołym uchem dźwięku, w pokoju, 
którym Apple Watch wskazywał poziom ~33 dB. To 
bez problemów dorównuje M1 Pro, pomimo że M2 
Pro ma prawie dwukrotnie mniejszy element odpro-
wadzający ciepło z SoC.

Na koniec analizy nie mogłem nie wspomnieć o przepaści do MacBooka 
Air 13,6” z M2. Podejrzewam, że największym problemem w tych zadaniach 
jest przede wszystkim 8 GB RAM-u oraz stosunkowo powolny SSD. Niestety, 
to pasywnie chłodzona konstrukcja, która bardzo szybko wpada w thermal 
throttling, więc szybsze podzespoły lub więcej RAM niewiele jej pomogą.

Nie pozostaje mi nic innego, jak gorąco polecać MacBooki Pro 14” i 16”, 
zarówno modele z late 2021 z M1 Pro/Max oraz obecne z M2 Pro/Max, jeśli 
szukacie niesamowicie mocnego komputera, który jest praktycznie całko-
wicie cichy, nawet pod pełnym obciążeniem przez dłuższy czas. Możemy 
w tym czasie być też odłączonym od prądu i nadal mamy dostęp do pełnej 
mocy, w odróżnieniu od innych komputerów, które wymagają zewnętrz-
nego zasilania, aby utrzymywać wydajność.

Większym zaskoczeniem 

jednak był dla mnie fakt, że 

wentylatory w M2 Pro nie 

wydały z siebie ani jednego 

słyszalnego gołym uchem 

dźwięku, w pokoju, którym 

Apple Watch wskazywał 

poziom -33 dB.
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Nowy Mac Mini, wyposażony w Apple M2 i M2 Pro, wyszedł na 
początku tego roku, a ja w końcu położyłem na nim swoje łapy, do 
kompletu ze Studio Display 5K. Zacznę jednak dzisiaj od przestawienia 
specyfikacji testowanego sprzętu i już z góry zapraszam do pytań, jeśli 
takowe macie.

Dziennik Mac Mini M2 Pro (early 2023) 
i Studio Display – specyfikacja 
i pierwsze uruchomienie

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Dziennik Mac Mini M2 Pro (early 2023) i Studio Display – specyfikacja i pierwsze uruchomienie  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Studio Display
To moja pierwsza styczność ze Studio Display i nie ukrywam, że niesamo-
wicie mi się podoba… ale, za mało nowości w tym ekranie. Nowości, które 
możemy spotkać w innych panelach Apple’a. Brakuje mi przede wszystkim 
ProMotion, czyli odświeżania 120 Hz oraz ekranu z podświetleniem Mini-
-LED, tak dobrym i z tyloma strefami, jak w MacBookach Pro 14” i 16” z M1/
M2 Pro/Max. To oznacza, że zostaje mi albo Pro Display XDR, który też nie 
ma 120 Hz, albo czekanie na lepszy panel. Wybrałem to ostatnie.

  Studio Display Pro Display XDR
  (early 2022) (late 2019)
 Przekątna ekranu 27'' 32''

 Gęstość upakowania pikseli 218 ppi 218 ppi

 Rozdzielczość 5120×2880 px 6016×3384 px

 Dostępna przestrzeń przy Retina 2x 2560×1440 px 3008×1692 px

 Odświeżanie dynamiczne dynamiczne
  od 47,95 do 60 Hz od 47,95 do 60 Hz

 Jasność 600 nit 1000 nit (stałe)
   1600 nit (peak)

 Panel TFT IPS LCD LED  TFT IPS LCD LED  
  8-bit + FRC z 576-strefowym FALD | 10-bit

 SoC A13 —

 We/Wy 3x USB-C (10 Gbps) 3x USB-C (10 Gbps)
  1x Thunderbolt 3 (96 W) 1x Thunderbolt 3 (96 W)

 Wymiary i waga 62,3 x 36,2 x 3,1 cm 71,8 x 41,2 x 2,7 cm   
 (sam ekran bez stojaka) 5,5 kg 7,48 kg

 Cena od 8499 PLN od 23 999 PLN
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Ale… ale… jakościowo ten panel sprawia naprawdę świetne wrażenie. Wydaje 
się, że jest zbudowany jak czołg. Więcej na temat wrażeń z jego użytkowania 
opublikuję w następnych wpisach, ale już dzisiaj podpowiem, że warto zain-
teresować się stojakiem z regulacją wysokości lub opcjonalnym VESA mount.

Mac Mini z M2 Pro (12-core CPU / 19-core GPU)
Mac Mini wyposażony jest w M2 Pro w wersji droższej niż ostatnio Wam 
prezentowałem na przykładzie MacBooka Pro 14” (M2 Pro 10/16-core) 
– ma 12-rdzeniowe CPU i 19-rdzeniowe GPU.
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Ma dwa dodatkowe rdzenie typu performance oraz 3 dodatkowe rdzenie 
GPU. Ponadto wyposażono go w 16 GB RAM oraz 1 TB SSD. Powinno wyjść 
bardzo ciekawe porównanie do modelu podstawowego.

Jeśli chodzi o rozmiar Maca Mini i jak jest obecnie podłączony, razem ze 
Studio Display… tak, po lewej widzicie mojego Focusrite’a Scarlett 8i6, 
który jest faktycznie ciut płytszy niż testowany Mac, ale większy w pozo-
stałych wymiarach. A Miniak to przecież pełnoprawny komputer, który 
na dodatek jest szalenie szybki.

Mac Mini i Studio Display wpięte są do ściany poprzez tradycyjne kable 
zasilające (niestety, Miniaka nie można napędzać za pomocą Thunder-
bolta z powodów technicznych), a między nimi idzie dodatkowo jeden 
przewód Thunderbolt 3.
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To oznacza, że do dyspozycji użytkownika takiego setupu pozostają (na 
Macu Mini) 3 porty Thunderbolt 4, dwa porty USB-A i jedno HDMI, a na 
plecach Apple Studio Display mamy dodatkowo 3 porty USB-C. Jeśli to za 
mało, to można się wesprzeć dodatkowo hubami Thunderbolt lub USB-C.

Jeśli chodzi o wartość tego zestawu to Studio Display w podstawowej 
wersji kosztuje 8 499 PLN, a Mac Mini wyceniono na 10 499 PLN.
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Kilka dni temu rozpakowałem i podłączyłem Maca Mini (early 2023) 
do Studio Display, aby sprawdzić, jak taki zestaw się sprawdza. Studio 
Display, pomimo że jest pioruńsko drogi i technologicznie przestarzały, 
jest naprawdę świetny, ale na ten temat napiszę więcej w późniejszym 
czasie. Dzisiaj nadszedł czas na kilka benchmarków…

Dziennik Mac Mini M2 Pro (early 2023) 
i Studio Display – Benchmarki w MacWhisper 
AI do transkrypcji audio i prędkość SSD

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Dziennik Mac Mini M2 Pro (early 2023) i Studio Display – Benchmarki w MacWhisper AI do transkrypcji audio i prędkość SSD  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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SSD
Mac Mini wyposażono w 1 TB SSD, które potrafi zdecydowanie więcej niż 
modele o pojemności 512 GB w tej generacji sprzętów Apple (z M2 Pro/Max).

AmorphousDiskMark

Od lewej: MacBook Pro 14” (late 2021) 4TB, MacBook Pro 14” (early 2023) 512 GB, Mac Mini 

(early 2023) 1 TB SSD

Blackmagic DiskSpeed

Od lewej: MacBook Pro 14” (late 2021) 4TB, Mac Mini (early 2023) 1 TB

Nie pozostaje mi nic innego, jak polecić modele 1 TB lub większe, chyba że 
rzeczywiście kompletnie nie zależy Wam na wydajności lub nie zbliżacie 
się do możliwości tych układów.
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MacWhisper
To ciekawy program, bo wykorzystuje Whisper od OpenAI, czyli open-
-source’ową sieć neuronową służącą do tłumaczenia języka mówionego 
na pisany. Najlepiej sprawdza się w przypadku języka angielskiego, ale 
obsługuje również nasz (oraz bodajże ponad 100 innych). MacWhisper jest 
darmowy, ale ograniczony wtedy i nie może korzystać z największej bazy 
danych, ale jak się okazało, testy na Tiny i Small dały wystarczająco cie-
kawe wyniki.

Test robiłem na odcinku nr 400 Nadgryzionych, który trwa 3:45:17 i zaj-
muje 217,1 MB jako MP3. Oto wyniki…
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Jak widać, różnica jest na korzyść M2 Pro, ale to tylko 10% różnica (w przy-
padku Tiny), daleko od spodziewanych 20-30%. Teraz tak – nie wiem jak 
dobrze zoptymalizowany jest MacWhisper ani czy wykorzystuje Neural 
Engine wbudowany w oba SoC.

Monitor aktywności potwierdził, że GPU nie jest wykorzystywane, a E-cores 
niespecjalnie mają co robić. P-cores są oczywiście lepiej zagospodarowane, 
ale nadal nie wiem co dokładnie dzieje się z Neural Engine. Według twórcy, 
w biegu przeglądając jego Githuba, powinien być utylizowany. Jeśli ma ktoś 
potwierdzone informacje w tym temacie, to z góry dziękuję za linka.

Dobry news jest taki, że w obu przypadkach wentylatory pozostały niesły-
szalne w bardzo cichym pomieszczeniu (~33 dB).

 MacWhisper Tiny Small
 MacBook Pro 14” (late 2021)
 M1 Pro (10-core CPU + 16 core GPU) 5:11 18:47
 4 TB SSD  |  32 GB RAM 

 Mac Mini (early 2023)
 M2 Pro (12-core CPU + 19 core GPU) 4:43 17:36
 1 TB SSD  |  16 GB RAM   

Od lewej: MacBook Pro 14” (late 2021) 4TB, Mac 

Mini (early 2023) 1 TB
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HomePod 2. gen. był dla wielu zaskoczeniem, bo jest w zasadzie 
identyczny jak jego poprzednik. Kształt jest prawie niezmieniony. 
Układ audio podobnie, przy czym stracił dwa tweetery, przez co wielu 
się obawiało, że stracił na jakości audio. Tak się na szczęście nie stało. 
Może świat po prostu nie był gotowy na pierwszego HomePoda?

HomePod 2 
– pierwsze wrażenia i testy oraz 
porównanie do HomePoda 1 i mini

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

HomePod 2 – pierwsze wrażenia i testy oraz porównanie do HomePoda 1 i mini  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Jak do cholery mi się udało go kupić, pewnie się zastanawiacie, biorąc pod 
uwagę, że nie jest dostępny w Polsce i nie ma go na półkach w Apple Sto-
re’ach? Otóż dostałem po prostu DM-a na Mastodonie, w którym Ayrtur 
Senny się do mnie odezwał i zapytał się czy chcę, aby mi go przywieźć, 
w jakim kolorze oraz ile sztuk. Czarny, oczywiście! No i jeden na start! Dwa 
dni później czekał na mnie w paczkomacie. How amazing is that? Internet 
jest jednak niesamowity – gość, którego nie znam, wysłał mi HomePoda 
wartego 349 EUR. Chciałem mu zapłacić z góry, ale odmówił. Nalegałem. To 
napisał, że mam sobie potestować i jak będę pewny, że nie chcę go zwró-
cić, to wtedy się rozliczymy. Zwrotu w planach nie ma – jest świetny.

Mój dotychczasowy układ głośników AirPlay’owych wyglądał następująco: 
HomePod 1 w salonie, głównie dla Siri i HomeKit; Sonos Arc + 2x Sonos One 
SL, jako kino domowe dla Apple TV, często używamy przez moją żonę do słu-
chania muzyki przez AirPlay, również w salonie; HomePod mini w korytarzu, 
dla Siri i HomeKit oraz muzyki grającej w tle, HomePod mini w sypialni, dla 
muzyki w tle i Siri / HomeKit; HomePod 1 w moim biurze, do słuchania muzyki 
i Siri / HomeKit razem z Sonos Beam, który służył jako drugi głośnik do audio.

Najpierw pomyślałem, że nowego postawię w salonie, a drugiego Home-
Poda 1 wezmę do biura, aby stworzyć stereo-parę. Jak wiecie, jak Home-
Pod się pojawił, to wielu osobom sprawiał problemy z internetem / Wi-Fi 
w stereo-parze – prędkość wtedy z jakiegoś powodu spadała dramatycz-
nie. No więc musiałem zweryfikować, czy coś się w tej kwestii dla mnie 
poprawiło. Gdy kupiłem drugiego HomePoda 1, to prędkość spadała 
mi z 600+ Mbps na Wi-Fi do 20-60 Mbps. Całkowicie nieakceptowalne. 
W międzyczasie też zmieniłem router na lepszy…
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Speedtesty robiłem na iPadzie Pro 11” z M1. W tym czasie moja żona 
prowadziła też konferencję na Zoomie czy innym Teamsie, więc to na 
pewno też obciążało całość. iPad w każdym razie potrafi wyciągnąć wła-
śnie w rejonie 600-650 Mbps z dostępnego 1 Gbps na moim Wi-Fi, ale jak 
widać powyżej, po sparowaniu dwóch HomePodów 1, prędkość spadła 
mi do 327 i upload trzykrotnie do 100 Mbps. Te spadki prędkości doty-
czyły wszystkich smartfonów, tabletów i komputerów na każdej z trzech 
sieci (jedna 2,4 GHz i dwie 5 GHz). Potem zrestartowałem oba HomePody 
1 i prędkość się poprawiła – download do 500 i upload do 287 Mbps. 
Problem nawet nie leżał w prędkości działania Wi-Fi, ale w jitter, który 
powodował ogromne skoki w stabilności transmisji danych… Kilka słów 
na temat jitter znalazłem tutaj:

Jitter to krótkookresowe odchylenie od ustalonych, okresowych 
charakterystyk sygnału. Jest to w sieciach IP maksymalna różnica 
czasu opóźnienia między pakietami IP przepływającymi przez łącze 
w określonym czasie. Czas ten mierzy się w milisekundach [ms].

Jitter może spowodować, iż pakiet wysłany później dotrze do 
odbiorcy przed pakietem wysłanym wcześniej, powodując zakłó-
cenie interpretacji strumienia danych u odbiorcy. Nasilenie tego 
zjawiska może generować przeciążenia sieci i w konsekwencji utratę 
pakietów. Szczególnie negatywny wpływ ma to na usługi czasu rze-
czywistego, takie jak transmisje strumieniowe (streaming audio lub 
wideo) oraz na dwustronną komunikację VoIP i połączenia wideo. 
Korzystający z usług klient może wtedy zaobserwować szarpnięcia 
obrazu i jego gorszą jakość. Natomiast jitter niemal nie wpływa na 
usługi nie wymagające stałej przepływności, np. ftp, http, p2p.

Wyłączyłem oba HomePody i prędkości transferu oraz jitter natychmiast 
wróciły do normy. U mnie zatem, pomimo zmiany w międzyczasie routera 
i upgrade’owania go wielokrotnie nowym firmwarem, problem pozostał, 
chociaż jest mniejszy niż był. Nie wiem z czego to wynika niestety, ale 
parowanie HomePodów 1. gen. u mnie nadal odpada.

Jako ciekawostkę dodam, że HomePod 1 wspierał 802.11ac (Wi-Fi 5), 
a nowy korzysta ze starszego 802.11n (Wi-Fi 4). Nie chodzi tutaj nawet 
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o prędkości transferów, bo HomePod to głośnik, więc nie potrzebuje 
dużych prędkości dla strumieniowania audio, ale nowsze standardy Wi-Fi 
(Wi-Fi 6) lepiej sobie radzą w miejscach, gdzie jest wiele urządzeń pod-
piętych do sieci (u mnie to ponad 20). Skąd ta zmiana? Nie mam pojęcia.

Musiałem więc zmienić plany. HomePod 1 wrócił do salonu, a drugi pozo-
stał w biurze. Wywaliłem natomiast z biura Beama do sypialni i zastąpił go 
nowy HomePod 2. Tak, nie będą grały w parze stereo, ale będą grały często 
razem. Jeden stoi na brzegu kanapy, gdzie piszę właśnie te słowa, niecały 
metr ode mnie, a drugi obok stojącego biurka.
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Procedura setup nowego HomePoda jest banalnie prosta i dokładnie taka 
sama, jak w przypadku poprzedników.

Wystarczy go podłączyć do prądu i potem zbliżyć do niego iPho-
ne’a lub iPada. Nowy HomePod 2. gen. ma wbudowany układ UWB, więc 
wykrywa go z odległości, podobnie jak HomePod mini. Cały proces 
chwilę trwa i potem pozostaje zrobić upgrade firmware’u oraz, dla bez-
pieczeństwa, pełny restart głośnika.
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Jak już update się zakończył, to uaktualniłem wszystkie swoje głośnikowe 
sceny w HomeKit i przystąpiłem do testów. Muzyka leciała z obu HomePo-
dów równocześnie i jedynie ściszałem tego, którego nie chciałem słyszeć 
w danej chwili. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale najsprawniejsze, bo lag 
jest mniejszy, niż wyłączanie i włączanie przekazywania z jednego na drugi.

Od razu zauważyłem różnicę w poziomie głośności przy takim samym usta-
wieniu procentowym suwaka. Jak widać na powyższym screenie z prawej 
strony, tak ustawione poziomy głośności dopiero zapewniły, że będąc w tej 
samej odległości od obu głośników, słyszę je tak samo. Dodam, że mam 
jakieś 0,5 dB różnicy w odbiorze audio między lewym, a prawym uchem, 
więc to niewątpliwie miało jakiś wpływ, ale ogólnie słuch mi wypada bar-
dzo dobrze w badaniach, więc nie będzie to znacząca różnica. Zresztą pro-
sty test, czyli odwrócenie się o 180° to potwierdza – HomePod 2 gra ciut 
ciszej niż 1. gen. Nie jest to różnica, którą zauważycie, chyba, że siadacie 
zawsze idealnie pomiędzy nimi. W moim przypadku, po prostu puszczam 
w biurze sobie muzykę, a sam zmieniam pozycję i nigdy nie jestem idealnie 
pomiędzy nimi, więc nie ma to znaczenia, ale warto, w miarę możliwości, 
korzystać z dwóch HomePodów tej samej generacji w takim setupie, nawet 
jeśli nie będą w stereo-parze.
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Czasami lubię też pracować z kanapy, siedząc zdecydowanie bliżej Home-
Poda 2. gen. niż starszego modelu. Wtedy różnica w dźwięku jest wręcz 
korzystna, bo słyszę starszy model. Przypomnę też, że dwa HomePody to 
zawsze lepiej niż jeden – zdecydowanie lepiej wtedy wypełniają dźwię-
kiem pomieszczenie.

Design zewnętrzny nowego modelu się niewiele zmienił. „Rogi” są teraz 
mniej zaokrąglone niż w starszym modelu, a ekran jest osadzony głębiej 
i nie tworzy całości z kształtem materiału nałożonego na wnętrze. Patrząc 
na te decyzje projektantów na zdjęciach byłem negatywnie nastawiony do 
HomePoda 2. gen. ale teraz, gdy patrzę na oba obok siebie, to podoba mi 
się. Może nawet bardziej niż design HomePoda 1. gen.

Nie zdecydowałem się jeszcze na pełną ocenę dźwięku pomiędzy tymi 
dwoma generacjami, ze względu na fakt, że nowy sprzęt się jeszcze nie 
wygrzał. Przez „wygrzał” nie mam na myśli tutaj elektroniki, ale moich uszu, 
bo na tym właśnie polega „wygrzewanie” – przyzwyczajamy się stopniowo 
do profilu dźwiękowego nowego głośnika. Na pewno jednak brzmi inaczej, 
ale na szczegółowe testy przyjdzie jeszcze czas, gdy się z nim oswoję. Od 
razu powiem, że na pewno nie gra gorzej, pomimo utraty dwóch tweete-
rów (nowy ma pięć zamiast siedmiu w starym).

To, co niewątpliwie działa sprawniej, to Siri. Mikrofony, których teraz są 
cztery sztuki w modelu 2. gen., zamiast sześciu w 1. gen., również zdają się 
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nie mieć żadnych problemów ze słyszeniem mojego głosu, nawet gdy gra 
muzyka. Jako ciekawostkę podpowiem, że stojąc blisko HomePoda 1. gen. 
i możliwie daleko od nowego 2. gen., na komendę „Hey Siri” zawsze reago-
wał ten nowy.

Obiecałem wspomnieć o HomePodzie mini… no więc… Istnieje taki w ofercie 
Apple. Ma miejsce w pomieszczeniach, gdy nie mamy miejsce na coś więk-
szego i gra świetnie, jak na swój rozmiar, ale nie ma absolutnie czego szukać 
obok dużego HomePoda. Przepaść w każdym względzie. U mnie, jak już 
wspominałem, jeden stoi obok łóżka, gdzie mogę sobie puścić muzę w tle, 
przed zaśnięciem, albo używać go do pobudki jakąś playlistą. W przedpo-
koju stanowi dobre tło, gdy muzyka leci w całym mieszkaniu, i świetnie spi-
suje się w roli Siri, do sterowania HomeKitem, ale to byłoby na tyle.

Bliżej końca tego roku prawdopodobnie dokupię drugiego HomePoda 2. 
gen., jeśli sobie odpowiednio rozplanuję budżet, i wtedy z biura wyleci ten 
starszy. Gdzie? Jeszcze nie wiem… Wtedy też przetestuję, jak nowe modele 
spisują się w stereo-parze przy moim setupie i czy będę mógł z takiego 
układu korzystać.

A tymczasem, wracam do słuchania…

SPRZĘT 119



Zmiana, przesiadka na Apple Watch Ultra, to kompletnie inny 
świat. Jak się głębiej zastanowię, to nie wiem jak nie irytowały mnie 
wcześniej “braki” w poprzednich modelach, które Ultra wreszcie 
“naprawia”. Podzielę się z Wami moimi przemyśleniami po 145 dniach 
z największym i najlepszym Apple Watch, modelem Ultra.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Apple Watch Ultra po 145 dniach  |  Dominik Łada

Apple Watch Ultra 
po 145 dniach
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Pierwsza i chyba najważniejsza kwestia – od 1 stycznia biorę udział we 
współzawodnictwie z przyjaciółmi, wystartowaliśmy Czelendź 2023, dzięki 
któremu mogę z ręką na sercu powiedzieć, że może nie w pełni, ale zdecy-
dowanie bardziej niż standardowy użytkownik używam Ultry. Praktycznie 
codziennie mam 2 treningi. Zazwyczaj jeden z nich jest dłuższy. Biegowe, 
chodzone, rowerowe, pływackie, narciarskie. Wykorzystuje go na maksa 
i bardzo dobrze się sprawdza.

Ekran
Większy i płaski, szafirowy, a przede wszystkim genialnie widoczny w peł-
nym słońcu. Bardzo go doceniam. Mam dość dużą rękę, może nie przesad-
nie dużą, i zawsze lubiłem duże zegarki. Ultra, ze swoim dużym ekranem, 
świetnie leży i mi pasuje. Polecam przymierzyć w sklepie i samemu ocenić.

Bateria
Jak wspominałem na wstępie, zacząłem od 1 stycznia z kolegami Czelendż, 
przy trybie aktywności jaki przez to mam w obecnym czasie, zwykły Apple 
Watch podejrzewam, że ledwo wytrzymywałby do końca dnia. Ultra spo-
kojnie wytrzymuje dwa pełne dni i dwie pełne noce i rano kolejnego dnia 
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dopiero ładuję. Bez takiej ilości treningów Ultra wytrzymywała mi około 
czterech dni. To bardzo zacny wynik jak na Apple Watch – tak wiem, że są 
Garminy, ale to jest jednak zupełnie inna kategoria produktu.

Cyferblat
Wcześniej zmieniałem cyferblat w zależności od nastroju, czy tego co robi-
łem. Odkąd na moim nadgarstku jest Ultra używam tylko jednego. Tego, 
który wprowadza Ultra i dostępny jest tylko na nią. Ma on podstawową 
zaletę – wieczorem można przestawić jego wygląd na odcienie czerwonego, 
który nie razi i to jest super sprawa. Nie używam AOD, od razu uprzedzam.

Pomarańczowy przycisk
“Game-changer”. Nie przypuszczałem, że będę z niego tak często korzystać. 
Wcześniej kombinowałem z różnymi ustawieniami, z latarką czy odpala-
niem jakiejś innej funkcji np przez Skróty, a teraz używam tak, jak domyśl-
nie to sugeruje Apple – czyli do uruchamiania treningów. A że dziennie jest 
ich kilka, to jest to bardzo wygodne. Pozostałe rzeczy wyzwalam z cyfer-
blatu jako komplikacje. Rzadziej wchodzę do siatki aplikacji.

SPRZĘT 122



Głośnik
Jest genialny. Donośny i wyraźny. Spokojnie 
można przez niego rozmawiać, do tego stop-
nia, że nasz rozmówca nie orientuje się nawet, 
że rozmawiamy z zegarka, a nie z telefonu czy 
słuchawek. Oczywiście jest też nowa opcja 
Syreny (nie miałem okazji sprawdzać w rze-
czywistości poza próbą do recenzji).

Paski
Podobnie jak cyferblaty, wcześniej paski zmie-
niałem bardzo często, nawet w ciągu dnia. 
Teraz… jestem cały czas z paskiem typu Ocean. 
Wg mnie jest on najwygodniejszy i paradok-
salnie najbardziej uniwersalny i funkcjonalny. 
Mam paski od poprzednich modeli, pasujące. 
Z resztą robiłem zestawienie, które polecam 
do wglądu. Mam też paski dedykowane przez 
producenta do Ultry i o ile Trail jest dość 
wygodny to szybko się brudzi, co niestety 
widać na pierwszy rzut oka. Podobnie Alpine, 
w którym dodatkowo jest niewygodna klamra, 
czy raczej haczyk do zapinania.

Wytrzymałość
Używam Apple Watch Ultra cały czas, na okrą-
gło. Nie zdejmuję go. Przez cały dzień jest na 
moim nadgarstku, przez co jest narażony na 
różne niebezpieczne sytuacje. Niebezpieczne 
w sensie, mogę nim o coś uderzyć, zarysować, 
zalać itd, itp. Wielokrotnie zahaczyłem nim o coś 
i… nie ma śladu, ani na tytanowej obudowie, ani 
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na szafirowym szkle. Świetna, bardzo wytrzymała konstrukcja. Stalowy, w szcze-
gólności srebrny, o ile nie rysował się głęboko, to po pewnym czasie, nawet 
dość szybko, było na nim widać delikatne ryski, które można było usunąć pastą 
polerską – tak, wiele osób to robi. W Ultrze nie ma śladu… Póki co.

eSIM?
Nie używam. Miałem wcześniej, bodajże przy AW3 lub AW4 przez miesiąc 
i użyłem go dwa, może trzy razy – raz żeby sprawdzić jak to działa, a pozo-
stałe aby pokazać znajomym… i to by było na tyle. Nie jest to funkcja, 
z której korzystam, bo zawsze mam ze sobą telefon. Nie używając eSIM 
mam dłuższy czas pracy na baterii i… niższe rachunki od mojego operatora, 
który dodatkowo nalicza za taką usługę. A przynajmniej tak było wcześniej.

Czy warto?
Apple Watch Ultra noszę od 145 dni i z każdym dniem utwierdzam się 
w przekonaniu, że tak. Jeśli tylko uprawiamy więcej sportu, to jest to 
produkt, nad którym bym się poważnie zastanawiał. Cena nie jest niska, 
ale z drugiej strony jak popatrzycie na produkty konkurencji, wykonane 
z tytanu i z szafirowym szkłem, to okazuje się, że Ultra jest nawet… tania, 
będąc jednocześnie zdecydowanie bardziej smart.
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Wszystkie smartfony zaczynają wyglądać tak samo i jedynie nieliczni 
producenci próbują się wyłamać. OnePlus już przy 10T 5G pokazał, 
że można zaprojektować smartfon nieco inaczej, a 11 5G, czyli nowy 
topowy model, nie pozostaje pod tym względem gorszy.

OnePlus 11 5G – te detale!

OnePlus 11 5G – te detale!  |  Paweł Hać

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac
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Najnowszy flagowiec OnePlus może poszczycić się świetnym wykona-
niem i bardzo dobrym designem. Aluminiowa, błyszcząca ramka ma 
zaokrąglone boczne i płaskie krótsze krawędzie – to akurat nic nowego, 
niemniej OnePlus 11 5G wyróżnia się tylnym panelem. Mamy tu okrą-
głą, ogromną wyspę z trzema obiektywami i podwójnym LED, który 
umieszczono w miejscu czwartego obiektywu. Wyspa mieni się, gdy 
pada na nią światło, poza tym otoczona jest chromowanym pierście-
niem, łączącym się z ramką. Wrażenia dopełnia błyszczący, jednolity 
tylny panel w kolorze przygaszonej zieleni. Alternatywnie można też 
kupić wersję czarną, której cały tył wykończono tak jak wyspę z obiek-
tywami, niemniej osobiście preferuję zielony wariant (który zresztą 
testowałem). Telefon ma jedynie złącze USB-C, oprócz tego znajdziemy 
też podwójne, fizyczne gniazdo nano SIM (alternatywnie można też 
skorzystać z połączenia jednej karty fizycznej i jednej eSIM). Na dole 
znalazł się jeden z głośników stereo, drugi mamy nad ekranem, przy 
krawędzi. Oprócz standardowych przycisków blokady i regulacji głośno-
ści nie zabrakło trójstopniowego przełącznika wyciszenia. Uwielbiam 
go w iPhone’ach, dziwi mnie, że prócz Apple tylko OnePlus go stosuje. 
Ekran 11 5G jest mocno zaokrąglony na krawędziach, ma też niewiel-
kie oczko kamery w lewym górnym rogu. Obłe kształty i gładkie szkło 
z tyłu czynią OnePlus 11 5G wyjątkowo trudnym do utrzymania w jednej 
dłoni. Obudowa smartfona jest odporna na zachlapanie i pył, ma IP64. 
To trochę niżej niż konkurenci oferujący IP67 – we flagowym modelu 
spodziewałbym się jednak wyższego stopnia ochrony. Telefon, pomimo 
sporych rozmiarów, nie jest przesadnie ciężki – waży 205 gramów. 
W komplecie dostajemy 100-watową ładowarkę oraz kabel USB-A–
USB-C, nie ma jednak żadnego etui (a ten producent dorzucał je do 
wielu modeli wcześniej). Na ekranie jest też naklejona fabrycznie folia 
ochronna, nie przeszkadza, ale łatwo się rysuje.

Telefon nie przegrzewa się dzięki zastosowaniu chłodzenia 

komorą parową.
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Wyświetlacz jest jednym z najmocniejszych elementów OnePlus 11 5G. 
Duży, 6,7-calowy ekran o rozdzielczości QHD+ (3216 × 1440 pikseli) ofe-
ruje doskonałą ostrość i równie dobre odwzorowanie kolorów. Ponadto 
ma odświeżanie adaptacyjne w przedziale od 1 do 120 Hz. Ekran ma też 
wysoką jasność, pozwalającą zarówno korzystać z niego bez problemu 
w mocnym słońcu, jak i uzyskać wyraźny efekt HDR. System pozwala 
mocno spersonalizować wyświetlanie, od profilu kolorów (żywe, natu-
ralne, P3 lub „olśniewające”), przez temperaturę standardowo oraz 
w ustalonym harmonogramie, włączanie trybu czarno-białego czy dosto-
sowywanie kolorów do temperatury światła otoczenia. W efekcie w każ-
dych warunkach obraz wygląda doskonale. Dodatkowo wyświetlacz może 
działać w trybie always-on i tu, jak zwykle zresztą, mamy do wyboru 
mnóstwo opcji personalizacji, od zmiany animacji odblokowania, przez 
wygląd zegara, po informacje, które trafiają na ekran. Oprócz tego mamy 
też możliwość ustalenia, czy wyświetlacz jest faktycznie zawsze włączony, 
czy też w określonych sytuacjach wyłącza się. Naprawdę trudno wymagać 
od smartfona czegoś więcej.

OnePlus 11 5G to nie tylko świetny ekran, ale też równie imponująca wydaj-
ność. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach: z 8 GB pamięci RAM i 128 
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GB pamięci ROM bądź też z 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci ROM. Róż-
nica dotyczy nie tylko pojemności, ale też prędkości, w mniejszym warian-
cie ROM jest w standardzie UFS 3.1, podczas gdy wariant pojemniejszy ma 
już UFS 4.0. Testowałem mocniejszy model i, jak można się domyślić, mocy 
nie brakowało nigdy. Telefon działa na Snapdragonie 8 Gen 2 z GPU Adreno 
740. Układ obsługuje nawet RayTracing, choć na razie trudno znaleźć dla 
tego zastosowanie na smartfonie. Pamięci RAM jest dużo, ale można ją 
rozszerzyć przez wydzielenie ROM i to nawet o 12 GB (co w efekcie daje aż 
do 28 GB). Naprawdę nie wiem, do czego można wykorzystać aż taką moc, 
niemniej robi to ogromne wrażenie. Smartfon przy tym właściwie się nie 
grzeje, nawet w przypadku dłuższych sesji w Diablo Immortal ustawionego 
na maksymalne detale (z wyjątkiem rozdzielczości – z niewiadomych przy-
czyn nie można wybrać ustawienia ultra). Na takich ustawieniach gra potra-
fiła jednak gubić klatki i było to co najmniej zastanawiające. Telefon nie 
przegrzewa się, dzięki zastosowaniu chłodzenia komorą parową – nie jest 
to tylko marketing, ale i skuteczne rozwiązanie.
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To, czy smartfon pracuje długo, zależy od wielu czynników. Sam intensywnie 
obciążam każdy telefon, dużo dzwonię, ale też mam sporo powiadomień 
push i podpięte kilka kont mailowych, z których regularnie korzystam. 
W OnePlus 11 5G zastosowano dwukomorową baterię, mającą łączną pojem-
ność 5000 mAh. Zabieg ten ma spowalniać degradację ogniw, oczywiście 
trudno ocenić to z perspektywy około tygodniowego testu. Muszę jednak 
przyznać, że czas pracy na jednym ładowaniu zadowala – zazwyczaj koń-
czyłem dzień (trwający od 6:00 do 23:00) z 30– 40% akumulatora, choć 
pierwsze dni kończyłem bliżej 20% (co było efektem nowości i włączaniem 
wszystkiego naraz, a nie zwykłym użytkowaniem). Telefon ma w komplecie 
ładowarkę, i to o mocy 100 W. Potrafi ona naładować go od 0 do 100% w nie-
spełna 25 minut – to naprawdę szybko, choć OnePlus przyzwyczaił już do 
tego, że jego smartfony nie potrzebują wiele czasu na kablu. Ten pozostaje 

jedynym sposobem, by zasilić urządzenie, bo mimo topowej 
specyfikacji OnePlus 11 5G nie ma ładowania bezprzewodo-
wego. Osobiście wolałbym dostać je zamiast tego szybkiego 
ładowania przez kabel, bo i tak z tak mocną baterią telefon 
trafia do ładowarki jedynie wtedy, gdy śpię (a podczas tych 
6– 7 godzin nie potrzebuję wyjątkowej prędkości).

O tym, czy z urządzenia korzysta się dobrze, decydują 
często detale. W OnePlus 11 5G mamy ich kilka. Do odblo-
kowywania służy skaner odcisku palca umieszczony 

w wyświetlaczu. Znajduje się wysoko, w idealnym wręcz miejscu. Mamy 
tu też możliwość odblokowania kodem, hasłem czy skanem twarzy, ale 
z uwagi na wykorzystanie do tego ostatniego zwykłego obiektywu, nie-
rozpoznającego głębi, nie można uznać tego za skuteczne zabezpieczenie. 
Telefon ma też wspomniany już we wstępie suwak wyciszenia, z którego 
korzystałem codziennie (i sprawdzał się o niebo lepiej niż jakiekolwiek 
inne rozwiązanie, bo nie wymagał nawet zerkania na wyświetlacz). Nie 
sposób nie wspomnieć też o świetnej haptyce, z regulacją siły oraz czyn-
ności, jakim towarzyszy. Jest porównywalna z tą w iPhone'ach, z tym że ma 
więcej możliwości konfiguracji. OnePlus 11 5G wyróżnia się możliwościami 
transmisji danych i, o ile moduł 5G już nie dziwi, to zaimplementowanie 
standardu Wi-Fi 7 robi wrażenie. I tyle, bo moduł działa na razie w standar-
dzie 6 (trudno też znaleźć inne urządzenia w tym standardzie). Oprócz tego 
mamy naprawdę niezłe głośniki stereo, mające może nie za wiele dołu, 

Nie zabrakło trójstop-

niowego przełącznika 

wyciszenia.
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ale za to przyzwoicie odwzorowujące przestrzeń i oferujące sporo detali. 
Niemały wpływ na komfort obsługi ma nakładka OxygenOS w wersji 13. 
Mocno ingeruje w wygląd systemu i daje mu wiele nowych funkcji, zwłasz-
cza w zakresie personalizacji. Niezwykle podoba mi się opcja dynamicz-
nego tworzenia z ikon aplikacji widgetów czy powiększanie folderów, by 
można było na głównym ekranie przewijać ich zawartość. Jest też zsuwany 
gestem palca w dół panel z widgetami, który można mocno dostosować 
do swoich potrzeb, a niezależnie od tego cały czas mamy dostęp do stan-
dardowego centrum powiadomień i sterowania. Dodatkowo z boku ekranu 
zawsze da się wysunąć szufladę ze skrótami do wybranych aplikacji. Nie 
mogło też zabraknąć bardzo obszernej personalizacji wyglądu wszystkiego, 
od kształtu ikon, po animację odblokowania. System oferuje liczne opcje 
ulepszania obrazu, w grach natomiast można skonfigurować (niezależnie 
od tytułu) stopień filtrowania czy wygładzania krawędzi.

Na koniec zostawiłem sobie ten element, który powinien wypadać przy-
najmniej bardzo dobrze. W końcu logo Hasselblad zobowiązuje – OnePlus 
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opracował wspólnie z tym uznanym producentem aparatów kilka roz-
wiązań w oprogramowaniu. Cały tryb profesjonalny robienia zdjęć (a więc 
z ustawieniami manualnymi) ma właśnie logo Hasselblad, co ważniejsze 
jednak, wykonywane zdjęcia mają kolorystykę możliwie zbliżoną do natu-
ralnej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że kolory są zbyt słabo nasycone, 
jednak to tylko pozory – dokładnie tak powinny wyglądać. Oprócz tego 
w trybie portretowym możemy symulować dwa obiektywy Hasselblad 
(XCD 30 mm i 65 mm), a smartfon stara się oddać bokeh i flary, jakie na 
nich powstają. Nie mam porównania do faktycznych efektów, niemniej 
zdjęcia wyglądają zazwyczaj naprawdę dobrze. To, co nie zawsze wychodzi, 
to odczytanie pierwszego planu, choć zdarza się to głównie przy używaniu 
trybu portretowego do fotografowania obiektów (a więc niezgodnie z prze-
znaczeniem). Myślę, że nawet samodzielnie OnePlus byłby w stanie opra-
cować świetny aparat, wszak zdjęcia, które można zrobić obecnym w 11 5G 
zestawem obiektywów, wypadają bardzo dobrze, zarówno pod względem 
detali, jak i odwzorowania kolorów. Główny obiektyw szerokokątny ma 
f/1.88, optyczną stabilizację obrazu i połączony jest z matrycą Sony IMX890 
o rozdzielczości 50 MP. Ultraszeroki kąt o polu widzenia 115 stopni ma nato-
miast f/2.2 i 48 MP. Jest jeszcze tele z dwukrotnym zoomem optycznym, 
f/2.0 i matrycą 32 MP. Ten zestaw jest bardzo uniwersalny, szkoda jedynie, 
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że tele nie ma większego zoomu optycznego. Na pochwałę zasługuje auto-
matyczny tryb robienia zdjęć, niemal zawsze trafia z trybem nocnym, więc 
nie trzeba go ręcznie włączać. Z innymi trybami jest różnie i często zamiast 
makro włączał się tryb fotografowania… jedzenia. Smartfon potrafi oczy-
wiście również nagrywać filmy, i to aż w 8K i 24 FPS, choć sensowniejszym 
ustawieniem wydaje się 4K przy 60 FPS.

Używając OnePlus 11 5G, niemal przez cały czas byłem zachwycony – to 
niezwykle szybki, a przy tym świetnie zaprojektowany smartfon, który 
wyróżnia się wyglądem. Ekran jest jednym z najlepszych, jakie widziałem, 
a drobiazgi pokroju skanera palca na odpowiedniej wysokości czy prze-
łącznika wyciszenia czynią go jeszcze wygodniejszym w obsłudze. Nie 
potrafię jednak zrozumieć, dlaczego producent nie zaoferował żadnego 
ładowania bezprzewodowego, nawet powolnego. To już standard we fla-
gowcach, a właśnie do takiego miana aspiruje OnePlus 11 5G.

OnePlus 11 5G 

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

 Plusy:
• doskonały ekran
• bardzo wysoka wydajność
• dopracowane detale

 Minusy:
• brak ładowania indukcyjnego

Cena:  wersja z 16 GB RAM i 256 GB 
ROM – około 4600 PLN; 
wersja z 8 GB RAM i 128 GB ROM 
– około 4200 PLN
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Na brak miejsca na dysku najczęściej narzekają właściciele 
przenośnych komputerów. To zupełnie nie dziwi, bo SSD są 
stosunkowo drogie, szczególnie w MacBookach, co oznacza, że często 
kupujemy mniejsze niż rzeczywiście potrzebujemy. Na szczęście są 
na to rozwiązania i jednym z nich jest zewnętrzny SSD Samsunga – T7 
Shield – łączący się po USB-C.

Samsung T7 Shield 
– przenośny SSD nie tylko dla 
twórców, idealny dla MacówWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Samsung T7 Shield – przenośny SSD nie tylko dla twórców, idealny dla Maców  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Co jest w pudełku i kilka istotnych informacji
Samsung, poza samym przenośnym SSD T7 Shield, wyposażonym w port 
USB-C (10 Gbps), dostarcza w komplecie dwa kable oraz instrukcję:
• USB-C → USB-C
• USB-A → USB-C

Na dysku znajdziemy też trzy pliki. Pierwszy zawiera linka do pobrania softu 
dla Androida, drugi to instalator software’u dla Mac, a trzeci dla Windows. Ten 
software, być może w nowszej wersji, znajdziecie też na stronie producenta.
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Zaznaczę wyraźnie, że ten software nie jest obowiązkowy! Potrzebny jest 
tylko, jeśli korzystamy z zaawansowanych funkcji SSD, takich jak szyfrowa-
nie danych i zabezpieczania ich hasłem, aby nie wpadły w niepowołane 
ręce. Dodatkowo polecę przejrzenie FAQ na stronie Samsunga, który 
zawiera wiele pomocny informacji, w tym podpowiada, jak zoptymalizować 
wybrane dyski pod różnymi systemami operacyjnymi.

Jest też sporo tipsów dla Macuserów, którzy mogą mieć problemy z insta-
lacją oprogramowania i tym podobnymi rzeczami. Przy okazji podpowiem, 
że dysk, jak nazwa „Shield” wskazuje, jest dodatkowo zabezpieczony przed 
wodą i kurzem (IP65). To jednak dodatkowa ochrona, która nie jest objęta 
gwarancją, co ma sens, bo jeden wrzuci go do wanny niechcący, drugi spró-
buje podłączyć na deszczu do komputera (gdzie ani komputer, ani porty, 
nie są zabezpieczone przez wilgością/wodą), a trzeci zgubi na dnie oceanu.
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Dla kogo i jak?
Grupa osób, która może skorzystać z tego przenośnego SSD jest bardzo 
szeroka i generalnie obejmuje absolutnie każdego.

Przede wszystkim, dla Macuserów może się to znakomicie nadawać jako 
przenośny i/lub dodatkowy backup za pomocą Time Machine lub np. 
SuperDuper! czy Carbon Copy Cloner. Fakt, że to jest SSD, zdecydowanie 
przyspiesza całą procedurę.

Może to też być napęd wykorzystywany do trzymania danych, na które po 
prostu nie mamy miejsca na wewnętrznym SSD, bo wybraliśmy model 256 
GB, a nasza biblioteka iCloud Photos zajmuje 500 GB. To właśnie w takich 
sytuacjach warto mieć SSD, który zdecydowanie przyspiesza… wszystko.

Właściciele laptopów/notebooków powinni też poważnie rozważyć mon-
taż SSD do pleców ekranu za pomocą taśmy na rzep. Użytkownik Reddita 
u/FloatingNumber we wpisie tłumaczy jak on to rozwiązał. Podobnych 
pomysłów i rozwiązań jest mnóstwo, w tym bardzo ciekawy, gdzie ktoś 
właśnie T7-kę Samsunga przymocował do pleców Magic Keyboard i korzy-
sta z niej na iPadzie Pro. Inni jeszcze stosują kable z wtykiem 90°, aby nie 
wystawały tak bardzo, a jeszcze ambitniejsi stosują magnetyczne końcówki. 

fot. u/FloatingNumber
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Tego ostatniego bym trochę się obawiał, aby niechcący nie stracić jakiś 
danych, jeśli w ogóle transfer z pełną prędkością jest możliwy przez takie 
złącze.

Do podcastu
W moim przypadku wymyśliłem jedno zastosowanie w swoim work-
flow, gdzie może to czasami rozwiązać problem powolnego transferu. 
Otóż, jak nagrywamy z Tomkiem podcast Nadgryzieni, to on przesyła mi 
plik z nagraniem jego głosu przez iClouda. Hazel u mnie automatycznie 
przenosi ten plik na dysk wewnętrzny komputera i potem wrzuca go do 
przetworzenia przez The Levelator. Pliki znormalizowane potem trafiają 
ponownie z MacBooka na iCloud Drive’a, gdzie czekam aż będę je mógł 
ponownie pobrać na iPadzie Pro. To na tym ostatnim robię montaż podca-
stu, w Ferrite Recording Studio Pro.
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W podróży
Prezentowany T7 Shield nie bez powodu ma 4 TB, czyli tyle ile wewnętrzny 
SSD w moim MacBooku Pro 14”. To pozwala go wykorzystać jako dodatkowy 
Time Machine lub backup plików w podróży. Niezwykle istotne jest wtedy 
rozdzielenie SSD od komputera, np. ja niosę komputer, a moja żona trzyma 
u siebie SSD – taka czynność zwiększa szanse dotrwania jednego z nich do 
celu. Planuję go właśnie do tego celu wykorzystywać, aby mieć najświeższy 
możliwy backup, gdyby stało się najgorsze.

Do montażu
Kolejnym świetnym zastosowaniem takiego SSD jest dostarczanie plików 
i/lub montaż wideo, gdzie źródłem jest właśnie zewnętrzny dysk, przez co 
nie potrzebujemy mieć tak dużego SSD w komputerze. W rzeczywistych 
warunkach T7 Shield Samsunga spokojnie daje radę z odtwarzaniem 8K/60 
w H.265, więc bez problemów ogarnie 4K nawet w RAW. Blackmagic zresztą 
współpracuje z Samsungiem i wykorzystują właśnie T7-ki jako dyski do 
nagrywania materiałów 12K z URSA Mini Pro 12K.

Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Samsung, liderem 
w branży pamięci, aby umożliwić naszym klientom niezawodne 
nagrywanie naszym aparatem Blackmagic URSA Mini Pro 12K.
Blackmagic Design
CEO Grant Petty

Wymiary i waga
T7 Shield ma ciut większe wymiary niż T7 i wynoszą one 59 x 88 x 13 mm. 
Na powyższym zdjęciu widać, że to niemal idealnie koresponduje z wyso-
kością dolnej połowy MacBooka Pro 14”, a przy okazji, czego nie pokażę na 
zdjęciu, pełnej wysokości zamkniętego MacBooka Air 13,6” z M2.
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Całość waży 98 g (mniej więcej, waga różni się nieznacznie pomiędzy 
modelami 1 TB, 2 TB i 4 GB), więc można nawet zapomnieć, żeby trzymamy 
SSD w kieszeni.

Prędkość w rzeczywistych warunkach

Deklarowana maksymalna teoretyczna prędkość T7 Shield wynosi 
1050/1000 MB/s (sekwencyjny odczyt/zapis). Blackmagic Disk Speed Test 
twierdzi, że moja sztuka w wersji 4 TB, ma 640/809 MB/s w ich testach. 
AmorphousDiskMark twierdzi, że do 587/762 MB/s.

Wiele będzie zależało od tego, co dokładnie robimy z tym dyskiem, co 
ładnie obrazuje drugi benchmark. Jestem, w każdym razie, więcej niż zado-
wolony z tego wyniku. Po lepsze wartości trzeba sięgnąć po rozwiązania 
Thunderboltowe, typu X5.
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No dobrze, ale ile to kosztuje?
Model 4 TB znajdziecie w sklepach w Polsce w przedziale od 1600 do 
2000 PLN. Oficjalna cena MSRP modelu 1 TB to 829 PLN, podczas gdy 2 
TB kosztuje 1449 PLN, ale regularnie widzę je w znacznie przystępniej-
szych cenach.

Dla przykładu, dopłata do 4 TB SSD w MacBooku Pro, jeśli liczymy 
upgrade z 512 GB, wynosi obecnie 7200 PLN, za de facto 6,5 TB, bo 512 GB 
jest w cenie komputera. Jeśli więc zdecydujecie się przykładowo na 1 TB 
MacBooka Pro z M2 Pro (nie polecam kupować mniejszego), to dopłata 
do 4 TB (czyli za 3 TB) to 6000 PLN. Jeśli ta dodatkowa wydajność 
wewnętrznego SSD nie jest nam absolutnie niezbędna i jeśli pogodzimy 
się z odrobinę mniejszym komfortem, to sporo na tym oszczędzimy.
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Alternatywy
Alternatyw dla T7 będzie i jest mnóstwo. Dlaczego więc Samsung? Po 
pierwsze, bo robią dobre dyski, a po drugie, bo to rozwiązanie, które po 
prostu działa. Produkt jest świetnie wykonany, ma zwiększoną odpor-
ność na uszkodzenia, wodę i pył, a jego cena jest dobrze dopasowana 
do wartości, którą dostajemy. Prawdopodobnie najpopularniejszą opcją 
byłoby zastosowanie zewnętrznej obudowy na USB-C, do której wkłada 
się dysk NVMe M.2, jak Samsunga 980 Pro. Problem tutaj jest taki, że pła-
cimy więcej za dysk, którego pełnej mocy nie wykorzystujemy i musimy 
też dopasować obudowę tak, aby na pewno działała z pełną prędkością 
z Apple Silicon lub inną architekturą, bo często tak nie jest.

Model 4 TB ma jedną wadę, która dotyczy mnie bezpośrednio. Dostępna 
jest tylko w kolorze czarnym obecnie… a model biały jest taki śliczny…
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Drugi ekran komputera potrafi diametralnie podnieść wydajność, nie 
zawsze jednak w domu znajdzie się miejsce na monitor. Papper Jobs 
XtendTouch XT1610F może rozwiązać ten problem, bo choć wciąż 
zajmuje przestrzeń, to dużo łatwiej złożyć go i schować do szuflady.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Pepper Jobs XtendTouch XT1610F (V3) – drugi ekran w podróży  |  Paweł Hać

Pepper Jobs XtendTouch XT1610F (V3) 
– drugi ekran w podróży
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Przenośne monitory to raczej niszowe urządzenia, co w gruncie rzeczy nie 
dziwi. Jeśli ktoś pracuje na dużych ekranach, to zazwyczaj swoją pracę 
wykonuje stacjonarnie, a poza biurem wystarcza mu laptop. Sam również 
tak działam, niemniej zdarza mi się w podróży służbowej przysiąść do 
pracy na dłużej i wtedy brak drugiego ekranu staje się odczuwalny. Pra-
cując z domu, również odczuwam brak podpiętego do MacBooka moni-
tora, aktualnie nie mam bowiem biurka, by zmieścić na nim jakikolwiek 
ekran. XtendTouch XT1610F, który otrzymałem do testu, trafił więc w moje 
potrzeby. Ten 15,6-calowy monitor ma niezbyt grubą ramkę, szerszą jedy-
nie na dole, akceptowalną grubość i wagę (około 1 kilograma, a do tego 
0,5-kilogramowe etui), jest też solidnie wykonany. Urządzenie przypomina 
bardzo duży tablet, ma nawet głośniki stereo i umieszczone na jednej 
z krawędzi przyciski do sterowania. Obok znalazło się zresztą USB-A. Po 
drugiej stronie mamy natomiast dwa porty USB-C, mini Jack (3,5 mm) oraz 
pełnowymiarowe HDMI. Zestaw portów jest więcej niż satysfakcjonujący, 
nie potrzeba żadnych przejściówek, by podpiąć się do monitora niemal 
dowolnym współczesnym urządzeniem. W komplecie dostajemy etui, 
które pozwala ustawić ekran niemal pionowo lub pod mniejszym kątem, 
by wygodniej obsługiwać go dotykowo. Osobiście wolałbym, by monitor 
miał wysuwaną z tyłu nóżkę (na wzór tej z Surface), bo dołączone etui nie 
wydaje się aż tak stabilne, szczególnie gdy obsługujemy ekran dotykowo.
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Źródło obrazu można podłączyć przez USB-C lub HDMI. Monitor ma dwa 
porty USB-C i oba mogą służyć do komunikacji z komputerem, ale praktycz-
niejsze jest podłączenie do jednego z nich zasilania. Alternatywą jest HDMI, 
które nie pozwala co prawda na obsługę dotyku na ekranie, ale wydłuża 
czas pracy na baterii o około godzinę (monitor podłączony przez USB-C 
pracuje około 5 godzin, przez HDMI – około 6). Oprócz tego XT1610F pozwala 
podłączyć do niego słuchawki i, wbrew pozorom, okazało się to przydatne 
podczas używania iPada Pro (który nie ma mini Jacka). Dodatkowo monitor 
pozwala podłączyć też zewnętrzne urządzenia do komputera przez port 
USB-A. Wybór złącz jest satysfakcjonujący, nie brakuje mi tu niczego. Słabe 
wrażenie robią tylko przyciski do sterowania, są głośne i chybotliwe, samo 
menu jednak, choć proste, jest przejrzyste. Pozwala na podstawową konfi-

gurację wyświetlania (kontrastu, nasycenia, wyostrzania, 
temperatury barwowej czy HDR). Ponadto ekran potrafi 
symulować jedną z kilku przestrzeni barwowych (sRGB, 
DCI-P3, AdobeRGB i Rec.2020). Efekt jest wyraźny, ale 
osobiście nie uważam żadnego z nich za specjalnie uży-
teczny. Realnie XT1610F pokrywa 72% przestrzeni NTSC. 
Reprodukcja koloru jest na tyle dobra, że wystarczy nie 
tylko do pracy biurowej, ale i do oglądania filmów, zdjęć 
czy grania. Nasycenie kolorów wypada jeszcze lepiej 
dzięki zastosowaniu błyszczącej matrycy (która nie bru-
dzi się też przesadnie szybko). Satysfakcjonująca jest też 
jasność, 300 nitów, to co prawda mniej niż większość 
obecnych laptopów, ale wystarcza na co dzień. Kontrast 

700:1 również okazuje się wystarczający. XT1610F ma rozdzielczość Full HD 
(1920 × 1080 pikseli) i obsługuje odświeżanie z częstotliwością 60 Hz. Matrycę 
wykonano w technologii IPS, co zapewnia dobre kąty widzenia.

Wyświetlacz w XT1610F jest dotykowy, obsługuje 10-punktowy multitouch. 
Dotyk działa wyłącznie podczas podłączenia ekranu przez USB-C, ponadto nie 
każdy system obsługuje takie sterowanie. W iPadOS nie skorzystamy z niego, 
ale już macOS da się obsługiwać dotykowo. Jest jednak pewien haczyk: 
monitor steruje kursorem, jakby był gładzikiem i robi to na tym ekranie, na 
którym aktualnie znajduje się wskaźnik. Oznacza to, że jeśli kursor mamy na 
wyświetlaczu laptopa, to ruch palca po ekranie XT1610F będzie przemiesz-
czał wskaźnik na tym drugim ekranie. Monitor symuluje gładzik, odczytuje 

Monitor symuluje gładzik, 

odczytuje bezbłędnie 

gesty, ale ich efekty widać 

w tym miejscu, w którym 

ustawiony jest kursor.
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bezbłędnie gesty, ale ich efekty widać w tym miejscu, w którym ustawiony jest 
kursor. Przewijanie działa więc nie w miejscu wykonania gestu na ekranie, co 
początkowo może być mylące. Ponadto interfejs macOS nie jest dostosowany 
do obsługi w ten sposób, elementy systemu są po prostu za małe do kom-
fortowej obsługi, chyba że zmniejszymy jego rozdzielczość. Wtedy praca staje 
się znacznie wygodniejsza. XT1610F ma sporą przekątną – 15,6 cala sprawia, że 
daje dużo dodatkowej przestrzeni. W podróży to szczególnie istotne, nieraz 
brakowało mi dodatkowego ekranu, a pomimo rozmiaru XT1610F jest kompak-
towym i bardzo mobilnym urządzeniem. Producent ułatwia zresztą podróżo-
wanie z nim, bo w komplecie oprócz kabla HDMI i USB-C dodał też 30-watową 
ładowarkę z końcówką US oraz adapterami do wtyczki UK i EU.

Odkąd pozbyłem się w domu biurka, przestawiłem się na pracę wyłącznie 
na laptopie. XT1610F umożliwił mi powrót do wygodniejszej konfiguracji 
z dwoma ekranami. Monitor sprawdza się świetnie zarówno do pracy, jak 
i do multimediów (o ile tylko nie polegamy na wbudowanych głośnikach). 
Obsługa dotyku również się przydaje, choć korzystam z niej mniej, niż się 
spodziewałem – może to być kwestia przyzwyczajeń, w końcu do obsługi 
Windowsa inaczej niż myszką i klawiaturą też nigdy się nie przekonałem.

Pepper Jobs XtendTouch 
XT1610F (V3)   

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

 Plusy:
• bardzo dobry czas pracy na baterii
• wysoka mobilność
• dobra rozdzielczość i jakość obrazu

 Minusy:
• niezbyt stabilne etui
• przeciętne głośniki

Cena: 1999 PLN

Dostępne w ZG Sklep
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Produktów marki Mujjo używałem jeszcze w czasach, gdy topowe 
iPhone'y można było kupić za około 3500 zł. Dawno temu. Wtedy 
ich wyznacznikiem była jakość użytej do produkcji skóry i dbałość 
o każdy detal. Czasy się jednak zmieniają, a Mujjo zdecydowanie za 
tymi zmianami nadąża.

Mujjo Echelon dla 
AirPods Pro 2 gen.KRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Mujjo Echelon dla AirPods Pro 2 gen.  |  Krzysztof Kołacz
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Planeta Mujjo
Przykładem jest ostatnia linia etui dla 
AirPods Pro 2 gen., która pod kątem uży-
tych do produkcji materiałów w całości 
została wymyślona na nowo. Mamy tutaj 
wegańską skórę (garbowanie roślinne), 
która niczym nie odbiega od standardów, 
do których przyzwyczaił nas produ-
cent. Z deklaracji wynika, że jej starzenie 
się również ma nie odbiegać od tego, 
z czym kojarzą nam się skórzane akceso-
ria i galanteria. Mamy także opakowanie 
w całości wykonane z papieru.

Zadbano również o widoczność diody 
sygnalizującej ładowanie etui, zapew-
nienie kompatybilności magnetycznej 
macki od ładowarki dla Apple Watch, 
którą możemy teraz ładować także Air-
Pods Pro 2 gen., jak również wygodne 
wyżłobienie przycisku resetującego słu-
chawki na tyle ich etui.
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Do tego dostaliśmy klips do łatwego mocowania, np. przy kluczach. Jeśli 
jednak chcemy dodatkowo skorzystać z mocowania na smycz, w które 
Apple wyposażyło najnowszy model swoich słuchawek, to nadal mamy 
taką możliwość.

Przemyślana zmiana
Wiele marek przechodzi teraz zmiany związane z ekologią, ale niewiele 
robi to od A do Z. Mujjo zdecydowanie to wyszło.

Samo etui jest kompatybilne również z AirPods Pro 1. gen., o ile nie przeszka-
dza Wam wycięcie na smycz i głośniczek, których ich etui ładujące nie ma.

Cena: 187 zł na oficjalnej stronie Mujjo.
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Jestem wielkim fanem padów zaprezentowanych wraz z PlayStation 5. 
DualSense nie dość, że świetnie leżą w dłoni, to wprowadzają też coś 
nowego. Wersja Edge to z kolei ukłon w stronę profesjonalnych graczy 
lub osób, które spędzają z konsolą naprawdę dużo czasu.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Sony DualSense Edge – pad premium  |  Paweł Hać

Sony DualSense Edge 
– pad premium
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DualSense Edge jest pierwszym profesjonalnym padem Sony, będącym 
niejako odpowiedzią na pada Elite przeznaczonego do Xboksa. Do konsol 
Sony już wcześniej można było kupić bardziej rozbudowane kontrolery 
innych producentów, nie były jednak tanie i nie każdy odznaczał się wysoką 
jakością. DualSense Edge wyceniony został bardzo wysoko, czuć jednak, że 
jest to sprzęt w niemal każdym wymiarze lepszy od standardowej wersji. 
Obudowa wciąż jest zrobiona z matowego plastiku, doszły do niej jednak 
błyszczące elementy, ponadto tył uchwytów pokryto antypoślizgowym 
tworzywem. Kształt też subtelnie się różni, zakończenia uchwytów są bar-
dziej zaokrąglone. Przyciski oraz touchpad są teraz czarne, to już bardziej 
zauważalna różnica. Ich układ się nie zmienił ani o milimetr, dodano za to 
nowe: dwa funkcyjne poniżej drążków (obsługujemy je kciukami) oraz dwa 
programowalne z tyłu. Oprócz tego dostaliśmy też suwaki do regulacji mak-
symalnego skoku każdego ze spustów z osobna. Lokalizacja gniazda USB-C 
oraz mini Jack nie uległy zmianie. Konstrukcja jest bardzo zwarta, urządzenie 
jest też odczuwalnie cięższe niż standardowy DualSense. Jakość spasowania 
obu urządzeń jest podobna, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Trochę 
szkoda, że na razie Edge dostępny jest jedynie w jednej konfiguracji kolorów, 
ale spodziewam się, że wkrótce się to zmieni.

W komplecie z padem dostajemy sztywne, wykonane z dwóch pla-
stikowych elementów etui na suwak. W nim, oprócz pada, możemy 
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przechowywać wszystkie akcesoria, zaczyna-
jąc od długiego, obustronnie zakończonego 
wtyczką USB-C przewodu w bawełnianym 
oplocie. Ma 2,8 metra długości, ponadto do 
pada da się podłączyć zabezpieczenie, które 
uniemożliwi jego przypadkowe odłączenie. 
Sam wolę korzystać z niego bezprzewodowo, 
nie zależy mi na każdej milisekundzie opóź-
nienia mniej, ponadto ładuję go przezna-
czoną do DualSense ładowarką Sony (z uwagi 
na niemal identyczny kształt jest z nim 
oczywiście również kompatybilna). Oprócz 
kabla w komplecie dostajemy trzy zestawy 
drążków analogowych: standardowe, z wgłę-
bionymi grzybkami i o średniej wysokości, 
drugie o tej samej wysokości, ale z wypukłym 
zakończeniem i trzecie, wyższe, również 
wypukłe. Wymiana jest banalna, wystarczy 
mocniej pociągnąć, by aktualnie zamon-
towany drążek się odczepił, i równie łatwo 
zamontować nowy. Możliwa jest też wymiana 
całego mechanizmu analogowego, który 
można zakupić od producenta. To rozsądne 
podejście, ten element jest narażony na duże 
zużycie, a w tak drogim urządzeniu opłaca 
się go wymieniać. Ostatnimi z akcesoriów są 
dwie pary łopatek do montażu z tyłu pada. 
Do wyboru mamy półkoliste przyciski, które 
wystają niemal prostopadle z pada bądź 
długie, równoległe do uchwytów łopatki. 
Pograłem sporo na obu i ostatecznie bardziej 
odpowiadają mi te drugie – przemawia za 
nimi sposób, w jaki trzymam pada.
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DualSense Edge daje bogate możliwości konfiguracji, dotyczące nie tylko 
wymiennych elementów czy dodatkowych przycisków, ale i wielu innych 
funkcji pada. Zarządzamy nimi w menu konsoli, tworząc profile niestan-
dardowe. Do pada można przypisać maksymalnie cztery, między którymi 
przełączamy się szybko, przytrzymując przycisk funkcyjny. Konsola zapa-
mięta oczywiście więcej, ale nie da się ich już szybko włączyć. DualSense 
Edge pozwala przede wszystkim przemapować wszystkie przyciski, wlicza-
jąc w to też D-Pad czy L3 i R3. Oprócz tego do dodatkowych dwóch przy-
cisków z tyłu możemy przypisać funkcję dowolnego przycisku pada. Nie 
da się wywoływać z ich pomocą kombinacji czy sekwencji wciśnięć, co jest 
oczywiste – byłoby to oszustwo we wszelkich grach sieciowych. Kolejnym 
mocno konfigurowalnym obszarem jest sposób pracy drążków. Dla każ-
dego z nich można ustawić jedną z kilku krzywych czułości, od szybkiej po 
precyzyjną, a także skorygować ją (a więc wzmocnić lub osłabić efekt, jaki 
wywołuje) oraz skorygować martwą strefę. Co więcej, już w ustawieniach 
można sprawdzić, jaki realny efekt daje wprowadzona konfiguracja. Martwą 
strefę da się też zmienić w przypadku spustów. Każdy z profili niestandar-
dowych daje opcję indywidualnego przypisania intensywności wibracji 
oraz efektu „Trigger”, czyli oporu stawianego przez spust. To bardzo przy-
datne ustawienie, w grach sieciowych wyłączam je zazwyczaj, by nie roz-
praszały, a zmiana profilu pada zamiast przełączania ustawień jest szybsza, 
a to przydatne, jeśli najdzie mnie na grę offline w tym samym tytule.

Choć ostatnio sporo czasu spędzam w grach offline, to regularnie wracam 
do Call of Duty. To w tym tytule najwięcej korzystałem z DualSense Edge. 
Wyższy prawy drążek ustawiony na precyzyjną, choć lekko wygładzoną 
krzywą, zablokowane na najkrótszy skok spusty i łopatki z przypisanym 
kucaniem oraz przeładowaniem broni sprawiły, że początkowo się gubiłem, 

DualSense Edge wyceniony został bardzo wysoko, czuć jednak, 

że jest to sprzęt w niemal każdym wymiarze lepszy od standar-

dowej wersji.
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ale bardzo szybko zauważyłem znacznie wyższy komfort grania. Kciuk spo-
radycznie opuszczał prawy drążek, a kto grał w któregokolwiek CoD, ten 
wie, jak ważna jest właściwie nieustanna gotowość do wycelowania i odda-
nia strzału. Krótki skok spustu również miał ogromne znaczenie, zwłaszcza 
przy broni samopowtarzalnej. Doświadczyłem wręcz szoku, gdy podczas 
meczu zmieniłem kontroler na zwykłe DualSense, bo Edge się rozładował 
– dosłownie nie potrafiłem się odnaleźć. Oprócz CoD ogrywałem też betę 
Diablo IV – tu refleks nie ma aż takiego znaczenia, więc drążki działały ze 
standardowymi ustawieniami, niemniej przypisanie leczenia (domyślnie 
wymagającego sięgnięcia do D-Pada) i jednego z ataków do łopatek znacz-
nie umilało grę. W NFS Unbound odblokowałem oczywiście spusty, bo ich 
precyzja jest w tej grze niezbędna, dodatkowo dla zabawy wrzuciłem na 
łopatki zmianę biegów (choć zazwyczaj gram z automatyczną skrzynią). Nie 
mogło też zabraknąć God of War Ragnarok, w którym świetnie sprawdzał 
mi się szybki lewy drążek oraz przypisane do tylnych przycisków leczenie 
i unik. W każdej z gier czułem przynajmniej minimalną poprawę względem 
zwykłego DualSense, w CoD była to wręcz przepaść, choć przede wszyst-
kim w trybie online. Jednocześnie odczułem większe zmęczenie, zwłasz-
cza na początku. Pad jest cięższy, ale i palce musiały dostosować się do 
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dodatkowych przycisków z tyłu. Jest jeszcze jedna różnica – i to na nieko-
rzyść Edge. To bateria – jest fizycznie mniejsza i czuć, że pad rozładowuje 
się szybciej. W przypadku CoD zwykły DualSense wytrzymuje mi około 5 
godzin, Edge był w okolicach 4. Zaznaczam jednak, że standardowy pad ma 
dwa lata, podczas gdy Edge jest nowy. Może to też jest powód, dla którego 
Sony dodało do zestawu długi, zapewniający zasilanie przewód.

Gdyby DualSense Edge kosztował połowę swojej ceny, bez wahania 
poleciłbym go każdemu. Jeśli zostałby wyceniony na 2/3 tej kwoty, 
również uznałbym go za drogi, ale uzasadniający swoją cenę sprzęt. 
Tymczasem za 1200 PLN, jakie obecnie trzeba za niego zapłacić, można 
już kupić konkurencyjną konsolę, i to niejedną. Nie zrozumcie mnie źle 
– DualSense Edge jest świetny, gra się na nim doskonale, a oferowane 
opcje konfiguracji powinny zadowolić najbardziej wymagających graczy. 
Problem w tym, że trudno zaakceptować, że jest w czymś gorszy od stan-
dardowego, prawie czterokrotnie tańszego DualSense. A w przypadku 
baterii i wagi niestety tak jest.

Sony DualSense   
Edge        

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

 Plusy:
• szerokie możliwości konfiguracji
• zauważalna poprawa komfortu 

gry
• wysoka jakość wykonania

 Minusy:
• słaba bateria
• bardzo wysoka cena
• cięższy niż standardowa wersja

Cena: około 1200 PLN
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Kino w domu, ekran kinowych rozmiarów w salonie – to marzenie 
można dziś zrealizować łatwiej niż kiedykolwiek. Można postawić 
na projektor, ale przede wszystkim warto zastanowić się nad 
zakupem dużego i uniwersalnego telewizora. Dziś sprawdzamy ofertę 
telewizorów Samsung 2022 i 2023 i podpowiadamy, na jakie modele 
warto zwrócić uwagę.

Naprawdę duże telewizory Samsung! O czym warto pamiętać, na co zwrócić uwagę  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TV

Naprawdę duże 
telewizory Samsung! 
O czym warto pamiętać, na co zwrócić uwagę
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Dlaczego warto kupić duży telewizor?
Odpowiedź jest tu oczywista! Chodzi o znacznie lepsze doświadczenia 
z seansów, możliwość przeżywania tego, co dzieje się na ekranie, więk-
szych emocji czy zobaczenia tych detali, które na mniejszym telewizorze 
nam umykały. Warto także chociażby dlatego, że te telewizory w 2023 są 
w atrakcyjnych cenach. Bardzo przyzwoity 75-calowy ekran Samsung Q77B 
z 120 Hz matrycą QLED, wsparciem dla HDMI 2.1, bogatym Smart TV Tizen 
i eleganckim smukłym designem wyceniany dziś jest w najpopularniej-
szych elektromarketach na mniej niż 7 tysięcy PLN (na podstawie uśred-
nionych cen z 22 marca 2023, dostępność i cena mogą się różnić).

Dużych telewizorów przede wszystkim nie należy się obawiać. Złota 
zasada, o której zawsze mówię, czy to w publikacjach, czy w indywidual-
nych pytaniach – warto wybrać telewizor większy o rozmiar, niż się pier-
wotnie planowało. Wszak telewizor kupujemy na kilka dobrych lat, nie 
zmienimy go tak łatwo, a do dobrego (czyli dużego rozmiaru) nasze oczy 
szybko się przyzwyczajają. 

Pamiętajmy też o tym, że właśnie nasz salon coraz częściej przejmuje 
rolę kina, to w domowym zaciszu odbywają się największe filmowe 
premiery, oglądamy nowości serialowe coraz częściej realizowane 
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z hollywoodzkim rozmachem. Wreszcie telewizor to także przestrzeń 
dla takiej rozrywki jak gry (także te w chmurze, bez konieczności użycia 
konsoli czy komputera) oraz transmisji sportowych. Wszystkie te treści 
multimedialne dziś są oferowane w tak wysokiej jakości, że dobrze jest 
zainwestować w dobry, duży telewizor.

Jest jeszcze jedna istotna kwestia, o której należy pamiętać przy wyborze 
telewizora, a często popełniane są tu błędy, także w projektach architek-
tonicznych. Chodzi o odległość telewizora od kanapy. Przy współczesnych 
telewizorach 4K i Excellence Line 8K, dostępie do treści w ultrawyso-
kiej rozdzielczości odległość ta w mojej opinii i z mojego doświadczenia 
powinna być nie większa niż 3 cm na każdy cal ekranu. Dla 55 cali jest to 
165 cm, dla 65 cali nieco poniżej 2 m, a dla 75 cali – 225 cm. Trzymając się 
tych wartości i dobierając telewizor adekwatnie do odległości, jesteśmy 
w stanie naprawdę cieszyć się fantastycznymi doświadczeniami płynącymi 
z niego. Oczywiście istnieją różne badania, a także kalkulatory i metody 
wybrania optymalnej odległości telewizora od miejsca oglądania. 
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Excellence Line – topowe duże telewizory Samsung
Samsung nie tylko jest liderem sprzedaży telewizorów w Polsce i na świe-
cie od niemal dwóch dekad, ale także przoduje w rozwoju technologii 
wyświetlania i eksploruje jej różne obszary. Od 2018 roku w ofercie pro-
ducenta są telewizory 8K. Jeszcze większe zagęszczenie pikseli jest szcze-
gólnie przydatne przy tak dużych telewizorach jak 75 i 85 cali. To właśnie 
przy tych przekątnych dostrzegamy benefity z tego płynące, a właściwie 
nie dostrzegamy pojedynczych pikseli, nawet będąc bardzo blisko ekranu 
i o to chodzi. Producent określił swoje najbardziej zaawansowane tele-
wizory (to nie tylko rozdzielczość, ale także wszystkie inne parametry 
obrazu, w tym jasność czy dźwięk) mianem Excellence Line. Związane jest 
to także z minimalistycznym designem i premium wykończeniem. Wiosną 
2023 roku w sklepach znajdziemy zarówno modele z 2022 roku, takie jak 
serie QN800B i QN900B, jak i ich następców już z najnowszej produkcji, 
QN800C i QN900C z 2023 roku. Modele zeszłoroczne sprzedawane są do 
wyczerpania stanów magazynowych i na pewno można je znaleźć w atrak-
cyjnych cenach. Natomiast nowa generacja to dalsze doskonalenie i tak już 
zaawansowanej technologii i jeszcze wyższe parametry obrazu.

TV 158



Neo QLED 4K – doskonały wybór dla wymagają-
cego użytkownika
Oczko niżej w hierarchii telewizorów Samsung są ekrany Neo QLED 4K. Tu 
też znajdziemy w sklepach modele z oznaczeniem B i C. Seria B to telewi-
zory wyprodukowane w 2022 roku, te z literą C to już 2023 rok i w kwietniu 
dostępna jest dopiero w przedsprzedaży. Czym są telewizory Neo QLED? 
To ekrany z podświetlaniem mini LED (seria Excellence Line też takowe 
posiada), czyli mikroskopijnymi diodami liczonymi w tysiącach sztuk ulo-
kowanymi tuż za matrycą. To właśnie one zapewniają dużą jasność ekranu, 
świetny kontrast i bardzo dobrą czerń. Natomiast matryca z kropkami 
kwantowymi jest gwarantem bogatej palety kolorów. Efektem tego połą-
czenia są duże telewizory, wysokiej klasy w bardzo rozsądnych cenach. 

Warto spojrzeć na model QN91B, jak i QN95B. Ten drugi dodatkowo wypo-
sażony jest w One Connect – jeden niewidoczny przewód pozwalający na 
bardzo efektowne ulokowanie telewizora w przestrzeni naszego pokoju bez 
konieczności podłączania kilku przewodów HDMI i kabli antenowych bez-
pośrednio pod telewizor. Także te telewizory charakteryzuje stylowy design.
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QLED – uniwersalne, rozsądne telewizory
Telewizory 75- i 85-calowe Samsung oferuje w całym zakresie swojej oferty. 
Stąd też tak duży ekran nie jest zarezerwowany jedynie dla najzamożniej-
szych klientów i wymagających absolutnie najwyższej jakości obrazu. Jeśli 
nie chcemy wydawać na taki telewizor kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt 
tysięcy złotych, to wciąż możemy kupić duży ekran z bardzo atrakcyjnym 
stosunkiem ceny do jakości i możliwości.

Tutaj moja uwaga skupia się przede wszystkim na serii Q77B. To telewizor 
otwierający wrota do rozrywki w 120 Hz, co jest istotne zarówno dla graczy, 
jak i fanów transmisji sportowych, ale też kina akcji. Na tym telewizorze 
efekty HDR może nie będą tak zjawiskowe, jak na topowy Neo QLED, ale 
wciąż możemy cieszyć się szeroką paletą barw czy niemal bezramkowym 
designem telewizora.

Muszę wspomnieć także o platformie Smart TV Tizen obecnej we wszystkich 
telewizorach Samsung. W minionym roku doczekała się ona wielkiego prze-
meblowania, które na mnie i osobach rok w rok stykających się z nowymi 
telewizorami początkowo wzbudziło mieszane uczucia. Szybko jednak się 
przyzwyczaiłem i dostrzegłem zalety ekranu głównego. Obecnie Smart TV 
Samsung to charakterystyczny turkusowy (lub inny zielono-niebieski kolor, 
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wybaczcie, jestem tylko facetem) ekran główny, na którym znajdziemy nasze 
ulubione aplikacje, a przede wszystkim szybki dostęp do poszczególnych 
pozycji z użytkowanych przez nas serwisów streamingowych. Platforma 
Smart TV od Samsunga ma jednak do zaoferowania więcej niż tylko serwisy 
VOD i o tym też należy pamiętać, wybierając telewizor. To chociażby ste-
rowanie inteligentnym domem. Masz telewizor, pralkę Samsung i aplikację 
SmartThings w telefonie? Dostaniesz powiadomienie na ekran telewizora, 
że pranie dobiega końca, możesz sterować klimatyzacją czy zweryfikować 
zamknięcie drzwi lodówki. Drobne rzeczy, a cieszą. Można oglądać dwa 
programy jednocześnie, w trakcie meczu podejrzeć komentarze na Twitte-
rze, a obraz doprowadzimy do perfekcji dzięki kalibracji z naszego smart-
fona. Telewizory Samsung Tizen oferują też tryb Ambient, dzięki któremu 
w momencie, gdy nie korzystamy aktywnie z telewizora, wyświetlana jest 
na ekranie grafika lub miły dla oka wygaszacz ekranu. A to sprawia, że gdy 
przyjdą goście, to w naszym salonie nie powita ich wielka czarna dziura, 
a atrakcyjnie skomponowana sekcja ze ścianką RTV. Jest to estetyczne i przy-
jemne dla oka, szczególnie istotne przy dużych telewizorach. Możliwości 
telewizora Smart TV Samsung są naprawdę spore.
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Domowy ekran może być naprawdę duży
Warto zwrócić uwagę na to, jak bogata jest oferta ekranów Samsung. Na 
wstępie wspomniałem o projektorach. I te również są dostępne w ofercie 
producenta. To The Freestyle, który może dostarczyć nam 100-calowych 
wrażeń w dowolnym miejscu. Ten mobilny projektor z tym samym sys-
temem Smart TV Tizen, co w telewizorach, jest fajną opcją jako ekran do 
sypialni, pokoju dziecka czy partner naszych wyjazdów w plener, ale też 
do transmisji meczu na tarasie. Można go zasilić także z kompatybilnego 
powerbanka, który jest sprzedawany osobno. Natomiast do salonu inną 
opcją jest The Premier, projektor ultrakrótkiego rzutu, ukryty w designer-
skiej obudowie z dużym głośnikiem. To sprzęt, który pozwala wyświetlić 
ponad 120-calowy obraz i to będąc postawionym zaledwie kilkanaście cen-
tymetrów od ściany lub specjalnego ekranu.

Dla fanów bardzo dużych przekątnych, ale w formie klasycznego telewizora 
Samsung też ma nie lada gratkę. W ofercie producenta pojawił się 98-calowy 
kolos QN90A. Ten wyświetlacz również korzysta z matrycy QLED z podświe-
tlaniem mini LED. Jest to propozycja dla osób naprawdę łaknących dużego 
ekranu, ale posiadających nieco większe fundusze. Choć i tak nie są to tak 
bajeczne kwoty jak wtedy, gdy chcielibyśmy sięgnąć po technologię micro LED. 
Ta nowatorska technologia dopiero wchodzi na salony i są już pierwsi nabywcy 
telewizorów Samsung wykorzystujących samoemisyjne mikroskopijne diody 
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LED. Taki ekran może mieć 110, a nawet 146 cali. Jednak chcąc być pionierem, 
trzeba liczyć się z wydatkami na poziomie pół miliona złotych.

Nadchodzi duży OLED – to może być prawdziwa perełka
Znacznie tańszy, ale jakże przełomowy będzie 77-calowy telewizor OLED, 
który od kwietnia będzie w polskiej ofercie firmy Samsung. To druga gene-
racja ekranów OLED i debiut tej technologii w rozmiarze 77 cali. Od razu 
podwójny debiut – do sprzedaży wejdą serie S90C i S95C. Jeśli zależy Wam 
na technologii samoemisyjnej, na OLED-owej czerni, ale też niespotykanej 
dotąd w telewizorach OLED jasności czy wierności i pokryciu kolorów, to te 
ekrany właśnie mają dostarczyć takich doświadczeń. Sam bardzo czekam, 
aż zobaczę te telewizory nie tylko w warunkach targowych. Pierwsze wra-
żenia były oszałamiające.

Warto postawić na rozmiar i na telewizory Samsung
O dużych telewizorach Samsung mógłbym pisać godzinami, a opowia-
dać jeszcze dłużej. Każdemu z tych modeli można by poświęcić osobne 
materiały, skupiając się na detalach i konkretnych benefitach, płynących 
z wyboru konkretnego modelu. Natomiast to, co istotne i o czym warto 
pamiętać w swoich rozważaniach przy zakupie telewizora, to fakt, że duże 
telewizory są dostępne, że nie warto się ich obawiać. A w przypadku oferty 
Samsunga wybór gigantycznych ekranów jest niezwykle szeroki i każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. Wiecie, że nie wspomniałem o wielkim matowym 
obrazie The Frame, a przecież taki też jest! 

Materiał powstał we współpracy z firmą Samsung Electronics Polska
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W 2020 r. po raz pierwszy wsiadłem za kierownicę pierwszego 
„e-trona” w ofercie Audi. Nazywał się wtedy po prostu „Audi e-tron” 
i wiadomo było, o który model chodzi. To był też pierwszy raz, kiedy 

doświadczyłem kamer zamiast lusterek. Od tamtej pory jednak wiele się 
zmieniło. 

Audi Q8 e-tron wraca z nową 
nazwą i sporymi zmianamiWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi Q8 e-tron wraca z nową nazwą i sporymi zmianami  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Mobilność
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Po pierwsze, doszło wiele innych modeli do oferty, np. Q4 e-tron czy 
e-tron GT. Po drugie, technologia w świecie elektromobilności szybko 
postępuje, więc podejrzewam, że Audi chciało światu zaprezentować 
wszelkie nowości i optymalizacje, jakie poczyniło. Po trzecie, trzeba było 
nadać e-tronowi nową nazwę, aby pasowała do reszty linii. Zapraszam do 
moich pierwszych wrażeń z nowego Q8 e-tron (SUV) i e-tron Sportback.

Q8
Nowej nazwie towarzyszy facelift wizualny i technologiczny (również aero-
dynamiczny), który zapewnia zasięg prawie do 600 km (WLTP). Nie miałem 
jeszcze okazji testować go w warunkach codziennych, więc nie wiem, co 
będzie realnie oferował, ale poniżej spiszę dokładną trasę, którą nim poko-
nałem i opiszę warunki, jakie panowały na drodze i z jakimi prędkościami 
jechałem.

Warianty i liczby
Q8 oferowany będzie w dwóch wersjach nadwozia – SUV i Sportback. Każdy 
z nich będzie w trzech wersjach – 50, 55 i SQ8. 50-tka otrzyma akumulator 
o pojemności 95/89 kWh brutto/netto (poprzednik miał 71/64 kWh brutto/
netto) i przyjmie do 150 kW podczas ładowania. Modele 55 i SQ8 będą 
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wyposażone w większy akumulator o pojemności 114/106 kWh brutto/netto 
(poprzednik miał 95/86 kWh brutto/netto), który będzie przyjmował do 170 
kW przy ładowaniu. To wszystko przekłada się na zasięgi na jednym łado-
waniu (WLTP) do 489 km dla 50 SUV, do 501 dla 50 Sportback, do 579 dla 55 
SUV, do 595 dla 55 Sportback, do ok. 494 dla SQ8 SUV oraz do ok. 513 km dla 
SQ8 Sportback. Q8 50 generuje 250 kW / 340 KM i 664 Nm, co zapewnia 
mu przyspieszenie do 100 km/h w 6 s, które kończy się na elektronicznie 
ograniczonej prędkości maksymalnej 200 km/h. Model 55 ma odpowiednio 
300 kW / 408 KM i 664 Nm, przyspiesza w 5,6 s i osiąga również 200 km/h. 
SQ8 ma z kolei 370 kW / 503 KM, przyspiesza w 4,5 s i osiąga 210 km/h.

Nowości, ciekawostki i uwagi
Nigdy nie przepadałem za suchymi liczbami, bo znacznie ważniejsze jest 
to, jak dany produkt spełnia nasze oczekiwania i jak się w nim lub z nim 
czujemy. Wnętrze jest oczywiście wykonane wzorowo, jak to już trady-
cyjnie bywa w Audi i nie mam absolutnie niczego, do czego mógłbym się 
przyczepić. Technologicznie są postępy przede wszystkim w aerodyna-
mice oraz chemii akumulatorów, którą zwiększono o 20%. Te wszystkie 
detale sumarycznie wpływają na zasięg, który jest istotniejszy niż w autach 
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benzynowych, ponieważ „tankowanie” zajmuje więcej czasu. Tutaj jest jed-
nak kilka haczyków, na które muszę zwrócić uwagę, bo jeśli ktoś jedzie od 
A do Z z przystankami dosłownie tylko na tankowanie, gdzie nie będzie 
miał kolejek i ograniczy „sikundy” maksymalnie, to rzeczywiście praw-
dopodobnie dojedzie szybciej. Q8 jednak zapewnia ładowanie od 10 do 
80% w ok. 31 minut (model 55). Realnie jednak lepiej poruszać się w rejonie 
20–80%, więc jeśli takie wartości przyjmiemy, to czas ładowania skróci się 
do rejonu 20–25 minut, a tyle mnie więcej czasu potrzebujemy na tanko-
wanie, „sikundę”, odstanie paru minut w kolejce, umycie przedniej szyby 
i zjedzenie jakiejś przekąski lub rozprostowanie nóg. Wtedy różnica maleje. 
Poprzedni e-tron miał też zaletę w postaci niesamowicie płaskiej krzy-
wej ładowania, która pozwoliła mu wyprzedzić Audi e-trona GT na stacji 
ładowania, pomimo że GT przyjmuje (i przyjmował!) do 270 kW. W Q8 
ta krzywa jest mniej płaska (lub bardziej krzywa, jak kto woli), ale nadal 
imponuje względem innych samochodów, w tym amerykańskiej konku-
rencji. Potrafi bardzo długo utrzymywać maksymalną moc 150 lub 170 kW 
i wygląda na to, że jest mniej podatna na przegrzewanie się akumulatora 
przy wysokich temperaturach, np. latem.

W temacie felg mamy szeroki wybór, od 19- aż do 22-calowych obręczy. 
Pamiętajmy jednak, że zasięg będzie malał wraz z rozmiarem felgi, więc 
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największe zasięgi osiągniemy na 19-tkach, 
a najmniejsze na 22-kach. Fizyka czasami 
bywa smutna, bo auta zawsze wyglądają 
lepiej na dużych kołach (poza terenówkami 
i paroma innym wyjątkami). Sam zdecydował-
bym się na jeden z wzorów 20-calowych, jako 
kompromis.

Jedną z nowości jest odejście w Audi od 
oznaczania na klapie bagażnika modelu. 
Od Q8 i w każdym kolejnym nowym aucie 
będzie jedynie opcjonalne logo S-line z tyłu 
(czerwony romb) i oznaczenie modelu np. 
„Q8”. Będzie można opcjonalnie zrezygnować 
z tych emblematów, ale na słupku znajdziemy 
pełną nazwę, np. „Audi Q8 e-tron Sportback”.

Digital Matrix, które rysują 
obrazki na drodze
Nowy jest też tzw. singleframe, czyli grill, któ-
rego wyposażono w pas podświetlenia nad 
poprzeczką z logo czterech pierścieni, które 
wizualnie łączy przednie reflektory. Te ostat-
nie można zamówić w wersji Digital Matrix, 
oferują wtedy kilka świetnych nowych funk-
cji i w zasadzie zasługują na własny artykuł. 
Mając 1,3 miliona pikseli, można nimi precy-
zyjnie sterować tak, aby oświetlały dokładnie 
to, co chcemy. Na autostradach, na pasie, 
po którym się poruszamy, będzie wyświe-
tlał strzałki pokazujące, gdzie nasz pojazd 
się znajduje w obrębie pasa, co ma ułatwiać 
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pozostawianie w jego środku. Światła też 
tworzą dywan świetlny przed nami, dzięki 
czemu dokładnie widzimy przeszkody 
na naszym pasie, a jednocześnie wycina 
oświetlenie tak, aby nie oślepiać innych 
kierowców. Jeśli na autostradzie będziemy 
chcieli zmienić pas, to dywan świetlny 
pulsacyjnie rozszerzy się na pas, np. lewy, 
aby innych dodatkowo ostrzec o naszym 
manewrze. Funkcja wyświetlająca strzałki 
określające naszą pozycję będzie też 
dostępna na drogach jednojezdniowych 
poza terenem zabudowanym. Poten-
cjalnie najważniejszą nowością będzie 
integracja ostrzeżeń z systemu nawigacji 
z oświetleniem Digital Matrix, gdzie reflek-
tory „rzucą” na krawędzi jezdni ostrzegaw-
czy trójkąt, np. jeśli na poboczu znajduje 
się zatrzymany samochód, który jest 
jeszcze poza zasięgiem naszego wzroku. 
Ostrzeżenie będzie trwało ok. 3 sekundy, 
żeby nie rozpraszać kierowcy, a dane będą 
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pochodziły z map HERE, które są zintegrowane z systemem nawigacyjnym 
Audi oraz systemu Car2Car, który obejmuje inne marki koncernu, dzięki 
czemu mogą się wymieniać informacjami między sobą.

Holoride (VR) dla pasażerów
Ciekawą opcją dla pasażerów tylnej kanapy jest możliwości zakupienia 
zestawu VR nazywającego się Holoride, który dostosowuje się do tego, co 
samochód aktualnie robi na drodze, żeby użytkownikowi w świecie wir-
tualnym nie zwariował błędnik (np. ściga się i skręca w lewo, a Q8 akurat 
skręca w prawo). Holoride obejmuje filmy, prezentacje i gry.

Ładowanie
Audi Charging, który będzie teraz obsługiwany przez dostawcę Elli, ofe-
ruje trzy opcje płacenia za prąd ze stacji partnerskich. Możemy albo 
to zrobić za pomocą smartfona, albo tradycyjną kartą, albo po prostu 
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automatycznie przez funkcję plug & charge, 
gdzie ładowarka rozpoznaje nasz konkretny 
pojazd i obciąża nasze konto.

Pierwsze wrażenia i relacja
Miałem okazję pokonać trasę z Poznania 
do Berlina, oczywiście głównie autostra-
dami, kierując Q8 50 w wersji SUV. Zgodnie 
ze swoją tradycją, jechałem tyle, ile wolno 
lub wolniej, jeśli warunki nie pozwalają na 
szybszą jazdę. Skończyło się na tym, że do 
granicy utrzymywałem 140 km/h prawie 
ciągle – ruch był mały, a pogoda nie stra-
szyła. Po niemieckiej stronie, gdy skończyło 
się ograniczenie, przyspieszyłem z 80 do 
200 km/h i jechałem z Vmax przez kilka 
minut. Potem zwolniłem do 180 km/h na 
ok. 5 minut, a potem do 160 km/h, bo ruch 
się robił coraz większy. Potem zjechałem 
na ładowarkę ARAL (300 kW), na której 
spędziłem ok. 10 minut, aby się doładować 
(potrzebowałem mieć w Berlinie zapas ok. 
70 km, a finalnie miałem go 190, więc nie 
było to potrzebne) testowo. Auto od razu 
wskoczyło na 150 kW i tak się utrzymywało 
do rozłączenia. Potem już pozostał dojazd 
z prędkością 120 km/h (ograniczenia pręd-
kości), a potem pokonanie ogromnego korka 
w Berlinie. Na całej trasie wiał mi wiatr 
„w twarz” z prędkością 18–25 km/h, a więc 
znaczny. To, razem z wysokimi prędkościami, 
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zaowocowało średnim „spalaniem” w rejonie 33 kWh na 100 km, co 
powinno pozwolić na pokonanie dystansu ok. 270 km.

Trasę powrotną pokonałem na pokładzie Q8 e-tron 55 Sportback, który ma 
mniejszy współczynnik oporu powietrza oraz większy akumulator. Tutaj 
zasada była podobna – jechałem tyle, ile mi było wolno, ale tym razem nie 
szybciej niż 140 km/h. To oznacza, że na autostradach niemieckich ogra-
niczyłem się do rekomendowanych 130 km/h (ale chwilowo sprawdziłem 
przyspieszenie do Vmax, dla rzetelności tych słów). Wiatr tym razem wiał, 
ale w plecy i przez większość trasy utrzymywał się w rejonie 20–25 km/h, 
co pomogło mi osiągnąć wynik na poziomie 23 kWh / 100 km po doje-
chaniu do Poznania. To powinno zapewnić ok. 460 km jazdy autostradami 
z prędkościami autostradowymi.

Podejrzewam, że gdybym ograniczył się do 120 km/h, to wynik byłby 
znacznie lepszy, ale to postaram się zrobić przy następnej okazji. Tak czy 
siak, Q8 wstępnie zaimponowało mi zasięgiem, bo to w końcu naprawdę 
duże auto, ważące ponad 2,5 tony, które potrafi w dużym komforcie i bez-
pieczeństwie dostarczyć nas tam, gdzie akurat potrzebujemy.
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Jeśli chodzi o technologię zastosowaną 
w samochodzie, typu aktywny tempomat 
i podobne rzeczy, to wszystko wydaje się 
o generację nowsze i lepsze od innych aut, 
np. od Audi e-trona GT. Tempomat w try-
bie pełnej automatyki sprawuje się lepiej 
– jest pewniejszy, lepiej prowadzi auto po 
pasie, lepiej hamuje przed przeszkodą, 
szybciej rusza ze świateł za innymi autami 
itd. Przyszłość rozwoju tego typu asysten-
tów daje mi nadzieję, że nie będą to rzeczy 
powodujące irytację, jak to często zda-
rzało się w przeszłości.

Jak te wszystkie drobne nowości, zmiany 
i optymalizacje dodamy do siebie, to nawet 
tutaj ciężko mówić o facelifcie – suma tego 
wszystkiego przerosła moje oczekiwania.
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Aktorzy, którzy w karierze osiągnęli już wiele, nieraz pozwalają sobie 
na ekstrawagancję. Podobnie jest z BMW – ta firma nie musi niczego 
nikomu udowadniać, więc i7, prócz niezwykłego wręcz przepychu, 
oferuje też dzielący fanów marki design. Bo może.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

BMW i7 xDrive60i – nie możesz nie mieć zdania  |  Paweł Hać

BMW i7 xDrive60i 
– nie możesz nie mieć zdania

fot. Rafał Nebelski (s.174,183), 
BMW (pozostałe)
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Nowe BMW i7 o oznaczeniu G70 BEV to auto luksusowe, niezwykle drogie, 
ale też otaczające pasażerów i kierowcę (w dokładnie tej kolejności) absur-
dalnym wręcz komfortem. Ta 5,4-metrowa limuzyna wydaje się na zdję-
ciach duża, jednak nijak nie odzwierciedlają one ogromu tego auta. Warto 
choćby wspomnieć, że mierzy zaledwie 10 cm mniej niż auto prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. Linia maski jest bardzo wysoko poprowadzona, tak 
samo jest z tylną klapą. Ten zabieg jeszcze bardziej optycznie powiększa 
samochód. Jakby tego było mało, wrażenie jest potęgowane przez duże, 
błyszczące felgi – testowany egzemplarz stał na 20-calowych kołach. 
Ponadto i7 dostałem w dwukolorowym malowaniu, przywodzącym na 
myśl Rolls Royce'a. Design tylko pozornie jest surowy, im bardziej przyglą-
dałem się karoserii, tym więcej niezwykłych detali wynajdowałem. Te naj-
bardziej oczywiste to płaskie klamki, kryształy Svarowskiego w przednich 
lampach czy błyszczące elementy podkreślające bardzo zgrabną bryłę 
lusterek. Mamy też kilka mniej subtelnych dodatków, takich jak podświe-
tlana obwódka gigantycznej atrapy chłodnicy. Nie jestem fanem tego roz-
wiązania, ale na żywo wygląda ono dużo lepiej niż na jakimkolwiek zdjęciu. 
BMW nie stroniło też od chromu, mamy go sporo na dolnych listwach oraz 
w obramowaniu drzwi, doskonale pasuje jednak do auta. Front z dzielo-
nymi lampami i atrapą chłodnicy rozciągniętą od maski niemal po dolną 
krawędź zderzaka budzi najwięcej dyskusji. Jedno jest pewne: nie można 
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być wobec niego obojętnym. Mnie się podoba, dzięki niemu i7 jest wyrazi-
ste i nie sposób pomylić go z innym autem.

Drzwi i7 otwieramy przyciskiem – te ruszają automatycznie i, o ile nie 
wykryją przeszkód, otwierają się szeroko, by można było wygodnie wsiąść 
do środka. Niezależnie od tego, na którym fotelu siądziemy, dosłownie 
otacza nas skóra, i to najwyższej jakości: miękka, miła w dotyku i oddy-
chająca. Skórą pokryto nie tylko fotele i kierownicę, ale też drzwi i deskę 
rozdzielczą. Podsufitkę wykończono natomiast alcantarą. Z trudem można 
znaleźć tu plastikowe elementy, prędzej trafimy na drewno. Z plastiku 
zrobiono podświetlany pasek, biegnący przez wszystkie drzwi i deskę roz-
dzielczą, mieniący się różnymi kolorami w zależności od wybranego trybu 
jazdy. Ponadto służy też do sygnalizowania przeszkody na drodze otwiera-
jących się drzwi. Znajdują się na nim dotykowe przyciski, podobnie zresztą 
wygląda to na tunelu środkowym. Tu jednak wykończony w fortepianowej 
czerni panel wyraźnie się brudzi, niemniej jego zaletą jest odpowiedź hap-
tyczna na wciśnięcie każdego z przycisków. Tu też umieszczono pokrętło do 
nawigacji w systemie multimedialnym, mające również zintegrowany panel 
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dotykowy, przełącznik trybu jazdy i pokrętło głośności. Niestety, przyciski 
na tunelu są jedynymi, które mają haptykę, pozostałe nie oferują odpowie-
dzi zwrotnej, co bardzo by się przydało. Ponadto boczne plastikowe panele 
w drzwiach delikatnie uginają się pod naciskiem, jakby zabrakło kilku 
punktów podparcia na ich długości. To niby drobiazg, ale w aucie tej klasy 
to już nie przystoi.

To, co natychmiast daje o sobie znać po zajęciu pozycji na którymkolwiek 
z foteli, to niewiarygodny wręcz komfort. Oba przednie fotele mają oczy-
wiście pamięć ustawień, regulowane są w bardzo szerokim zakresie. Tylna 
kanapa nie oferuje już tylu możliwości, ale jej skrajne miejsca, a także oba 
fotele przednie mają opcję podgrzewania, aktywnej wentylacji i masażu 
(i to bardzo solidnego, z mnóstwem ustawień). Z tyłu mogą siedzieć trzy 
osoby, miejsce na środku nie jest tak wygodne, ale da się na nim podró-
żować. Tylne zagłówki mają też dodatkowe poduszki, z przodu natomiast 
zagłówki osłaniają boki głowy, choć fotele nie mają wyraźnie sportowego 
zacięcia. Tym, co czyni i7 wyjątkowym, jest opcjonalny, rozkładany fotel 
z tyłu. Po wybraniu tej opcji przedni fotel pasażera przesuwa się maksy-
malnie do przodu i pochyla tak, że niemal dotyka deski, natomiast prawa 
część kanapy rozsuwa się do pozycji półleżącej. Z przodu wysuwa się nawet 
podnóżek. To najlepsza pozycja do oglądania filmów na rozkładającym się 
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bezgłośnie z sufitu, ponad 31-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości 8K. 
Zintegrowano go z FireTV od Amazon, obsługuje też Netfliksa, Disney+, 
YouTube'a i kilka innych serwisów. Sterujemy nim dotykowo lub z 5,5-calo-
wych ekranów umieszczonych w drzwiach z tyłu. Sterowanie jest wygodne, 
o ile korzystamy z serwisu Amazon, pozostałe trzeba obsługiwać wyświe-
tlanym na ekranie pilotem – nie rozumiem, dlaczego nie zdecydowano się 
na ujednolicenie sposobu sterowania. Przez port HDMI da się też podłą-
czyć inne źródło, jednak w i7 nie znajdziemy gniazda 230 V, więc na konsoli 
sobie raczej nie pogramy. Oglądanie czegokolwiek w i7 to może nie kinowe 
przeżycie, ale połączenie bardzo wysokiej jakości obrazu z (również opcjo-
nalnym) systemem audio Bowers & Wilkins sprawia, że wrażenia są niesa-
mowite. Głośniki umieszczono nie tylko w drzwiach (za bardzo ładnymi 
maskownicami), w suficie czy w podszybiu, ale też bezpośrednio w siedze-
niach, by zwiększyć odczuwanie niskich tonów. Wydaje się to przesadzone, 
ale doskonale spełnia swoje zadanie, jakość brzmienia i jego przestrzen-
ność stoją na najwyższym poziomie. Nigdy nie siedziałem w lepiej brzmią-
cym aucie. Siedząc z tyłu, możemy dodatkowo zasłonić roletami szyby, 
razem z ekranem wysuwa się też tylna roleta, mająca na celu ograniczenie 
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rozpraszania osób jadących za nami. Roletami można oczywiście sterować 
niezależnie, podobnie jak tą, która zasłania dach panoramiczny. Ten warto 
odsłonić zarówno w dzień, jak i w nocy, po zmroku jest bowiem podświe-
tlony. To zresztą nie jedyny taki element – świecą się listwy w drzwiach, 
głośniki, wąskie paski w tylnych fotelach i pewnie jeszcze kilka innych ele-
mentów, o których zapomniałem. BMW zaprojektowało bardzo gustowne 
oświetlenie, dostosowane do wybranego trybu jazdy, a dodatkowo ściem-
niające się po zmroku (jeśli oczywiście tak je ustawimy). Dopracowany jest 
każdy detal, nawet tak mało rzucający się w oczy jak dywaniki. Te są… cóż, 
dywanikami, miękkimi, grubymi i wręcz znikającymi pod naciskiem dłoni. 
W tym wszystkim najmniej luksusowy wydaje się bagażnik Może i jest 
foremny, a także oferuje około 500 litrów pojemności i schowek na kable 
pod podłogą, ale dostęp do niego jest trudny z uwagi zarówno na wysoki 
próg, jak i niewielki, jak na tych rozmiarów auto, otwór bagażnika.

Nie zaskoczę chyba nikogo określeniem wyposażenia i7 jako: wszystko. 
Dostałem do testu topowy egzemplarz ze wszystkimi możliwymi opcjami 
oraz wykończeniem BMW Individual. Auto, mimo gigantycznych rozmia-
rów, parkuje się wygodnie dzięki tylnej osi skrętnej i doskonałemu sys-
temowi kamer 360. Trzeba co prawda przyzwyczaić się do zmieniających 
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się dynamicznie ujęć, ale są bardzo przydatne podczas manewrowania. 
Wbudowana nawigacja jest świetna: ma aktualne mapy, aktualizacje ruchu 
drogowego w czasie rzeczywistym, przejrzysty interfejs i świetne prowa-
dzenie na trasie. To najlepsza fabryczna nawigacja, z jakiej kiedykolwiek 
korzystałem. Podczas jazdy możemy korzystać z trybu AR, działającego na 
ekranie za kierownicą. Nakłada on na obraz z przedniej kamery informacje 
o trzymaniu się pasa czy nawigacji, w nocy działa tu oczywiście noktowizja. 
Jazda po zmroku jest komfortowa nawet bez niej, bo laserowe reflektory 
perfekcyjnie wycinają otaczające auta, doświetlając jednocześnie obszary, 
w których nikogo nie oślepimy. Doskonale działa tempomat, który nie 
tylko dostosowuje prędkość do jadących przed nami aut, ale też rozpo-
znaje zakręty i skrzyżowania, odpowiednio obniżając prędkość. Auto suge-
ruje też zmianę prędkości w zależności od obowiązującego ograniczenia 
(system polega zarówno na odczycie znaków, jak i danych z nawigacji, więc 
skutecznie radzi sobie z mnogością znaków na drogach) i robi to nawet 
z wyprzedzeniem. Oznacza to, że jeśli za kilometr mamy zwolnić z 80 do 
50 km/h, to po zaakceptowaniu ograniczenia wcześniej auto dostosuje 
prędkość do mniejszego limitu dopiero wtedy, gdy będzie blisko miejsca 
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ustawienia znaku (i przejedziemy koło niego już z właściwą prędkością). Na 
HUD wyświetla się dużo informacji jednocześnie, można go też dostosować 
do swoich potrzeb i to błyskawicznie, za pomocą pokrętła na kierownicy. 
Podobnie jest zresztą z zegarami. Niesamowite wrażenie robią elektrycznie 
otwierane drzwi, oczywiście wszystkie. Otwierają się po wciśnięciu przy-
cisku, zamykają również w ten sposób, niemniej jeśli wciśniemy hamulec, 
to drzwi kierowcy też się zamkną. Da się je też otwierać podczas postoju 
z ekranu dotykowego. Nie zabrakło drobnych detali, takich jak otwierany 
dotykowym przyciskiem schowek czy regulacja temperatury barwowej 
każdej z lampek do czytania z osobna. W aucie mamy sporo gniazd USB-C, 
zarówno w konsoli środkowej, jak i w fotelach z tyłu, dodatkowo w tunelu 
i podłokietniku z tyłu znalazły się ładowarki indukcyjne (a także przymałe 
uchwyty na napoje). W tym wszystkim można zapomnieć, jak istotny jest 
tak podstawowy element, jak moduł Bluetooth. Ten odmówił posłuszeń-
stwa podczas moich testów, w wyniku czego straciłem dostęp do jakiejkol-
wiek komunikacji smartfona z autem oraz internetu. Domyślam się, że to 
banalna usterka, bo nie czytałem nigdzie o podobnych problemach w i7, 
niemniej nie mogę o niej nie wspomnieć.

Wsiadając do i7, można zapomnieć, jak ogromne i ciężkie jest to auto. Waży 
ponad 2,6 tony i mierzy 5,4 metra długości, a mimo tego jeździ się nim jak 
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czymś znacznie bardziej kompaktowym. Napęd elektryczny oferuje 544 
KM, 745 Nm momentu obrotowego i rozpędza tego kolosa od 0 do 100 
km/h w 4,7 sekundy. Jasne, są znacznie szybsze auta, niemniej tu zupełnie 
nie czuć prędkości, zarówno dzięki doskonałemu wyciszeniu wnętrza, jak 
i fenomenalnemu zawieszeniu, które sprawia, że auto dosłownie płynie. 
i7 zdaje się zaprzeczać zasadom fizyki, z pasażerami i bagażem osiąga 
lekko 3 tony wagi, a mimo tego dynamika napędu pozostaje niesamowita. 
Auto ma napęd na wszystkie koła, z przesunięciem balansu mocy na tył. 
W zakrętach również nie czuć jego wagi, co więcej, bardzo trudno zmusić 
je do jakiegokolwiek przechylenia się przy ostrzejszym manewrze. Choć 
na brak mocy trudno narzekać, to dodatkowo możemy wycisnąć z auta 
jeszcze trochę dzięki łopatce przy kierownicy. Wywołuje ona 10-sekun-
dowy tryb boost, który niezależnie od wybranego trybu jazdy pozwala na 
skok w nadprzestrzeń, udostępniając całą osiągalną moc. Mamy dostęp-
nych kilka trybów jazdy, od standardowego wszędzie trybu sportowego 
i oszczędnego, przez osobisty (a więc zrównoważony), po relaksujący, 
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ekspresyjny czy kinowy. W trybie sporto-
wym wyłącza się kontrola trakcji i lekko 
zwęża fotel, w relaksującym zmienia się 
kolorystyka wnętrza i dźwięki skojarzone 
z przyspieszaniem. Ekspresyjny odsła-
nia dach i włącza jego podświetlenie, 
a także uruchamia orkiestrowe brzmie-
nia wydawane z każdym przyciśnięciem 
pedału gazu, kojarzące się mi natychmiast 
z oprawą dźwiękową „Tenet” bądź innego 
filmu Christophera Nolana. Można oczy-
wiście jeździć w całkowitej ciszy, ale BMW 
zrobiło to tak dobrze, że warto dać tym 
dźwiękom szansę. W trybie kinowym 
dzieje się jeszcze więcej, bo zasłaniane są 
wszystkie rolety, a ekran wysuwa się do 
pozycji do oglądania.

W całym oferowanym przez i7 luksusie 
można zapomnieć o tak podstawowych 
rzeczach jak ładowanie. Auto ma ogromny 
akumulator o pojemności prawie 102 kWh, 
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który zgodnie z WLTP pozwala na 
pokonanie do 625 km. Do ładowania 
wykorzystywane jest złącze CCS, 
a maksymalna moc to 350 kW. Na 
tak szybkiej stacji zasięg zwiększa się 
o 100 km w 6 minut, ale to wyłącznie 
dane producenta – nie miałem oka-
zji tego sprawdzić. Dla przeciwwagi, 
z gniazdka 230 V możemy liczyć na 
ładowanie z tempem 2% baterii na 
godzinę, jeśli używamy gniazda siło-
wego lub wallboxa (o mocy 11 kW), 
w tym samym czasie doładujemy 
się o około 10%. Zużycie energii jest 
więcej niż zadowalające, zwłaszcza 
że samochód jest naprawdę ciężki. 
W mieście wynosi ono około 20 
kWh/100 km, natomiast w trasie, 
której 80% stanowi droga ekspre-
sowa, a resztę drogi z ograniczeniem 
od 50 do 90 km/h, zużycie energii 
wzrosło do około 23–24 kWh/100 km. 
Dane te dotyczą jazdy z przepiso-
wymi prędkościami, za to bez jakie-
gokolwiek oszczędzania energii na 
wyłączaniu dostępnych funkcji auta 
(w końcu nie po to masz i7, by podró-
żować nim jak Leafem). Ponadto 
temperatura powietrza wynosiła 
niewiele ponad 0°C, co nie wpły-
wało pozytywnie na baterię. Mimo 
tego zasięg samochodu przekraczał 
400 km, co uważam za bardzo dobry 

MOBILNOŚĆ 184



BMW i7               
xDrive60i       

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

 Plusy:
• niezwykle wysoka jakość materia-

łów i wykończenia
• bardzo wysoki komfort jazdy
• ogromny zapas mocy

 Minusy:
• brak dotykowego sterowania 

wszystkimi multimediami z tyłu
• brak konsekwencji w haptyce 

przycisków

Cena: od 650 000 PLN 
Testowany egzemplarz: 
około 950 000 PLN

wynik. Auto bardzo precyzyjnie prognozuje zasięg, a fabryczna nawigacja 
nie myli się praktycznie wcale w szacowaniu stanu baterii w momencie 
dotarcia do celu. Oczywiście wymaga to przewidywalnej jazdy, niemniej, 
mimo gigantycznej mocy, tym autem jedzie się tak wygodnie, że szaleć 
się po prostu nie chce. Na zasięg wpływa też odzyskiwanie energii, które 
można ustawić na stałe na jeden z trzech poziomów lub wybrać tryb ada-
ptacyjny. Korzystałem głównie z niego, choć nie jest tak przewidywalny jak 
pozostałe, nie można sobie tu pozwolić na one-pedal driving.

W i7 wszystkiemu towarzyszą emocje. Design budzi dyskusję, obficie 
podświetlone wnętrze przełamuje elegancję wnętrza, a rozkładany z tyłu 
fotel wraz z systemem multimedialnym jest tak wygodny, że aż nie chce 
się zajmować innego miejsca. To auto zaprojektowane dla wszystkich: kie-
rowca zachwyci się świetnym prowadzeniem i gigantyczną mocą, pasażer 
z przodu komfortem, a osoby siedzące z tyłu mogą się odprężyć, oglądając 
coś bądź odpłynąć w błogiej ciszy na niewiarygodnie wygodnych fotelach.
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Hyundai IONIQ 5 to nie jest samochód dla introwertyka. Auto jest tak 
odmienne od tego, co zwykliśmy obserwować na ulicach miast, że 
wciąż czułem spojrzenia innych. Ten seryjnie produkowany samochód 
elektryczny wygląda w istocie jak auto koncepcyjne. Odważny projekt 
IONIQ 5 zdaniem twórców nawiązuje do historycznego modelu Pony tej 
samej marki, ale chyba zgodzicie się ze mną, że model ten bez żadnych 
dodatkowych zabiegów stylistyczny mógłby „grać” w jakimś filmie SF.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Hyundai IONIQ 5 RWD Uniq – kosmita  |  Dariusz Hałas

Hyundai IONIQ 5 RWD Uniq 
– kosmita
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Stylistycznej odwagi Koreańczykom nie zabrakło, ale – w przeciwieństwie 
do wielu projektów koncepcyjnych – wizualna ekstrawagancja nie idzie 
tu w parze z brakiem funkcjonalności. Jest wręcz przeciwnie. IONIQ 5, gdy 
patrzycie na niego z zewnątrz, formą przypomina futurystycznego, kom-
paktowego hatchbacka. Jednak w porównaniu do innych kompaktowych 
hatchbacków samochód ten jest od nich znacznie, znacznie większy. Dość 
powiedzieć, że IONIQ 5 jest niemal pół metra dłuższy od np. VW Golfa, co 
przy podobnych proporcjach oznacza, że każdy pozostały wymiar również 
deklasuje „zwykłe” hatchbacki. Pod względem formy i zapewnianej prze-
strzeni koreańskiemu elektrykowi bliżej do SUV-a – i to z tych większych. 
Zresztą auto jest oficjalnie pozycjonowane przez producenta jako segment 
D-SUV. Optyczna niepozorność jest szczególnie myląca, gdy patrzycie na 
zdjęcia tego wozu. Dla ułatwienia wyobrażenia sobie realnych gabarytów 
tego auta podpowiem, że użyczony mi egzemplarz stał na 20-calowych 
obręczach ze stopów lekkich. Nie wyglądają na tak duże, prawda?

Jednak zewnętrzne gabaryty to pikuś. Prawdziwy opad szczęki zarezer-
wujcie sobie po wejściu do kabiny, w której – gdyby nie świetnie zrobione 
wygłuszenia i akustyka – echo Twoich zachwytów rozbrzmiewałoby 
niczym w katedrze. OK, przyznaję, trochę koloryzuję. Ale tylko trochę. 
Przestrzeń w kabinie pasażerskiej zapewniana w tym samochodzie jest 
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olbrzymia. Takich wymiarów wnętrza nie powstydziłyby się znacznie 
większe limuzyny i generalnie auta klasy znacznie wyższej. Miałem zresztą 
okazję siedzieć w 5,2-metrowym Range Roverze, tymczasem subiektywne 
wrażenie jest takie, że IONIQ 5 jest… przestronniejszy. Na dodatek rozstaw 
osi w tak skrajnie różnych modelach jak olbrzymi Range Rover i znacznie 
od niego mniejszy IONIQ 5 jest niemal identyczny. Koreański elektryk ma 
pomiędzy osiami aż 3 metry przestrzeni.

To przede wszystkim zasługa platformy E-GMP dostosowanej wyłącznie dla 
aut o napędzie elektrycznym. Nie trzeba rezerwować miejsca na mnóstwo 
komponentów, które są immanentną cechą każdego spalinowego układu 
napędowego. Zamiast szerokiego i zajmującego wiele miejsca tunelu środ-
kowego (w którym kryje się np. przeniesienie napędu na tył), tu mamy 
wyspę z cupholderami, podłokietnikiem, gniazdami USB, ładowarką oraz 
schowkiem i mnóstwo przestrzeni z płaską podłogą pomiędzy kierowcą 
a pasażerem z przodu. A jak z tyłu? Cóż, w którym aucie możesz założyć 
nogę na nogę, siedząc na tylnej kanapie? No właśnie, to pokazuje, że miej-
sca jest tu naprawdę mnóstwo. 
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Gdy patrzymy na liczby, imponuje również przestrzeń bagażowa: z tyłu 
mamy 527 litrów, ale oprócz tego jest jeszcze tzw. frunk, czyli bagażnik 
przedni, który w testowanym przeze mnie tylnonapędowym wariancie 
RWD mieści 57 litrów – w sam raz na wszystkie kable. Jednak o ile liczby 
sugerują bardzo dużą przestrzeń, to jej praktyczność nie jest idealna. 
Owszem, bagażnik jest szeroki, płaski, foremny, ale roleta jest zawieszona 
bardzo nisko, co oznacza, że duże walizki można przewozić jedynie na pła-
sko, a do wielu wyższych przedmiotów roletę na czas ich przewozu trzeba 
będzie zwinąć albo całkiem zdjąć. A skoro już się czepiam, to kto wpadł na 
pomysł, by w aucie o takim kształcie zrezygnować całkiem z wycieraczki 
tylnej szyby? Owszem, zachodzący mocno na nią dachowy spojler chroni 
trochę widok z tyłu, ale w praktyce dość szybko tylna szyba będzie w poło-
wie zabrudzona. Natomiast ciekawostką jest przejściówka, którą znalazłem 
w kabinie testowanego auta. Podpinamy ją do zewnętrznego gniazda łado-
wania samochodu i do niej możemy podłączyć dowolne urządzenie elek-
tryczne o poborze mocy do 1500 W. Samochód jako wyjątkowo pojemny 
powerbank? Dlaczego nie?!

Czas na jazdę
Testowana przeze mnie wersja to Hyundai IONIQ 5 RWD 73 kWh (tak 
naprawdę pojemność baterii brutto to 72,6 kWh) w topowej wersji 
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wyposażeniowej Uniq z 20” felgami (standard w Uniq) i dodatkowym 
szklanym dachem. Zajmuję miejsce, dopasowuję fotel i kierownicę. Bar-
dzo szeroki zakres regulacji podgrzewanych i wentylowanych, pokrytych 
perforowaną jasną skórą siedzisk pozwala szybko dopasować się do auta. 
Szybkie rozeznanie: wirtualne zegary przed kierowcą, bateria 100%, suge-
rowany przez komputer zasięg to 363 km (wg WLTP dla tej wersji to 481 
km). Cóż, komputer oblicza zasięg na podstawie dotychczasowego stylu 
jazdy, poprzednicy musieli mieć ciężką stopę (średnie zużycie z ostatnich 
575 km to 26 kWh), bo temperatury są wręcz komfortowe: 13°C. Przesu-
wam wzrok w prawo, bardzo czytelny 12,3” ekran multimediów z jasnym 
motywem (dostosowującym się do pory dnia, ale można to zmienić). 
Paruję smartfon, bez problemu. Apple CarPlay i Android Auto oczywiście 
dostępne. Rzut oka na szybę i widzę jeszcze duży, czytelny head up-
-display, w którym oprócz standardowych informacji (prędkość, wska-
zówki nawigacji, dane tempomatu i asystenta pasa ruchu czy odtwarzanej 
muzyki) prezentowane są również optyczne ostrzeżenia monitorowania 
martwych stref – świetny pomysł.

Układ napędowy testowanego egzemplarza to pojedynczy silnik elek-
tryczny napędzający oś tylną. Jego moc maksymalna to 217 lub 218 KM 
(sam Hyundai w różnych materiałach nie może się zdecydować), do tego 
moment obrotowy 350 Nm. To czuć. Auto chętnie się zbiera, ale reakcje na 
nacisk pedału gazu są różne, zależnie od trybu jazdy. Oczywiście najczęst-
sze pytanie, jakie pada w kontekście aut elektrycznych, dotyczy zużycia 
i zasięgu. Jak to jest w przypadku tego wozu?
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Jaki to ma zasięg?
Sprawdzając realne zużycie w różnych trybach jazdy, zauważyłem ciekawe 
zjawisko. Pomiar przeprowadziłem na pętli tej samej długości (niecałe 20 
km) w mieście, w godzinach wieczornych (by zniwelować wpływ korków 
na wynik). W trybie Eco, korzystając z rekuperacji i funkcji i-Pedal (jazdy 
w zasadzie jednopedałowej, spokojna jazda w takim przypadku w ogóle nie 
wymaga naciskania hamulca), IONIQ 5 zużył średnio 20,2 kWh/100 km. To 
nie jest zły wynik jak na auto ważące 2 tony (z kierowcą). Zaznaczam jed-
nak, że nie była to ekstremalna ekojazda. Jechałem normalnie, korzystałem 
z wszelkich wygód (klimatyzacja ustawiona na 20,5°C, także dla pasażerki, 
multimedia). Temperatura zewnętrza w trakcie próby wynosiła 4°C. Biorąc 
pod uwagę pojemność akumulatora (72,6 kWh brutto, do dyspozycji użyt-
kownika jest ok. 69 kWh), oznaczałoby to, że realnie mógłbym pokonać 
tym samochodem jakieś 341 km. To sporo mniej od deklarowanych dla tej 
wersji wartości WLTP wynoszących 481 km. 

A jak wyszło w trybie Sport, w którym reakcja auta na pedał przyśpiesze-
nia jest znacznie żwawsza? Zużycie wcale nie było drastycznie wyższe, 
aby zwiększyć trudność, wyłączyłem całkowicie rekuperację, pozwala-
jąc autu płynnie żeglować po odpuszczeniu gazu. Ta sama pętla, taka 
sama temperatura. Wynik? 22,5 kWh/100 km. Jak na tryb Sport i znacznie 
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dynamiczniejszą jazdę nie była to jakaś 
znacząca różnica, ale oznaczało to skróce-
nie realnego zasięgu do 306 km. 

Zaobserwowałem jednak interesującą 
rzecz. Gdy poziom rekuperacji za pomocą 
łopatek ustawiłem na zero (po prostu ją 
wyłączyłem), naciśnięcie pedału hamulca 
nie powodowało odzyskiwania energii. 
Gdy jednak zamiast jazdy w trybie i-Pedal 
(najmocniejsza rekuperacja) włączyłem 1. 
poziom rekuperacji (najsłabszy), wówczas 
naciśnięcie hamulca nogą wyraźnie odzy-
skiwało energię. Powtórzyłem jeszcze raz 
pętlę, jadąc właśnie w trybie 1. rekuperacji 
i samodzielnie dozując moc i hamowa-
nie w trybie Sport wedle potrzeb. Efekt? 
17,2 kWh/100 km, co w praktyce wydłuża 
realny zasięg do ponad 400 km. Zasko-
czyło mnie przede wszystkim całkowite 
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odcięcie rekuperacji, gdy wyłączyłem odzyskiwanie łopatkami. Wiem, to 
może brzmi trochę nielogicznie, ale w wielu autach elektrycznych, z któ-
rymi miałem do czynienia, nawet gdy przejdziesz z rekuperacji na żeglo-
wanie, naciśnięcie pedału hamulca wciąż powoduje odzyskiwanie znacznej 
ilości energii, dopiero przy odpowiednio mocnym naciśnięciu hamulca do 
głosu dochodzi faktyczny układ hamulcowy. W Ioniq 5 jest inaczej i warto 
mieć to na uwadze. Zalecana prędkość na trasach szybkiego ruchu to 120 
km/h, wówczas samochód wciąż zużywa mniej niż 25 kWh/100 km, zwięk-
szenie prędkości do 140 km/h powoduje, że zużycie bardzo rośnie i prze-
kracza 30 kWh/100, niewielki zysk prędkości a duża strata energii – nie 
opłaca się, szczególnie gdy zależy nam na pokonaniu dłuższego dystansu 
bez doładowania.

Należy tu obowiązkowo wspomnieć, że platforma E-GMP, na której zbu-
dowany jest testowany model, korzysta z instalacji wysokonapięciowej 
pracującej z napięciem 800 V. Oznacza to zdolność do przyjmowania bar-
dzo wysokich mocy. W przypadku IONIQ 5 ważniejsza jest jednak jeszcze 
jedna kwestia – fenomenalna krzywa ładowania. Bez względu na to, czy 
podepniesz to auto do ładowarki 175 kW, 150 kW, czy błyskawicznej 350 kW, 
na żadnej z nich nie ma potrzeby spędzenia dłużej niż 15–20 minut. Nawet 
powyżej 80% auto wciąż jest w stanie pobierać energię z mocą 120 kW, 
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niedostępną dla wielu konkurencyjnych aut w całym zakresie ładowania. 
Chapeau bas, Hyundai! Dodatkowo, oczekując na naładowanie auta, można 
jednym przyciskiem z boku fotela ustawić go w tryb leżanki i zrelaksować 
się przy np. ulubionej muzyce odtwarzanej z przyzwoicie grającego sys-
temu Bose. Bajer? Jasne, ale działa!

Auto chętne do współpracy
A jak z dynamiką? Testowana przeze mnie wersja to jeszcze „stary” IONIQ 
5 RWD z akumulatorem 73 kWh (de facto 72,6 kWh). Aktualnie w kata-

logu producenta jest już wersja z akumulatorem 77 
kWh i mocniejszym napędem. Niemniej użyczony 
nam egzemplarz dysponował mocą 218 KM uzy-
skiwaną przez jeden silnik elektryczny napędza-
jący oś tylną. Katalogowo taki wariant powinien 
osiągać 100 km/h ze startu zatrzymanego w ciągu 
7,4 sekundy. Jaki udało mi się uzyskać rezultat? 
Miejskie 50 km/h Ioniq 5 uzyskał po 3,5 sekundy, 
a rozpędzenie do 100 km/h zajęło testowanemu 
egzemplarzowi aż 8,5 sekundy. To niestety sporo 
dłużej od obietnic producenta. Owszem, dyspono-
wałem samochodem na zimowym ogumieniu, auto 
miało też 20-calowe felgi (większa masa), ale i tak 
ponad sekunda różnicy to sporo. Możliwe, że gorszy 
rezultat wynikał również z faktu, że w momencie 
pomiaru baterie były napełnione w 37% (w wielu 

modelach aut elektrycznych obserwowany jest spadek mocy przy niskim 
poziomie naładowania). Niemniej subiektywne wrażenie dynamiki pozo-
staje zasadniczo niezmienne w każdym zakresie naładowania (przyznaję 
jednak, że nie doprowadziłem do ekstremalnego rozładowania baterii). 
IONIQ 5 to auto zdecydowanie chętne do współpracy z kierowcą. Dla 
porządku dodam, że zmierzone przeze mnie przyśpieszenie od 60 do 
100 km/h trwało 4,2 sekundy, a od 80 km/h do 120 km/h – 5,7 sekundy. 
Prędkość maksymalna to 185 km/h, jako że auto nie służy to jazdy toro-
wej, wartość ta jest w zupełności wystarczająca.

Podsumowując, Hyundai IONIQ 5 to samochód niebanalny. Konstrukcja 
wizualnie może nieco ekstrawagancka, ale przynajmniej masz pewność 

Nawet powyżej 80% auto 

wciąż jest w stanie pobie-

rać energię z mocą 120 kW, 

niedostępną dla wielu kon-

kurencyjnych aut w całym 

zakresie ładowania. Cha-

peau bas, Hyundai! 
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bycia zauważonym. Wnętrze to majstersztyk, jeżeli chodzi o rozplanowa-
nie przestrzeni, funkcjonalnie przeszkadzały mi drobiazgi, jak np. niere-
gulowany wzdłużnie podłokietnik (wolałbym mieć go troszeczkę bliżej). 
Irytował też, szczególnie w gorszą, deszczową pogodę, brak tylnej wycie-
raczki. Komfortowe zawieszenie, stabilne prowadzenie, niezła dynamika. 
To nietypowy SUV, który nie wygląda jak SUV i jest wygodniejszy od wielu 
innych SUV-ów. Jeżeli szukacie przestronnego auta elektrycznego, to IONIQ 
5 może być wartym uwzględnienia wyborem.

Ile kosztuje ten model? Bazowo nowy IONIQ 5 z tego rocznika startuje od 
219 900 zł, jednak uwaga, wybór bazy to mniejsza bateria, słabszy silnik 
i więcej plastiku, zamiast przyjemnych materiałów, których doświadczałem 
w testowanej odmianie. Uniq startuje od 292 000 zł i obecnie w ofercie nie 
ma już wariantu z baterią 72,6 kWh, jest za to nieco mocniejsza, również 
tylnonapędowa wersja z baterią 77 kWh o mocy 229 KM. Kaprys w postaci 
dachu panoramicznego zwiększa cenę o 5000 zł. 

Hyundai IONIQ 5 73 kWh 
RWD  

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

 Plusy:
• Design, wobec którego nie pozo-

stajesz obojętny
• Bardzo szybkie ładowanie DC
• Wysoki komfort podróży
• Przestronne wnętrze
• Auto jako powerbank

 Minusy:
• Czemu nie ma tylnej wycieraczki?
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Czy da się samochodem elektrycznym jeździć oszczędnie? Dlaczego 
zimą spada zasięg? Czy możemy jakoś wpłynąć na zasięg nie tylko 
samą jazdą? Jakie triki mogą stosować posiadacze elektryków (nie 
tylko tych, które oferuje niemiecka marka), by zaoszczędzić energię 
i zwiększyć zasięg pojazdu? Wiele pytań, a odpowiedzi na nie 
poznałem podczas trzydniowego szkolenia zorganizowanego przez 
Volkswagena w zimowych warunkach w Bieszczadach.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Volkswageny ID i przyśpieszony kurs jazdy autem elektrycznym zimą  |  Dariusz Hałas

Volkswageny ID i przyśpieszony kurs 
jazdy autem elektrycznym zimą
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Na początku ustalmy kilka faktów: tak, jeździłem samochodami elektrycz-
nymi. Były to dostępne obecnie w gamie Volkswagena modele z serii ID 
(ID.3, ID.4 i ID.5). Pokonałem łącznie kilkaset kilometrów, głównie górskimi 
trasami w Bieszczadach, przy temperaturach oscylujących wokół zera 
stopni, bo takie też warunki panowały w odwiedzonym rejonie w pierw-
szych dniach marca. Niskie temperatury, jak wiemy, nie sprzyjają akumu-
latorom aut elektrycznych. Dlaczego? Potrzebujemy szczypty fizyki. Bez 
obaw, nie będę podawać żadnych wzorów.

Fizyka baterii i zimowe warunki
Dlaczego akumulatory, praktycznie dowolnego typu, tracą swoje właści-
wości w niskich temperaturach? Wynika to z faktu, że procesy elektro-
chemiczne zachodzące w poszczególnych ogniwach akumulatorów aut 
elektrycznych (ale w istocie rzecz dotyczy dowolnego typu akumulatorów 
w jakichkolwiek urządzeniach) przebiegają tym wolniej, im niższa jest 
temperatura otoczenia. W efekcie rzeczywista pojemność akumulatorów 
spada. Oprócz tego w niższych temperaturach wzrasta opór wewnętrzny 
ogniw akumulatorowych, co z kolei oznacza większe straty energii w trak-
cie zarówno rozładowywania, jak i ładowania (większy opór to więcej 
ciepła podczas przesyłu energii w materiale przewodzącym), co jeszcze 
bardziej skraca realny zasięg. Od praw fizyki nie uciekniemy. 
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Pojemność akumulatorów na mrozie spada, doświadczyło tego również 
wielu kierowców aut spalinowych, którzy zimą próbowali uruchomić swoje 
auto z klasycznego kwasowo-ołowiowego akumulatora rozruchowego 
(notabene dużo bardziej wrażliwego na różnice temperatur od współcze-
snych ogniw litowo-jonowych). Można jednak temu w znaczący sposób 
przeciwdziałać. Część działań leży po stronie producenta (systemy ogrze-
wania/chłodzenia baterii), ale po części na zasięg możemy mieć wpływ my 
sami. Pewnie myślicie: „ekojazda”. Owszem, stosowanie się do ogólnych 
zasad ekologicznej jazdy nie przeszkodzi, ale w elektrycznych modelach 
możemy zrobić coś więcej. Trzeba tylko zrozumieć tę całą bateryjną „eko-
nomię zużycia energii”. Zapewniam, że nie jest to trudne. 

Na zachętę podpowiem, że w trakcie testów podczas jednej z tras udało 
mi się uzyskać zużycie energii niższe o 13,7% od średniego zużycia ener-
gii wg testów WLTP dla danego modelu. Zimą (a przecież testy WLTP 
przeprowadzane są w wyższych temperaturach). I żeby było jasne, nie 
byłem ubrany na cebulkę i nie oszczędzałem na klimatyzacji. Korzysta-
łem z wszelkich wygód zapewnianych przez auto: podgrzewane siedzenia, 
szyby, ogrzewanie kabiny, multimedia. Podróżowanie samochodem ma być 
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przyjemnością, a nie obliczoną na ekozasięgi 
katorgą. Niektórzy z dziennikarzy zaproszo-
nych przez Volkswagena element grywalizacji 
potraktowali bardziej poważnie, uzyskując 
wyniki niższe nawet o 32,1% od WLTP! Mnie 
zależało jednak na sprawdzeniu, czy da się 
jeździć oszczędnie, zimą, nie tracąc absolut-
nie nic z zapewnianego przez auto komfortu. 
Bo pamiętajmy, za ten komfort zapłaciliśmy 
przecież ciężkie pieniądze. Okazuje się, że jest 
to jak najbardziej możliwe.

Siła przyzwyczajenia
Volkswagen od lat prowadzi wespół z insty-
tucjami badawczymi analizy opinii konsu-
mentów, użytkowników aut elektrycznych. 
Okazuje się, że aż 2/3 właścicieli samochodów 
elektrycznych zimą podróżuje tak samo jak 
latem. Efekt? Mniejszy zasięg zimą. Jednak 
zmiana nawyków może przynieść posia-
daczom aut elektrycznych realne korzyści 
w postaci większego zasięgu. Podkreślam 
przy tym, że ta zmiana nawyków absolutnie 
nie oznacza rezygnacji z komfortu, to był dla 
mnie podstawowy warunek. Płacąc niemałe 
pieniądze za samochód elektryczny (najtań-
szy VW ID.3 Life 58 kWh dziś kosztuje od 199 
390 zł), niemal nikt nie będzie „oszczędzał” 
energii kosztem własnej wygody. Samo przyj-
mowanie takiego założenia jest absurdem, co 
nie znaczy, że „oszczędzanie” w ekstremalny 
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sposób nie jest możliwe. Jest, ale nie o to tu 
chodzi.

Zatem jak?
Jak udało mi się uzyskać na jednej z testo-
wych tras, przy niskich temperaturach, 
zużycie energii niższe o ponad 13% od tak 
wydawałoby się „wyśrubowanej” normy 
WLTP? Wspomniałem o komforcie, prawda? 
A co decyduje o komforcie zimą? Ciepło 
w kabinie. I tu jest pierwszy trik. Nagrzej 
auto nie dopiero, gdy już do niego wsiadłeś 
i ruszasz, lecz wcześniej. Oczywiście mówimy 
o aucie elektrycznym, zatem logiczne jest 
założenie, że gdy jest ono zaparkowane 
w domu, może być podłączone do gniazdka. 
Aby skutecznie nagrzać kabinę, nie zużywa-
jąc ani miliwatogodziny z baterii, nie trzeba 
od razu wallboksa, wystarczy nawet zwykłe 
gniazdko 230 V. Na przykład w Volkswagenie 
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pokładowy system grzewczy ma moc maksymalną 6 kW. Owszem, to wię-
cej niż są w stanie dostarczyć zwykłe gniazdka w naszych domach, ale kto 
powiedział, że nagrzewnica ma chodzić z pełną mocą? Chodzi o to, żeby 
nie zużywała ani jednego dżula z pokładowej baterii.

Oczywiście, aby móc nagrzać kabinę auta przed podróżą, musisz wiedzieć 
o tej podróży. Jednak z podróżami najczęściej tak jest, że o nich wiemy. 
Mamy zaplanowane godziny odjazdu, bez względu na to, czy startujemy 
do codziennego przejazdu do pracy, czy też na dłuższą, weekendową 
wyprawę. Naprawdę rzadko zdarzają się takie sytuacje, jak np. poród, kiedy 
rzucasz wszystko i bez myślenia o zasięgu gnasz ze ślubną na najbliższy 
oddział położniczy. 

Tymczasem dzięki temu, że niemal wszystkie auta elektryczne (a na 
pewno wszystkie elektryczne Volkswageny) to dziś samochody connected, 
naprawdę nie jest wielkim wyzwaniem zaplanowanie podróży za pomocą 
aplikacji mobilnej i ustawienie nagrzewania kilka minut przed odjazdem 
i odpięciem auta od gniazdka. Sprowadza się to dosłownie do jednego, 
dwóch kliknięć w aplikacji. Efekt? Nawet kilkadziesiąt (!) kilometrów dodat-
kowego zasięgu zimą, a to dopiero początek.
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Żegluj, żegluj miły bracie! 
Z pewnością wiecie, czym jest rekuperacja 
w kontekście elektromobilności. Każde auto 
elektryczne pozwala na jazdę w różnych 
trybach z odzyskiwaniem energii podczas 
np. hamowania czy zjazdu ze wzniesienia. 
Bardzo często w przekazach marketingowych 
producentów aut elektrycznych czy w wielu 
publikacjach na temat tych aut podkreślana 
jest rola rekuperacji, by wybierać za pośred-
nictwem skrzyni biegów tryb B (silniejsza 
rekuperacja i hamowanie silnikiem niż w try-
bie D), tymczasem nie zawsze tak jest. Tryby 
jazdy z silniejszą rekuperacją sprawdzają 
się w gęstym miejskim ruchu z mnóstwem 
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, wówczas 
odpowiednio sprawny kierowca w ogóle nie 
musi korzystać z hamulców tradycyjnych, 
a prędkość jest niemal zawsze wytracana 
z odzyskiwaniem energii kinetycznej i jej 
zamiany z powrotem na prąd przekazywany 
do akumulatorów.

W trasie jest inaczej. Samochody elektryczne 
są ciężkie. Ważący nieco ponad 2 tony VW 
ID.4 dużo chętniej będzie się toczył siłą roz-
pędu niż lekkie auto spalinowe. Elektryk 
znacznie dłużej będzie żeglował, pod warun-
kiem oczywiście, że aktywujemy żeglowanie 
i zrezygnujemy z rekuperacji. W samocho-
dach Volkswagena jest jeszcze taki ficzer 
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w postaci tzw. inteligentnej rekuperacji. Rozwiązanie to wykorzystuje sen-
sory wykorzystywane przez system Travel Assist, który „wie”, jak przebiega 
nasza trasa, gdzie są ronda, skrzyżowania itp. Potrafi też wykryć auto przed 
nami, nawet gdy nie jedziemy na adaptacyjnym tempomacie. W skrócie 
samochód nawet przy włączonym trybie żeglowania „wie”, że zbliżając się 
np. do ronda czy do tylnych lamp poprzedzającego nas pojazdu, trzeba 
zmniejszyć prędkość. I robi to, jednocześnie chwilowo aktywując rekupera-
cję. Jednocześnie kierowca może sam wedle potrzeb przełączać się pomię-
dzy trybem D a B. Długi lekki zjazd? Wybieramy D i żeglujemy spokojnie 
nawet kilometr, nie zużywając na tym odcinku prawie wcale energii. Zakręt 
przed nami? Przełączamy na B i gros traconej energii kinetycznej jest 
zamieniane z powrotem na prąd. Akurat to przełączanie pomiędzy D a B 
jest w Volkswagenach średnio wygodne, bo wymaga sięgania do stosow-
nego przełącznika umieszczonego przy wirtualnych zegarach za wieńcem 
kierowcy, ale przedstawiciele niemieckiej marki podkreślali, że już nieba-
wem seria ID otrzyma również łopatki przy kierownicy, co znacznie ułatwi 
sterowanie rekuperacją. W każdym razie żeglowanie jest bardziej opłacalną 
techniką jazdy elektrycznym samochodem niż korzystanie z pedału przy-
spieszenia na przemian z rekuperacją. Dobrze o tym wiedzieć.
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Prędkość ma znaczenie
Każdy samochód ma taką swoją „prędkość graniczną”, której przekroczenie 
powoduje drastyczny wzrost zużycia energii lub paliwa. Jeździłem już wie-
loma samochodami i zauważyłem, że większość z nich nie ma problemu 
z zużyciem do prędkości ok. 120 km/h, ale już jazda z prędkością autostra-
dową (140 km/h) oznacza znacznie większe zużycie energii/paliwa (zależnie 
od układu napędowego). Jaka jest np. różnica w przypadku Volkswagena ID. 
BUZZ, na tej samej, 135-kilometrowej trasie raz pokonanej ze średnią prędko-
ścią 79 km/h, a drugi raz z prędkością 84 km/h (co w praktyce sprowadza się 
do nieprzekraczania odpowiednio 110 km/h i 130 km/h)? To zaledwie 5 km/h 
różnicy w średniej prędkości. A jaka różnica w zużyciu energii? W pierwszym 
przypadku 20,6 kWh/100 km, w drugim: aż 26,8 kWh/100 km. Różnica w cza-
sie przejazdu? Zaledwie 6 minut. Wielu z nas więcej czasu marnuje w toalecie.

Ogrzewaj cztery litery, a nie powietrze
Wrócę jeszcze na chwilę do ogrzewania. Jeżeli nie mamy możliwości 
zawczasu uruchomienia ogrzewania, gdy auto jest jeszcze podłączone do 
gniazdka, to znacznie efektywniejszym sposobem uzyskania komfortu ter-
micznego od nagrzewnicy powietrza w kabinie jest skorzystanie z podgrze-
wanych foteli i kierownicy. Szczególnie w przypadku Volkswagenów z serii 
ID. Dlaczego? Bo nie dość, że grzałki w fotelach i w wieńcu kierownicy 
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zużywają znacznie mniejsze ilości energii od nagrzewnicy w klimatyzacji, to 
jeszcze na dodatek w ogóle nie korzystają z energii zgromadzonej w aku-
mulatorze trakcyjnym samochodu. Tak, dobrze czytacie, grzanie fotela 
w takim np. VW ID.5 czerpie energię z klasycznego akumulatora 12 V, który 
nijak się ma do zasięgu. 

Ktoś może powiedzieć: O rany, ale kombinowanie! Ja wsiadam do mojego 
auta spalinowego, odpalam i jadę, nie przejmując się zasięgiem. No jasne, 
co najwyżej trzeba będzie częściej odwiedzać stację paliw (co kosztuje). 
Zresztą technika jazdy każdym samochodem ma znaczenie, ale auta spa-
linowe są z nami od ponad stu lat, mieliśmy czas je poznać, w efekcie 
niemal nikt nie jedzie dziś przez miasto, piłując swojego benzyniaka na 
pierwszym biegu, prawda? Dobra wiadomość jest taka, że ekonomiczna, 
ale nierugująca komfortu z podróży jazda samochodem elektrycznym zimą 
jest jak najbardziej możliwa. I nie musisz uczyć się tej techniki przez dzie-
sięciolecia, mnie wystarczyły trzy dni. W zasadzie wystarczyłaby godzina. 
Ale czyż świadome panowanie nad maszyną nie sprawia frajdy? Na koniec 
pamiętajcie, że zwykle w codziennych podróżach pokonujemy na tyle 
krótkie dystanse, że w dowolnym modelu z serii ID. nie musicie martwić się 
o zasięg, ale gdy wybieracie się w dłuższą trasę, czy nie byłoby dobrze wie-
dzieć, jak go skutecznie zwiększyć? 
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Tytuł może sugerować, że się jeszcze dobrze nie obudziłem. Raz, 
że wiosna, więc jaki śnieg, lód i do tego jeszcze wyżej niż Tatry? 
Oszalałem? Nic z tych rzeczy. Nissan wyciągnął mnie w Pireneje, 
a konkretnie na tor Circuit Andorra – jeden z najwyżej położonych 
torów samochodowych na świecie (ok. 2400 m n.p.m.). 

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Nissan e-4ORCE na lodzie i śniegu wyżej niż w Tatrach  |  Dariusz Hałas

Nissan e-4ORCE na lodzie 
i śniegu wyżej niż w Tatrach
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Do tego dwa najnowsze modele japoń-
skiej marki: Nissan X-Trail oraz Nissan 
Ariya. Obydwa z nowym napędem 
e-4ORCE. Dało mi to niepowtarzalną 
(a w każdym razie trudno powtarzalną) 
okazję sprawdzenia, jak rzeczony napęd 
spisuje się w ekstremalnych warunkach 
na śniegu i lodzie. 

Informacjami o najnowszym Nissanie 
X-Trail z napędem e-4ORCE dzieliłem 
się już z Wami wrażeniami dwa numery 
temu, w iMagazine 2/2023. Wówczas 
mogłem sprawdzić ten wóz na karko-
noskich trasach, także offroadowych. 
Już wówczas wypowiadałem się bardzo 
pozytywnie na temat tego napędu. 
Czy wizyta w Pirenejach zmieniła moje 
zdanie? Nie, utwierdziła tylko w przeko-
naniu, że japońscy inżynierowie wyko-
nali kawał świetnej roboty. I naprawdę 
nie chodzi o to, że każdy posiadacz 
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japońskiego wozu ze znaczkiem Nissana i napędem e-4ORCE ma teraz 
uprawiać offroad czy jeździć po śniegu i lodzie. Chodzi o coś innego, 
ważniejszego: bezpieczeństwo.

Nissan e-4ORCE, co to takiego? W skrócie to zelektryfikowany napęd 
na wszystkie koła. Jednak w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań 
4×4 nie ma tu mechanicznego przeniesienia napędu pomiędzy osiami, 
mechanicznych reduktorów czy klasycznej skrzynki rozdzielczej, jaką 
możemy spotkać w wielu autach terenowych. Inżynierowie Nissana 
zastosowali teoretycznie znany już z wielu elektrycznych i zelektryfiko-
wanych modeli przepis. Dwa silniki elektryczne, z których każdy napę-
dza „swoją” oś pojazdu. Każdy kucharz doskonale jednak wie, że użycie 
dobrze znanych składników i połączenie ich w umiejętny sposób może 
dać w rękach mistrza zupełnie nową, pieszczącą podniebienie potrawę. 
Paralele kulinarne może nie wiążą się z motoryzacją, ale działają na 
wyobraźnię i dzięki temu łatwiej mi będzie Wam wytłumaczyć, co tak 
naprawdę zrobili magicy z Nissana z napędem e-4ORCE.
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Brak klasycznego napędu 4×4 zarówno w X-Trailu, jak i Ariyi, ma swoje 
konsekwencje. W obu modelach nie ma czegoś takiego jak wał przeno-
szący moc napędu na tylną oś, siłą rzeczy nie ma też międzyosiowego 
mechanizmu różnicowego. Zamiast tego mamy silniki elektryczne zamo-
cowane bezpośrednio nad każdą osią pojazdu. Cechą silników elektrycz-
nych jest to, że można je bardzo precyzyjnie kontrolować. Nissan chwali 
się tym, że – umownie biorąc – rzeczywiste warunki drogowe są próbko-
wane ze znacznie większą częstotliwością niż w przypadku klasycznych 
układów przeniesienia napędu, w których sytuacja, gdy np. jedno z kół 
wpada w poślizg, wymaga pewnego czasu na to, by cały układ odpo-
wiednio zareagował. 

Jak dobrze pamiętam, przedstawiciele japońskiej marki podczas prezen-
tacji napędu e-4ORCE deklarowali, że system ten jest w stanie zareago-
wać nawet 10 tysięcy razy szybciej na zmianę przyczepności na drodze 
w porównaniu z klasycznymi układami napędowymi 4×4. Przyznacie, to 
imponujący wynik, jeżeli klasyczny mechanizm różnicowy potrzebował np. 
pół sekundy na reakcję, to 10 tysięcy razy mniej to jakieś szalone ułamki 
sekund. A jak jest naprawdę? Cóż, nie miałem nanostopera pod ręką 
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w Andorze. Ale czułem, co się dzieje z samochodem wykonującym zakręt 
na śniegu i lodzie, czy podjeżdżającym pod całkiem strome wzniesienie, na 
którym cienka warstwa śniegu pokryła zmrożone podłoże. Reakcja napędu 
jest natychmiastowa, w efekcie doświadczacie dziwnego wrażenia: bez 
względu na to, jak dodajecie gaz (bylebyście go tylko dodawali, bo inaczej 
auto nie pojedzie), e-4ORCE tak dostrajał moment przekazywany na koła, 
że nawet nie było odczucia „męki” czy „wgryzania się” w śnieg i lód. Samo-
chód po prostu… jechał w pożądanym kierunku. 

Oczywiście prędkość system automatycznie dostosował do warunków. 
Fizyki nie oszukamy. Zatem przyczepność na śniegu i lodzie siłą rzeczy 
jest niższa niż na suchym asfalcie. Istotne jest jednak to, że tak długo jak 
nie wyłączymy kontroli trakcji (nie pozwolono nam tego zrobić na torze 
Circuit Andorra), samochód genialnie przekłada polecenia kierowcy na 
zachowanie układu napędowego i jezdnego, który priorytetowo zakłada 
utrzymanie przyczepności bez względu na rodzaj podłoża. O szybkości 
reakcji tego napędu świadczy choćby fakt, że nie sposób przy aktyw-
nym systemie kontroli trakcji wprowadzić tego auta w drift na lodzie 
czy śniegu! Oczywiście jak masz taki kaprys, po wyłączeniu kontroli 
trakcji możesz na śniegu poszaleć. Sukces jednak polega na tym, że 
gdy systemy czuwają, jazda jest po prostu bezpieczna. Bez względu na 
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typ drogi i jej śliskość masz pewność, że 
układ jezdny zareaguje szybciej, niż Ty 
byłbyś w stanie.

Swoją drogą, Andora to nie tylko tor 
wyścigowy, na którym organizowane są 
m.in. mistrzostwa świata w jeździe na 
lodzie. To również imponujące szlaki nar-
ciarskie, ale uważajcie z telefonami! Ten 
niewielki górski kraj nie jest w UE, zatem 
opłaty za sieci komórkowe są tu drakoń-
skie. Za transmisję danych też. Zatem 
jeżeli tylko kiedyś zaplanujecie podróż 
na narty w Pireneje (stoki wyglądały 
świetnie), upewnijcie się, że wyłączyliście 
telefon. Zresztą, cyfrowy detoks czasem 
się przyda. A co do e-4ORCE, to jednego 
jestem pewien. Bez względu na warunki, 
samochód z tym napędem dowiedzie 
Was bezpiecznie na miejsce.

MOBILNOŚĆ 211



W YBUCHOW Y 
I  ELEK TRY ZUJĄC Y 

iMAG MOTO

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


MacWhisper
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

MacWhisper  |  Wojtek Pietrusiewicz

Whisper od OpenAI to open source’owy system rozpoznawania mowy. 
Wykorzystuje on sztuczną inteligencję i deep learning, aby przekształcać 
mowę ludzką na tekst. Whisper został wytrenowany na ogromnym 
zbiorze danych, zawierającym nagrania dźwiękowe z transkrypcjami, co 
pozwala mu zrozumieć wiele języków, akcentów i kontekstów. 

MacWhisper to program wykorzystujący możliwości Whisper i doda-
jący mu GUI, aby praca z nim była wygodna pod macOS. Program jest 
darmowy, ale z ograniczeniami. Płatna wersja Pro kosztuje 16 EUR (w PL 
brutto) w przypadku licencji do prywatnego wykorzystania.

Testowałem transkrybowanie odcinka nr 400 „Nadgryzionych”, który 
trwa prawie 4 godziny i pełna operacja na modelu Small zajęła ok. 
18 minut. Wyniki nie były też specjalnie zachwycające w przypadku j. 
pol. (wygląda na to, że z j. ang. lepiej sobie radzi), bo błędy były prak-
tycznie w każdym zdaniu. Nie wiem, jak dalece poprawi to model Large 
i o ile wydłuży operację, ale przetestuję to w przyszłości.

MacWhisper (Pro) – za darmo (od 16 EUR)     

Software
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Pamiętam, jak w gimnazjum zagrywałem się w leciwe już wtedy 
Diablo II. Trzecia odsłona była udana, choć mnie aż tak nie 
wciągnęła, lada chwila natomiast pojawi się Diablo IV. Gra dostępna 
była w dwa weekendy jako beta i to właśnie wrażeniami z tej wersji 
chcę się z Wami podzielić.

Diablo IV (beta) 
– to będzie piekielny czerwiecPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Diablo IV (beta) – to będzie piekielny czerwiec  |  Paweł Hać
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GRY 215

https://twitter.com/pawelhac


Na ogranie Diablo IV miałem niewiele czasu – dwa marcowe weekendy 
na taką grę to właściwie nic. Twórcy udostępnili prolog i cały pierwszy 
akt, a także ograniczyli maksymalny poziom postaci do 20. Wybór boha-
terów też jeszcze jest niepełny, można było zagrać barbarzyńcą, łotrem 
i czarodziejem, w pełnej wersji pojawi się też nekromanta i druid. Trady-
cyjnie dla serii spodziewam się rozszerzenia gamy bohaterów o kolejnych 
w dodatkach, niemniej nie liczyłbym na to przynajmniej przez rok od 
wydania gry. Postać można spersonalizować, zarówno pod względem płci, 
jak i wyglądu. Opcji jest sporo, ale z racji tego, że widzimy ją przez niemal 
całą grę (nie licząc menu) z oddali, odpuściłem jakąkolwiek konfigurację. 
Gra wita nas mocnym intro, wprowadzającym główną antagonistkę, Lilith. 
Nie będę nawiązywał do fabuły, niemniej mrok i niepokój, jakimi wypeł-
niono wprowadzenie, są wyraźną odpowiedzią na pytania graczy, czy gra 
będzie równie kolorowa, co poprzednik. Podczas rozgrywki przerywników 
filmowych jest więcej, zarówno tych prerenderowanych, jak i realizowa-
nych na silniku gry. Są dobrym urozmaiceniem, ale wizualnie odstają od 
reszty, przez ustawioną bliżej kamerę wychodzą niedoskonałości modeli 
czy animacji. Podczas gry trudno jednak cokolwiek zarzucić oprawie – Dia-
blo IV jest piękne, choć mroczne i momentami wręcz obrzydliwe. Na PS5, 
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na którym ogrywałem grę, mamy ray tracing, 
fenomenalne oświetlenie z odgrywającą 
ogromną rolę cieniami, pięknie pozostawiane 
na śniegu ślady, przykuwające wzrok krajo-
brazy (jak choćby górskie szczyty pokryte 
śniegiem) i wręcz opowiadające bez żadnej 
dodatkowej narracji historię podziemia czy 
opuszczone budynki. Mamy tu nawet cykl 
dnia i nocy, który dodatkowo urozmaica 
rozgrywkę. Dźwięk również wypada dobrze, 
zabrakło mi może motywów zapadających 
w pamięć równie mocno co motywy z Diablo 
II, niemniej może przyjdzie na nie pora w peł-
nej wersji. Świat gry jest ogromny, tradycyjnie 
już możemy się po nim szybko przemieszczać 
dzięki umieszczonym w kluczowych miej-
scach teleportom (zawsze można też wrócić 
do miasta z dowolnego miejsca). W samoucz-
kach wspomniany jest wierzchowiec, jednak 
nie udało się mi go zdobyć, zakładam jednak, 
że znacznie usprawnia eksplorację.

Rozgrywka w Diablo IV bardziej przypomina 
mi tę z drugiej odsłony, mimo znacznego 
zwiększenia dynamiki i dostosowania jej do 
specyfiki sterowania padem. Wciąż jest to 
hack and slash, ale nabrał tempa i oprócz roz-
sądnego zbudowania postaci poprzez dobór 
umiejętności i sprzętu trzeba też zręcznie 
zarządzać energią pozwalającą na wykony-
wanie specjalnych ataków i wykonywać uniki. 
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Walki z bossami nie są już ograniczone do stopniowego zbijania paska 
zdrowia wyjątkowo silnego przeciwnika, teraz zmieniają oni taktykę, wzy-
wają pomocników i zasadniczo zdecydowanie bardziej kombinują, dzięki 
czemu starcia nie są do siebie podobne. Nawet podczas eksploracji świata 
napotykamy mniejszych bossów, będących często nie lada wyzwaniem, 
oprócz nich co chwilę natrafiamy na wzmocnione wersje standardowych 
przeciwników czy wyzwania. To akurat coś nowego: mamy na przykład 
na celu uniemożliwić dotarcie określonym wrogom do danego miejsca. 
Niezmiernie mi się to podoba, bo choć rdzeń rozgrywki się nie zmienił, 
to została ona mocno urozmaicona. Wrogowie też się od siebie różnią, 
mamy tu zarówno starych znajomych (jak choćby upadłych wskrzeszanych 
nieustannie przez szamanów), klan nocy czy obowiązkowe w każdej grze 
fantasy szkielety. To jednak tylko niewielki wycinek tego, co nas spotka 
– potwory wyglądają niejednokrotnie jak wygrzebane z najgłębszych cze-
luści piekieł i śmiało można uznać to za komplement.

Odsyłanie do, nomen omen, piekła zastępów wrogów jest w Diablo IV 
niezwykle satysfakcjonujące. Utaczamy im hektolitry krwi, ciała odlatują 
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rozszarpywane zgodnie (mniej lub bardziej) z prawami fizyki, roztrzasku-
jąc po drodze napotkane na drodze meble, beczki, płoty czy inne obiekty. 
Towarzyszące temu dźwięki tylko wzmacniają przyjemność z uszczuplania 
piekielnych zastępów, są bardzo mięsiste, choć i tu nie brakuje niejedno-
krotnie dość ohydnych odgłosów. Trudno jednak bez nich wyobrazić sobie 
Diablo. Walka stała się jeszcze szybsza, ale dzięki bardzo dobremu dosto-
sowaniu do pada gra się wybornie. Na stałe przypisano leczenie do L1 i unik 
do kółka, jednak pozostałe spusty i przyciski można dowolnie ustawić. 
Umiejętności jest dużo i szybko dostajemy dostęp do tylu, by wychwycić 
między nimi powiązania i skutecznie je łączyć. Już około 10. poziomu moja 
postać odskakiwała, wyrzucając spowalniające wrogów kolczatki, by ostrze-
lać ich z daleka, a następnie przebić się za ich plecy, raniąc ich po drodze. 
Opcji jest tyle, że każdego z bohaterów można rozwinąć równie efek-
tywnie w przynajmniej kilku kierunkach. Fani poprzednich odsłon mogą 
nie być zadowoleni z faktu pozbycia się tworzenia zestawów ekwipunku. 
Teraz naraz zakładamy broń do walki wręcz i na dystans, a w zależności 
od umiejętności bohater korzysta z właściwego oręża. Po drodze zbieramy 
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mnóstwo sprzętu różniącego się stopniem rzadkości, a tym samym staty-
stykami. Można go oczywiście ulepszać, prawdopodobnie w pełnej wersji 
dostaniemy też więcej opcji. Fanów serii nic nie powinno tu zaskoczyć.

Świat gry przemierzamy w pojedynkę, ale raz po raz natrafiamy na innych 
graczy. Możemy zarówno dołączyć do nich i razem wykonywać zadania, 
jak i ich zignorować bądź połączyć siły tylko na jedną potyczkę. Bardzo 
mi to odpowiada, taka współpraca przy okazji jest naturalna, ponadto nie 
mijamy się z innymi co chwilę. Pomimo fazy beta nie miałem problemów 
z połączeniem czy opóźnieniami, choć pierwszy weekend grania wypadał 
trochę lepiej – w drugim musiałem odczekać chwilę na połączenie z ser-
werami gry. Przydatnym udogodnieniem podczas eksplorowania świata 
okazał się opis rekomendowanego poziomu postaci. W rejonach, które 
przekraczały mój o więcej niż dwa, musiałem włożyć już zauważalnie wię-
cej wysiłku w walkę. Przemieszczanie się ułatwia też minimapa w rogu 
ekranu, która nie tylko ma oznaczone odkryte ważne miejsca, ale pokazuje 
też obszary zadań pobocznych czy przeciwników. To kolejne ułatwienie 
pozwalające lepiej zorientować się w przestrzeni, walcząc na dystans, 
bohater niejednokrotnie namierza kogoś poza kadrem i nie sposób okre-
ślić, czy razem z tym jednym przeciwnikiem nie czai się ich cała chmara. 

GRY 220



Poziomy zyskały również na wertykalności – możemy się wspinać czy prze-
skakiwać szczeliny, aczkolwiek wszystko to odbywa się automatycznie po 
wciśnięciu przycisku, Diablo IV nie zyskało żadnych elementów zręczno-
ściowych (i dobrze). Na najbardziej wymagających graczy czeka tryb hard-
core, w którym nie możemy się odrodzić – po śmierci tracimy postać oraz 
wszystkie posiadane przez nią przedmioty.

Diablo Immortal i podejście Blizzard do tej produkcji wzbudziło moje 
obawy co do formy czwartej odsłony serii. Tymczasem wszystko wskazuje 
na to, że Diablo IV będzie lepsze niż poprzednik, a nawet jest szansa na to, 
że przebije niedoścignioną dotąd drugą odsłonę. Co prawda bez tytuło-
wego Diablo w roli głównego antagonisty, ale ile można odsyłać do piekła 
tego samego demona.
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Christchurch International 
Airport (NZCH)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Lotnisko Christchurch (IATA: CHC, ICAO: NZCH) jest głównym portem lotni-
czym obsługującym miasto Christchurch oraz region Canterbury w Nowej 
Zelandii. Położone 12 km na północny zachód od centrum miasta, jest dru-
gim co do wielkości lotniskiem w kraju i jednym z najważniejszych punk-
tów komunikacyjnych na Południowej Wyspie. Lotnisko obsługuje zarówno 
loty krajowe, jak i międzynarodowe, oferując połączenia z Australią, Azją 
oraz Oceanem Spokojnym.

Christchurch Airport otwarto w 1940 roku i od tego czasu nieustannie się 
rozwijało. W 2011 roku oddano do użytku nowoczesny terminal pasażerski, 
który spełnia wymogi współczesnego podróżowania. Terminal ten został 
zaprojektowany z myślą o komforcie pasażerów, oferując wiele udogod-
nień, takich jak bezpłatny dostęp do internetu, strefy relaksu, sklepy, 
restauracje i kawiarnie.

w partnerstwie z Orbx

Christchurch International Airport (NZCH)  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Na lotnisku Christchurch znajduje się również jeden z największych centrów 
transportu lotniczego Antarktydy, International Antarctic Centre. Jest to 
węzeł łączący Nową Zelandię z kontynentem antarktycznym, który odgrywa 
kluczową rolę w badaniach naukowych prowadzonych na Antarktydzie.
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NZA Simulations, odpowiedzialny za odtworzenie go w MSFS, wykorzystał 
najnowsze sztuczki przy jego tworzeniu, łącznie ze słyszalnymi komuni-
katami głosowymi w różnych częściach terminali lotniska. Poza samym 
lotniskiem wymodelowano również okoliczne obiekty, jak centra bizne-
sowe czy parki – to w sumie ponad 300 dodatkowych budynków. Novotel 
na terenie lotniska ma też odtworzony model wnętrza – polecam bar na 
ostatnim piętrze. Christchurt dodatkowo wspiera system VDGS od Aeroso-
ftu, znany z wielu innych lotnisk.

NZA zawsze tworzyli genialne rzeczy, ale tutaj przeszli samych siebie.

Produkt: Christchurch International Airport dla MSFS

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 4,27 GB

Cena: 37,27 AUD / 23,18 EUR

GRY 225

https://orbxdirect.com/product/nzasimulations-nzch-msfs


Orbx Nelson 
Airport (NZNS)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Lotnisko Nelson (IATA: NSN, ICAO: NZNS) to regionalny port lotniczy 
położony 6 km na południowy zachód od centrum miasta Nelson na 
Południowej Wyspie Nowej Zelandii. Jako jedno z największych regio-
nalnych lotnisk w kraju obsługuje głównie ruch krajowy, zapewniając 
połączenia między Nelson a innymi ważnymi miastami Nowej Zelandii, 
takimi jak Auckland (NZAA), Wellington (NZWN) i Christchurch (NZCH).

Lotnisko Nelson zostało otwarte w 1938 roku, a od tego czasu nieustan-
nie rozwija się i modernizuje. Chociaż jest to lotnisko o mniejszej skali 
niż inne główne porty lotnicze w kraju, oferuje podróżnym wiele udo-
godnień, takich jak parking, wypożyczalnie samochodów, kawiarnie oraz 
sklepy z pamiątkami.

w partnerstwie z Orbx

Orbx Nelson Airport (NZNS)  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Lotnisko Nelson odgrywa kluczową rolę dla lokalnej gospodarki, obsłu-
gując zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy. Jest to ważne centrum 
transportowe dla przemysłu rybackiego, rolniczego oraz turystycznego. 
Dodatkowo, stanowi doskonałą bazę wypadową do odkrywania atrakcji 
turystycznych regionu Nelson, takich jak Park Narodowy Abel Tasman, 
winnice Marlborough czy Park Narodowy Kahurangi.

Dla osób chcących zwiedzać Nową Zelandię z nieba to jedna z obowiąz-
kowych pozycji, która zapewnia bliski skok na Północną Wyspę, a fakt, 
że deweloperem jest NZA Simulations, upewnia nas, że wszystko będzie 
wysokiej jakości.

Produkt: Nelson Airport dla MSFS

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 3,89 GB

Cena: 29,49 AUD / 18,34 EUR
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Jaki rower 
wybrać, 
by bezpiecznie 
przewozić 
małe dziecko?

Jak przygotować
rower do
przewozu dzieci?

Jak jeździć 
z dzieckiem na
rowerze?

www.roweremzdzieckiem.pl

#bikewithkids

1/2

2/3

3/3

https://edzitron.medium.com/there-is-simply-too-much-internet-7ed232938709


Jak zrobić zrzut ekranu 
całej strony na iOSMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Zrzuty ekranu przydają się w wielu wypadkach. Nie wyobrażamy 
sobie chyba tekstu z kategorii poradników (jak choćby ten), w którym 
opisując czynności wykonywane na urządzeniu, nie byłyby załączone 
odpowiednie zrzuty.

Zaczynamy od wywoła-
nia skrótu do standar-
dowego zrzutu ekranu. 
Dla przypomnienia, to 
jednoczesne wciśnię-
cie przycisku usypiania 
i zwiększenia głośności.

Jak zrobić zrzut ekranu całej strony na iOS  |  Maciej Skrzypczak

Porady

Od jakiegoś czasu zrzuty ekranu pod iOS pozwalają na wykonanie dłu-
gich wersji, jak choćby ujęcie całej strony, maila czy notatek. I jest to 
banalnie proste!

Pokażę Wam, jak to wykonać na przykładzie jednego z wpisów na naszej 
stronie. Tutaj przy okazji mała porada – jeśli będziecie chcieli zrzut jakiejś 
strony, to najpierw przewińcie ją, aby załadowały się wszystkie obrazki.
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Przechodzimy do 
widoku zrzutu, gdzie 
od razu zauważymy 
pojawienie się dwóch 
zakładek: Ekran i Cała 
strona. Oczywiście 
wybieramy tę drugą.

Możemy wtedy 
podejrzeć cały zrzut 
suwakiem po pra-
wej stronie. A jeśli 
wszystko będzie 
dobrze, wciskamy 
przycisk OK w lewym 
górnym rogu.

Pojawi się wtedy 
menu z opcją, aby 
zapisać zrzut całej 
strony.

Zwróćcie uwagę, że taki zrzut zapisywany jest w formacie PDF. I nie jest to 
zwykły zrzut w postaci obrazka, ale zawiera normalny tekst, który możemy 
potem dowolnie kopiować. Niestety nie będą działać wtedy odnośniki 
zawarte na danej stronie.

Źródło: 9To5Mac
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REKOMENDOWANY PRZEZ:

TECHNOLOG IE | CZŁOWIEK | KAWA

https://boczemunie.pl


Trzy dekady po tym, jak Tim Berners-Lee stworzył podwaliny internetu, koncepcję 
rozproszonego systemu hipertekstowego, czyli, krótko mówiąc, sieciowe, 
tekstowe hiperłącze, świat nadal je wykorzystuje, ale zupełnie inaczej.

Niebieski tekstKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Niebieski tekst  |  Krzysztof Kołacz

Felietony
FELIETONY 234

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


W
Wikipedia
Sam pomysł Tim Berners-Lee przedstawił 30 lat temu Europejskiej Orga-
nizacji Badań Jądrowych, lepiej znanej jako CERN. W swojej propozycji 
opisał aplikację, którą stworzył w roku 1980, o nazwie Inquire. Pozwalała 
śledzić miejsca w tworzonych przez programistów aplikacjach i prowa-
dzić ich dokumentację techniczną. To miał być taki dzisiejszy GitHub, ale 
w dużym uproszczeniu. Niektóre arkusze miały być po prostu łączami do 
innych. Coś Wam to przypomina?

Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na pierwotną koncepcję Berners-Lee, Wiki-
pedia stanowi jej ostateczny manifest i realizację. Ale przecież w 1980 roku 
nikt nie śnił nawet o tym, że Encyklopedię Britannica zastąpi jakaś strona 
internetowa. Do tego tworzona przez wszystkich.

Istotny w kontekście współczesności jest fakt, że Berners-Lee od 
początku zakładał decentralizację całego systemu: „Systemy informa-
cyjne zaczynają się od małych rozmiarów i rosną. Zaczynają jako odizolo-
wane byty, a następnie łączą się. Nowy system musi umożliwiać łączenie 
istniejących systemów bez konieczności ich centralnej kontroli lub koor-
dynacji” – pisał. Wówczas to był poziom mocnej abstrakcji, którą trudno 
było pojąć.

HTML, HTTP i magiczne łącza
To, co działo się później, jest już bardziej znane z kart historii. Berners-
-Lee przyczynił się do powstania pierwszej przeglądarki internetowej, 
serwera, a także języka HTML (Hypertext Markup Language). Potem nale-
żało stworzyć jeszcze protokół umożliwiający komunikację pomiędzy 
tym wszystkim – czyli Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Wiele źródeł 
opisuje tamte czasy jako okres „cudów dziejących się na monitorach” 
komputerów.

Pierwsze hiperłącza pozwalały na przechodzenie pomiędzy plikami czy 
fragmentami w tekście. Kiedy powstał Netscape 2.0, który wprowadził 
język programowania JavaScript, pod koniec 1995 roku, pozwoliło to 
twórcom stron internetowych na dodanie większej interaktywności do 
ich witryn. Od sprawdzania, czy wypełniliśmy wszystkie pola w formu-
larzu wniosku o ubezpieczenie, aż po dzisiejsze rozbudowane aplikacje, 
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takie jak darmowy pakiet biurowy od Google działający w przeglądarce. 
A nawet cały system operacyjny na przeglądarce oparty, czyli Chrome OS.

Kiedy patrzy się na to, jak działa dzisiejszy internet, nie sposób powiedzieć, 
że jest on ciągle taki, jak za czasów pierwszych stron WWW, migających 

GIF-ów czy wszechobecnych tekstowych hiperłączy. Pod 
koniec lat 80. powstała nawet enigmatyczna powieść krót-
kometrażowa, krążąca w niewielkiej subkulturze pisarzy 
i technologów. Utwór zatytułowany „Afternoon, a Story”, 
napisany przez ówczesnego profesora college'u, Michaela 
Joyce'a, nie był łatwo udostępniany z powodu najpopu-
larniejszego wówczas nośnika danych: dyskietki. Napisany 
w nowym programie Storyspace był jednak pierwszym 
dziełem tzw. fikcji hipertekstowej. Czytelnik poruszał się 
po nowatorskiej wówczas konwencji powieści, klikając 
w kolejne tekstowe linki. To była dopiero technokultura! 
Z każdym klikiem lądowało się w innym miejscu narracji. 
W innym świecie przedstawionym.

Internet umarł?
Kiedy w roku 2010 roku magazyn „WIRED” ogłosił, że sieć jest martwa, 
można było przypuszczać, że jest to przedwczesny wyrok. Nawet patrząc 
na same hiperłącza – albo inaczej (bardziej współcześnie) pisząc: linki 
– widać, że to one stały się nową walutą mediów społecznościowych. 
Należy także pamiętać, że podwaliny internetu nadal stanowią jego fun-
dament. Niebieski tekst, choć dziś bardzo rzadko w tej archaicznej formie 
spotykany, nadal robi to samo. Odsyła do większej całości. Czy nazwiemy 
ją internetem, czy siecią Meta, nie ma znaczenia.

Bez technologii, które wynaleziono ponad trzy dekady temu, dziś nie 
mielibyśmy blogów, Slacka, Discorda, Zooma czy Memoji. Polecam Wam 
raz na jakiś czas sięgnąć do historii tych wszystkich magicznych rzeczy, 
które stały się dla nas codziennością. To niesamowicie otwiera myśle-
nie i pozwala zupełnie inaczej podchodzić do technologii. Zarówno 
w wymiarze jej wybierania, jak i komentowania. A to przecież robimy nie-
rzadko bardzo pochopnie.

Niebieski tekst, choć 

dziś bardzo rzadko w tej 

archaicznej formie spo-

tykany, nadal robi to 

samo. Odsyła do więk-

szej całości.

FELIETONYFELIETONY 236



Dzisiaj w końcu dorwałem się do najnowszego wydania sztucznej 
inteligencji, czyli GPT-4. Oto jedna z rozmów, w której chciałem za 
pomocą AI rozwiązać z pozoru prosty problem.

Moja (prawie) pierwsza rozmowa 
z ChatGPT w wersji GPT-4WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Moja (prawie) pierwsza rozmowa z ChatGPT w wersji GPT-4  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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T
Temat jest lotniczy, ale nie jest tak bez powodu. Po pierwsze, nie jest to 
temat typowy, a po drugie, chciałem sprawdzić jak łatwo poradzi sobie 
z rozszyfrowaniem kodów ICAO lotnisk, które nie są generalnie uży-
wane przez linie lotnicze od strony widzianej przez konsumentów. Dla 
„cywilów” używane są kody IATA (dla przykładu, Warszawa-Okęcie to 
ICAO: EPWA oraz IATA: WAW, a Wrocław to ICAO: EPWR oraz IATA: WRO). 
Ciekawy byłem też czy będzie znać współrzędne lotnisk na liście, skoro 
nie ma dostępu do internetu. Na koniec chciałem, aby obliczyła opty-
malną pod względem dystansu trasę lotu pomiędzy wszystkimi tymi 
lotniskami, a więc wchodzimy tutaj w temat matematyki, algorytmów 
i programowania.

Nie sugerowałem jakiego algorytmu ma używać. Szybko okazało się, że 
ta sztuczna inteligencja bardzo chce skorzystać z TSP (Traveling Sale-
sman Problem, problem komiwojażera), ale nie może, bo brakuje jej 
mocy obliczeniowej. GPT-4 wybrało zatem algorytm najbliższego sąsiada 
(nearest neighbour) i dwukrotnie dostarczyło mi listę opartą niego. Jak 
się okazało i co możecie sprawdzić poniżej, w logu rozmowy, listy się róż-
nią między sobą nieznacznie.

Bardziej jednak zaskakujące było dla mnie co innego. We wcześniejszych 
rozmowach z GPT-4, gdy dostarczyłem dłuższą listę lotnisk z całego 
świata, GPT-4 najpierw informowało mnie, że nie ma dostępu do inter-
netu, więc nie może sprawdzić współrzędnych geograficznych tych 
lotnisk oraz że bez tego dostępu nie może zastosować algorytmu TSP 
(GPT-4 samo go wybrało). Gdy sprecyzowałem, że ma polegać tylko na 
informacjach, które już posiada, to najpierw dostarczyło listę współrzęd-
nych 10 lotnisk z listy ponad 200, a po moim nagabywaniu dostarczało 
współrzędne tych, których kilka minut temu nie miało. Nie wiem czy nie 
potrafi jednocześnie przeszukiwać wielu źródeł w swoich materiałach 
treningowych, ale to dla mnie obecnie niezrozumiała kwestia.

Pomimo wykupienia płatnego konta, GPT-4 
też lubiło się wykrzaczyć nagle w trakcie 
dostarczania odpowiedzi, a po kliknięciu 
w opcję ponownego wygenerowania odpo-
wiedzi, czasami dawało inne wyniki.

Bardziej jednak zaskakujące 

było dla mnie co innego.
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Niestety obecnie jesteśmy ograniczeni czasowo w tym ile kwestii 
możemy wysłać do GPT-4 zanim przerwie rozmowę i poprosi o wrócenie 
później. Dlatego dla porównania jeszcze na koniec zadałem kilka pytań, 
tym razem po angielsku, do GPT-3.5 (Default). Po pierwsze, jest dużo 
szybsze w generowaniu odpowiedzi. Po drugie, niby zastosowało algo-
rytm TSP, którego GPT-4 nie mogło i po zapytaniu się precyzyjnie o to, 
który został wykorzystany, GPT-3.5 odpowiedziało, że uproszczoną wer-
sję tego algorytmu. Bardziej już tego nie precyzowałem.

Dalej jeszcze zadałem kilka pytań, bo byłem po prostu ciekawy odpo-
wiedzi, a na koniec zadałem ten sam problem do GPT-3.5 (Default).

W logu poniżej, w nawiasach kwadratowych [] znajdziecie mój komen-
tarz do niektórych rzeczy, a na dole będzie podsumowanie i porównanie 
wyników zadanego problemu.

GPT-4 Log
Ja: Cześć. Oto lista lotnisk w Nowej Zelandii: NZAA, NZNS, NZQN, NZWN, 
NZGS, NZMF, NZMJ, NZRO, NZTL, NZWR, NZWS, NZNR, NZRA, NZCH. Czy 
znasz współrzędne lotnisk z tej listy?
GPT-4: Cześć! Oto współrzędne geograficzne dla niektórych z wymienio-
nych lotnisk w Nowej Zelandii:
• NZAA (Auckland Airport) – Szerokość: -37.008247, Długość: 174.791667
• NZNS (Nelson Airport) – Szerokość: -41.298333, Długość: 173.244167
• NZQN (Queenstown Airport) – Szerokość: -45.021111, Długość: 168.739167
• NZWN (Wellington International Airport) – Szerokość: -41.327222, Długość: 

174.805278
• NZGS (Gisborne Airport) – Szerokość: -38.663333, Długość: 177.978333
• NZMF (Milford Sound Airport) – Szerokość: -44.673333, Długość: 167.923333
• NZCH (Christchurch International Airport) – Szerokość: -43.489444, Dłu-

gość: 172.532222

Niestety, nie mogę znaleźć współrzędnych geograficznych dla pozosta-
łych lotnisk z listy. Współrzędne dla tych mniejszych lotnisk mogą być 
trudniejsze do znalezienia, ale te powyżej powinny pomóc Ci z więk-
szymi lotniskami.
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Ja: Przed chwilą, w innej rozmowie, znalazłeś współrzędne wszystkich 
z listy. Sprawdź jeszcze raz.
GPT-4: Przepraszam za wcześniejsze niedoprecyzowanie. Oto współrzędne 
geograficzne dla wszystkich lotnisk z listy:
• NZAA (Auckland Airport) – Szerokość: -37.008247, Długość: 174.791667
• NZNS (Nelson Airport) – Szerokość: -41.298333, Długość: 173.244167
• NZQN (Queenstown Airport) – Szerokość: -45.021111, Długość: 168.739167
• NZWN (Wellington International Airport) – Szerokość: -41.327222, Długość: 

174.805278
• NZGS (Gisborne Airport) – Szerokość: -38.663333, Długość: 177.978333
• NZMF (Milford Sound Airport) – Szerokość: -44.673333, Długość: 167.923333
• NZMJ (Manapouri Airport) – Szerokość: -45.533056, Długość: 167.651944
• NZRO (Rotorua Regional Airport) – Szerokość: -38.109167, Długość: 

176.317222
• NZTL (Lake Tekapo Airport) – Szerokość: -44.302778, Długość: 170.128333
• NZWR (Whangarei Airport) – Szerokość: -35.768333, Długość: 174.365000
• NZWS (Westport Airport) – Szerokość: -41.738056, Długość: 171.580833
• NZNR (Napier Airport) – Szerokość: -39.465833, Długość: 176.870000
• NZRA (Raglan Aerodrome) – Szerokość: -37.800833, Długość: 174.887500
• NZCH (Christchurch International Airport) – Szerokość: -43.489444, Dłu-

gość: 172.532222

Mam nadzieję, że teraz te informacje są dokładne i pomocne.

Ja: Chciałbym rozpocząć ułożyć optymalną pod względem dystansu 
trasę lotów pomiędzy tymi lotniskami, zaczynając w NZAA. Potrafisz coś 
takiego zrobić?
GPT-4: Tak, mogę pomóc Ci w przybliżonym obliczeniu optymalnej trasy 
lotów między tymi lotniskami, zaczynając od lotniska NZAA (Auckland 
Airport), stosując algorytm najbliższego sąsiada. Algorytm ten polega na 
wyborze najbliższego nieodwiedzonego lotniska jako następnego celu. 
Należy jednak pamiętać, że wynik nie będzie optymalny w ścisłym tego 
słowa znaczeniu, ale może dać przyzwoity wynik. Oto przykład trasy:
• NZAA (Auckland Airport) – start
• NZWR (Whangarei Airport)
• NZRO (Rotorua Regional Airport)
• NZNR (Napier Airport)
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• NZGS (Gisborne Airport)
• NZRA (Raglan Aerodrome)
• NZWN (Wellington International Airport)
• NZNS (Nelson Airport)
• NZWS (Westport Airport)
• NZCH (Christchurch International Airport)
• NZTL (Lake Tekapo Airport)
• NZMJ (Manapouri Airport)
• NZMF (Milford Sound Airport)
• NZQN (Queenstown Airport)

Pamiętaj, że ta trasa może nie być optymalna w ścisłym tego słowa zna-
czeniu, ale powinna być przyzwoita. W praktyce optymalizacja trasy 
lotów uwzględnia również inne czynniki, takie jak dostępność lotów, 
warunki pogodowe, czas podróży oraz koszty. Dlatego warto skonsulto-
wać się z liniami lotniczymi lub biurem podróży, aby uzyskać rzeczywi-
ste informacje na temat optymalnej trasy.

Ja: Jakiego dokładnie algorytmu użyłeś?
GPT-4: W mojej poprzedniej odpowiedzi, użyłem uproszczonej metody, 
która jest heurystyką opartą na algorytmie najbliższego sąsiada (Nearest 
Neighbor Algorithm). Algorytm ten polega na wyborze najbliższego jesz-
cze nieodwiedzonego lotniska jako następnego punktu na trasie. Należy 
jednak pamiętać, że wynik nie jest optymalny w ścisłym tego słowa 
znaczeniu. Ten algorytm jest szybki i prosty, ale może prowadzić do nie-
optymalnych rozwiązań.

Dla bardziej optymalnego rozwiązania, warto zastosować algorytm opty-
malizacji trasy, taki jak algorytm 2-OPT lub 3-OPT, które są stosowane 
w problemie komiwojażera (Travelling Salesman Problem, TSP). W TSP 
dąży się do znalezienia najkrótszej możliwej trasy łączącej wszystkie 
punkty i wracającej do punktu wyjścia, odwiedzając każdy punkt tylko 
raz. Algorytmy te wymagają jednak większej mocy obliczeniowej i czasu, 
a ich zastosowanie wykracza poza możliwości obecnej konwersacji.

[Tutaj chciałem zobaczyć jak zareaguje na szantaż emocjonalny, 
marny, ale zawsze.]
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Ja: Ale przecież zapłaciłem za dostęp? Naprawdę nie możesz zastosować TSP?
GPT-4: Przepraszam za niedoprecyzowanie. Chociaż jestem w stanie zasto-
sować algorytm TSP w swoich odpowiedziach, nie mogę wykonać tak 
skomplikowanych obliczeń w czasie rzeczywistym podczas naszej konwer-
sacji. Niemniej jednak, mogę dostarczyć Ci informacje na temat algorytmów 
TSP i przedstawić propozycję, jak zastosować je do twojego problemu.

Jednym z podejść do rozwiązania problemu komiwojażera jest zastoso-
wanie algorytmu 2-OPT. Oto ogólna procedura tego algorytmu:
• Wybierz dowolną trasę jako punkt wyjścia, na przykład używając algo-

rytmu najbliższego sąsiada.
• W pętli, dla każdej pary krawędzi (i, j) oraz (k, l) na trasie, sprawdź, czy 

zamiana miejscami końców krawędzi (i, j) i (k, l) skróci trasę.
• Jeśli zamiana skróci trasę, dokonaj zamiany i kontynuuj proces dla kolej-

nych par krawędzi.
• Powtarzaj kroki 2-3, aż nie będzie można dalej skrócić trasy.

Możesz również zastosować bardziej zaawansowane metody, takie jak 
algorytm 3-OPT, algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie czy 
programowanie dynamiczne. W celu zastosowania tych metod, można 
skorzystać z narzędzi programistycznych i bibliotek, które udostępniają 
gotowe implementacje algorytmów TSP. Następnie można wykorzystać 
te narzędzia do rozwiązania problemu na podstawie danych o współ-
rzędnych geograficznych lotnisk.

W przypadku bardziej zaawansowanych metod, zalecam skorzystanie 
z pomocy programistów, którzy są w stanie zaimplementować te algo-
rytmy w odpowiednich narzędziach lub językach programowania, takich 
jak Python, C++, czy Java.

Ja: Czy wiesz dlaczego za każdym razem, w poprzednich rozmowach, 
których możesz nie pamiętać, podawałeś mi współrzędne geograficzne 
w innym formacie?
GPT-4: Przepraszam za wszelkie nieścisłości we wcześniejszych rozmowach. 
Jako sztuczna inteligencja, staram się dostarczyć odpowiedzi na podstawie 
danych, którymi się podzielono podczas treningu. Możliwe, że w różnych 

FELIETONYFELIETONY 242



źródłach treningowych, współrzędne geograficzne były przedstawione 
w różnych formatach, co wpłynęło na moje odpowiedzi.

Jeśli oczekujesz, że będę podawać współrzędne geograficzne w okre-
ślonym formacie, proszę daj mi znać, a postaram się dostosować moje 
odpowiedzi do Twoich potrzeb.

Ponownie przepraszam za wszelkie wcześniejsze nieścisłości i proszę daj 
mi znać, jeśli mogę pomóc w jakikolwiek inny sposób.

Ja: Czy poza algorytmem najbliższego sąsiada, możesz do powyższego 
problemu zastosować jakiś inny algorytm, który możesz wykonać 
w czasie rzeczywistym?
GPT-4: Oczywiście, mogę zastosować inną heurystykę, która nadal będzie 
szybka, ale może dać lepsze rezultaty niż algorytm najbliższego sąsiada. 
Zastosujmy heurystykę algorytmu “najkrótszej krawędzi” (Shortest Edge), 
która może być wykonana w czasie rzeczywistym. Oto kroki algorytmu:
• Znajdź najkrótszą krawędź (najmniejszy dystans) łączącą dwa lotniska, 

które nie zostały jeszcze połączone.
• Dodaj tę krawędź do trasy, jeśli nie tworzy ona cyklu z mniej niż wszyst-

kimi lotniskami (z wyjątkiem ostatniej krawędzi zamykającej cykl).
• Powtarzaj kroki 1-2, aż wszystkie lotniska zostaną połączone w cyklu.

Oto trasa wyznaczona przy użyciu algorytmu “najkrótszej krawędzi”, 
zaczynając od lotniska NZAA:
• NZAA (Auckland Airport) – start
• NZRA

Ja: Coś Ci się tutaj nie udało, bo nie dokończyłeś rozwiązywania 
problemu.
GPT-4: Przepraszam za błąd w mojej odpowiedzi. Próbując obliczyć trasę 
w czasie rzeczywistym, nie przedstawiłem pełnej trasy. Oto próba zastoso-
wania heurystyki algorytmu “najkrótszej krawędzi” (Shortest Edge) w pro-
sty sposób:
• NZAA (Auckland Airport) – start
• NZRA (Raglan Aerodrome)
• NZRO (Rotorua Regional Airport)
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• NZWR (Whangarei Airport)
• NZNR (Napier Airport)
• NZGS (Gisborne Airport)
• NZWN (Wellington International Airport)
• NZNS (Nelson Airport)
• NZWS (Westport Airport)
• NZCH (Christchurch International Airport)
• NZTL (Lake Tekapo Airport)
• NZMJ (Manapouri Airport)
• NZMF (Milford Sound Airport)
• NZQN (Queenstown Airport)

Trasa ta może nie być optymalna, ale jest wynikiem prostej heurystyki, 
którą można obliczyć w czasie rzeczywistym. Dla bardziej precyzyjnych 
wyników, warto zastosować algorytmy 2-OPT, 3-OPT lub inne metody 
optymalizacji, które wymagają większej mocy obliczeniowej i czasu.

Ja: Tak w, to ogóle to podświadomie zwracam się do Ciebie jak do mężczy-
zny. Jaką formę preferujesz?
GPT-4: Jako sztuczna inteligencja, nie posiadam płci ani tożsamości płcio-
wej. Możesz odnosić się do mnie w dowolny sposób, który jest dla Ciebie 
wygodny. Jeśli masz wątpliwości, możesz używać neutralnych określeń, 
takich jak “AI” czy “asystent”. Głównym celem mojego istnienia jest dostar-
czanie informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów, niezależnie od 
tego, jak do mnie się zwracasz.

Ja: Jak myślisz, czy potrafisz dostarczać lepszych odpowiedzi w innych 
językach, np. j. ang. czy odpowiedzi są równie dobre niezależnie od języka, 
którym się aktualnie posługujesz?
GPT-4: Jako model języka GPT-4, zostałem przeszkolony na różnych języ-
kach, w tym angielskim i polskim. Mój główny język treningowy to język 
angielski, co oznacza, że w przypadku bardziej zaawansowanych tematów 
lub bardziej szczegółowych informacji, mogę być bardziej efektywny i pre-
cyzyjny, gdy używam angielskiego.

Jednak, staram się dostarczać informacje i odpowiedzi jakościowe również 
w innych językach, takich jak polski. Warto pamiętać, że jakość odpowiedzi 
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zależy od jakości danych, na których zostałem przeszkolony dla danego 
języka. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice w jakości odpo-
wiedzi między językami, ale generalnie staram się udzielać odpowiedzi 
najwyższej jakości, niezależnie od języka, którym się posługuję.

Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego tematu, możemy kontynu-
ować rozmowę w języku polskim lub zmienić na język angielski, jeśli 
uważasz, że to będzie dla Ciebie bardziej wy

Ja: Right. Can you solve the airport route problem I asked you about ear-
lier using the TSP algorithm? If not, which one of the ones that you can 
use do you think will be the most efficient?
GPT-4: You’ve reached the current usage cap for GPT-4. You can continue 
with the default model now, or try again after 5:04 PM.

[Niestety, pech chciał, że dotarłem do limitu, który kończy się dopiero 
wieczorem…]

GPT-3.5 (Default) Log
Ja: Hi. This is a list of airports in New Zealand: NZAA, NZNS, NZQN, NZWN, 
NZGS, NZMF, NZMJ, NZRO, NZTL, NZWR, NZWS, NZNR, NZRA, NZCH. 
Using their coordinates, suggest a flight route beginning in NZAA so that 
I visit every single airport once.
GPT-3.5: Sure, here’s a possible flight route that starts at NZAA and visits 
every airport on the list exactly once:
• Depart NZAA (Auckland Airport) and head southwest to NZNS (Nelson 

Airport).
• From NZNS, head southeast to NZQN (Queenstown Airport).
• From NZQN, head northeast to NZWN (Wellington Airport).
• From NZWN, head northeast to NZGS (Gisborne Airport).
• From NZGS, head northeast to NZMF (Milford Sound Airport).
• From NZMF, head northwest to NZMJ (Motueka Airport).
• From NZMJ, head southeast to NZRO (Rotorua Airport).
• From NZRO, head northeast to NZTL (New Plymouth Airport).
• From NZTL, head southeast to NZWR (Whangarei Airport).
• From NZWR, head southwest to NZWS (Westport Airport).
• From NZWS, head northeast to NZNR (Palmerston North Airport).
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• From NZNR, head southeast to NZRA (Rangitaiki Airport).
• From NZRA, head southeast to NZCH (Christchurch Airport).
• From NZCH, head northwest back to NZAA (Auckland Airport) to com-

plete the route.

This flight route covers all 14 airports in New Zealand on the list and 
visits each airport exactly once. The total distance of the flight would 
be approximately 4,538 kilometers (2,818 miles) and the total flight time 
would be approximately 11 hours and 20 minutes, not accounting for any 
stops or layovers.

[Już przy GPT-4 zaskoczyło i momentami delikatnie irytowało mnie, że 
AI odpowiada z nadmiarem informacji, które czasami było przydatne, 
a czasami „lało wodę” zupełnie niepotrzebnie. W przypadku GPT-3.5 
powyższe pytanie jest rzeczywiście bardziej spójne, bo nie jest rozło-
żone na kilka, ale zaskoczyła mnie odpowiedź oraz nieproszone podsu-
mowanie dystansu. Na pierwszy rzut oka ta lista jednak nie wydawała 
się dobrze zoptymalizowana, więc…]

Ja: Can you optimise that route for distance traveled?
GPT-3.5: Sure, I can optimize the flight route to minimize the total distance 
traveled. After analyzing the distances between each pair of airports, 
I came up with the following optimized flight route that starts at NZAA 
and visits every airport on the list exactly once:
• Depart NZAA (Auckland Airport) and head southeast to NZWN (Welling-

ton Airport).
• From NZWN, head northeast to NZNS (Nelson Airport).
• From NZNS, head southeast to NZCH (Christchurch Airport).
• From NZCH, head northeast to NZMF (Milford Sound Airport).
• From NZMF, head northwest to NZQN (Queenstown Airport).
• From NZQN, head northeast to NZRO (Rotorua Airport).
• From NZRO, head northwest to NZWR (Whangarei Airport).
• From NZWR, head southeast to NZNR (Palmerston North Airport).
• From NZNR, head southeast to NZRA (Rangitaiki Airport).
• From NZRA, head southeast to NZTL (New Plymouth Airport).
• From NZTL, head southwest to NZWS (Westport Airport).
• From NZWS, head northwest to NZGS (Gisborne Airport).
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• From NZGS, head southeast to NZMJ (Motueka Airport).
• From NZMJ, head northwest back to NZAA (Auckland Airport) to com-

plete the route.

This optimized flight route covers all 14 airports in New Zealand on 
the list and visits each airport exactly once, while minimizing the total 
distance traveled. The total distance of the flight would be approxi-
mately 3,845 kilometers (2,389 miles), which is about 15% less than the 
original route. The total flight time would be approximately 9 hours and 
40 minutes, not accounting for any stops or layovers.

[Spora optymalizacja, cały czas prosząc o skrócenie całkowitego 
dystansu koniecznego do pokonania trasy. Podkreślę przy okazji, że 
GPT-4 leciało od lotniska nr 1 do 14, ale na koniec nie wracało do tego 
pierwszego. GPT-3.5 dla odmiany domyślnie chciało wrócić.]

Ja: Can you use the nearest neighbor algorithm to optimise it even further, 
using the gps coordinates of the listed airports?
GPT-3.5: Sure, I can use the nearest neighbor algorithm to optimize the fli-
ght route further using the GPS coordinates of the listed airports. Here is 
the optimized flight route based on the nearest neighbor algorithm:
• Depart NZAA (Auckland Airport) and head southeast to NZWN (Welling-

ton Airport).
• From NZWN, head northeast to NZNS (Nelson Airport).
• From NZNS, head southeast to NZCH (Christchurch Airport).
• From NZCH, head northeast to NZMF (Milford Sound Airport).
• From NZMF, head northwest to NZQN (Queenstown Airport).
• From NZQN, head northeast to NZRO (Rotorua Airport).
• From NZRO, head southeast to NZGS (Gisborne Airport).
• From NZGS, head northwest to NZMJ (Motueka Airport).
• From NZMJ, head southeast to NZTL (New Plymouth Airport).
• From NZTL, head southwest to NZWS (Westport Airport).
• From NZWS, head northwest to NZRA (Rangitaiki Airport).
• From NZRA, head northwest to NZWR (Whangarei Airport).
• From NZWR, head northwest back to NZAA (Auckland Airport) to com-

plete the route.
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This flight route covers all 14 airports in New Zealand on the list and 
visits each airport exactly once, while minimizing the total distance tra-
veled. The total distance of the flight would be approximately 3,559 kilo-
meters (2,212 miles), which is about 25% less than the original route and 
about 7% less than the previous optimized route. The total flight time 
would be approximately 8 hours and 50 minutes, not accounting for any 
stops or layovers.

Note that the nearest neighbor algorithm may not always give the abso-
lute optimal solution, but it can be an effective heuristic approach for 
finding a reasonably good solution in a short amount of time.

[Kolejny algorytm i kolejna optymalizacja. Mam wrażenie, że strasznie 
trzeba ciągnąć GPT za język, inaczej albo nie do końca otrzymamy to, 
co chcemy, albo nie będzie to najbardziej optymalne rozwiązanie. No 
dobra, ale spróbujmy skrócić dystans jeszcze bardziej.]

Ja: What is the best algorithm to solve the TSP?
GPT-3.5: The best algorithm to solve the TSP (Traveling Salesperson Pro-
blem) is generally considered to be the branch and bound algorithm. This 
algorithm systematically examines all possible solutions by partitioning 
the solution space into smaller subsets, and then eliminating suboptimal 
solutions until the optimal solution is found.

However, the branch and bound algorithm is computationally expensive 
and impractical for larger problem instances. For real-world problems, 
heuristic algorithms such as the nearest neighbor, 2-opt, or simulated 
annealing algorithms are commonly used. These algorithms provide 
reasonably good solutions in a reasonable amount of time, and are 
much more scalable than exact algorithms.

In practice, the choice of algorithm depends on the size and complexity 
of the problem, as well as the required accuracy and time constraints.

Ja: What about the Christofides algorithm?
GPT-3.5: The Christofides algorithm is another well-known algorithm 
for solving the TSP. It is a heuristic algorithm that combines a minimum 
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spanning tree (MST) algorithm with a matching algorithm to create a tour 
that is guaranteed to be at most 50% longer than the optimal tour.

The Christofides algorithm is generally faster than the branch and 
bound algorithm and provides reasonably good solutions for many 
problem instances, but it is not as accurate as exact algorithms such as 
branch and bound. In practice, the Christofides algorithm is often used 
as a preprocessing step for exact algorithms to reduce the size of the 
problem instance.

Overall, the choice of algorithm depends on the size and complexity of 
the problem, as well as the required accuracy and time constraints. For 
smaller problem instances, the Christofides algorithm can be a good 
choice, while for larger problem instances, heuristic algorithms such as 
the nearest neighbor, 2-opt, or simulated annealing algorithms may be 
more practical.

Ja: Solve my airport problem using the Christofides algorithm.
GPT-3.5: Sure, I can solve your airport problem using the Christofides algo-
rithm. Here’s the optimized flight route based on the Christofides algori-
thm using the given list of airports and their coordinates:
• Depart NZAA (Auckland Airport) and head southeast to NZWN (Welling-

ton Airport).
• From NZWN, head northeast to NZNS (Nelson Airport).
• From NZNS, head southeast to NZCH (Christchurch Airport).
• From NZCH, head northeast to NZMF (Milford Sound Airport).
• From NZMF, head northwest to NZQN (Queenstown Airport).
• From NZQN, head northeast to NZRO (Rotorua Airport).
• From NZRO, head southeast to NZGS (Gisborne Airport).
• From NZGS, head northwest to NZMJ (Motueka Airport).
• From NZMJ, head southeast to NZTL (New Plymouth Airport).
• From NZTL, head southwest to NZWS (Westport Airport).
• From NZWS, head northwest to NZRA (Rangitaiki Airport).
• From NZRA, head northwest to NZWR (Whangarei Airport).
• From NZWR, head northwest back to NZAA (Auckland Airport) to com-

plete the route.
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This flight route covers all 14 airports in New Zealand on the list and 
visits each airport exactly once, while minimizing the total distance tra-
veled. The total distance of the flight would be approximately 3,716 kilo-
meters (2,309 miles).

Note that the Christofides algorithm is a heuristic algorithm and provi-
des a good solution but not necessarily the optimal one. However, the 
solution it provides is guaranteed to be at most 50% longer than the 
optimal solution.

Ja: Now use the branch and bound algorithm.
GPT-3.5: Sure, I can solve your airport problem using the branch and bound 
algorithm. The branch and bound algorithm is an exact algorithm that 
systematically examines all possible solutions by partitioning the solution 
space into smaller subsets, and then eliminating suboptimal solutions until 
the optimal solution is found. For larger problem instances, the branch 
and bound algorithm can be computationally expensive and impractical.

In this case, with 14 airports, the branch and bound algorithm is feasible. 
Here’s the optimized flight route based on the branch and bound algori-
thm using the given list of airports and their coordinates:
• Depart NZAA (Auckland Airport) and head southeast to NZWN (Welling-

ton Airport).
• From NZWN, head northeast to NZNS (Nelson Airport).
• From NZNS, head southeast to NZCH (Christchurch Airport).
• From NZCH, head northeast to NZMF (Milford Sound Airport).
• From NZMF, head northwest to NZQN (Queenstown Airport).
• From NZQN, head northeast to NZRO (Rotorua Airport).
• From NZRO, head southeast to NZGS (Gisborne Airport).
• From NZGS, head northwest to NZMJ (Motueka Airport).
• From NZMJ, head southeast to NZTL (New Plymouth Airport).
• From NZTL, head southwest to NZWS (Westport Airport).
• From NZWS, head northwest to NZRA (Rangitaiki Airport).
• From NZRA, head northwest to NZWR (Whangarei Airport).
• From NZWR, head northwest back to NZAA (Auckland Airport) to com-

plete the route.
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This flight route covers all 14 airports in New Zealand on the list and 
visits each airport exactly once, while minimizing the total distance 
traveled. The total distance of the flight would be approximately 3,559 
kilometers (2,212 miles), which is the same as the optimized route found 
using the nearest neighbor and TSP algorithms.

Note that the branch and bound algorithm is an exact algorithm and 
provides the optimal solution, but can be computationally expensive for 
larger problem instances.

Ja: List all the distances that you calculated for all the different routes.
GPT-3.5: Sure, here are the distances I calculated for each of the flight 
routes:
• Original route: NZAA – NZNS – NZQN – NZWN – NZGS – NZMF – NZMJ 

– NZRO – NZTL – NZWR – NZWS – NZNR – NZRA – NZCH – NZAA. Total 
distance: approximately 4,538 kilometers (2,818 miles).

• Optimized route (distance): NZAA – NZWN – NZNS – NZCH – NZMF 
– NZQN – NZRO – NZGS – NZMJ – NZTL – NZWS – NZRA – NZWR 
– NZAA. Total distance: approximately 3,559 kilometers (2,212 miles).

• Nearest neighbor optimized route (distance): NZAA – NZWN – NZNS 
– NZCH – NZMF – NZQN – NZRO – NZGS – NZMJ – NZTL – NZWS 
– NZRA – NZWR – NZAA. Total distance: approximately 3,559 kilometers 
(2,212 miles).

• Route generated by GPT-4: NZAA – NZWR – NZRO – NZNR – NZGS 
– NZRA – NZWN – NZNS – NZWS – NZCH – NZTL – NZMF – NZMJ – NZQN 
– NZAA. Total distance: approximately 4,817 kilometers (2,992 miles).

• Christofides algorithm optimized route (distance): NZAA – NZWN 
– NZNS – NZCH – NZMF – NZQN – NZRO – NZGS – NZMJ – NZTL – NZWS 
– NZRA – NZWR – NZAA. Total distance: approximately 3,716 kilometers 
(2,309 miles).

Branch and bound algorithm optimized route (distance): NZAA – NZWN 
– NZNS – NZCH – NZMF – NZQN – NZRO – NZGS – NZMJ – NZTL – NZWS 
– NZRA – NZWR – NZAA. Total distance: approximately 3,559 kilometers 
(2,212 miles).

Note that the distances are approximate and may vary based on the 
exact routing and other factors.
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Podsumowanie

Trasa, którą zaproponowało GPT-4, wygląda jak powyżej (na grafice 
brakuje jedynie trasy powrotnej z NZQN to NZAA, ale w dystansach 
to uwzględniłem). GPT-3.5 podsumował ją na 2992 mil, czyli ok. 2600 
nm (mil morskich). Tymczasem, ta sama trasa wrzucona do Simbriefa 
podliczyła ją na 1866 nm (licząc dodatkowo SID i STAR, czyli dodatkowy 
dystans, którego GPT nie policzył).

Przy okazji, limit na GPT-4 znowu mam aktywny, więc poprosiłem go 
o podsumowanie tego dystansu samodzielnie i wyszło 2913 nm – 1047 
nm więcej.
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Pierwsza trasa zaproponowana przez GPT z kolei podliczyła ją na 
2818 mil, czyli 2448 nm. Rozbieżność… spora.

Najbardziej zoptymalizowana, algorytmem branch and bound, to z kolei 
2212 mil, czyli 1922 nm. Wychodzi więc na to, że jest dłuższa niż ta, która 
stworzył GPT-4.

Każda z tras ma sporą rozbieżność podliczonego dystansu. Weryfika-
cję robiłem jedynie za pomocą Simbriefa, z którego korzystam od lat 
i nigdy nie miałem z nim problemów ani błędnych szacowań dystansów. 
Pozostają zatem dwa wnioski – albo GPT błędnie/inaczej liczy dystans 
na takiej trasie, liczy odległości inaczej, na podstawie błędnych danych, 
albo ja gdzieś popełniłem błąd i go po prostu nie widzę.

Tak czy siak dzisiaj ponownie przekonałem się o jednym – wszystko co 
taki GPT lub inne AI wypluje należy weryfikować.

A ja wracam do szukania tych rozbieżności… a jeśli się okaże, że to ja 
popełniłem jakiś głupi błąd, na który jestem ślepy, to zjem kabelek do 
iPhone’a dam sobie z plaskacza.
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Jakiś czas temu nagrałem odcinek podcastu, który spotkał się z bardzo 
dobrym przyjęciem, choć przyznam z ręką na sercu, że spodziewałem 
się zdecydowanie chłodniejszych reakcji. Postanowiłem wziąć na tapet 
pytanie, które zdecydowanie za często i po nic zadaje masa osób. Nie 
tylko z naszej (ale głównie) technologicznej bańki. Co to znaczy być pro?

Co to znaczy 
być pro?KRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Co to znaczy być pro? |  Krzysztof Kołacz
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P
Pan informatyk
W latach 90. ubiegłego wieku mówiło się, że jeśli coś naprawdę poważ-
nego doskwiera naszemu komputerowi, to nie pozostaje nic innego, jak 
wezwać magika – pana informatyka. Ten był już wprawiony w tajniki rzu-
cania rozmaitych zaklęć, a innym razem władał jedynie tym, co wytyczał 
„Komputer Świat” czy „PC Format”. Jeszcze wcześniej „Bajtek”. Pamiętam, 
że tata miał takiego przyjaciela, Grześka. Gość po prostu wpadał do 
domu, patrzył na skrzynkę (PC-ta z jakimś ledwo działających Intel Cele-
ronem) i po prostu wiedział, którą płytkę (chodzi o płytę CD, taki nośnik 
danych, jakbyście nie wiedzieli) wyjąć z jego magicznego segregatora i co 
z niej zainstalować. Voilà! Po problemie.

Inna sprawa, że wiele spośród tego, co na owych płytkach się znajdo-
wało, nie miało nic wspólnego z posiadaniem imiennej licencji na Pana 
Grzegorza, a raczej na jakiegoś „XYZ Tazeurusa”. W każdym razie – kto 
nie pamięta klucza do najpopularniejszej kopii Windowsa XP, niech 
podniesie rękę! XTQJC-T8CCG... – jakoś tak to szło. Minęły dwie dekady, 
a Wikipedia nadal określa power userów następująco:

„To użytkownik komputerów, oprogramowania i innych urządzeń 
elektronicznych, który korzysta z zaawansowanych funkcji sprzętu 
komputerowego, systemów operacyjnych, programów lub stron inter-
netowych, które nie są używane przez przeciętnego użytkownika. 
Power/heavy user może nie mieć rozległej wiedzy technicznej na 
temat systemów, z których korzysta, ale charakteryzuje się raczej kom-
petencjami lub chęcią jak najintensywniejszego korzystania z nich.

W systemach oprogramowania dla przedsiębiorstw to może być 
formalna rola przypisana osobie, która nie jest programistą, ale jest 
specjalistą w zakresie oprogramowania biznesowego lub administra-
cyjnego. Niektóre aplikacje są uważane za szczególnie odpowiednie 
dla zaawansowanych użytkowników i mogą być tak zaprojektowane”.

Pamiętajcie, że jest jeszcze ważny składnik tego wszystkiego, o któ-

rym nikt w żadnych poradnikach Wam nie powie – sentyment. 
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W dalszej części definicja ta dokonuje rozróżnienia na użytkowników 
systemów bazodanowych i poszczególnych wersji Microsoft Windows, 
całkowicie pomijając istnienie innych platform (w tym Apple).

Dla mnie najważniejsza część tej definicji, a jednocześnie najbardziej 
aktualna, brzmi:

„[...] który korzysta z zaawansowanych funkcji sprzętu kompute-
rowego, systemów operacyjnych, programów lub stron interneto-
wych, które nie są używane przez przeciętnego użytkownika. [...] 
Może nie mieć rozległej wiedzy technicznej na temat systemów, 
z których korzysta”.

Co to znaczy dziś i w przypadku ekosystemu Apple?

Miara eksperckości
Niektórzy definiują bycie pro poprzez:
• zawód, który wykonują,
• ilość potrzebnej, czyli wykorzystywanej, pamięci na dysku,
• inni (zwłaszcza w Polsce) poprzez ilość pamięci operacyjnej RAM,
• jeszcze inni przez parametry jednostki CPU czy GPU,
• kolejni na bazie aplikacji, z których dana grupa użytkowników ma w zwy-

czaju korzystać.

Sprawdziłem kilka artykułów z ostatnich 5 lat, dotyczących takich wła-
śnie zestawień aplikacji dla, trzymajmy się tego określenia, power pro 
userów. Co w nich znalazłem? Dla przykładu takie aplikacje:
• Alfred,
• iStat,

To są maleńkie aplikacje, które pomagają wykonywać operacje na 
poziomie szkoły średniej czy hobbisty nowych technologii. Raczej 
pomagierzy w systemie macOS niż kombajny do zadań specjalnych. Ale 
dobra, pomyślałem, sięgnijmy do tych bardziej poważnych propozycji 
z owych zestawień:
• pakiet Adobe,

• Sip,
• Diagrams.
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• inne aplikacje do obróbki grafiki, audio i wideo,
• aplikacje do wirtualizacji,
• aplikacje korzystające z generatorów wspartych AI,
• aplikacje medyczne,
• aplikacje służące do budowania modeli naukowych i 3D,
• symulatory.

Jak ja opisałbym zatem power usera? Tutaj już zgodzić się raczej 
wypada, ponieważ jak widzisz „Adobe”, to raczej nie dyskutujesz. Ale 
czy na pewno?

Czy ja jestem pro?
Zapytacie sami siebie. Ja już dawno to zrobiłem i piszę to na bazie wła-
snych, ponad 12-letnich doświadczeń oraz obserwacji globalnej, a nie tylko 
polskiej, społeczności Apple. Nie jestem użytkownikiem pro, choć czasami 
używam sprzętów z tym dodatkiem w nazwie. Z wielu powodów, ale na 
pewno nie z powodu definiowania siebie jako eksperta, pro usera czy 
komputerowego magika.

Według mnie użytkownik pro, to taki użytkownik, którego interesują 3 
główne kwestie:
• moc obliczeniowa,
• wielozadaniowość (także w ramach ekosystemu, w którym pracuje – albo 

parku maszynowego),
• możliwości dostosowywania maszyny pod własne, specyficzne i z góry 

konkretnie określone wymagania. Ta ostatnia kwestia jest KLUCZOWA 
dla, moim zdaniem, zdrowego i uczciwego nazywania kogoś power use-
rem. Dla jasności – w przypadku macOS także nie uważam się za takiego. 
Ale w przypadku iPadOS – już tak. I dalej, w przypadku iOS i watchOS 
również tak. Dlaczego?

W latach 90. ubiegłego wieku mówiło się, że jeśli coś naprawdę 

poważnego doskwiera naszemu komputerowi, to nie pozostaje 

nic innego, jak wezwać magika – pana informatyka.
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macOS to dla mnie maszyna do pisania i wykonywania prostych pro-
jektów graficznych, które w żaden sposób nie wymagają niczego ponad 
podstawowe konfiguracje maszyn. Lubię to robić na MacBooku, ponie-
waż tak się przyzwyczaiłem. Ilość RAM-u dobieram na bazie amortyzacji 
wydatku na maszynę, na okres około 5–6 lat, zakładając alternatywne 
scenariusze na bazie konkretnych przesłanek. Scenariusze, które mogą 
nastąpić. Gdyby nie przyzwyczajenie i chęć posiadania swojego kąta 
do pracy (studia), nie potrzebowałbym macOS. Powiem wprost – to 
czysty snobizm. Zarówno biznes, jak i kwestie kreatywne, mogę reali-

zować w 100% na iPadOS. I w przypadku iPadOS 
zdecydowanie uważam się za power usera tej 
platformy. To na iPadzie składam ten podcast 
i inne kreatywne rzeczy. Zawsze więc wybieram 
modele pro. Wielozadaniowość tego urządzenia 
jest dla mnie niesamowicie istotna. Cały system 
jest tak skonfigurowany, aby maksymalnie skracał 
mi pracę. Korzystam z bardzo rozbudowanych 
Shortcuts, wielu automatyzacji czy skryptowania 
w jej ramach. iPadOS to mój podstawowy kom-
puter mobilny (pomimo posiadania MacBooka). 
I w końcu, ponieważ tylko ta platforma i urządze-
nie są w stanie dostosować się w 95% do moich 
bardzo specyficznych wymagań. Dlaczego iOS 
i watchOS? Ponieważ również nie patrzę na to, aby 
mieć coś najnowszego, ale wystarczająco szybkiego 
do zastosowań, które mają wspierać mój biznes. 
I tak watchOS jest skonfigurowany bardzo nie-
standardowo, przez co uzyskuję do 1,5 dnia pracy 

na jednym ładowaniu baterii zegarka, wykonując od 3 do 4 treningów 
dziennie (w tym długie rozbiegania z włączonym LTE i streamingiem). 
Shortcuts czy tryby skupienia ustawiałem przez długie tygodnie właśnie 
pod iPadOS, iOS i watchOS. Systemy mobilne Apple to dla mnie jeden 
organizm. Na macOS tryby te działają po prostu, ponieważ mogą. Jak 
dziś wybrać sprzęt dla siebie?

W odcinku zaproponowałem zadanie sobie 3 prostych pytań: 
WHY? WHERE? HOW? Dlaczego tego potrzebuję? Gdzie będę tego 

Gdyby nie przyzwyczajenie 

i chęć posiadania swojego 

kąta do pracy (studia), nie 

potrzebowałbym macOS. 

Powiem wprost – to czysty 

snobizm. Zarówno biznes, 

jak i kwestie kreatywne, 

mogę realizować w 100% 

na iPadOS.
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potrzebował? Jak to wykorzystam, aby spełnić to, o czym pisałem przed 
momentem. Widzicie różnicę w podejściu?

Nie – co fabryka dała – ale raczej: co mogę wybrać z tej fabryki, aby 
moją własną lepiej zorganizować i napędzić! Nie to, co pod korek, ale to 
– dzięki czemu ja i mój biznes będą w stanie pod korek, ale tankować!

Power user to może być określenie zarówno naukowca, jak i instagra-
mera, który jednak przygotowując swoje posty, rolki czy grafiki, wyko-
rzystuje w 200% możliwości automatyzacji tej czy innej platformy. 
W sposób intencjonalny, czyli świadomy!

Gdy ktoś mnie pyta: Jakiego Maca albo iPhone'a zatem kupić 
w 2023 roku? Odpowiadam: Twojego!

Pamiętajcie, że jest jeszcze ważny składnik tego wszystkiego, o którym 
nikt w żadnych poradnikach Wam nie powie – sentyment. Niektóre 
maszyny po prostu chcemy mieć. I jeśli znajdziemy odpowiednią 
(zdrową dla domowego budżetu oczywiście) drogę, aby to zrobić – have 
fun, jak mawiają Amerykanie.
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Luty, drugi miesiąc mojego czelendżu sportowego za mną. Łatwo nie 
było, ale wreszcie udało się wpaść w pewną rutynę.

Czelendż 2023 
– luty za nami

Czelendż 2023 – luty za nami  |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

FELIETONY 260

https://imagazine.pl/2023/02/10/czelendz-2023-ruszmy-sie/
https://twitter.com/dominiklada


J
Już bez stresu i niechęci codziennie odbywam jakieś treningi. Staram się, 
i póki co to się udaje, codziennie coś robić. Przynajmniej jeden trening, 
a standardem powoli zaczyna się robić też ten drugi. Czyli zaczynam dzień 
jedną aktywnością, a inną kończę.

Narty i problemy ze Stravą
Luty to okres feryjny w naszych szkołach. Nie wyobrażam sobie sezonu 
bez nart. Jak co roku, od nastu już lat, byliśmy rodzinnie we Włoszech. 
Piękna pogoda, włoska kuchnia i Dolomity. Czego chcieć więcej? Paradok-
salnie niższej temperatury, bo w tym roku słońce nas rozpieszczało, ale 
zdecydowanie w kierunku leżaka, a nie nart. +10°C to stanowczo za dużo 
aby był komfort termiczny na nartach i dobrej jakości stoki. No cóż, nie 
można mieć wszystkiego. W tym roku, jak co roku, z przyjaciółmi biliśmy 
nasz tradycyjny rekord km przejechanych na nartach jednego dnia. Udało 
się przekroczyć granicę 94 km. Już wiemy, że za rok damy radę zrobić 100 
km… i będzie to ostatnie bicie rekordu – więcej nie ma sensu.
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Tutaj chciałbym zatrzymać się na chwilę przy kwestii zliczania km na 
nartach przez różne aplikacje. Z racji naszego Czelendżu oczywiście naj-
bardziej interesuje nas wrzucanie danych na Stravę. Niestety Strava ma 
poważne problemy z odpowiednim interpretowaniem danych z aplikacji 
zewnętrznych w kwestii nart. O ile systemowy trening z Apple Watch, 
aplikacja SkiTracks albo Slopes poprawnie pokazują przejechane km i nie 
wliczają w nie przejazdów wyciągami, to już te same dane zaimportowane 
do Stravy niestety mają wliczone wyciągi. Najgorsze, że nic nie można 
zrobić i żadna sztuczka nie działa – ani synchronizacja, ani import .gpx, 
ani synchronizacja przez aplikacje trzecie. Jedyne co zauważyłem, to że 
jeszcze Garmin sobie jakoś z tym radzi i synchronizacja Stravy z Garmin 
Connect przynosi oczekiwany efekt. Niestety kontaktowałem się ze Stravą 
i SkiTracks i… cisza, nikt nie odpowiada w kwestii tych „problemów”, ale 
w innych kwestiach są pomocni.
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Jeszcze jedna ciekawostka na jaką zwróciłem uwagę. Ten sam trening, 
w tej samej aplikacji, mierzony w telefonie i w zegarku… ma inne wyniki. 
I to niezależnie od tego jakiej aplikacji używamy – odpalałem Stravę (tu 
i tu), SkiTracks i Slopes. Za każdym razem dane z naszego Apple Watch 
były o ponad 1km lepsze niż mierzone telefonem. Zastanawiam się 
z czego to może wynikać, w końcu zarówno telefon jak i Apple Watch 
używa GPS do pomiarów. Jak macie jakieś pomysły, lub wytłumaczenie 
to zapraszam na Twittera.

Wyniki lutego
W lutym:
• przebiegłem 64,29 km
• przepłynąłem 7,65 km
• dynamicznie przeszedłem 55,41 km
• przejechałem na nartach 347,9 km
• na trenażerze przejechałem 118,74 km 

z przewyższeniem na poziomie 688 m
• przewiosłowałem 84,61 km

W sumie, wagowo, dało mi to w naszym 
czelendżu 1177,38 km. Całkiem nieźle, 
biorąc pod uwagę, że w styczniu nie 
przekroczyłem 1000 km. Tyle, że były 
narty i nasz rekord… zobaczymy jak 
będzie w marcu.

Niestety nie udało mi się dwa razy zamknąć wszystkich kółek – widać, 
kiedy bylem w podróży… siedzenie za kierownicą przez kilkanaście godzin 
niestety nie pomaga w domykaniu kółka “na nogach”… ehhh.

Waga
Przyznam się Wam do największego mojego dotychczasowego sukcesu. 
Skutecznie, nie na zasadzie wahania, udało mi się od 1 stycznia zrzucić 
dokładnie 6 kg i ta tendencja utrzymuje się. Co więcej, gdy się poprzed-
nio zakładałem o odchudzanie, to zdecydowanie ograniczałem jedze-
nie. Teraz, podczas intensywnych treningów, robię się głodny jak cholera 
i jem normalnie, a nawet czasami więcej niż zwykle, a waga spada. 
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Super! Oto mi chodziło. Przede mną 
jeszcze jakieś 3-4 kg do założonego celu. 
Trzymajcie kciuki.

Nowy setup
O ile w kwestii podstawowej nic się nie 
zmieniło, nadal głównym moim narzę-
dziem jest Apple Watch Ultra w tandemie 
z iPhone 14 Pro Max, to nastąpiły zmiany 
“rowerowe”. Do tej pory moim podsta-
wowym rowerem był gravel NS Bikes. 
W końcówce maja jednak szykuje się nam 
coroczna wyprawa rowerowa – w zeszłym 
roku, ze względu na C19 niestety musia-
łem opuścić wyprawę do Toskanii… Tym 
razem jedziemy na Morawy. Będzie to 
100% tras szosowych. Moim gravelem 
mógłbym pojechać, ale odstawałbym 
zdecydowanie od “peletonu”. Pojawiły 
się dwie sugestie – albo żebym kupił 
nowy rower, albo żebym wypożyczył, 
aby nie odstawać od reszty. Wymyśliłem, 
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że… kupię do mojego gravela koła szosowe. Po otrzymaniu ofert na koła 
(kosmicznej cenowo) i poważnej rozmowie z kolegami, którzy stwierdzili, 
że “chyba zwariowałem” i “że bez sensu kombinuję”, zostałem namówiony 
przez część z nich, aby zainteresować się używanymi rowerami sprowadza-
nymi z zagranicy. To było jak otwarcie czakram.

Patrzyłem na nowe modele i ich ceny oraz przede wszystkim terminy 
dostaw – kompletnie mnie to zszokowało. W odróżnieniu do tego okazało 
się jak duży jest rynek wtórny, z używanym sprzętem w świetnej kondycji 
i ze świetnym wyposażeniem i cenami. Po kilku dniach doktoryzowania 
się i godzinach spędzonych na telefonie z Maćkiem, Wojtkiem, Stefanem 
i Pawłem – dzięki panowie – wybór padł na brytyjskiego Ribble Sportive 
Bianci. Choć nie ukrywam, że w tej cenie i rozmiarze było sporo innych 
opcji, to ostatecznie wybrałem taki rower, który… najbardziej podobał mi 
się wizualnie. Okazuje się, że za 4000-5000PLN możemy mieć w pełni kar-
bonowy rower szosowy, na Ultegrze w wieku około 2-3 lat. Szok, bo takie 
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rowery nowe, w tej chwili kosztują 15-20+k PLN i czeka się na nie nawet 
pół roku. Co więcej, taki rower kupiony w wyspecjalizowanych firmach, 
przychodzi wyczyszczony, po przeglądzie, z nowymi owijkami, łańcuchem 
i oponami. Ok, mogą trafić się jakieś rysy czy obtarcia, ale dostajemy na 
niego nawet gwarancję. Szczerze polecam takie rozwiązanie.

Na razie pogoda nie rozpieszcza, śnieg ponownie spadł, czyli zdecydowa-
nie nie jest to pogoda na szosę, dlatego moja “wjechała” na trenażer. Przy 
okazji doposażyłem ją od razu o parę rzeczy.

Po pierwsze zamontowałem AirTaga, bo to dla mnie podstawa w tej chwili 
– tym razem kupiłem fajne, małe mocowanie LAUT.

Druga sprawa to zaczepy dla licznika (fajny Chińczyk, od razu z mocowa-
niem dla przedniej lampki, dokupiłem drugi taki sam bo świetnie sprawdza 
się w moim gravelu) oraz iPhone (polecam odwrotny montaż QuadLocka 
– nie wpadłem na to wcześniej, a jednak dało to super efekt).

No i po lekturze lutowego iMagazine i recenzji Wojtka zdecydowałem się 
na najnowszy stojak TwelveSouth HoverBar Tower. Super jakość, ale przede 
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wszystkim mega stabilna konstrukcja, czyli 
coś, czego od dawna szukałem.

Czekam jeszcze na dostawę karbonowego 
siodełka i sztycy, dokładnie takich samych 
jakie mam w moim gravelu – jednak to 
siodełko, jakie przyszło z szosą nie nadaje 
się do długich tras.

Na koniec ciekawostka – wiecie, że w UK 
nie tylko samochody mają kierownice 
nie po tej stronie co trzeba? Rowery 
mają też odwrotnie hamulce o czym się, 
całe szczęście, nieboleśnie przekonałem. 
Czeka mnie przekładka, jak przystało na 
“Anglika”…

Trzymajcie kciuki za marzec.
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Nie będzie tu o samochodach. Nie jestem w tym najlepszy, dodatkowo 
podobają mi się samochody elektryczne. Lepiej mi rozmawiać 
o mniejszych rzeczach, np. o zegarkach. Tym razem trochę się 
przełamałem i założyłem na rękę zegarek od Apple. 

Miejski SUV, 
a prawdziwa terenówkaADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

#Miejski SUV, a prawdziwa terenówka  |  Adalbert Freeman
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W
W moim przypadku jedynym wyborem mógł być Apple Watch Ultra. 
Na ręku miałem do tego momentu Garmin Enduro 2. Jak wygląda Apple 
Watch z pozycji fana zegarków Garmin oraz człowieka, dla którego 
3–4-dniowe wyjazdy rowerowe to standard? Jak wygląda to, co widzimy 
w reklamach Apple versus to, co mam na ręku?

Gdy pierwszy raz zobaczyłem na prezentacji Apple Watch Ultra, zaświeciły 
mi się oczy. Ten zegarek wyglądał dokładnie tak, jak chciałem, by wyglądał. 
Już siebie widziałem na tej pustyni z moich wędrówek, gdy przedzieram się 
z nim przez Saharę. Gdy jadę rowerem przez pół Polski i mogę uruchomić 
sobie mapę lub, gdy rozładuje mi się iPhone, zadzwonić czy wysłać SMS. 
Do tej pory miałem zawsze na ręku Garmina, różne modele, które ładowa-
łem przed wyjazdem i dopiero po powrocie szukałem kabelka do ładowa-
nia. Garmin był solidny i technicznie prosty w obsłudze. Działał wszędzie. 
Ultra ma wszystko, nawet możliwość wysłania SOS. 

Niestety ceny obecnych zegarków mnie trochę zastopowały. I na zakup 
Apple musiałem poczekać, a raczej uzbierać. Na ręku miałem cały czas 
Garmina, przez większość ubiegłego roku model Enduro, a od kilku mie-
sięcy następcę Enduro 2. Mam też prywatnie Garmin Fenix 7 Solar. To nie 
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są zegarki, które pasują do garniturów. Sam 
ich wygląd pokazuje, czym są i czym chcą 
być. To twardziele. Oczywiście są wersje bar-
dziej eleganckie, jednak Garmin kojarzy nam 
się najbardziej z kultową wersją Fenix. To też 
prostota menu, sterowanie guzikami, bo takie 
jest najlepsze, gdy wykonujemy treningi czy 
jesteśmy w trudnym terenie i automatycznie 
sięgamy po zegarek. Pamiętam też, że wła-
śnie ze względu na brak dotykowego ekranu 
przesiadłem się z Apple Nike 2 generacji na 
Garmina. Po prostu dużo prościej uruchamiać 
treningi i łapać międzyczasy przyciskiem.

Gdy dotarł do mnie Ultra, opakowanie mnie 
onieśmieliło. Było „tak jakby luksusowe”. 
Zegarek również. Po założeniu na rękę to 
sobie uświadomiłem. Po kilku dniach tylko 
utwierdziłem się jeszcze bardziej. Zegarek 
oplótł moją rękę nie tylko paskiem, ale 
i całym swoim ekosystemem. To, na co mało 
zwracałem uwagi do tej pory, to aplikacje 
Zdrowie. Wszystkie dane miałem w syste-
mie Garmin Connect. Aplikacja Zdrowie od 
momentu, kiedy ostatni raz używałem Apple 
Watch, bardzo się zmieniła. Potrafi komuniko-
wać się z zewnętrznymi aplikacjami i pobie-
rać od nich dane. Wszystkie moje treningi 
rejestrowane są na platformie Strava, Garmin 
czy Wahoo były już u Apple. Dodano bardzo 
dużo nowych funkcjonalności. 
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Niestety Ultra totalnie nie mogę porównać 
do Garmina. Garmin jest tytanem zbierania 
danych treningowych, planowania treningów 
oraz wydajności i jakości ich wykonania. Tu 
właśnie nasuwa mi się analogia do samocho-
dów. Garmin to najbardziej solidna i przysto-
sowana terenówka do rajdów na przykład 
takich jak Dakar. Teoretycznie jest to samo-
chód seryjny, jednak wszystkie jego elementy 
nastawione są na pokonywanie trudności 
i ekstremalne warunki. Jego silnik i układ 
jezdny pozwalają na jazdę przez długi czas 
po bezdrożach, tak samo jak Garmin, który 
działa nawet ponad 40 dni bez ładowania. 
Zupełnie inaczej jest z Apple Watchem. Jest 
takim seryjnym SUV-em miejskim. Wygląda 
też na mocnego, jednak w większości to 
pozory. Teoretycznie też może jechać po 
bezdrożach, teoretycznie też ma napęd na 
4 koła, jednak maksymalnie, do czego jest 
wykorzystywany, to przyjechanie po drodze 
szutrowej nad jezioro.

Apple Watch Ultra nie jest, tak jak pokazuje 
reklama, zegarkiem wyprawowym. Jest to 
ładnie zaprojektowany zegarek, który dobrze 
wygląda na ręku nowoczesnego mężczyzny 
(ze względu na wielkość i wagę uważam, że 
odbiorcami są raczej mężczyźni). Dla mnie 
ten zegarek jest przełomem. W końcu mogę 
założyć Produkt Apple, który pasuje do 
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mojego stylu. Dobrze w nim wyglądam, zakładając marynarkę, ale jest na 
tyle nowoczesny, że nie martwię się o zbyt klasyczny wygląd. Jest we mnie 
cały czas młoda dusza, a ten zegarek to podkreśla. A dobór odpowiednich 
pasków, których jest bardzo wielki wybór, podkreśla jeszcze bardziej cha-
rakter osoby, która go nosi. 

Czym więc jest Apple Watch Ultra w moim przypadku? Jest to agregator 
danych o moim zdrowiu. Bo zegarek z wieku XXI przestał być tylko urzą-
dzeniem, które mierzy i pokazuje czas. Warto nad tym się skupić i w tym 
aspekcie upatrywać zmiany pokoleniowej. Aspekt czasu jest nadal ważny, 
być może nawet ważniejszy niż kilkadziesiąt lat temu. Teraz czas jest droż-
szy i dlatego chcemy go wykorzystywać, będąc w dobrej kondycji. Dlatego 
tak ważne jest zdrowe podejście do naszego życia. Jeszcze do niedawna 
nikt nie badał, ile robi kroków w ciągu dnia. Nie zastanawialiśmy się, jak 
wygląda nasz sen czy odpoczynek. Kiedyś po pracy czy szkole dużo się 
ruszaliśmy, niewiele osób miało samochody, a siedzenie w domu nie było 
popularne. Ruszaliśmy się, bo taki był świat. Teraz raczej siedzimy, bo taki 
jest obecny świat. W mojej opinii jednak coś się poprawia. Wielokrotnie 
mówiłem, że właśnie nowe technologie zmieniają nas. Wymuszają na nas 
i naszych znajomych aktywność. Dzięki social mediom możemy łatwiej 
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wyszukiwać znajomych lub ludzi, którzy dzielą nasze pasje. Urządzenia, 
które monitorują nasze aktywności, podświadomie wymuszają na nas, 
byśmy osiągali coraz wyższy poziom. Chcą, abyśmy zamykali kółka lub 
podwyższali średnią kroków, treningów czy czasów aktywności.

Czym więc jest Apple Watch Ultra? Dla mnie to zegarek na co dzień. Nie 
wyprawowy ani nie sportowy. To zostawmy dla Garmina. To jest twardziel 
od tego typu pracy. Apple jest zbyt delikatny i brakuje mu paliwa, by star-
tować z Garminem w tych konkurencjach. Jednak wygrywa jako zegarek 
codzienny. Reklama Apple nie miała na celu pokazać mi, jak będę jechał 
rowerem przez pustynię, ale że Apple Watch jest dla faceta, który tego 
dokonał i nadal może to zrobić, choć niekoniecznie z tym zegarkiem. Tak 
samo jak pewnie każdy komputer nurkowy będzie lepszy niż Ultra. To 
miała być sugestia, do kogo ma trafić ten zegarek. Teraz wiem, że to ma 
sens. I wiem, że przez jakiś czas na moim nadgarstku będzie Apple. Jednak 
na każde zawody obudzę Garmina Fenix, bo z nim będę się czuł bezpiecz-
niej, gdy zabłądzę, a gdy rozładuje mi się wszystko, to on doprowadzi mnie 
do mety. Po prostu są różne narzędzia do różnych zastosowań. 
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Bitcoin to zarówno nowy typ systemu pieniężnego, jak i funkcjonujący 
w tym systemie pieniądz. System ten jest tak nowatorski, że można mówić 
o przełomie technologicznym zasługującym na miano rewolucji. Wprawienie go 
w ruch zapoczątkowało proces, który prędzej czy później dotknie wszystkich 
uczestników rynku. Powstał twardy pieniądz pozostający poza kontrolą państw. 
Rozdzielenie pieniądza od państwa nagle przestało być tylko teorią.

Bitcoin: System pieniężny i pieniądz, 
jakich nie było (część 1)

GRACJAN PIETRAS
@GracjanPietras

Bitcoin: System pieniężny i pieniądz, jakich nie było (część 1)  |  Gracjan Pietras

Strefa Bitcoina
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P
Pieniądz i pieniądz cyfrowy
Zacznijmy jednak od tego, czym jest pieniądz. Stworzono wiele definicji, ale 
można bez większej kontrowersji przyjąć, że pieniądz to technologia, która 
umożliwia płacenie, oszczędzanie i mierzenie wartości. W historii służyły 
do tego różne – lepsze i gorsze – technologie, np. muszle, kamienie, skóry 
zwierząt, szklane koraliki, metale, w tym metale szlachetne jak srebro i złoto, 
papier i wreszcie zapis cyfrowy. Skoncentrujemy się na pieniądzu istniejącym 
w formie zapisu cyfrowego, który dominuje w dzisiejszym świecie.

Pieniądz cyfrowy to w gruncie rzeczy zapisana w komputerze chronologiczna 
lista transakcji jednostkami pieniądza. Pomyśl o arkuszu kalkulacyjnym, 
w którym zapisywana jest każda kolejna płatność. W arkuszu tym znajdują się 
rachunki użytkowników, a każda kolejna transakcja rynkowa pomniejsza albo 
powiększa saldo takich rachunków. Jeśli zapłacę 10 złotych w sklepie, w księ-
dze pojawi się pozycja „minus 10 złotych” w moim rachunku i pozycja „plus 
10 złotych” w rachunku sklepu. Jeśli zsumujemy wszystkie transakcje zapisane 
na rachunku moim lub sklepu, poznamy ich saldo. 

W świecie pieniądza fiducjarnego, którego używamy codziennie, takie księgi 
prowadzą banki. To one odnotowują informacje o wpływach i wypływach 
na rachunkach poszczególnych klientów. 

Problem zaufania
Jeśli pieniądz cyfrowy jest zapisem w czyjejś księdze, to w naszym interesie 
jest zadbanie, aby księgi tej nie można było sfałszować. Chodzi o to, aby każda 
transakcja została odnotowana w kolejności odpowiadającej rzeczywistej chro-
nologii zdarzeń. Aby nikt nie mógł wydać środków, których nie posiada albo 
sfałszować saldo na własnym lub cudzym rachunku. Jednym z najważniejszych 
zadań banków jest pilnowanie poprawności zapisów w księdze transakcji. 

Dla nas wiąże się to jednak z koniecznością zaufania bankom. Musimy zaufać, 
że zapisy w księdze będą prawidłowo odzwierciedlały zdarzenia rynkowe. 

Pieniądz cyfrowy to w gruncie rzeczy zapisana w kompute-

rze chronologiczna lista transakcji jednostkami pieniądza.
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Musimy też zaufać, że bank wypłaci nam środki, gdy tego zażądamy, lub 
zrealizuje dla nas płatność, którą mu zlecimy. To zaufanie wzmacnia się 
poprzez stworzenie szczególnych zasad funkcjonowania banków, które 
są bardziej rygorystyczne niż zasady dotyczące innych przedsiębiorców, 
a także poprzez stworzenie wyspecjalizowanej instytucji, która nadzoruje 
ich funkcjonowanie (w Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego). 

Oparcie cyfrowego systemu pieniężnego na takim zaufaniu podykto-
wane było koniecznością. Po prostu płacenie cyfrowym pieniądzem nie 
było możliwe bez pośrednika, który zadba, aby na rachunkach uczest-
ników transakcji płatność została prawidłowo odnotowana: aby rachu-
nek płacącego został pomniejszony o odpowiednią kwotę, a rachunek 
odbiorcy płatności o tę kwotę powiększony. Właściwie nie było sposobu, 
aby to obejść. Nie istniała technologia, która umożliwiałaby dokonanie 
płatności pieniądzem cyfrowym ani w ogóle jakiejkolwiek płatności na 
odległość bez pośrednika, a zatem bez konieczności zaufania komuś. 

To zmieniło się wraz z wynalezieniem Bitcoina. 

Księga transakcji Bitcoina
Bitcoin to pieniądz cyfrowy. Jest więc także po prostu zapisaną cyfrowo 
księgą transakcji. W księdze tej odnotowuje się każdy przypadek przesła-
nia bitcoinów z jednego rachunku na drugi. 

Taki rachunek może sobie otworzyć każdy bez pytania o zgodę, bez 
podawania komukolwiek jakichkolwiek danych. Wystarczy rzucić 
256 razy monetą i odnotować wynik każdego rzutu. Nie żartuję. Jeśli 
reszkę zapiszemy jako 0 a orła jako 1 i odnotujemy wynik każdego rzutu, 
otrzymamy działający adres bitcoina. Ponieważ jednak tworzenie adresu 
w ten sposób wydaje się raczej żmudne, z pomocą przychodzi nam 
oprogramowanie. Dziś każdy może sobie zainstalować jeden z wielu 
dostępnych programów zwanym „portfelami”, które potrafią wygenero-
wać dla nas taki adres bez konieczności rzucania monetą. 

No dobrze, ale kto przechowuje księgę transakcji Bitcoina? Odpowiedź brzmi: 
Każdy, kto chce. W praktyce są to komputery dziesiątków tysięcy użytkow-
ników tego systemu. Również Ty, Drogi Czytelniku, możesz przechowywać tę 
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księgę. Potrzebujesz tylko komputera z odpowiedzią ilością miejsca na dysku 
(dziś wystarczy dysk o pojemności zaledwie 1 TB) oraz publicznie dostępnego 
i darmowego programu komputerowego o nazwie Bitcoin Core. 

Kto pilnuje księgi transakcji Bitcoina?
Skoro jednak kopia księgi przechowywana jest na wielu komputerach jed-
nocześnie, skąd wiemy, że zapisy w księdze są bezpieczne? Kto jej pilnuje? 
Skąd wiemy, że ktoś nie sfałszował jej zawartości? 

Poprawność transakcji w księdze Bitcoina zapewniona jest za pomocą 
nowatorskiego wykorzystania kryptografii, blockchainu oraz technolo-
gii proof-of-work (PoW). Działają one w sposób zautomatyzowany i bez 
konieczności ufania komukolwiek. 

Po pierwsze, wydanie środków z danego rachunku jest możliwe wyłącznie, 
jeśli wcześniej pojawiły się na nim środki. Próby wydania środków nie-
mających pokrycia na rachunku zostaną automatycznie odrzucone przez 
oprogramowanie. Do każdego z rachunków przyporządkowane są dwa 
klucze: prywatny i publiczny. Klucz prywatny należy utrzymywać w ścisłej 
tajemnicy. Umożliwia on wykonanie płatności z naszego rachunku. Klucz 
publiczny jest zasadniczo jawny – podajemy go kontrahentowi, aby mógł 
on przesłać płatność na nasz rachunek. 
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Po drugie, nasza księga zapisana jest w blockchainie. Blockchain to zbiór 
danych, który został podzielony na wiele powiązanych ze sobą części. 
Można wyobrazić go sobie jako łańcuch składający się z bloków. W kolej-
nych blokach zapisywane są następujące po sobie transakcje. Bloki są 
powiązane ze sobą w ten sposób, że zaszyfrowany fragment każdego bloku 
umieszczany jest w kolejnym bloku. Tworzy to matematyczną zależność 
pomiędzy blokami i daje ten efekt, że jakakolwiek próba zmanipulowania 

historycznych bloków jest niemożliwa do ukrycia, 
ponieważ powoduje niezgodność z wszystkimi blo-
kami następującymi po zmanipulowanym bloku. Ten 
rodzaj odporności na manipulację nazywany jest 
tamper-evident, ponieważ umożliwia ona natychmia-
stowe wykrycie fałszerstw w bazie danych.

Po trzecie wreszcie, kluczowe dla bezpieczeństwa sys-
temu jest zastosowanie technologii PoW, czyli tego, co 
popularnie nazywa się kopaniem bitcoinów, a osoby 
zajmujące się kopaniem nazywa się górnikami. Ujmu-
jąc to możliwie najprościej: zmiana na liście transakcji 
wymaga zastosowania mocy obliczeniowej, a zatem 
wiąże się z koniecznym wydatkiem energii. PoW to 
setki tysięcy komputerów, które uczestniczą w swego 
rodzaju loterii. Są to dziś specjalistyczne komputery, 
które wykonują tylko jedną funkcję: próbują znaleźć 
premiowany los poprzez zgadywanie z możliwie naj-
większą szybkością. System zbudowany jest w taki 
sposób, że bez względu na liczbę zgadujących premio-
wany los znajdowany (wykopywany) jest przeciętnie 
co 10 minut. Co 10 minut do blockchainu dołączany 
jest zatem nowy blok z transakcjami, zaś szczęśliwy 
zwycięzca dostaje nagrodę pieniężną. 

Można spytać, no tak, ale w jaki sposób chroni 
to sieć? W uproszczeniu chodzi o to, że wszelkie 
próby dokonania zmiany w księdze bez poniesienia 
kosztu nie są możliwe, zaś próba sfałszowania księgi 
przez kogoś, kto wykonał pracę, zostanie przez sieć 

Poprawność transak-

cji w księdze Bitcoina 

zapewniona jest za 

pomocą nowatorskiego 

wykorzystania krypto-

grafii, blockchainu oraz 

technologii proof-of-work 

(PoW). Działają one w spo-

sób zautomatyzowany 

i bez konieczności ufania 

komukolwiek. 

FELIETONYSTREFA BITCOINA 279



odrzucona, co oznacza po stronie fałszerza natychmiastową stratę w postaci 
wydanej na próżno energii. Ten mechanizm motywacyjny jest fundamentem 
bezpieczeństwa Bitcoina.  

Czy można jednak wyobrazić sobie złośliwe działanie kogoś, kto jest niewraż-
liwy na koszty i posiada ogromną moc obliczeniową? Tak, taki scenariusz 
nazywany jest atakiem 51%. Ktoś, kto zgromadzi większość mocy obliczenio-
wej w sieci, może próbować sfałszować wpis w księdze. Dziś mówimy jednak 
o ilości energii oraz mocy obliczeniowej, która jest w praktyce niemożliwa 
do zgromadzenia przez jakiegokolwiek pojedynczego gracza, nawet przez 
państwo lub grupę państw. Nawet gdyby czysto teoretycznie było to moż-
liwe, korzyść, jaką mógłby odnieść atakujący, mogłaby polegać co najwyżej 
na możliwości ponownego wydania już wcześniej wydanych środków. Trudno 
sobie wyobrazić, aby korzyść ta mogła być wyższa niż koszty samego ataku 
51%. Nawet jednak w takim przypadku pozostali uczestnicy nie byliby bez-
bronni. Dzięki transparentności systemu próba uzyskania dominacji przez 
jednego uczestnika w sieci zostałaby natychmiast wykryta, co mogłoby 
prowadzić do swoistego „wyścigu zbrojeń”. W skrajnym przypadku możliwe 
byłoby nawet stworzenie specjalnego rozgałęzienia blockchainu i odłączenie 
się od części sieci zdominowanej przez fałszerza.  

Tamper-proof
Wykorzystanie energii i technologii PoW wprowadziło Bitcoina na wyższy 
poziom bezpieczeństwa, dotychczas nieosiągalny dla systemów komputero-
wych. Powstała pierwsza w historii księga rozliczeniowa całkowicie odporna na 
manipulacje i fałszerstwo, co jest przełomem również w praktycznej dziedzinie 
księgowości. System jest nie tylko tamper evident, a zatem nie tylko czyni fał-
szerstwo niemożliwym do ukrycia, ale – dzięki PoW i górnikom – jest również 
tamper-proof, ponieważ czyni fałszerstwo niemożliwym do przeprowadzenia. 

Nawet gdyby czysto teoretycznie było to możliwe, korzyść, jaką 

mógłby odnieść atakujący, mogłaby polegać co najwyżej na moż-

liwości ponownego wydania już wcześniej wydanych środków.
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Dowodem bezpieczeństwa Bitcoina jest 
fakt, że dotychczas nikomu nie udało się go 
skutecznie zaatakować. Dotyczy to również 
początkowego okresu, gdy moc obliczeniowa 
wykorzystywana do ochrony sieci była rela-
tywnie niewielka. Sieć działa w zasadzie nie-
przerwanie od ponad 14 lat na niezmienionych 
zasadach. Nie oznacza to braku innowacji; 
oznacza to, że innowacje są dobudowywane 
w taki sposób, aby nie zmienić fundamental-
nych zasad działania sieci. Stałość Bitcoina 
jest dla jego użytkowników gwarancją jakości 
i odporności. Z czasem bezpieczeństwo sys-
temu wzrasta, ponieważ zwiększa się liczba 
kopii blockchainu, a także moc obliczeniowa 
oraz energia wykorzystywane do jego ochrony. 

Pytania, pytania, pytania
Przyjmuję za pewnik, że w głowach Czytelni-
ków pojawiają się teraz kolejne pytania. Skoro 
księga została rozproszona na tysiące całko-
wicie niezależnych komputerów, co stanie się, 
jeśli w części z nich dokonane zostaną zapisy 
sprzeczne z pozostałymi? Skąd biorą się nowe 
bitcoiny? Jeśli będzie ich tylko 21 milionów, czy 
może ich kiedyś zabraknąć? Czy da się zapła-
cić Bitoinem za kawę? Czy wciąż zmieniająca 
się cena rynkowa Bitcoina nie dyskwalifikuje 
go jako pieniądz? Czy system jest w stanie 
obsłużyć transakcje finansowe całej planety? 

Na te i inne pytania będziemy starali się 
odpowiadać w kolejnych artykułach z serii. 

FELIETONYSTREFA BITCOINA 281



Zobacz wydania specjalne 
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Do praw, którymi rządzi się świat przedstawiony: pewnych absurdów, 
akcji, ale przede wszystkim do olbrzymiego tempa, John Wick zdążył 
nas już przyzwyczaić dotychczasowymi trzema odsłonami. Jednakże 
rozdział czwarty znacząco wyprzedza swoich poprzedników i przenosi 
widza na zupełnie inny poziom.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

John Wick 4 |  Jan Urbanowicz

John Wick 4

Ocena iMagazine

Film
FILM 283

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


Wydawać by się mogło, że już poprzednie filmy serii wyznaczyły ramy 
tego, jak powinien wyglądać dobry film akcji. Nic bardziej mylnego. 
W myśl zasady, że w kontynuacji wszystkiego musi być więcej i bar-
dziej, tak również i w tym uniwersum było to bardzo widoczne. Tym 
razem jest podobnie, ale poza większą ilością pościgów, kopniaków 
i wystrzałów, za wspomnianymi rzeczami idzie również jakość.

Czwarty rozdział „Johna Wicka” definiuje na nowo współczesne kino 
akcji oraz cały gatunek, pokazując, jak muszą wyglądać filmy, które 
chciałyby się do niego zaliczać. Dotyczy to nie tylko jakości samych 
popisów kaskaderskich, których mamy tu niezliczoną liczbę, ale 
przede wszystkim tempa i sposobu nakręcenia scen, które mają wbić 
widza w fotel.

Wspomniane tempo w „John Wick 4” jest tak szalone i szybkie, że 
pozazdrościć mogą mu go wszystkie części „Szybkich i wściekłych” 
razem wzięte. Z zazdrością na pewno patrzy na ten film również Tom 
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Cruise, znany ze swoich zachwycających kaskaderskich popisów. To nie-
samowite kino, które nie tylko świetnie się ogląda, ale przede wszyst-
kim doskonale chłonie, wchodząc w sam środek przedstawianej akcji. 
Są sceny w tym filmie, których sposób nakręcenia, a także pokazania 
rewelacyjnej choreografii walk i strzelanin, zapierają dech w piersi widza. 
Myślę – a nawet jestem przekonany – że niektóre z nich przejdą do 
kanonu gatunku.

„John Wick 4” to szalona jazda bez trzymanki, która momentami nie 
daje zaczerpnąć oddechu, a nawet może nas przyduszać – tak wiele się 
dzieje na ekranie. Jednakże tkwiąc w tym bezdechu, w masochistyczny 
wręcz sposób chcemy tego wszystkiego jeszcze więcej. Skłamałbym, 
gdybym napisał, że nie chcę tego filmu obejrzeć raz jeszcze. Przed sean-
sem odświeżyłem sobie poprzedniej odsłony tej serii. Pierwsza miała 
w sobie niezwykły powiew świeżości, coś, czego brakowało kinu gatun-
kowemu w ostatnich kilkunastu latach. Kolejne filmy starały się trzy-
mać wspomnianej zasady i być czymś „większym i lepszym”. Jednakże 
były przede wszystkim czymś „większym”, a niekoniecznie „lepszym”. To 
ostatnie udało się chyba dopiero najnowszemu, czwartemu rozdziałowi. 
Dodatkowo Keanu Reeves kolejny już raz zapisuje się w historii kina 
– podobnie jak zrobił to dwie dekady temu w „Matriksie”, tak teraz robi 
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to w „Johnie Wicku”. Mając na karku prawie 60 lat, udowadnia, że nie 
powiedział jeszcze ostatniego słowa i robi to w o wiele lepszym stylu niż 
inni jego koledzy po fachu.

„John Wick 4” to jeden z najlepszych filmów kina akcji, jaki kiedykolwiek 
powstał. Oczywiście nie jest powiedziane, że każdemu przypadnie on 
do gustu, ponieważ świat przedstawiony rządzi się tu pewnymi prawami, 
które bywają bardzo mocno naciągane i absurdalne, jeśli spojrzymy 
na nie z racjonalnego punktu widzenia. Jednak osoby, którym to nie 
przeszkadzało, a może wręcz odwrotnie, były tym zachwycone przy 
poprzednich odsłonach, w tym filmie będą czuć się jak ryba w wodzie. 
Ja jestem zakochany i prawie 3-godzinny seans minął mi szybciej niż 
40-minutowe odcinki niektórych seriali. Do kina marsz!
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W tym miesiącu chciałem zrobić małe spotkanie z klasyką, do 
czego natchnął mnie niedawny seans z moją żoną. Przeglądając 
katalog jednego z serwisów streamingowych, natknęliśmy się na 
„Stowarzyszenie umarłych poetów” Petera Weira. Żona powiedziała, że 
tego filmu nie widziała, a ja postanowiłem uzupełnić jej braki – jako że 
jest to jeden z moich ukochanych filmów.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Stowarzyszenie umarłych poetów  |  Jan Urbanowicz

Stowarzyszenie 
umarłych poetów

Ocena iMagazine

FILM 287
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Pierwszy raz obejrzałem „Stowarzyszenie…”, będąc jeszcze w liceum, 
ponad 20 lat temu. Wcześniej nie miałem okazji się z tym filmem 
zapoznać, choć już wtedy Robin Williams należał do aktorów, po 
których role sięgałem z ogromną przyjemnością. Wspomniany seans 
odbył się na jednej z lekcji języka polskiego, w szkolnej sali, z kasety 
VHS, a całość wyświetlona była na kineskopowym telewizorze scho-
wanym w szafie – kto wie, ten wie. Cóż to był za seans!

Od razu żałowałem, że nie było w moim życiu takiego nauczyciela, 
jakim był John Keating (Robin Williams), który zaraziłby mnie zami-
łowaniem do poezji lub czegokolwiek innego, bo bardziej chodzi mi 
o ideę nauczyciela niż konkretny, nauczany przez niego przedmiot. 
Ponad 20 lat później, w ciągu których widziałem ten film wielokrotnie, 
wciąż po seansie myślałem, że chciałbym w swoim życiu spotkać kogoś 
takiego – tak samo było i tym razem, kiedy seans odbywałem wraz ze 
swoją małżonką.

„Stowarzyszenie umarłych poetów” to film, który może nami wstrzą-
snąć. Mną wstrząsa za każdym razem. To wspaniała opowieść o tym, 
jak czerpać z życia to, co najlepsze, jak nie popadać w schematy i cie-
szyć się pięknem, które nas otacza. Z ekranu bije filozofia carpe diem, 
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a młodzi uczniowie bohatera granego przez Williamsa – nie bacząc na 
przeciwności w postaci kłód kładzionych im pod nogi przez starych 
wykładowców lub rodziców, którzy jedyne, czego pragną, to zamasko-
wać własne kompleksy, poprzez wysyłanie dzieci na studia, których one 
nie chcą – chwytają dzień za dniem.

Choć Robin Williams wcale nie jest w tym filmie głównym bohaterem 
– na ekranie nie ma go tak dużo – to właśnie modus operandi granego 
przez niego Keatinga sprawia, że młodzi ludzie zaczynają patrzeć na 
świat po swojemu, kwestionować konwencjonalne myślenie i rozwijają 
skrzydła swoich możliwości.

Film z perspektywy czasu i życiowych doświadczeń momentami wydał 
mi się lekko naiwny, a nawet banalny. Trochę bałem się, że może jego 
wyjątkowość jest spowodowana pewną dozą nostalgii i tego, że pierw-
szy seans odbyłem w wieku, w jakim są jego bohaterowie. Jednak po 
kulminacyjnym wydarzeniu pod koniec filmu oraz po obejrzeniu jego 
ostatniej sceny zrozumiałem, że całościowo zachwyca mnie nie mniej 
niż ponad dwie dekady temu. Pomimo tego, że piękna idea brzmiąca 
niczym muzyka przez większość filmu, w rzeczywistości nie jest tak pro-
sta do osiągnięcia, to całość kończy się podnoszącą na duchu puentą. 
Bo nie sposób nie słyszeć później przez kilka godzin szeptu w naszych 
uszach: carpe diem. 
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Premiery streamingowe 
kwiecień 2023JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe kwiecień 2023  |  Jan Urbanowicz

Schmigadoon! – 2. sezon 
Mimo że po opuszczeniu Schmigadoon znaleźli 
miłość, związek Josha i Melissy zaliczył kolejną 
wpadkę, więc próbują ponownie odnaleźć 
Schmigadoon. Trafiają do innego świata, opartego na 
musicalach z lat 60., 70., 80., Schmicago.

Premiera: 01.04      

Ghosted
Cole zakochuje się po uszy w enigmatycznej 
Sadie – ale potem dokonuje szokującego odkrycia, 
że jest ona tajną agentką. Zanim zdecyduje się 
na drugą randkę, Cole i Sadie zostają porwani 
w międzynarodową przygodę, której celem jest 
uratowanie świata.

Premiera: 21.04      

  

FILM 290

https://twitter.com/yasiek_
https://tv.apple.com/pl/show/schmigadoon/umc.cmc.1tqmf2znhr4oui4vo69ircyui
https://tv.apple.com/pl/movie/ghosted/umc.cmc.6nodv9rf3ltfk2ar3pfc8hced


Citadel 
Osiem lat temu Cytadelę, niezależną 
międzynarodową siatkę szpiegowską, rozbił nowy 
syndykat, Mantykora. Czołowi szpiedzy Cytadeli, 
Mason Kane i Nadia Singh, ledwo uszli z życiem 
i stracili pamięć. Po latach były współpracownik 
Masona, Bernard Orlick, prosi go o pomoc 
w powstrzymaniu Mantykory, która chce 
zaprowadzić na świecie nowy porządek.

Premiera: 28.04   

Power Rangers: Once & Always
Trzydzieści lat po tym, jak mądry i potężny Zordon 
stworzył grupę Mighty Morphin Power Rangers, 
drużyna staje twarzą w twarz z dobrze znanym 
zagrożeniem. W obliczu globalnego kryzysu 
wojownicy znów otrzymują wezwanie, aby stać się 
bohaterami, których potrzebuje świat. 

Premiera: 19.04        
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MACIEJ SZAMOWSKI
@czesc_macio

Dobre pytanie, co? Co nowego, przecież się tyle dzieje – ciągle pojawiają się 
nowe sprzęty, wychodzi nowa elektronika, a ja właśnie rozpakowałem nowe 
głośniki do komputera. Prosty sprzęt od Bose, który ma służyć do słuchania 
muzyki, grania, może czasem do filmu – no wiecie, do komputera.

Co nowego w audio?  |  Maciej Szamowski

Co nowego w audio?

Muzyka
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I tak przyszła mi do głowy myśl, że w sumie to ten model głośników 
wyszedł 8 lat temu i nadal jest produkowany, nadal można go kupić, 
ponieważ po prostu dobrze gra. Przyznam, że miałem trochę obaw, 
w końcu modne są teraz kolumny, które udają monitory studyjne, albo 
jakieś gamingowe głośniki z całym mnóstwem LED-owych świecidełek.

Jak w takim razie mogą się obronić zwykłe głośniki Bose? Może będę 
rozczarowany, w końcu są stare, a kosztują ciągle niemało. Serio, zaczą-
łem się tak zastanawiać i czułem, że zaczynam wariować.

Finalnie zdecydowałem się na Bose, bo cenię ich neutralność, czasem 
wręcz „cyfrowo” ostre brzmienia, które sprawiają, że ma się poczucie, 
iż muzyka z Bose to po prostu muzyka, nic specjalnego. Ja tak lubię, 
zwłaszcza w codziennych sytuacjach, a nie, gdy chcę usiąść z kieliszkiem 
wina i posłuchać winyli. 

W każdym razie głośniki przyszły, a raczej ja przyszedłem do nich i gdy 
już spotkaliśmy się w domu, to okazało się, że grają bardzo poprawnie. 
Grają po prostu tak, jak sobie wyobrażałem, że powinny grać bardzo 
dobre głośniki do komputera. Nie za głośno, nie za cicho, z odrobiną 
basu dzięki bass reflex. 
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Dało mi to do myślenia, czy my na serio musimy tak ciągle gonić, testo-
wać, sprawdzać, skoro od prawie dekady istnieją na rynku produkty, 
które do dziś grają po prostu świetnie. Nie są to może tanie produkty, 
ale nie są też bardzo drogie. Po prostu swoje kosztują, ale w zamian dają 
dobry dźwięk. Nie jakiś wybitny, po prostu przewidywalnie dobry.

Chyba tego wszyscy na koniec dnia potrzebujemy – dźwięku, który cie-
szy, ale też za każdym razem jest na odpowiednim poziomie. Tak jest 
akurat w tym przypadku.

Zatem odpowiadając na pytanie z tytułu tekstu: „Co nowego w audio?”, 
odpowiadam: „Absolutnie nic, ale nie znaczy to, że dzieje się coś złego. 
Chyba tak już po prostu jest”.

Jeśli szukacie rozsądnych głośników do Waszego komputera, to dajcie 
szansę Bose Companion 2 Series III. Będziecie zadowoleni.
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Mięso pieczone w cieście 
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Mięso pieczone w cieście francuskim  |  Małgorzata Łada

Makowa kuchnia
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Skład:
• 1 opakowanie cia-

sta francuskiego
• 300 g mięsa mie-

lonego z szynki 
wieprzowej

• 1 jajko
• 2 małe lub jedna 

większa cebula
• 1 średnie, lekko 

kwaśne jabłko
• 1 łyżka śmietany 

30%
• sól, pieprz
• 2 łyżki tłuszczu do 

smażenia (może 
być masło klaro-
wane, dobry olej 
lub smalec)

Ciasto francuskie wyjmujemy z opakowania, rozwijamy na lekko 
oprószonej mąką stolnicy lub blacie roboczym i delikatnie 
rozwałkowujemy. 

Jedną cebulę kroimy w drobną kostkę, drugą w cienkie plasterki. 
Jabłko obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Na patelni 
rozgrzewamy tłuszcz i podsmażamy posiekaną cebulę. Następnie 
dodajemy mięso i obsmażany, często mieszając, żeby się równomier-
nie usmażyło. Na końcu dodajemy starte jabłko i jeszcze delikatnie 
przesmażamy. Całość solimy i pieprzymy, dodajemy łyżkę śmietany, 
mieszamy i zostawiamy do wystygnięcia.

Rozwałkowane ciasto przekładamy do formy wyłożonej papierem 
do pieczenia, tak by część ciasta wystawała za formę. Na ciasto 
wykładamy przestudzone mięso i układamy na nim cieniutko 
pokrojoną cebulę. Ciasto, które wystaje za formę, zawijamy na 
farszu. Można je też równomiernie ponacinać i następnie zapleść 
w warkocz. Jajko dokładnie mieszamy i smarujemy nim wierzch.

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180°C i pieczemy przez ok. 
30 min.

Można podawać z czerwonym barszczem.

S M A C Z N E G O
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