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Żyj w rytmie swojej muzyki
Stwórz swoją prywatną przestrzeń. Pozwól by muzyka przeniosła cię w sam 

środek studia nagraniowego lub bezpośrednio przed rockową scenę. Dzięki 

naszym ekspertom możesz poczuć jej pulsujący rytm i czystą moc wysokiej 

jakości dźwięku. Wejdź do świata prawdziwego audio.

Adresy salonów i zamówienia on-line: www.tophifi.pl
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Witamy

MICHAŁ LIS 
Sekretarz
Drugi po naczelnym, dobry duch 
i woda na młyn naszej redakcji. 
Pilnuje terminów, buduje treść 
magazynu i tworzy jego layout. 
Czasami też znajduje czas na 
filiżankę kawy, bez której nie 
wyobraża sobie życia.

AGNIESZKA  
STRADECKA
Redaktor
Entuzjastka rozwiązań mobil- 
nych, dobrej herbaty i gier RPG. 
Z inżynierską precyzją testuje 
każdy sprzęt niezależnie od 
miejsca, w którym aktualnie  
się znajduje.

NASI LUDZIE

NIE TYLKO NA PAPIERZE

Od redakcji
W styczniu bez zmian - targi CES w Las Vegas są w centrum 
zainteresowania wszystkich technologicznych maniaków.
No dobrze, może poza fanami Apple. Ci byli na pewno bar-

dziej podekscytowani kończącymi się pracami nad Apple Park. 
W skrócie: główny budynek firmy, 71 hektarów, 260 tysięcy 
metrów kwadratowych, tylko cztery piętra, 12 tysięcy pra-
cowników i największa ze stołówek na 600 osób. Megaloma-
nia z której Steve Jobs byłby dumny. Zanim jednak przekona-
my się, jakie cuda „jabłkowi” będą produkować w swoim 
nowym domu, wróćmy na chwilę do Miasta Grzechu.
Na CES-ie przekonaliśmy się, że w tym roku wszystko bę-

dzie inteligentne i będzie mieć asystenta. Nie wspominając już 
o tym, że naszymi najlepszymi przyjaciółmi staną się roboty 
(wywiad z ich wielkim kumplem, Jonneyem Shihem, na str. 24). 
Telewizory nie przestaną zaskakiwać: LG będzie je zwijać, 
a Samsung wypełniać nimi ściany. Ochrona zdrowia w końcu 
przestanie się ograniczać do liczenia kroków przez opaski, 
a samochody staną się jeszcze bardziej autonomiczne.
Gdy wielcy gracze spali, chińskie Vivo z pomocą Synaptics 

umieściło czytnik linii papilarnych w ekranie smartfona. 
Lenovo z kolei pokazało gogle VR nazwane... moim nickiem! 
Ogólnie: było gorąco, pomimo zacinającego deszczu. Witamy 
w przyszłości, witamy w roku 2018!

Marcin Kubicki,  
redaktor naczelny
marcin.kubicki@magazynt3.pl

STRONA INTERNETOWA 
Strona T3 to twoja co-
dzienna dawka newsów 
ze świata technologii. Mo- 
żecie tu również znaleźć 
testy sprzętowe i felieto- 
ny naszych redaktorów.

TABLETY I SMARTFONY
Interaktywne wydanie 

„Magazynu T3” to ta sama 
treść w nowoczesnej 

formie. Edycja skrojona na 
twojego iPada lub urządze-
nie z systemem Android.
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W CZTERY OCZY
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028
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wszystko, co chciałbyś wiedzieć  
o swoim inteligentnym domostwie.

030
EWOLUCJA WNĘTRZA
Zdrowy styl życia zaczyna się  

od naszych wyborów. Podpowiada-
my dlaczego warto wybrać  

Blueair Sense+.

033
AKTUALIZACJA

Integracja systemu smart home 
według Fibaro. 

034
ANALIZA

Testujemy najinteligentniejsze roboty 
sprzątające, które bez zbędnego 
wysiłku zadbają o idealną czystość  

w twoim domu.

017
DENON AVR-X1400H

Sieciowy amplituner, który może  
się stać cześcią multiroomu HEOS.

020
VIFA COPENHAGEN 2.0

Odrobina skandynawskiego minimali-
zmu w cieplejszym wydaniu.

038
GOOGLE PIXELBOOK

Google chciało zrobić laptopa 
z wyższej półki, który rywalizowałby 
z MacBookami i Surface Pro. Udało się?

042  
ŁADOWARKI QI

Pojedynek dwóch pretendentów do 
ładowania twojego smartfona.

043
SPRZĘT

Sonoro Stream, Seagate Backup Plus 
Slim, Olympus Tough TG-5 oraz 

Optoma UHZ65 4K. 

046
RAZER PHONE

Telefon Razera reklamowany jest jako 
sprzęt dla graczy, jednak aby go polubić, 
wcale nie musisz być jednym z nich.

048
SŁUCHAWKI DOUSZNE

Panowanie słuchawek przewodo-
wych się zakończyło. Nowy król nie 
zamierza nikogo pętać kablami.

050
MOTORYZACJA

Najciekawsze modele samochodów, 
jakie możesz znaleźć w salonach.

054
ROZRYWKA

Multimedialna dawka  
rozrywki dla każdego.

INTELIGENTNY DOM

ANTRAKT

AUTOPSJA

PRENUMERATA
Zaprenumeruj i oszczędzaj!

Więcej szczegółów dotyczących prenumeraty 
T3 znajdziesz na 102 stronie magazynu lub bez- 
pośrednio na portalu www.avt.pl/prenumerata.

103
LISTA ZAKUPÓW

Jeśli szukasz najlepszych, najbardziej 
wydajnych i najatrakcyjniejszych 
gadżetów na rynku, dobrze trafiłeś. 

Crème de la crème to konkretny 
i dokładny przewodnik po świecie 
technologicznych zakupów.  

CRÈME DE LA CRÈME 
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TESLA 
ROADSTER 2.0

 700 000 PLN, www.tesla.com

Auta elektryczne mają łatkę pojazdów statecz-
nych, przyjaznych dla środowiska i odrobinę 
nudnych. Cóż, Tesla Roadster 2.0 nieco zmieni 
twoje poglądy w tej kwestii. Ten w pełni elek-
tryczny supersamochód spokojnie wyprzedzi 
niejednego „benzyniaka” bez zbytniej zadyszki. 

Ma on szansę nie tylko na zdobycie tytułu 
najszybszego elektryka, ale i najszybszego samo-
chodu na świecie. Ten rekord póki co należy do 
auta Koenigsegg Agera RS (446 km/h) - Road-
ster ma rozwijać „powyżej 400 km/h”, a dokład-
na wartość ma dopiero zostać podana. 

Nie samą prędkością człowiek jednak żyje, 
a nowy projekt Tesli wypełniony jest innymi 
przyspieszającymi puls obietnicami. Przyspiesze-
nie do setki w 1,9 sekundy robi wrażenie, zwłasz-
cza, że żaden inny masowo produkowany samo-
chód nie przekroczył dotąd magicznej granicy 2 
sekund. Godzien uwagi jest również zasięg auta, 
który ma wynieść ok. 1 000 km! Oczywiście dane 
te dotyczą podstawowej, najsłabszej wersji. 

Roadster otoczony jest wizją Elona Muska, któ-
ry wspomniał o wyposażeniu auta w technologię 
rakietową umożliwiającą mu loty na krótkie odle-
głości. Cóż, jeśli marzą ci się ewolucje rodem z Need 
for Speed, możesz zapisać się na przedsprzedaż 
i uiścić zaliczkę w wysokości 50 000 USD. 

Nowy Tesla Road-
ster zasilany jest 
aż trzema silnikami 
elektrycznymi. 
Napęd na cztery 
koła tylko dodaje 
mu pary.

Brzmi bajecznie,  
ale to rzeczywistość  
- Roadster prezentuje  
się imponująco.
Michał Lis, Redaktor T3

Prowadzący Michał Lis

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN Subiektywnie...

Najciekawsze zdobycze świata technologii zmierzające w twoim kierunku
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DO NIEBA
DeLorean z Powrotu do 
przyszłości to mały pikuś 
przy Roadsterze. Technolo-
gia wykorzystana w samo-
chodzie Tesli przypomina 
raczej owoc programu Spa-
ceX, którego pomysłodawcą 
również jest Elon Musk. Cóż, 
szykuje się idealne auto na 
potężne zatory drogowe...

JAZDA BEZ OGRANICZEŃ
Zasięg 1 000 km nigdy 
dotychczas nie był spoty-
kany wśród aut elektrycz-
nych. Dzięki niemu Roadster 
nadaje się do spokojnego 
wyruszenia w dłuższą trasę, 
bez obawy o wyczerpanie 
się akumulatora daleko od 
punktu ładowania.

NIEBEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
Przyspieszenie 0-100 km/h w niecałe 
dwie sekundy dosłownie wbija w fotel. 
W Roadsterze możesz doświadczyć 
tego uczucia wraz z trójką swoich zna-
jomych. Dla fanów „wiatru we włosach” 
przewidziano możliwość zdjęcia szkla-
nego dachu.



10  T3 LUT Y 2018

Horyzont

PRO-JECT ROLLING 
STONES RECORDPLAYER 

 1 700 PLN, www.tophifi.pl

Fani rock’n’rolla na pewno od razu docenią ten 
gramofon. Sprzęt powstał we współpracy ze 
Stonesami, ale jego wyjątkowość wynika nie tylko 
z designu i faktu, że należy do limitowanej edycji. 

Owszem, pierwszą rzeczą, na którą zwrócisz 
uwagę, jest legendarne logo zaprojektowane 
przez Johna Pasche, ale po oderwaniu od niego 
oczu, zauważysz także eleganckie, lakierowane 
wykończenie (w czerni lub bieli) i aluminiowe 
ramię gramofonowe. 

Największe zaskoczenie przeżyjesz jednak po 
odpaleniu na nim jakiegoś krążka (najlepiej Sticky 
Fingers). Model ten zaprojektowany został na bazie 
znanego i cenionego gramofonu Debut III i wypo-
sażony jest w proste aluminiowe ramię, zakończone 
wkładką Ortofon OM 10 i aluminiowy talerz.

SUBIEKTYWNIE: Pro-Ject i Stonesi? Połączenie 
idealne dla wszystkich, którym zwykłe gramofo-
ny dostarczają „no satisfaction”.

BENQ W1700 4K HDR 
 8 200 PLN, www.benq.com.pl

Niektórym 77 cali po prostu nie wystarcza. Teraz 
miłośnicy kina domowego w rozmiarze znanym 
z multipleksów, mogą cieszyć się filmami i seriala-
mi w 4K na ekranach tak wielkich, na jakie tylko 
pozwolą im warunki mieszkaniowe. 

Ten nowiutki projektor HDR10 od BenQ 
charakteryzuje się nie tylko przystępną ceną, 
ale również imponującymi osiągami. Obraz  
8,3 Mpix wzbogacony jest o technologię 
CinematicColor i jasność 2200 ANSI lumenów, 
co przekłada się na kinową jakość doznań, nie-
zależnie od tego, czy oglądasz filmy w dzień 
czy też w środku nocy. 

W1700 ma się czym pochwalić również na 
polu audio, a to za sprawą technologii CinemaMa-
ster Audio+, która zapewnia bogate audio pełne 
mocnych basów i czystych dźwięków wysokich.

SUBIEKTYWNIE: Model BenQ W1700 sprawi,  
że kino domowe będzie bardziej kinem, a mniej 
domowym.

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN
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Pięknie wyglądający i funkcjonalny 
dysk zewnętrzny. Wyposażony jest 
w port USB-C, ale dołączone do zesta-
wu kable pozwalają na wykorzystanie 
go zarówno z urządzeniami wykorzy-
stującymi nowszy standard, jak i tymi 
wyposażonymi w USB 3.0. Pod wzglę-
dem wydajności mHDD Slim również 
nie zawodzi. Prędkości odczytu i zapi-
su wahają się około 140 MB/s, ale dysk 
charakteryzuje się bardzo cichą pracą 
i nie buczy nieprzyjemnie. 

Freecom mHDD Slim jest leciutki 
i poręczny: ma grubość jedynie 0,9 cm. 
Obudowa wykonana została z estetycz-
nego i wytrzymałego szczotkowanego 

Nie musisz być profesjonalnym graczem, 
aby skorzystać z nowego kontrolera 
Razera, ale warto włączyć jakiś szybki 
i wypełniony akcją tytuł, aby w pełni do-
cenić jego możliwości. Wolverine to lekki 
pad przewodowy przeznaczony do 
Xboxa One i pecetów. Charakteryzuje się 
on pełną możliwością personalizacji - nie, 
nie znaczy to, że możesz jedynie usta-
wiać w nim makra (chociaż to też potrafi). 
Dzięki wymiennym gałkom, spustom 
i padom kierunkowym, kontroler dopasu-
je się do każdej dłoni i stylu gry. 

Dostosować można również pod-
świetlenie pada, które współpracuje 
z technologią Razer Synapse. Dzięki 

Często narzekasz na wydajność łado-
wania twojego smartfona? Wina może 
leżeć nie po stronie telefonu, ale łado-
warki - szczególnie te konwertowalne 
z portem USB charakteryzują się dość 
słabymi parametrami. Warto zainwesto-
wać w dobrej jakości przewód, który nie 
tylko pozwoli na przyspieszenie tego 
procesu, ale również ułatwi zarządzanie 
plikami na urządzeniu mobilnym. 

Kabel Verbatim wyposażony jest 
w przejściówkę ze złączem Lightning, 
co pozwoli korzystać z niego również 
posiadaczom urządzeń Apple. Wytrzy-
mały, opleciony nylonowymi linkami 
przewód ma aż 100 cm długości. Kabel 

aluminium, a trzy eleganckie kolory wy-
kończenia (srebrny, grafitowy i różowe 
złoto) czynią z niego nie tylko praktycz-
ny, ale też modny gadżet. Do dysku dołą-
czone zostało oprogramowanie do archi-
wizacji plików Nero Backup Essentials.

SUBIEKTYWNIE: Elegancki, poręczny 
i użyteczny - takie powinny być dyski 
zewnętrzne.

niej oprócz kolorów możemy wybierać 
efekty, takie jak delikatne pulsowanie 
lub falowanie światła. Oczywiście 
najważniejsza jest szybkość pada 
w grach, a ta stoi na jak najwyższym 
poziomie - w Overwatchu pokonasz 
nawet graczy z myszką i klawiaturą!

SUBIEKTYWNIE: Najwyższej jakości 
pad dla wymagających graczy.

ładuje urządzenia z wydajnością 5 V/2 
A, czyli standardem do ładowania ta-
bletów, który może być również stoso-
wany do nieco szybszego odzyskiwa-
nia baterii w smartfonach bez obawy 
o jej uszkodzenie.

SUBIEKTYWNIE: Zadbaj o swoją 
elektronikę i jednocześnie oszczędź 
cenny czas.

FREECOM MHDD SLIM 1 TB
 450 PLN, www.freecom.com

RAZER WOLVERINE ULTIMATE
 680 PLN, www.razerzone.com

VERBATIM SYNC & CHARGE MICROUSB 100 CM
 20 PLN, www.verbatim.net.pl

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
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DESIGN
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OCULUS GO 
 Od 700 PLN, www.oculus.com

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na superdrogi 
headset VR, nie musisz już obawiać się, że twoja 
jedyna styczność z wirtualną rzeczywistością 
przyjmie formę Google Cardboard. Go to najnow-
sza propozycja od Oculusa - samodzielny head-
set VR, którego nie musisz podłączać do smart-
fona czy drogiego komputera. 

Dzięki zastosowaniu specjalnej, materiałowej 
wyściółki, Oculus Go jest bardzo komfortowy 
w użyciu, co w połączeniu z jego niewielką 
masą tworzy idealne urządzenie na długie sesje 
grania. Nowe, bezodbłyskowe i szybkie ekrany 
LCD o rozdzielczości 2560x1440 mają chronić 
przed zmęczeniem oczu. Dołączony do Go 
kontroler może nie obsługuje sześciu stopni 
swobody, ale daje radę. A to wszystko w nie-
zwykle kuszącej cenie...

SUBIEKTYWNIE: Intrygujący sprzęt oferujący 
możliwości headsetu premium za niewielkie 
pieniądze.   

ALBERO
 20 000 PLN, www.bultaco.com

Jeśli nie chcesz jeździć do pracy samochodem, 
a nie możesz sobie rano pozwolić na dwugodzin-
ny spacer do biura, do wyboru pozostaje ci ko-
munikacja miejska lub jazda na rowerze. Dzięki 
coraz większej liczbie rowerów elektrycznych, to 
ostatnie rozwiązanie jest teraz jeszcze prostsze 
niż kiedykolwiek. 

Albero Bultaco to właśnie taki miejski, hybry-
dowy jednoślad, tkwiący gdzieś pomiędzy rowe-
rem a motorowerem. Jeśli akurat nie zdecydujesz 
się na użycie pełnej siły swoich mięśni, Albero 
powiezie cię do przodu z maksymalną prędkością 
25 km/h. Maksymalny zasięg na jednym, trzygo-
dzinnym ładowaniu, to natomiast imponujące  
100 km. Niestety, rower ma jeden znaczący minus 
- trzeba go zamówić w internecie, ze względu na 
brak polskiego dystrybutora.

SUBIEKTYWNIE: Zero emisji, 100% stylu. Czy 
jednak dla tych dwóch rzeczy warto sprowadzać 
go z zagranicy?

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN
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WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN
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Wydajesz nieprzyzwoite kwoty na 
kawę w popularnych sieciówkach? Cóż, 
nam też się zdarza. Najważniejsze, że 
teraz możesz oddawać się przyjemno-
ści delektowania się świeżo zaparzoną, 
profesjonalnie przygotowaną kawą, bez 
konieczności wychodzenia z domu. 

Automatyczny ekspres Saeco Xelsis 
potrafi przygotować aż 15 różnych napo-
jów z zaprogramowanych przepisów lub 
według twojej sekretnej receptury. Inte-
rakcja z urządzeniem odbywa się za 
pomocą kolorowego ekranu dotykowego 
z funkcją Coffee Equalizer, która umożli-
wia dostosowanie temperatury parzenia, 
objętości mleka i mocy napoju do gustu 

Timebox to budzik, który urzeka nie 
tylko swoją prostotą, ale również prze-
myślanym designem. Ta niewielka kostka 
zmieści się na każdym nocnym stoliku. 
Jej przednią ściankę wypełnia LED-owy 
wyświetlacz, który ma udawać piksele - 
oprócz godziny może wyświetlać on np. 
temperaturę pomieszczenia lub różnoko-
lorowe wzory, w tym urocze obrazki 
stylizowane na gry retro. Te ostatnie 
można projektować samemu za pomocą 
towarzyszącej aplikacji. 

Timebox powinien spodobać się oso-
bom, które mają problemy z porannym 
wstawaniem. Ma on 30 programów 
pomagających w zaśnięciu i wybudze-

Ta para bezprzewodowych głośników 
stereo z powodzeniem zastąpi nieje-
den system audio. Każda jednostka 
wyposażona jest w dedykowany 
przetwornik wysokotonowy i niskoto-
nowy i 30 W mocy. 

Control XStream mogą odtwarzać 
muzykę ze smartfona lub komputera 
przez Bluetooth lub wejście 3,5 mm, 
jak również z serwisów streamingo-
wych, takich jak Muzyka Google Play, 
Deezer czy TIDAL. Głośniki wyposażo-
ne są ponadto w obsługę Chromeca-
sta i Spotify Connect .

Dzięki dwupasmowemu Wi-Fi od-
twarzanie muzyki ze źródeł interneto-

każdego domownika. W pamięci Saeco 
Xelsis można w ten sposób zapisać aż 
osiem przepisów. 

Specjalny filtr do oczyszczania wody 
oszczędza ekspres i chroni go przed osa-
dzaniem się kamienia.

SUBIEKTYWNIE: Czas na delikatne 
café au lait na bazie espresso z zimnym 
mlekiem.

niu się za pomocą sygnałów dźwięko-
wych i świetlnych. Za pomocą tunera 
FM możesz słuchać ulubionych stacji 
radiowych, a wbudowany mikrofon 
pozwala na prowadzenie rozmów tele-
fonicznych przez smartfona podłączo-
nego za pomocą Bluetooth.

SUBIEKTYWNIE: Doskonały budzik 
nie tylko dla miłośników tytułów retro.  

wych jest stabilne i pozbawione 
zakłóceń. JBL Control XStream 
charakteryzują się ponadto wysoką 
jakością wykonania i uniwersalnym, 
nowoczesnym designem, który ozdobi 
niejedną półkę.

SUBIEKTYWNIE: Co dwa głośniki, to 
nie jeden. W szczególności dla posia-
daczy Spotify Premium.

SAECO XELSIS SM7685
 7 600 PLN, www.philips.pl

DIVOOM TIMEBOX
 260 PLN, www.mp3store.pl

JBL CONTROL XSTREAM
 2 400 PLN, www.jbl.com.pl
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ION PARTY 
ROCKER MAX

 1 300 PLN, www.salonydenon.pl

Pamiętasz jeszcze ten hit sprzed wielu lat, Party 
Rock? Za pomocą głośnika Bluetooth Party 
Rocker Max przywołasz ten imprezowy klimat 
gdziekolwiek zechcesz. Widać to w samym desi-
gnie urządzenia. Przedni panel złożony jest 
z podświetlanych jednostek, które migoczą 
w rytm odtwarzanego kawałka: do wyboru 
mamy sześć kolorów i cztery tryby. To jednak 
dopiero preludium do najbardziej odjazdowego 
elementu Party Rockera, czyli kuli świetlnej za-
montowanej w jego górnej części, rzucającej 
dynamiczne oświetlenie na całe pomieszczenie. 

Pod względem audio głośnik to 100 W czystej 
mocy. Dzięki zastosowaniu ośmiocalowego sub-
woofera taneczne bity będą brzmiały głęboko 
i porywająco, a umieszczone na froncie wejścia 
mikrofonowe zamienią głośnik w profesjonalną 
maszynę do karaoke. Źródło dźwięku możesz 
podłączyć przez Bluetooth lub wejście 3,5 mm. 
Do zestawu dołączony jest również wysokiej 
klasy mikrofon. 

Party Rocker Max jest wielki nie tylko pod 
względem możliwości, ale i wymiarów zewnętrz-
nych - przy wadze 11,16 kg i wysokości 43,8 cm 
raczej nie zmieścisz go do kieszeni. Na szczęście 
projektanci pomyśleli również o tym aspekcie 
i wyposażyli głośnik w kółka i specjalną rączkę do 
transportu. ION Party Rocker Max może stać się 
twoim imprezowym niezbędnikiem. 

SUBIEKTYWNIE: Klub to przeżytek - w domu 
jest lepsza muza, fajniejsze oświetlenie i karaoke.

Kula dyskoteko-
wa na górze jest 
nieruchoma, ale ob-
racające się lampy 
zapewniają efekt 
podobny do tego 
znanego z klubów.

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN
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10 powodów

PHILIPS BASS+ TRUE WIRELESS SHB4385
Całkowicie bezprzewodowe słuchawki to obecnie prawdziwy hit. Model BASS+ True Wireless 

SHB4385 od Philipsa płynnie łączy nowoczesny, miejski styl, z potężnym, głębokim brzmieniem. 
W dziesięciu punktach przedstawimy ci powody, dla których musisz je mieć.

599 PLN, www.philips.pl

10 POWODÓW, BY KUPIĆ...

1  OBYWATEL MIASTA
Gładkie, matowe wykończenie w ko-

lorze czerni, przecięte jest jedynie białym 
plusem. Najwyższa jakość wykonania nie 
musi chować się za żadnymi ozdobnikami. 
BASS+ True Wireless SHB4385 będą wyglą-
dały świetnie i do garnituru i do swobodne-
go looku. 

2  PAN WYGODNICKI
Konstrukcja tych całkowicie bezprze-

wodowych słuchawek jest stabilna i ergono-
miczna. Dzięki niewielkiemu, sprytnie ukry-
temu haczykowi, nie wypadną ci z uszu 
nawet w ruchu. Trzy rozmiary nakładek będą 
pasowały do każdego kanału słuchowego.

3  WOLNY JAK PTAK
Tak, wiemy, to już było na wstępie, 

ale będziemy wielokrotnie podkreślać, że 
BASS+ True Wireless SHB4385 to model 
całkowicie bezprzewodowy. Tu nie ma 
żadnych kabli, które zaczepią ci się o kurt-
kę - jest tylko komfort noszenia i ulubiona 
muzyka.

4  GŁOS JAK DZWON
Słuchawki wyposażone zostały 

w przetworniki o kosmicznej jak na ten 

rodzaj sprzętu średnicy 8,2 mm. Koniec pro-
blemów z niewystarczającą głośnością two-
jego urządzenia mobilnego - teraz usłyszysz 
każdy szczegół, jaki tylko zapragniesz.

5  WIRTUOZ BASU
BASS+ znalazło się w nazwie nie-

przypadkowo - przetworniki dostrojone są 
specjalnie pod niskie tony. Efekt jest powala-
jący, a malutkie i lekkie słuchawki BASS+ 
True Wireless SHB4385 pozwalają poczuć 
się, jakbyś właśnie był na gorącej, klubowej 
imprezie.

6  SZUMIĄ JODŁY?
Z BASS+ True Wireless SHB4385 nic 

nie będzie szumiało, skrzypiało, ani w ża-
den inny sposób przeszkadzało ci w ob-
cowaniu z twoją ulubioną muzyką. Dzięki 
zamkniętej konstrukcji słuchawki te cechują 
się doskonałą pasywną redukcją dźwięków 
z otoczenia.

7  MÓWCA DOSKONAŁY
Dzięki tym całkowicie bezprzewodo-

wym słuchawkom przeprowadzisz również 
niejedną rozmowę telefoniczną. Wyposa-
żone są one w odporny na hałas otoczenia 
mikrofon, a sterowanie połączeniami za po-

mocą umieszczonych z przodu przycisków 
jest superwygodne.

8  KOŃSKA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

Akumulator BASS+ True Wireless SHB4385 
zapewnia do sześciu godzin ciągłego słu-
chania muzyki oraz kolejnych sześciu dzięki 
etui działającemu jako powerbank. W trybie 
gotowości mogą one natomiast wytrzymać 
do 50 godzin.

9  MOC I OCHRONA
Słuchawki naładujesz za pomocą spe-

cjalnego kompaktowego etui stworzonego 
z myślą o osobach pozostających cały czas 
w biegu. Jest ono wyposażone w smycz, 
którą można przyczepić do torby lub pleca-
ka tak, aby mieć pewność, że słuchawki nie 
zaginą.

10 PIĄTKA Z EKONOMII
OK, teraz spójrz na górę strony. Tak, 

599 PLN to nie literówka - one naprawdę 
tyle kosztują. To naprawdę mało jak na 
sprzęt, który świetnie gra, wygodnie leży 
i rewelacyjnie wygląda. BASS+ True Wireless 
SHB4385 z chęcią staną się twoim nieod-
łącznym towarzyszem!
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Facet i kuchnia

SAŁATKA Z RZEPĄ ARBUZOWĄ
Tak barwne i piękne warzywa korzenio-
we jak rzepa arbuzowa, burak chioggia 
czy kolorowa marchew, aż proszą się 
o podawanie ich na surowo. W takiej 
postaci najprościej uwypuklić ich walory 
kolorystyczne, ponieważ wyjątkowe 
wybarwienie po poddaniu obróbce 
cieplnej, często traci na wyrazistości. 
Zarówno burak chioggia, jak i rzepa - 
pokrojone w cienkie plasterki - doskona-

le nadają się do jedzenia na surowo 
i właśnie takie zastosowanie obydwie 
bulwy znalazły w przygotowanej przeze 
mnie sałatce. Całości dopełniają poma-
rańcze, które podkreślają jej zimowy 
charakter. Używam moich ulubionych 
gorzkich pomarańczy o krwistoczerwo-
nym miąższu, ale możesz również 
sięgnąć po zwykłe słodkie pomarańcze, 
które o tej porze roku są najsmaczniej-

sze i najbardziej soczyste. Plastry 
pomarańczy lekko przypaliłem przy 
pomocy kuchennego palnika gazowego 
do flambirowania, ale jeśli go nie posia-
dasz, po prostu zrezygnuj z tej czynno-
ści. Taka sałatka jest nie tylko przepysz-
na i pełna witamin (szczególnie cennych 
o tej porze roku), ale też szybka w przy-
gotowaniu i niesamowicie efektowna. 
Polecam!

PRZEPIS NA

SKŁADNIKI (2 porcje)
 › 100 g czerwonej komosy ryżowej 

(quinoa)
 › 2 gorzkie czerwone pomarańcze
 › 1-2 małe rzepy arbuzowe
 › 1-2 małe buraki chioggia
 › 1/2 granatu
 › 2 garście pistacji niesolonych (lub innych 

orzechów)
 › trochę świeżych listków mięty
 › oliwa extra vergine
 › 1-2 łyżeczki organicznego cukru 

kokosowego
 › sól
 › pieprz

NO TO PO KOLEI
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WIĘCEJ PRZEPISÓW OD FIK-A ZNAJDZIECIE NA STRONIE WWW.FACETIKUCHNIA.COM.PL

PRZEPIS
 ● Ugotuj komosę ryżową w proporcji 

jedna część komosy na dwie części 

wody (ok. 15-20 minut). Odstaw do 
ostygnięcia.

 ● Do ostudzonej komosy wlej trochę 
oliwy, dodaj sól, pieprz i pestki granatu.

 ● Porządnie wyszoruj rzepę, a następnie 
(bez obierania jej ze skórki) przy po-
mocy mandoliny pokrój ją w cienkie 
plasterki.

 ● Buraki obierz ze skórki i pokrój na 
mandolinie w cienkie plasterki.

 ● Ostrym nożem okrój pomarańcze ze 
skórki i białej błony (albedo), po czym 
pokrój na plastry.

 ● Ułóż plastry pomarańczy na robo-
czym talerzu, oprósz cukrem i karmeli-
zuj przy pomocy palnika gazowego do 
flambirowania.

 ● Na talerzach ułóż po kilka plastrów 
pomarańczy. Dodaj komosę z pestka-

mi granatu, plasterki rzepy i buraka.
 ● Sałatkę posyp pistacjami i listkami 

mięty, skrop oliwą i podawaj.



Wycisz się i oddychaj głęboko. 
Czas na poznanie gadżetu,  
który ulepszy twoje życie.

ANTRAKT

Dobre kino wymaga wyjątkowej oprawy dźwiękowej. Taką może zapewnić sieciowy amplitu-
ner Denon AVR-X1400H, wyposażony w aż sześć wejść HDMI oraz obsługę Dolby Atmos i 

DTS:X. Dzięki maksymalnej mocy 145 W na każdy z 7.2 kanałów amplituner pomoże w 
stworzeniu niesamowitej, sugestywnej przestrzeni dźwiękowej, w której usłyszysz każdy szept 
i nawet najlżejszy odgłos. Kiedy wyłączysz telewizor, AVR-X1400H wciąż może ci towarzyszyć 
w słuchaniu muzyki. Amplituner jest kompatybilny z systemem HEOS by Denon - możesz w 

każdej chwili podłączyć go do głośników HEOS i stworzyć idealne tło dźwiękowe dla swojego 
domu. Dzięki obsłudze lokalnych źródeł Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, radia interneto-
wego i najpopularniejszych serwisów streamingowych audio, staje się on idealnym centrum 

domowej rozrywki. Na dodatek AVR-X1400H wyposażony jest w pełną polską wersję 
interfejsu, co ułatwi korzystanie z niego osobom, które słabo znają angielski.

1 800 PLN, www.salonydenon.pl

DENON AVR-X1400H

STYL I MOC
AVR-X1400H cechuje się nie tylko funk-
cjonalnością, ale i świetnym wyglądem. 
Aluminiowy front z wyraźnie zaryso-
wanymi pokrętłami będzie świetnie 
prezentował się na półce.

HEJ, MUZYCZKO...
Dzięki połączeniu z sys-

temem multiroom HEOS, 
amplituner może obsłu-

giwać wszystkie najważ-
niejsze serwisy streamin-

gowe – nawet te bardziej 
niszowe, jak SoundCloud 

czy Napster.



NARZĘDZIE  
NA KAŻDĄ 
OKAZJĘ 

W DOBREJ FORMIE
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Proza życia

MECHA-FITNESS
Luty to wcale nie za późno, żeby zacząć realizować to  

odkładane od początku stycznia postanowienie noworoczne 
dotyczące regularnych ćwiczeń.

W przypadku zakupu urządzeń fitnesso-
wych musisz zastanowić się nie tylko jakie 
cechy powinna mieć twoja wymarzona 
maszyna treningowa i w jakiej cenie ją 
dostaniesz. Ważnym aspektem jest również 
jej wielkość - niektóre co większe urządzenia 
mogą zająć pół twojego pokoju - oraz waga, 
w szczególności, jeśli planujesz ją przesu-
wać. Następnie pomyśl, jaki dokładnie cel 
chciałbyś osiągnąć. 

Trening ogólny, oporowy i interwałowy 
wykonasz na bezsilnikowym urządzeniu 
TechnoGym Skillmill Connect. Dzięki specjal-
nemu zaprojektowaniu bieżni możesz korzy-
stać z niej nie tylko do treningu cardio, ale 

również budować siłę i wytrzymałość mięśni. 
Dla osób, które chciałyby spalić nadmiar 

tkanki tłuszczowej, powstała bieżnia Nordic-
Track X9i, charakteryzująca się niesamowi-
tym rozrzutem nachylenia. Wbudowane 
systemy zapisują twoje postępy i... pobierają 
dane o prawdziwych trasach biegowych 
z map Google, które następnie odtwarzają 
podczas treningów. 

Dla fanatyków cardio polecamy natomiast 
wioślarza Concept2 Model D, wyposażone-
go w system Performance Monitor 5, który 
pozwala na układanie spersonalizowanych 
treningów i wyświetlanie informacji dotyczą-
cych czasu, dystansu, prędkości i kalorii.

LEATHERMAN WAVE 
Zestaw wbudowanych  
narzędzi zawiera obcęgi, 
minipiłę, nożyczki, ostrze  
do drutu, śrubokręt, otwie-
racze do puszek i butelek, 
pilnik diamentowy oraz 
wiele więcej. Na skutecz-
ność narzędzia otrzymasz aż 
25-letnią gwarancję.
400 PLN, www.leatherman.com

VICTORINOX  
SPARTAN PS
Propozycja dla osób, które 
nade wszystko cenią sobie 
poręczność. W Spartan PS 
znajdziesz wiele najważ-
niejszych narzędzi, takich 
jak ostrza, otwieracze i śru-
bokręty, a to wszystko 
w zgrabnym, ważącym 
jedynie 60 g narzędziu.
310 PLN, www.victorinox.com

GERBER DIME 
TRAVEL EDITION
W tym leciutkim (62 g) mul-
titoolu znajdziesz wszystkie 
najpotrzebniejsze narzędzia 
wykonane z nierdzewnej 
stali: ostrze przeznaczone  
do cięcia plastikowych opa-
kowań, obcinacz do drutu, 
nożyczki sprężynowe, pęsetę 
i miniobcęgi. 
130 PLN, www.gerbergear.com
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Bez kabli

Miłośnicy muzyki na pewno znają serię 
produktów JBL Everest, która zdobyła 
serca wielu użytkowników swoim 
komfortowym wykonaniem i rewela-
cyjną jakością dźwięku. Mamy dla nich 
dobrą wiadomość - Everest powraca 
i to w jeszcze lepszej formie niż kiedy-
kolwiek. 

Dzięki poprawionej, ergonomicznej 
konstrukcji, wszystkie słuchawki z serii 
dopasowują się do uszu każdego słucha-
cza. Wykonane są one z wysokiej jakości 
materiałów, które są odporne na uszko-
dzenia mechaniczne i dodatkowo zwięk-
szają stabilność konstrukcji. W połącze-
niu z charakterystycznym dla serii 
Everest minimalistycznym, ale eleganc-
kim designem, stanowią one pożądany 
dodatek do stylizacji modowych. 

Jak zawsze odbioru muzyki nie 
zakłócają zbędne kable: Bluetooth 4.1 
o mocy wyjściowej 4 dB zapewnia 
wysoką jakość bezprzewodowej  
transmisji dźwięku. Wszystkie modele 
wyposażone są również w czuły 
mikrofon, idealny do prowadzenia 
rozmów telefonicznych nawet w gło-
śnym otoczeniu. Nie zapominajmy 
również o pojemnej baterii, która nigdy 
nie wyczerpie się akurat przy twoim 
ulubionym utworze...

Pozostałe modele JBL Everest również są elitarne - sprawdź je
DŹWIĘKOWA OAZA

BEZ KABLI

Najnowsza generacja słucha-
wek firmy JBL pozwoli ci 
uwolnić dźwięk!

ZDOBĄDŹ  
EVEREST

MUZYK PERSONALNY
Zastosowany w Elite 
750 system TruNote 
dostosowuje odsłuch 
do kształtu ucha. Sper-
sonalizowane słuchawki 
za 1 300 PLN? O tak!

CICHO SZA!
Słuchawki JBL 
Everest Elite 750 wy-
posażone są w ak-
tywne tłumienie 
szumów. Możesz 
z niego korzystać aż 
przez 15 godzin!

 JBL EVEREST 110  JBL EVEREST 710 
Tym razem mamy do 
czynienia z modelem 
dokanałowym. Dzięki 
specjalnym, elastycz- 
nym haczykom, słu- 
chawki pewnie leżą  
w małżowinach nawet 
podczas intensywnego 
treningu fitness. 
430 PLN, www.jbl.com.pl

Wokółuszna konstruk-
cja będąca młodszym 
bratem modelu Elite 750: 
bez aktywnej redukcji 
szumów, ale za to z rów-
nie świetnym przetworni-
kiem 40 mm i super- 
pojemną baterią starcza-
jącą na 25 godzin! 
1 100 PLN, www.jbl.com.pl

 JBL EVEREST 310
Niewielkie i lekkie słu-
chawki nauszne, które 
doskonale trzymają się 
na uszach. Niewielkie 
rozmiary - szczególnie 
po złożeniu - i spo-
ra moc czynią z nich 
idealną propozycję na 
podróż. 
850 PLN, www.jbl.com.pl
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 KURTKA WRANGLER
Modna kurtka pilotka z wodood-
pornym i ocieplanym tułowiem, 
która doskonale ochroni cię przed 
kaprysami pogody.
550 PLN, www.wrangler.pl

 BUTY PRIMAMODA
Sztyblety o prostym fasonie z krót-
ką cholewką do kostki. Guma 
umieszczona po obu stronach cho-
lewki ułatwia ich wkładanie.
450 PLN, www.primamoda.com.pl

 RĘKAWICZKI LEE
Zamszowe rękawiczki wzbogaco-
ne o wstawki wełny z alpaki i wy-
kończone ozdobnymi szwami.
150 PLN, www.lee.pl

 SZALIK LEE
Szal Lee z miękkiej i przyjemnej 
wełny alpaki, wykonany splotem 
ściągaczowym i ozdobiony dys-
kretnymi logami marki.
200 PLN, www.lee.pl

 KOSZULA MEDICINE
Koszula z kolekcji Medicine. Model 
ten wykonany jest z wzorzyste-
go materiału i posiada klasyczny 
kołnierzyk.
100 PLN, www.wearmedicine.com

6  SPODNIE TIMBERLAND
Spodnie o prostym, klasycznym 
designie. Miękka bawełna zapew-
nia komfort noszenia. 
440 PLN, www.e-timberland.pl

6

NAJGORĘTSZE NOWE ZEGARKI
 AVI-8 HAWKER  

HUNTER AV-4052-06  
 AVI-8 HAWKER  

HURRICANE AUTO- 
MATIC AV-4046-03 

 AVI-8 FLYBOY-
LAFAYETTE-
AV-4054-03 Ten unikatowy model 

z kolekcji Hawker Hunter 
to zegarek, który swym 
oryginalnym wyglądem 
pozornie przeniesie pa-
nel sterowania i kokpit 
Hawker Huntera prosto 
na twój nadgarstek.  
1 120 PLN,  
www.timeandmore.pl

Zegarki z tej kolekcji 
swoją nazwę zaczerp-
nęły od samolotu pro-
dukowanego dla RAF. 
Ten posiada czarną 
kopertę ze stali nie-
rdzewnej i wodoodpor-
ność. 1 800 PLN,  
www.timeandmore.pl

Dopasowana koperta ze 
stali nierdzewnej o śred-
nicy 42 mm, czarna 
tarcza wzbogacona 
o chronograf i datownik, 
oraz beżowy, skórzany 
pasek, prezentują się 
doskonale. 960 PLN, 
www.timeandmore.pl

MYŚL CIEPŁO O ZIMIE Sprawdź, jak zamienić najzimniejszy 
miesiąc w roku w ten najgorętszy. Przy-
najmniej pod względem modowym...

ZEGAR TYKA
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Wyjście na siłownię 
przeważnie kojarzy 
nam się z tanimi tor-
bami z szeleszczące-
go materiału. Dzięki 
Coach Metropolitan 
Soft Gym Bag wizja 
ta może ulec zmianie 
w ekspresowym tem-
pie. Ta torba wyko-
nana została z mięk-
kiej skóry z brązowymi, 
zamszowymi wstaw-
kami. Ponadto ma 
jedną dodatko-
wą kieszeń na tele-
fon komórkowy.  
3 150 PLN,  
www.zalando.pl

ZŁAP STYL!

IDRIS ELBA
Gwiazda Mrocznej wieży wygląda tak samo 

dobrze na ekranie, jak i na czerwonym dywanie.

KASA NIE 
GRA ROLI

Coach Metropolitan Soft Gym Bag

PŁASZCZ
Każualowy charakter stylizacji 
podkreśla nieformalny płaszcz 
w oliwkowym kolorze, narzuco-
ny na czarną koszulę polo. Po-
dobny efekt osiągniesz, zakła-
dając wełniany płaszcz Bruuns 
Bazaar Janus (1 250 PLN,  
www.bruunsbazaar.com).

SPODNIE
Długie nogawki dopasowanych 
spodni nie są do końca wpusz-
czone w cholewki butów, co 
dodaje lookowi nonszalancji. 
Wybierz bordowe chinosy sy-
gnowane przez Tommy  
Hilfiger Tailored (500 PLN, 
www.pl.tommy.com).

BUTY
Eleganckie sneakersy od 
Christiana Louboutina dopeł-
niają całości. Te w modelu  
Louis Calf (2 800 PLN, www.
christianlouboutin.com) mają 
słynną czerwoną podeszwę, 
która wygląda obłędnie.

O właściwościach sonicznych urządzeń do oczyszczania 
twarzy napisano już wiele, ale warto przypomnieć 
niektóre zalety tej metody. Przede wszystkim pozwalają 
one na dokładne oczyszczenie skóry z zanieczyszczeń 
i sebum i delikatne usunięcie suchych skórek bez po-
drażniania cery. Ponadto pulsacje zwiększają elastycz-
ność skóry i wygładzają zmarszczki. 

Szczoteczki przeznaczone dla kobiet są dostosowane 
przede wszystkim do zmywania makijażu, dlatego warto 
zaopatrzyć się w wersję opracowaną z myślą o mężczy-
znach. Foreo Luna 2 For Men (800 PLN, www.foreo.com/pl) 
to mieszcząca się w dłoni silikonowa nakładka z wypustka-
mi, których specjalny kształt i twardość pomagają w przy-
gotowaniu skóry do golenia. Szczoteczka ma 12 trybów 
intensywności oczyszczania w technologii T-Sonic, gwa-
rantującej 8 000 pulsów na minutę. Oczyszczanie twarzy 
trwa dwie minuty i pozwala na osiągnięcie efektu odświe-
żonej, napiętej skóry. Wibracje dodatkowo podnoszą 
włoski, dzięki czemu przy goleniu łatwo osiągnąć efekt 
idealnie gładkiej skóry. 

Dodatkowy tryb przeciwzmarszczkowy wykorzystuje 
wibracje o niższej częstotliwości i najlepiej sprawdza się 
w połączeniu z produktem nawilżającym. Dzięki silikono-
wej powłoce szczoteczka jest higieniczna i nie osadzają się 
w niej zanieczyszczenia. Na plus zasługuje również wytrzy-
mała bateria - godzina ładowania wystarcza na 450 użyć. 
Foreo Luna 2 For Men pozwoli ci lepiej zadbać o skórę 
w niezwykle przyjemny sposób.

FOREO LUNA 2  
FOR MEN

Soniczna szczoteczka, która pozwoli ci 
osiągnąć gładką cerę bez podrażnień

AKADEMIA STYLU
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SAMSUNG THE WALL

Modułowa, pozbawiona ramy konstrukcja telewizora 
Samsung The Wall ułatwi tworzenie ekranów o różnych 
rozmiarach. Idealnie sprawdzi się m.in. w różnorodnych 
zastosowaniach i przestrzeniach, gdzie wymagane są ekra-
ny o dużej wielkości. The Wall składa się z modułów, które 
umożliwiają stworzenie naprawdę dużych telewizorów – ten 
zaprezentowany na targach CES 2018 w Las Vegas ma aż 
146-calową przekątną!

Telewizor zajmujący całą ścianę? Proszę bardzo! Połączenia 
między panelami zbudowanymi z mikro modułów są niewidocz-
ne i aby je zauważyć, trzeba niemal przyłożyć oko do ekranu.

Poszczególne segmenty wykonane są w technologii Micro-
LED. Od innych ekranów LED-owych odróżnia się ona mikro-
skopijnymi wymiarami pojedynczych diod: mierzone są one 

w mikrometrach. Ponadto każda dioda stanowi autonomiczne 
źródło światła i nie wymaga zewnętrznego podświetlenia.

Dzięki zastosowaniu wyjątkowo małych i jasnych diod, 
telewizor zyskuje na ostrości i kontraście. Czernie są głębsze niż 
kiedykolwiek, biele są idealnie neutralne i nie podbarwione na 
żółto lub niebiesko, a kolorowe sceny porywają bogactwem 
barw i szczegółowością ich oddania. Co najważniejsze, panele 
MicroLED charakteryzują się niskim zużyciem energii i sporą 
żywotnością.

Telewizor Samsung The Wall to kolejny przełomowy produkt 
skierowany do wymagającego odbiorcy, który ceni rozwiązania 
o niebanalnym designie i najwyższej jakości. Na uwagę zasługu-
je również zastosowanie pionierskiego systemu Samsung AI, 
o którym przeczytacie w ramce niżej.

Jak to, telewizor modułowy? Samsung właśnie urzeczywistnił ten koncept 
rodem z filmów sci-fi - efekt jest porywający!

ŚCIANA PEŁNA BARW

CES 2018

technologia Samsung 8K AI, która 
umożliwia upscaling dowolnych 
treści do jakości 8K bez utraty 
płynnej gradacji barw i rozmaza-
nia konturów. Jak to działa? Sam-
sung AI wykorzystuje algorytmy 
uczenia maszynowego do analizy 
każdej klatki filmu z wyprzedze-
niem. System dopasowuje filtr 
upscalingowy do konkretnego 
ujęcia tak, aby zachowane zostały 
ostre kontury i szczegóły orygi-
nalnego obrazu, a kontrast scen 
pozostał wyraźny. 

Samsung The Wall posiada wspar-
cie dla rozdzielczości 8K, podob-
nie jak coraz więcej modeli, które 
pojawiają sie na rynku. OK, ale 
skąd wziąć filmy w tej jakości? 
W końcu większość materiałów 
w wysokiej rozdzielczości dostęp-
nych w internecie i na nośnikach 
Blu-Ray ma rozdzielczość naj-
wyżej 4K, nie wspominając już 
o portalach VOD, które oferują 
maksymalnie 1080p. 

Z pomocą zdesperowanym 
kinomanom ma przyjść nowa 

CZYM JEST SAMSUNG AI?



WYGODNA 
PODRÓŻ

CZAS NA RELAKS
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W POSZUKIWANIU SŁOŃCA
Znudzony krótkimi dniami i temperaturą rzędu -15 stopni?  

Mamy dla ciebie miejsca pełne słońca i ciepła!

Ze smutkiem spoglądasz w stronę plażo-
wych akcesoriów, a od wkładania dziesię-
ciu warstw ubrań robi ci się niedobrze? To 
znak, że powinieneś zastanowić się nad 
egzotycznymi wakacjami. Niezapomniane 
chwile przeżyjesz na plażach należących 
do Szmaragdowego Wybrzeża Florydy. 
W lutym nie są one tak oblegane przez 
turystów jak w sezonie, a temperatury 
pozwalają na komfortowe wyciągnięcie się 
w słońcu. Jeśli wolisz nieco bardziej ak-
tywny wypoczynek, możesz wykorzystać 
wyjazd na zwiedzenie Nowego Orleanu, 
położonego cztery godziny drogi od 
wybrzeża. 

Kolejną ciekawą propozycją jest Barbados: 

w lutym średnia temperatura powietrza utrzy-
muje się sporo powyżej 20 stopni, a oprócz 
pięknych plaż możesz cieszyć się również 
świetnym jedzeniem i bogactwem sportów 
wodnych. Nieważne, czy zdecydujesz się na 
rejs wzdłuż wybrzeża, snorkeling wśród wra-
ków statków czy surfowanie - i tak będziesz 
rewelacyjnie się bawić.

Jeśli szukasz jakiegoś mniej egzotycznego 
miejsca, sprawdź Wyspy Kanaryjskie. Tam 
również nie zabraknie słońca i ciekawych 
sposobów na zwiedzanie. Szczególnie warty 
odwiedzenia jest szczyt wulkanu Pico del Teide 
na Teneryfie: to nie tylko najwyższa góra Wysp 
Kanaryjskich, ale i całej Hiszpanii. Na szczyt 
dostaniesz się kolejką linową.

MOPHIE  
SPACESTATION 64 GB 
Dzięki temu powerbankowi 
z wbudowaną pamięcią nie 
tylko nie zabraknie ci na 
telefonie miejsca na zdję-
cia z podróży, ale również 
będziesz mógł go podłado-
wać. Akumulator 600 mAh 
przedłuży działanie twojego 
telefonu nawet trzykrotnie!
420 PLN, www.alstor.pl

TRACKR BRAVO
Malutki lokalizator Bluetooth, 
który możesz umieścić 
w swoim bagażu lub portfelu. 
Dzięki funkcji Crowd Locate 
Bravo może komunikować 
się z innymi użytkownika-
mi aplikacji TrackR, dzięki 
czemu łatwo śledzić jego 
lokalizację.
110 PLN, www.alstor.pl

UAG PLYO
Chroń swojego smartfona za 
pomocą wyjątkowo odpornej 
obudowy UAG Plyo. Dzięki 
twardej powłoce wierzchniej, 
i miękkiej, tłumiącej ude-
rzenia wyściółce, nawet po 
ekstremalnych wyprawach 
twój telefon będzie prezento-
wał się jak nowy.
90 PLN, www.alstor.pl
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awet jeśli nazwisko 
Jonney’a Shiha nic ci nie 
mówi, na pewno korzy-
stałeś z produktów 

sygnowanych przez jego firmę. 
Takie nazwy jak ZenBook, ZenFone 
czy linia Republic of Gamers na 
trwałe wpisały się w technologiczny 
krajobraz. Jonney Shih nie odcina 
jednak kuponów od swojego sukce-
su, ciągle starając się tworzyć roz-
wiązania inspirujące tysiące użyt-
kowników na całym świecie. Pod 
jego pieczą Asus przeszedł długą 
drogę: od niszowego wytwórcy płyt 
głównych do czwartego największe-
go producenta komputerów i pery-
ferii, potentata domowych rozwią-
zań internetowych i ważnego gracza 
na rynku smartfonów. 

Firma pragnie się rozwijać w no-
wych, ekscytujących dla branży 
i przeciętnego odbiorcy kierunkach. 
To właśnie o tych nowych horyzon-
tach i początkach „domowej robo-
tyki” rozmawialiśmy z Shihem.

Na konferencjach prasowych za-
wsze opowiadasz o nowych pro-
duktach z pasją.
Tak, ponieważ technologia to moja 
pasja. Uwielbiam nowinki i pionier-
skie rozwiązania. Jestem prezesem 
Asusa od niemal trzech dekad, ale 
wciąż czuję się bardziej inżynierem 
niż biznesmenem. Inżynierowie za-
wsze podchodzą do takich spraw 
z pasją i ekscytacją. Widać to 
w moich wystąpieniach.

Jak myślisz, co definiuje Asusa 
jako markę?
Nasze motto brzmi „w poszukiwa-
niu niezwykłości”. Brzmi jak 
chwytliwy slogan marketingowy, 
ale według mnie każde słowo 

doskonale oddaje to, kim jestem 
i jaką marką jest Asus. Uwielbiamy 
technologię i wiecznie dążymy do 
innowacji. „Niezwykłości” poszuku-
jemy w pomysłach i doświadcze-
niach, chcemy ją osiągać w każdym 
aspekcie naszej działalności.

Czy masz swój własny przepis na 
sukces?
Najpierw dobrze przemyśleć plan, 
a potem dokładnie go zrealizować. 
To bardzo inżynierskie podejście. 
Aby stworzyć coś wartościowego 
w dziedzinie komputerów, musisz 
być specjalistą zarówno od teorii 
i praktyki, software’u, jak i hardwa-
re’u. Twoi odbiorcy zasługują na jak 
najlepsze rezultaty, dlatego ważne 
jest, aby dopilnować każdego etapu 
realizacji projektu, od projektowania 

skupić się na innowacji i roli ich 
technologii. Projekt powinien 
uwzględniać wszystkie aspekty 
gotowego rozwiązania - jeśli nie 
znasz się na oprogramowaniu, nie 
zaprojektujesz pod nie odpowied-
nich części. W Asusie od ponad 
dziesięciu lat stosujemy metodę 
inteligentnego designu. Zaczynasz 
od analizy potrzeb konsumenta 
i dopiero później przechodzisz do 
myślenia o aspektach biznesowych 
i możliwościach technologicznych. 
Aby powstał kompleksowy pro-

dukt, trzeba pogodzić ze sobą 
wiele czynników funkcjonalnych 
i emocjonalnych - efekt końcowy 
powinien uwzględniać je wszystkie.

Jaki produkt Asusa lubisz najbardziej?
Zenbo, naszego pierwszego robota 
domowego. Jedną z przyświecają-
cych nam idei jest ewolucja rzeczy-

Jedną z przyświecających Asusowi idei jest 
ewolucja rzeczywistości. Chcemy wziąć 
w niej czynny udział poprzez stworzenie 
robotów, które znajdą się w każdym domu. 
To roboty zrewolucjonizują postrzeganie 
komputerów

Jonney Shih: 
przyjaciel robotów
Prezes Asusa przez ostatnich 20 lat zajmował 
się unowocześnianiem rynku smartfonów 
i laptopów. Teraz marzy mu się wprowadze-
nie pod strzechy robotów-pomocników...

N

do zarządzania. Wiele osób twierdzi, 
że ważna jest również autentycz-
ność, ale jeśli dobrze przemyślisz 
swój projekt, i ona się w nim znajdzie. 

Czy masz jakieś rady dla aspirujących 
projektantów i inżynierów dopiero 
rozkręcających swoje marki?
Od samego początku powinni 

W CZTERY OCZY
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wistości. Chcemy wziąć w niej 
czynny udział poprzez stworzenie 
robotów, które znajdą się w każdym 
domu. Dla niektórych brzmi to jak 
fantastyka, ale ja się nie zgadzam. 
To roboty zrewolucjonizują po-
strzeganie komputerów. Uwielbia-
my nasze pecety i laptopy, a jeśli 
zaczną samodzielnie wypełniać 
nasze życzenia i potrzeby, polubimy 
je jeszcze bardziej.

Czy to w tym fantastycznym po-
strzeganiu robotów tkwi problem 
w ich wdrażaniu?
To nie problem, ale wyzwanie. 
Ludzkość interesowała się proble-
matyką robotów od czasów Kar-
tezjusza. W dzisiejszych czasach 
nawet te najinteligentniejsze roboty, 
jak Asimo od Hondy, to tylko cieka-
we egzemplarze pokazowe. Musimy 
więc bardzo pragmatycznie po-
dejść do sprawy domowej robotyki. 
Wydaje nam się, że najlepiej spraw-
dzi się przyjazny i zabawny design 
oraz jak największa funkcjonalność. 
Zenbo jest uroczy i praktyczny. 
Ponadto staraliśmy się wycenić  
go na niewiele ponad 600 USD  
(2 000 PLN), tak, aby był dostępny 
dla wszystkich.

Ludzie już rozmawiają z telefona-
mi i głośnikami, dlaczego więc nie 
z robotem?
Naszym celem jest rozszerzenie 
możliwości oferowanych przez 
spotykane dzisiaj systemy uczące-
go się AI. Zenbo ma znaczącą 
przewagę nad nieruchomymi 
przedmiotami - może się swobod-
nie poruszać, a na dodatek ma 
uroczą osobowość. Zaprojektowali-
śmy go tak, aby był słodki i pomoc-
ny, miał przyjemną mimikę i głos. 
Bardzo spodobał się mojej 86-let-
niej mamie, która po spędzeniu 
kilku tygodni w jego towarzystwie, 
nie chciała sie z nim rozstać.

Wiele osób postrzega sztuczną 
inteligencję jako potencjalne 
zagrożenie dla ludzkości. Czy 
podzielasz te obawy?
Nie. Na chwilę obecną sztuczna 
inteligencja wciąż oparta jest na 
bardzo ograniczonych algorytmach 
uczenia się maszyn. Tylko zaawan-
sowane systemy wyposażone 
w wolną wolę mogą stanowić jakie-
kolwiek zagrożenie, ale pozostaną 
one poza naszym zasięgiem jeszcze 
przez jakieś sto lat. „Inteligencja” AI 
może być porównywalna z inteli-
gencją karalucha, i to ta najbardziej 

zaawansowana. Jeśli ktoś stworzy 
system, którego celem będzie 
zrobienie krzywdy innemu człowie-
kowi, wynikać to będzie z celowego 
zamiaru lub niedopatrzenia projek-
tanta, a nie maszyny. Powinniśmy 
raczej skupiać się na powstrzyma-
niu tych ludzi niż AI.

Poza robotami, czy masz wizję 
tego, jak będzie wyglądała tech-
nologia za dziesięć lat?
Wszystko ulegnie znaczącym 
zmianom. Coraz więcej rzeczy 
będzie działo się online, w ciągłym 
połączeniu z siecią. Informacja 
stanie się tak ważna, jak obecnie 
elektryczność. Będzie napędzała 
ona wszystkie dziedziny naszego 
życia: naukę, pracę, rozrywkę, 
kupowanie. Bardzo zmienią się 
również różne gałęzie przemysłu. 
To potrzeby konsumenckie staną 
się jądrem nowej światowej 
gospodarki, ucyfrowionej i inteli-
gentniejszej. Przedtem to przemysł 
dyktował zasady, tworzył efekt 
„długiego ogona”, ale za dziesięć lat 
wszystko kręcić się będzie dookoła 
konsumentów.

Czy laptopy mogą jeszcze się 
rozwinąć?
Oczywiście, ale nie spodziewam się 
rewolucji, ponieważ są one dość 
dojrzałym rozwiązaniem. Nie zosta-
ną one jednak szybko wyparte. 
Ludzie nie mogą żyć bez swoich 
smartfonów i laptopów, dzięki nim 
wysoka produktywność nie musi 
wiązać się z konkretnym miejscem. 
Laptopy będą ewoluować, ale 
raczej nie liczyłbym na znaczące 
zmiany. Na pewno producenci 
będą zwracali uwagę na design, 
mobilność i wydajność.

Czy uważasz, że któryś produkt 
Asusa został niedoceniony?
Tak, był to PadFone. Produkt ten 
zdecydowanie wyprzedzał swoje 
czasy. Wszyscy chcemy dbać 
o swój wzrok i wzrok naszych 
najbliższych, a PadFone i stacja 
dokująca pozwalały na obejście 
problemu małych ekranów smart-
fonów. Rozwiązanie to weszło na 
rynek w 2011 roku, ale wydaje mi 
się, że w obecnych czasach spo-
tkałby się ze znacznie większym 
zainteresowaniem.
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Wycisz się i oddychaj głęboko. 
Czas na poznanie gadżetu,  
który ulepszy twoje życie.

ANTRAKT

Z czym kojarzy ci się Dania? Nie zdziwi nas, jeśli odpowiesz, że z hygge - popularna duńska filozofia szczęścia poprzez prostotę 
i wygodę zdobywa coraz więcej zwolenników. Vifa Copenhagen 2.0 to właśnie odrobina skandynawskiego minimalizmu 

w cieplejszym wydaniu. Dzięki łagodnym kształtom i miękkiemu, materiałowemu pokryciu, głośnik wygląda nowocześnie, ale 
nie sterylnie. Wygodna rączka umożliwia jego przenoszenie bez ryzyka uszkodzenia. Copenhagen 2.0 natychmiast łączy się ze 
źródłami dźwięku za pomocą Bluetooth z obsługą aptX lub AirPlay. Głośnikiem można sterować za pomocą aplikacji Vifa, która 
pozwoli również na połączenie kilku urządzeń Vifa w system multiroom. OK, a jak jest na froncie dźwiękowym? Bezkompromiso-

wo. Dwa tweetery, dwa głośniki średniotonowe i dwa woofery wspomagane pasywnymi radiatorami usatysfakcjonują cię 
niezależnie od tego, czy będziesz chciał wypełnić przestrzeń ciepłą, kojącą muzyką, czy najostrzejszymi brzmieniami.

3 200 PLN, www.tophifi.pl 

VIFA COPENHAGEN 2.0

DOTYK LUKSUSU
Pokrycie głośnika wykonane zostało z wełny 

Kvadrat, która nieraz wykorzystywana była przez 
architektów pracujących m. in. nad wnętrzami 

berlińskiego Reichstagu czy kopenhaskiej opery.

SKANDYNAWSKA PROSTOTA
Jak na produkt premium przystało, Copenhagen 
2.0 nie potrzebuje żadnej dodatkowej konfigura-
cji. Włączasz go, parujesz ze źródłem dźwięku, 
słuchasz muzyki.
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INTELIGENTNY  
DOM

Nowoczesny, bezpieczny i własny

Prowadzący Michał Lis

W tym dziale zaprezentujemy wam najlep-
sze gadżety, które sprawią, że wasz dom 
nabierze nieco inteligencji. Przybliżymy 
w nim nowe i istniejące systemy multiroom, 
technologie inteligentnego oświetlenia, 
wirtualnych asystentów i inne nowinki. 

Prawdziwy inteligentny dom według 
„Magazynu T3” jest nie tylko funkcjonalny, 
ale również stylowy - w końcu estetyczna 
przestrzeń sprawia, że czujemy się bardziej 
komfortowo, jesteśmy zrelaksowani i wy-
poczęci. Zaprezentowane tutaj produkty 

oszczędzą twój cenny czas i uprzyjemnią 
wykonywanie codziennych obowiązków. 
Najlepsze rozwiązania dla domu czekają na 
ciebie na kolejnej stronie - nie czekaj 
i zapoznaj się z tym, jak może wyglądać 
mieszkanie idealne. 
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Asystent asystentowi nierówny 
- oprócz różnic w dostępności 
i możliwościach hardware’u, 

samo oprogramowanie również jest 
diametralnie inne. 

Asystent Google skupia się przede 
wszystkim na wyszukiwaniu i podawa-
niu informacji. Nieważne, czy nie mo-
żesz sobie przypomnieć, z jakiego filmu 
znasz tego aktora, czy też chcesz do-
wiedzieć się jak powiedzieć „wszystkie-
go najlepszego” po hiszpańsku: Asystent 

Którego wirtualnego asystenta smart home polecacie  
do domu?

ZBYSZKO TADEJ, ŁÓDŹ

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE INTELIGENTNEGO DOMU? WYŚLIJ JE NA: t3@magazynt3.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o swoim inteligentnym domostwie

szybko i poprawnie odpowie na każde 
twoje pytanie. Ponadto dzięki integracji 
z Chromecastem może on służyć jako 
centrum zarządzania rozrywką w domu. 

Alexa to połączenie osobistego do-
radcy zakupowego i huba smart home. 
Jeśli posiadasz inteligentne sprzęty 
wielu znanych marek, takich jak Nest 
czy Philips Hue, asystentka Amazonu 
znacząco ułatwi ci zdalne zarządzanie 
nimi. Jest ona również niezastąpiona 
pod względem zakupów online - dzięki 

integracji z bazami danych Amazonu, 
potrafi nie tylko składać zamówienia, 
ale również podsuwać sugestie oparte 
na twojej historii zakupów. 
Obydwa rozwiązania wymagają nie-

złej znajomości języka angielskiego 
(o wersjach polskich na razie możemy 
tylko pomarzyć), a to, czy rozpoznają 
twój akcent, zależy w dużej mierze od 
głośnika, na jaki się zdecydujesz. Prze-
czytasz o nich więcej w tym numerze 
„Magazynu T3”.

P



 LUT Y 2018 T3 29

Pytania i odpowiedzi

Dużo zależy od tego, czy jesteś 
początkującym miłośnikiem czar-
nych płyt czy też masz nieco 

więcej doświadczenia w tym zakresie. 
Nie oznacza to, że bezprzewodowy 
sprzęt jakoś specjalnie różni się od tego 
klasycznego: chodzi raczej o to, jakie 
dodatkowe akcesoria gramofonowe już 
posiadasz. 
Osoby, które dopiero zaczynają swoją 

przygodę z winylami, mogą zainteresować 
się modelem Audio-Technica AT-LP60BT 
(800 PLN, www.tophifi.pl). Ten prosty 
w użyciu gramofon z napędem paskowym 
posiada wbudowany przedwzmacniacz 
i wkładkę Audio-Technica Dual MM. 
Jeśli masz nieco więcej doświadcze-

nia z czarnymi płytami, warto zainwesto-
wać w TEAC TN-400BT (1 800 PLN, 
www.tophifi.pl), wyposażony w możliwość 
eksportu nagrań do formatów cyfrowych. 
Dzięki integracji z kodekiem Bluetooth 
aptX, utrata jakości dźwięku spowodowana 
bezprzewodowym przesyłaniem jest wła-
ściwie niezauważalna. Równie wart uwagi 
jest ION Pro 500BT (2 000 PLN, www.
salonydenon.pl), który posiada moduł 
Bluetooth, a co za tym idzie możliwość 
streamingu do głośników. 
Jeśli zaś oprócz winyli planujesz 

słuchać płyt CD lub zawartości strumie-
niowanej, sprawdź minisystem TEAC 
MC-D800 (1 660 PLN, www.tophifi.pl). 
Wbudowany w niego gramofon jest stabil-
ny, mimo umieszczenia go na szczycie 
mikrowieży.

Jaskinia twórcy wcale nie musi 
przypominać obskurnego poko-
ju zawalonego toną papierów. 

Niezależnie czy piszesz do szuflady, na 
bloga, czy też chcesz wysłać swoje 
prace do profesjonalnego wydawnictwa 
- posiadanie tego specjalnego miejsca 
w którym możesz bez przeszkód uwolnić 
swoją wyobraźnię, nastroi cię pozytyw-
nie do pisania, a jego urządzanie również 
może sprawić ci sporo radości. 
Zacznijmy od niezbędnego źródła 

wiedzy wszelakiej, czyli internetu. Piwni-
ca i strych to miejsca, w których bardzo 
często znajdują się tzw. martwe punkty 
- warto zainwestować w transmitery sieci 
MESH, takie jak Google Wifi (1 000 PLN, 

Który model 
gramofonu Bluetooth 
powinienem wybrać?

Jak przekształcić strych lub 
piwnicę w miejsce do pisania?

JACEK DZIEKANOWSKI, POZNAŃ

KAMIL TYBURSKI, LUBLIN

INTELIGENTNE GNIAZDKA
Czyli jak przekształcić sprzęt w urządzenie smart home

Inteligentne sprzęty RTV i AGD ku-
szą, ale trudno rozstawać się z nie-
źle działającymi urządzeniami, które 
powstały przed epoką smart home. 
Na szczęście istnieje na to sposób 
- inteligentne gniazdka. Działają one 
jak przejściówka łącząca się z domo-
wym Wi-Fi. Dzięki nim możesz zdal-
nie włączać i wyłączać podłączone 
do nich urządzenia za pomocą 
smartfona, jak również programo-
wać harmonogram ich działania. 

Co najlepsze, gniazdka smart 
home są tanie i uniwersalne. Do 
wyboru masz np. TP-LINK HS100 
(120 PLN, www.tp-link.com.pl) lub 
Belkin WeMo Insight (150 PLN, 

www.belkin.com). Jeśli w twoim 
domu są urządzenia należące do kon-
kretnego systemu smart home, warto 
sprawdzić, czy jego producent nie 
posiada w ofercie również gniazdek.

www.store.google.com). 
Na czym pisać? Dobrym wyborem 

będzie MacBook (od 6 500 PLN,  
www.apple.com/pl). Oprócz ultraprzy-
jemnej w użyciu klawiatury oferuje on 
największy wybór narzędzi i aplikacji do 
budowania baz postaci, planowania 
kolejności scen i tworzenia notatek. Jeśli 
wolisz tworzyć na swoim komputerze 
stacjonarnym, warto zainwestować 
w dobry monitor, taki jak Acer S277HK 
(2 800 PLN, www.acer.com/pl). 
Nie zapomnij również o ścieżce 

dźwiękowej - BeoPlay M5 (2 700 PLN, 
www.salonydenon.pl) z wielokierunko-
wym odtwarzaniem dźwięku stworzy 
idealną przestrzeń do twórczej pracy.

P

P
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w

EWOLUCJA 
WNĘTRZA

Zdrowy styl życia zaczyna się od naszych 
wyborów. Podpowiadamy, dlaczego  
warto wybrać Blueair Sense+.

POWIEW ŚWIEŻOŚCI
Opcjonalny moduł Blueair Aware pozwala 
na ciągłe monitorowanie jakości powietrza 

wewnątrz twojego domu i odczyt wyników za 
pomocą aplikacji Blueair Friend. Potrafi on wy-

krywać obecność wielu szkodliwych substancji, 
w tym pyłów zawieszonych PM2,5 czy lotnych 

związków organicznych, a także dwutlenku 
węgla, wilgotności i temperatury. Oprócz 

tego możesz sprawdzić jakość powietrza na 
zewnątrz - aplikacja ma dostęp do danych ze 

stacji badania jakości powietrza.
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Ewolucja wnętrza

ZAWSZE DBAJ  
O JAKOŚĆ POWIETRZA 
W SWOIM DOMU 
Inteligentny oczyszczacz powietrza 
Blueair uchroni twój dom od wpływu 
zanieczyszczeń.

Wyobraź sobie następującą sytuację: wycho-
dzisz z biura. Twoje oczy pieką, zatoki są 
zatkane, a w gardle czujesz nieprzyjemną 
suchość. Wracasz do domu z nadzieją, że te 
objawy ustąpią, a tu... cóż, czujesz się tak 
fatalnie jak w pracy. Tzw. „syndrom chorego 
budynku” dotyka zarówno przestrzeni użytko-
wych, jak i mieszkalnych. Warto zatem zaopa-
trzyć się w oczyszczacz powietrza. Sense+, 
rozwiązanie zaproponowane przez Blueair, to 
jedno z najbardziej inteligentnych i wszech-
stronnych domowych urządzeń tego typu. 
Sprzęt wyposażony jest w dwa filtry: je-

den przeznaczony do wyłapywania mikroczą-
steczek, jeden do neutralizacji przykrych 
zapachów. Sense + nadaje się do pomiesz-
czeń o powierzchni do 18 m2. Dzięki zasto-
sowaniu technologii HEPASilent, urządzenie 
pracuje bardzo cicho - wykorzystanie pasyw-
nych elektrostatycznych i mechanicznych 
filtrów generuje niewielki hałas.
Pełnię możliwości urządzenia odblokujesz po 

podłączeniu go do domowego Wi-Fi. Oprócz 
kontroli za pomocą gestów, uzyskasz wtedy 
możliwość sterowania Sense+ za pośrednic-
twem swojego smartfona. Zdalnie możesz za-
programować właściwie każdy element cyklu 
działania oczyszczacza: począwszy od zwięk-
szenia lub zmniejszenia prędkości wiatraka, aż 
do ustawienia cichszego cyklu nocnego. 
Interesującym rozwiązaniem wydaje się rów-

nież podłączenie oczyszczacza do urządzenia 
monitorującego jakość powietrza Blueair Aware. 
Dzięki temu Sense+ będzie włączał się tylko 
wtedy, gdy w powietrzu będą znajdowały się 
zanieczyszczenia powietrza w dużym stężeniu. 
Oszczędzi ci to nie tylko konieczności ręcznego 
ustawiania programów oczyszczania, ale również 
kosztów częstszej wymiany filtra (te zaś kosztu-
ją, bagatela, 250 PLN). W teorii Blueair Aware 
współpracuje tylko z oczyszczaczem Sense+, ale 
jeśli posiadasz już inny monitor jakości powie-
trza, który chciałbyś podłączyć do urządzenia, 
jest na to sposób. Możesz skorzystać z usługi 
IFTTT, aby połączyć Sense+ z np. Foobotem lub 
Netatmo Healthy Home Coach. 
Blueair Sense+ dostępny jest na stronie 

www.blueair.com/pl. Oczyszczacz kosztuje  
1 940 PLN, zaś Blueair Aware - 1 030 PLN.
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Za pomocą Blueair Sense+ i Blueair Aware możesz zautomaty-
zować oczyszczanie powietrza w domu - sprawdź jak!

USTAWIAMY SENSE+

FOOBOT  
Jeden z najpopu-
larniejszych mier-
ników jakości po-
wietrza w domu. 
Potrafi monitoro-
wać temperaturę, 
wilgotność, stęże-
nie pyłów zawie-
szonych PM2,5 

oraz lotnych związków organicz-
nych. Możesz podłączyć go do 
wielu urządzeń za pomocą serwi-
su IFTTT.com.

NOKIA 
HOME
Kamera bez-
pieczeństwa 
z czujnikiem 
jakości powie-
trza. Nokia 
Home monito-

ruje poziom lotnych związków 
organicznych (w tym szkodliwych 
węglowodorów aromatycznych 
i formaldehydu) i wysyła użytkow-
nikowi powiadomienie w przypad-
ku ich wysokiego stężenia.

ELGATO 
EVE ROOM
Ten niewielki 
czujnik moni-
toruje stężenie 
lotnych związ-
ków organicz-
nych, wilgot-

ność oraz temperaturę panującą 
w pomieszczeniu i przesyła dane 
na telefon za pomocą Bluetootha. 
Jest też kompatybilny z HomeKit, 
dzięki czemu możesz nim łatwo 
sterować z poziomu iOS.

NAJLEPSZE 
URZĄDZENIA 
MONITORUJĄCE 
Miej oko na wszystkie zanie-
czyszczenia powietrza! 

01

ZALOGUJ SIĘ
Ściągnij aplikację Blueair 

Friend. Zignoruj na razie ekran 
powitalny, który prosi cię 

o podanie danych logowania, 
i wciśnij opcję „Register now”. 
Postępuj zgodnie z instrukcja-

mi pojawiającymi się na 
ekranie. Po stworzeniu konta, 
będziesz mógł się zalogować. 
Następnie aplikacja poprosi cię 
o dodanie urządzenia Blueair.

02

DODAJ URZĄDZENIE
Aby dodać urządzenie, 

wybierz znak „+” znajdujący się 
w rogu ekranu. Z listy wybierz 
żądane urządzenie - w tym 
przypadku Sense+. Włącz 
oczyszczacz i machnij dłonią 
nad górną częścią jego obudo-
wy, aby włączyć obsługę Wi-Fi. 
Kiedy dioda Wi-Fi zacznie 

mrugać, wciśnij okrągły przycisk 
i przytrzymaj przez 3 sekundy.

03

PODŁĄCZ DO WI-FI
Wybierz sieć Wi-Fi, do której 
chcesz podłączyć urządzenie 
i wpisz hasło. Sense+ następ-
nie spróbuje podłączyć się do 
twojej sieci: jeśli mu się to uda, 
otrzymasz specjalne powiado-
mienie. Teraz nadaj Sense+ 
nazwę, dzięki której łatwo go 
zidentyfikujesz. Następnie 
urządzenie przeprowadzi 

aktualizację oprogramowania.

04

STERUJ SENSE+
Rozwiń menu „Indoor Air”. 
Powinieneś zobaczyć Sense+ 
na liście urządzeń. Wybranie 
jego nazwy powinno wyświe-
tlić statystyki pracy oczyszcza-

cza: aktualną prędkość 
wiatraków oraz żywotność 
filtrów. Naciśnięcie symbolu 
kółka pozwoli na: korektę 

prędkości oczyszczania, zmianę 
koloru LED i wiele innych.

05

HARMONOGRAM
Blueair rekomenduje ciągłe 
oczyszczanie powietrza, ale 
nocą nawet cichutki Sense+ 
może zakłócać twój sen. 

W menu harmonogramu możesz 
ustawić tryb nocny, który 

spowalnia wiatrak. Wybierz dni, 
w które będzie włączał się tryb, 
oraz godzinę jego rozpoczęcia 
i zakończenia. Możesz również 

włączać go ręcznie.

06

POŁĄCZ GO!
Możesz zautomatyzować 

proces oczyszczania powietrza 
w twoim mieszkaniu poprzez 
dodanie czujnika jakości powie-
trza Blueair Aware. Skonfiguruj 
go tak samo jak Sense+, 

a następnie połącz z oczysz-
czaczem za pomocą opcji 
Linking. Prędkość wiatraków 
będzie teraz zależała od jakości 
powietrza w pomieszczeniu.

W mieście oddychasz 
zanieczyszczonym po-
wietrzem. Po co przeno-
sić te niezdrowe nawyki 

do domu, skoro wystarczy wybrać 
Blueair Sense+ i poprawić jakość 
swojego życia?
AGNIESZKA STRADECKA, REDAKTOR T3

Subiektywnie...
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Polski producent urządzeń smart home 
Fibaro cieszy się zaufaniem wielu użyt-
kowników domowych. Jego produkty są 
bezpieczne i niezawodne, a teraz staną 
się jeszcze bardziej wszechstronne. 
Wszystko zaś dzięki integracji systemów 
Fibaro z szeregiem najważniejszych roz-
wiązań smart home. Na targach CES 2018 
producent zaprezentował kilkanaście przy-
kładów podłączenia swoich urządzeń do 
gadżetów Amazonu, Apple lub Google. 
Ekosystem smart home Fibaro może 

teraz być łatwo sterowany za pomocą 
wirtualnych asystentów. Urządzenia, 
które wchodzą w jego skład mogą być 
teraz sterowane za pomocą Alexy od 
Amazona, Siri od Apple czy też Google 
Home Asisstant. Za pomocą komend gło-
sowych można teraz nie tylko zapa-
lić światło czy ustawić odpowiednią 
temperaturę pomieszczenia, ale również 
sprawdzić status systemu. Możliwość 
zaprogramowania ciągów czynności 
sprawi natomiast, że jednym zdaniem 
będziemy mogli przygotować dom na 
romantyczny wieczór lub gorącą imprezę. 
To ostatnie umożliwi integracja z syste-

mami audio multiroom, takimi jak Sonos 
czy Yamaha MusicCast, dzięki którym 
inteligentny dom zyskuje nieodłączną 

oprawę muzyczną, którą również można 
dostosować do swoich potrzeb. Należy tu 
wspomnieć także o działalności społecz-
ności użytkowników Fibaro, która wspo-
mogła producenta w połączeniu systemu 
z urządzeniami wielu popularnych marek, 
w tym B&O, Pioneer czy Denon. 
Fibaro otrzymał również połączenie 

z produktami z zakresu bezpieczeństwa 
domowego. Za jego pomocą bę-
dzie można kontrolować inteligentne 
zamki Yale czy Danalock, których status 

łatwo sprawdzimy przez aplikację. 
Łącznie system Fibaro integruje się 
z blisko dwoma tysiącami urządzeń 
pracujących w standardach Bluetooth, 
Z-Wave i Wi-Fi. Dzięki nim system zdo-
będzie nie tylko nowych użytkowników 
na całym świecie, ale również zwiększy 
popularność niektórych rozwiązań na 
polskim rynku. Z niecierpliwością czeka-
my na więcej!

Google i Amazon to dopiero początek.

Integracja smart 
home z Fibaro

THE HEAT 
CONTROLLER
Ta głowica ter-
mostatyczna 
sterowana jest 
za pomocą 
aplikacji. Po-

zwoli ona na łatwe ustawienie żą-
danej temperatury w każdym po-
mieszczeniu w domu i ustawienie 
harmonogramów włączania grzejni-
ka. Dzięki współpracy z inteligent-
nymi termometrami Controller, mo-
nitoruje temperaturę nie tylko przy 
źródle ciepła, ale w całym pokoju.
340 PLN, www.fibaro.pl

WALL PLUG
Wtyczka Wall 
Plug zmieni 
każde twoje 
urządzenie 
w element 
inteligentnego 

systemu. Oprócz zdalnego włącza-
nia i wyłączania, wyposażona jest 
także w szereg innych funkcjonal-
ności. Monitoruje na przykład zuży-
cie energii elektrycznej w podłączo-
nym urządzeniu oraz automatycznie 
odcina dopływ prądu w przypadku 
nagłej awarii. 
250 PLN, www.fibaro.pl

THE  
BUTTON
Spójrzmy 
prawdzie 
w oczy: każdy 
chciałby mieć 
tak czadowo 

wyglądający kontroler. Ten bezprze-
wodowy, zasilany przez baterię przy-
cisk, nie tylko wygląda jak rodem 
z filmu szpiegowskiego, ale rów-
nież zapamiętuje pojedyncze akcje 
lub całe sekwencje czynności, które 
można następnie wywołać poprzez 
jego wciśnięcie. The Button może 
współpracować z Apple HomeKit 
i jest dostępny w różnych kolorach!
210 PLN, www.fibaro.pl

WIĘCEJ NOWOŚCI 
OD FIBARO NA  
TARGACH CES 2018
Na targach w Las Vegas marka 
Fibaro zaprezentowało szereg 
ciekawych produktów.

System Fibaro może być 
sterowany za pomocą 
wirtualnego asystenta

AKTUALIZACJA



34  T3 LUT Y 2018

Inteligentny dom

PROSTOTA I UŻYTECZNOŚĆ WYGLĄD I DESIGN

NEATO BOTVAC D5 CONNECTED
2 600 PLN, www.neatorobotics.com 

Neato D5 - podstawowy odkurzacz samobieżny - wyposażony 
w jedynie bazowy zestaw sensorów otoczenia i dość ubogą 
aplikację - ale nie przeszkadza mu to w świetnym pochłanianiu 
kurzu i innych zanieczyszczeń. Dzięki specjalnemu kształtowi 
odkurzacz potrafi wymieść zanieczyszczenia nawet z kątów 

pomieszczenia, a specjalny tryb „Extra care” pozwala na ominię-
cie listw przypodłogowych. Odkurzacz jest jednak dość spory 
i ma problemy z dokładnym czyszczeniem ciasnych przesmyków. 
Siła ssania Neato D5 jest bardzo dobra - urządzenie radzi sobie 
zarówno z sierścią zwierząt domowych, jak i piaskiem czy żwirem. 
Na pochwałę zasługuje również duży pojemnik na kurz i wytrzy-
mała bateria - 120 minut na jednym ładowaniu. D5 można 
sterować również za pomocą Alexy i Asystenta Google.

DYSON 360 EYE
4 400 PLN, www.dyson.com

Dyson 360 Eye zwraca uwagę swoim nietypowym, szpanerskim 
designem. Niestety, ogranicza on również jego użyteczność - 
odkurzacz jest niemożliwie wysoki, przez co trudno dostać mu 
się pod meble. Tam, gdzie uda mu się dotrzeć, czyści skutecznie 
w trybie cichym (pozwalającym na 81 minut pracy) lub jeszcze 
dokładniej w trybie turbo (45 minut): niestety, dość mały 
pojemnik wymaga częstego opróżniania. Aby rozpoznawać 
przeszkody, 360 Eye wykorzystuje kamerę. To odkurzacz 

o największej sile ssania, jednak niezbyt skutecznie radzi sobie 
z zanieczyszczeniami o dużej średnicy, takimi jak żwirek dla kota. 
Ponadto urządzenie nie ma trybu sprzątania w miejscu - 360 Eye 
najlepiej radzi sobie z regularnym czyszczeniem pomieszczeń, 

a nie likwidacją skutków „wypadków”. 

Model Neato D5 to dobry odkurzacz, ale przeznaczony  
do dużych, przestrzennych pomieszczeń - w małych może  

się on łatwo zaklinować.

Jest to świetnie wyglądający odkurzacz o dużej mocy  
ssania, jednak kompletnie nie nadający się do pomieszczeń  

z niskimi meblami.

WERDYKT WERDYKT

Testujemy najinteligentniejsze roboty sprzątające, które bez 
zbędnego wysiłku zadbają o idealną czystość w twoim domu.

Podłogi ład i porządek
ANALIZA

OCENA 82/100 OCENA 75/100
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Roboty sprzątające

WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ CZYSTOŚĆ I SPOKÓJ

ELECTROLUX PUREI9
3 800 PLN, www.electrolux.pl

Dzięki trójkątnemu kształtowi PUREi9 to niekwestionowany 
lider, jeśli chodzi o dokładność czyszczenia zakamarków. 

Odkurzacz jest wyposażony w obrotową szczotkę PowerBrush, 
która doskonale zbiera zanieczyszczenia z nawet najciaśniejszych 
kątów. Dzięki systemowi 3D Vision System, PUREi9 skanuje 
pomieszczenie i planuje optymalną trasę odkurzania. Ponadto 
dzięki specjalnie zaprojektowanym kółkom, odkurzacz nie zawiesi 
się na żadnym progu... ani na dywanie. Swoją pełnię możliwości 
urządzenie pokazuje dopiero na trudnych powierzchniach - dzięki 
sporej powierzchni zasysania, PUREi9 spokojnie wyciągnie ziemię 
doniczkową lub żwirek spomiędzy włókien wykładziny. Prosta 
w użyciu aplikacja pozwala na programowanie zachowań 
odkurzacza i zdalne sprawdzanie jego aktualnego stanu.

IROBOT ROOMBA 960
3 200 PLN, www.irobot.pl

Na pierwszy rzut oka Roomba 960 prezentuje się dość niepozornie 
- okrągły kształt i czas pracy nie przekraczający 75 minut, wskazują 
na sprzęt przeznaczony do porządkowania niewielkich powierzchni. 
Zastosowany w nim system inteligentnej nawigacji iAdapt 2.0 
wyposażony w optyczne czujniki umożliwia jednak nawigację po 
dość dużych powierzchniach. Roomba posiada inteligentną głowicę 
czyszczącą, która automatycznie dostosowuje się do powierzchni, 
a ponadto charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. Dzięki temu 
odkurzacz wciąga żwirowe, pyłowe i puchowe zanieczyszczenia 
zarówno na dywanach, jak i podłogach twardych - niestety, zdarza 
mu się zostawić odrobinę kurzu w szczególnie ciasnych rogach 
pomieszczenia. Aplikacja iRobot HOME jest rozbudowana i umożli-

wia kompleksowe zaprogramowanie urządzenia.

Electrolux Purei9 to wszechstronny odkurzacz, który  
dobrze radzi sobie na większości powierzchni  

i w ciasnych zakamarkach.

Jest to robot, którego zdecydowanie chcesz zaprosić do 
swojego domu. Cicho i skutecznie radzi sobie z różnymi 

rodzajami zanieczyszczeń. 

WERDYKT WERDYKT

KUP ODKURZACZ RĘCZNY
Odkurzacz automatyczny ułatwi ci 

utrzymywanie twojego domu w czysto-
ści, ale niestety nie zrobi wszystkiego za 
ciebie. Aby odkurzać takie powierzchnie 
jak stopnie schodów czy parapety, warto 
zainwestować w dobry odkurzacz ręczny.

ZRÓB MIEJSCE
Warto wykształcić w sobie odruch usuwa-

nia wszystkich elementów, które mogą 
utrudnić sprzątanie, na przykład długich 

obrusów czy zasłon. Od czasu do czasu 
powinno się przesunąć również meble, tak 
aby sprzątanie było jeszcze dokładniejsze.

DBAJ O SPRZĘT
Tak, wiemy, to przecież oczywiste. Jeśli 

robot sprzątający jest regularnie czyszczony 
z włosów i innych zanieczyszczeń, które 

mogły wplątać się w szczotki, a jego pojem-
nik na kurz się nie przepełnia, odkurzacz 

może posłużyć ci przez wiele lat.

WYCIŚNIJ JAK NAJWIĘCEJ ZE SWOJEGO ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO

OCENA 89/100 OCENA 91/100

NASZ 
WYBÓR
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Udany zakup to świadomy zakup, dlatego 
też spróbujemy zrobić wszystko, aby biorąc 
na warsztat najróżniejsze produkty, wyłowić 
z technologicznych odmętów prawdziwe perły.

Autopsja jest działem różniącym się nieco 
od standardowych działów z testami obec-
nymi w wielu branżowych magazynach 
technologicznych. Dlaczego? Ponieważ 
w obroty bierzemy w nim niemalże wyłącz-

nie te produkty, na których nam najbardziej 
zależy i na które z czystym sumieniem byli-
byśmy w stanie wydać swoje własne ciężko 
zarobione pieniądze.

Jeśli kiedykolwiek na łamach tych stron 
znajdziecie opis sprzętu lub oprogramowa-
nia ocenionego najniżej wobec przyjętych 
przez nas kategorii, to znaczy że w pełni 
zasłużył on na swój przykry los i pomimo 

pozornej atrakcyjności ostatecznie okazał się 
nie warty większej uwagi. 

Przy przeprowadzaniu testów w tym dziale 
postanowiliśmy również nagradzać najlepiej 
oceniane produkty rozmaitymi wyróżnie-
niami, które mogą być dla was trochę lep-
szym wyznacznikiem tego, czy dany sprzęt 
zasługuje na wasze zainteresowanie z jakie-
goś ściśle określonego względu.

Dla urządzeń 
wyróżniających się 
dbałością o najmniejsze 
stylistyczne detale.

Nagroda dla produktów 
oferujących optymalną 
ilość dobroci w stosunku 
do swojej ceny.

To wyróżnienie  
trafia do zwycięzców 
naszych testów 
porównawczych. 

To wyróżnienie trafia 
tylko do najlepszych 
produktów w swojej 
klasie. 

Recenzje, które pozwolą wam podjąć 
wyłącznie dobre decyzje

NAJLEPSZY
SPRZĘT

NASZ 
WYBÓR

NAJLEPSZA 
CENA DO
JAKOŚCI

Prowadzący Marcin Kubicki



Google bardzo chciało zrobić laptopa z wyższej 
półki, który rywalizowałby z MacBookami 

i Surface Pro. Czy ta sztuka się udała?

Google 
Pixelbook

CHROM CZY POZŁOTKA?

aptopy premium pojawia-
ją się ostatnio na rynku 
jak grzyby po deszczu. 
Dawniej użytkow-

nik mógł wybierać pomiędzy 
MacBookiem Pro a MacBookiem Pro, 
teraz zaś oprócz propozycji Apple 
może sprawdzić szereg cienkich, 
lekkich i prestiżowo wyglądających 
laptopów działających na Windowsie, 
z odświeżoną i udoskonaloną 
linią Microsoft Surface Pro na czele. 
Google nie chciało być gorsze i w 2017 
roku wypuściło urządzenie pod 
nazwą Pixelbook: chromebooka 
z ekranem dotykowym i designem 
godnym produktów Apple. Czy 
jednak warto w niego zainwestować? 

Pixelbook to nie pierwszy laptop 
premium od Google. Ten tytuł należy 
się stworzonemu w 2013 roku mode-
lowi Chromebook Pixel. Nie odniósł 
on znaczącego komercyjnego sukce-
su, głównie za sprawą swojego syste-
mu operacyjnego. Użytkownicy 
przyzwyczajeni byli do wszech-
stronności jaką zapewniały Windows 
czy macOS, a którą Chrome OS po-
chwalić się niestety nie mógł. Minęło 

L

Procesor Intel Core i5 lub i7 7. generacji  
Pamięć 128, 256 lub 512 GB SSD RAM 8 lub 
16 GB Ekran 12,3-calowy LCD 2400x1600 

Audio podwójne głośniki Łączność 802.11ac 
Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 2x USB-C, audio 3,5 mm  

Kamerka 720p 60 FPS Wymiary 290,4  
x 220,8 x 10,3 mm Waga 1,1 kg

SPECYFIKACJA

Od 3 400 PLN 
www.store.google.com
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sporo czasu i system został lepiej 
zoptymalizowany, przede wszystkim 
w zakresie pracy offline i współpracy 
z aplikacjami na Androida. 

Po rozpakowaniu urządzenia, 
uwagę zwraca jego design. Google 
odrobiło pracę domową: cienka, 
szlachetnie wyglądająca obudowa ze 
wstawkami ze szczotkowanego alu-
minium sprawia wrażenie drogiej 
i luksusowej. Stylistycznie Pixelbook 
pasuje do innych produktów Google: 
mamy tu ten znany z linii smart home 
minimalizm, który jednak nie spra-
wia wrażenia surowego i nieprzy-
stępnego. Umieszczone na ramie 
urządzenia gumowe stopki, ułatwiają 
pracę w trybie tabletowym. Klawia-
tura jest wygodna i przyjemnie klika. 
Touchpad wykonany został ze szkła, 
co dodaje laptopowi klasy. Ramka 
otaczająca ekran jest jednak dość sze-
roka jak na laptopa premium, przez 
co po otwarciu komputera, może on 
prezentować się nieco staroświecko. 
Po ekranie Pixelbooka można pisać za 
pomocą specjalnego stylusa, którego 
jednak nie ma w zestawie - musisz za 
niego dodatkowo zapłacić. 

Praca u podstaw
W wersji podstawowej otrzymujemy 
dysk SSD o pojemności 128 GB: za dysk 
o dwukrotnie większej pojemności 
zapłacimy ponad 4 100 złotych. To 
bardzo dużo jak na laptopa wyposażo-
nego jedynie w procesor Intel Core i5 
i 8 GB RAM-u. Do wyboru mamy rów-
nież wydajniejszy wariant z proceso-
rem Intel Core i7, 16 GB RAM i pamięcią 
SSD 512 GB, który kosztuje kosmiczne 
jak na tę specyfikację 5 700 PLN. 

Właśnie, jak to jest z tą wydajno-
ścią? Wszystkie Pixelbooki wyposa-
żone zostały w nieprzegrzewający się 
procesor Intela z serii Y, dzięki czemu 
udało się uniknąć konieczności insta-
lowania wiatraków. Laptop pracuje 
cichutko, jednak ucierpiała przez to 
jego wydajność. Pixelbook średnio 
radzi sobie z nawet starszymi lub 
niezbyt skomplikowanymi pod 
względem oprawy graficznej grami 
wideo, o programach do edycji grafiki 
nie wspominając. Ilość miejsca na 
dysku, chociaż niezbyt porywająca, 
jest znacznie większa niż w poprzed-
nich chromebookach - Google na-
reszcie wzięło pod uwagę, że samo 

zapisywanie plików w chmurze da-
nych nie wystarczy, ponieważ użyt-
kownicy nie zawsze mają dostęp do 
internetu. 

Pixelbook został wyposażony 
w ekran 3:2 o przekątnej 12,3 cala, 
rozdzielczości 2400x1600 pikseli 
i jasności 400 nitów. Kolory są nasyco-
ne i żywe, jednak kontrast wyświetla-
cza mógłby być nieco większy. Nieste-
ty, jakość wideo znacznie przewyższa 
wrażenia audio. Wbudowane głośnicz-
ki oferują czysty, acz dość płaski i mało 
porywający dźwięk - bez dobrego gło-
śnika lub słuchawek nie da rady. Lap-
top wyposażony jest w gniazdo słu-
chawkowe 3,5 mm oraz obsługę 
Bluetooth. Ponadto otrzymujemy 
jedynie dwa porty Thunderbolt 3 
USB-C, co może irytować, ale nie od-
biega od normy, do jakiej przyzwycza-
iły nas inne laptopy premium. Szkoda 
również, że Google nie pokusiło się 
o dodanie np. czytnika linii papilar-
nych, który przyspieszyłby logowanie.

Gabinet osobliwości
Może zabrzmi to dziwnie, ale Chrome 
OS jest jednocześnie największą zale-

Tył laptopa 
utrzymany jest 

w charakterystycznej 
dla produktów 

Google, biało-srebr-
nej kolorystyce.

DOTYK LUKSUSU
Dzięki supercienkiej obudowie 
ze szczotkowanego aluminium, 

Pixelbook prezentuje  
się imponująco.
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tą i najbardziej irytującą wadą 
Pixelbooka. Na plus: na pewno jest on 
wyjątkowo mało wymagający. 
W porównaniu z mnogością proce-
sów, które są uruchomione w Win-
dowsie, Chrome OS działa niemal 
niezauważalnie. Dzięki temu zużywa 
on mniej baterii - w trakcie naszych 
testów laptop wytrzymał aż osiem 
godzin ciągłego odtwarzania filmu 
w jakości Full HD. W przypadku 
mniej wymagających działań, czas 
ten spokojnie wzrasta do dziesięciu 
godzin. Dzięki szybkiemu ładowaniu, 
w ciągu kwadransa można odzyskać 
aż do 20% baterii. 

Stylus noszący nazwę Pixelbook 
Pen jest dość drogi (ok. 350 PLN) 
i przydatny jest właściwie tylko 
osobom, które dość często korzystają 
z funkcji rysowania po ekranie. 
Owszem, wyposażono go również 
w nieco bardziej inteligentne funkcje: 
możesz za jego pomocą wykonać 
wyszukiwanie poprzez obraz, jak 
również pisać notatki w Google Keep. 
Stanowią one tylko dodatek do dosyć 
podstawowego rysika, którego na 
dodatek nie da się w żaden sposób 
przyczepić do laptopa. Niby to dro-
biazg, ale uprzykrza życie - stylusa 
nigdy nie ma pod ręką, gdy jest 

potrzebny, a do tego łatwo go zgubić. 
Kuriozalny jest również sposób 

zasilania Pixelbook Pen: zamiast 
wbudowanego akumulatora, który 
można podłączyć do portu USB-C, 
mamy tutaj... baterię AAAA. Google 
bardzo agresywnie reklamuje 
Pixelbooka jako „pierwszego laptopa 
z Asystentem Google” i rzeczywiście, 
chromebook jest pod niego przysto-
sowany. Asystenta uruchomimy na 
trzy sposoby: za pomocą specjalnego 
przycisku, rysując na ekranie kółko 
lub poprzez komendę głosową. 
Google obiecuje, że już niedługo 
użytkownicy otrzymają możliwość 

GOOGLE PIXELBOOK PEN
Jeśli często korzystasz z funkcji tabletu, warto 

jest zainwestować w oficjalny stylus Pixelbooka. 
Za jego pomocą nie tylko łatwo narysujesz ob-
razek lub zrobisz notatki, ale również przywo-

łasz Asystenta Google.
350 PLN, www.store.google.com

BELLROY PIXELBOOK PEN CLIP
Google nie przewidziało możliwości przymo-
cowania stylusa do Pixelbooka, ale na szczę-
ście Bellroy znalazł na to sposób. To proste 

etui służy do przytwierdzenia rysika do klapy 
laptopa - otwartej i zamkniętej.

120 PLN, www.bellroy.com

BELLROY PIXELBOOK SLEEVE
Najbardziej luksusowe „ubranko” dla  

Pixelbooka, jakie możesz znaleźć. To etui nie 
tylko świetnie wygląda i chroni laptopa, ale 

również jest wyposażone w regulowany sto-
jak, na którym można postawić urządzenie.

370 PLN, www.bellroy.com

AKCESORIA

Ekran o rozdzielczości 
2400x1600 jest jasny, 

kolorowy i idealnie 
responsywny.

WIELKA PRZEMIANA
Zawiasy pokrywy obracają 
się w zakresie 360 stopni, 
dzięki czemu możesz 
korzystać z laptopa  
jak z tabletu.
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wybudzenia Pixelbooka za pomocą 
komendy „Hej, Google”.

(An)droidy, których szukasz  
Zdecydowanie najbardziej przydatną 
funkcją Pixelbooka jest możliwość 
uruchamiania aplikacji na Androida 
ze Sklepu Google Play. Chrome OS 
został wyposażony w zupełnie nowy 
launcher, umożliwiający ich otwiera-
nie w środowisku zbliżonym do 
natywnego. Wszystkie testowane 
aplikacje działają na Chrome OS bez 
zarzutu, chociaż te przeznaczone do 
obsługiwania w pionowym ustawie-
niu telefonu lub tabletu, mają czasem 
problemy z dostosowaniem się do 
inaczej zorientowanego ekranu. 
Chrome OS to system, którego głów-
ną cechą jest prostota i małe zużycie 
zasobów - na przykład przeglądarka 
Chrome jest zdecydowanie bardziej 
wymagająca na Windowsie i macOS-
-ie niż na swoim „macierzystym” 
systemie operacyjnym. Jego funkcjo-
nalność w dużej mierze polega jednak 
na androidowych aplikacjach: bez ich 
zainstalowania (lub połączenia z in-
ternetem) użyteczność Pixelbooka 
drastycznie maleje. Co ciekawe, 
przycisk uruchamiający launcher 
aplikacji zastąpił Caps Locka. Fani 
krzyczenia w internecie na pewno 

poczują się zawiedzeni koniecznością 
uruchamiania tej funkcji za pomocą 
kombinacji Alt + kliknięcie, która 
w praktyce jest mało intuicyjna i po 
prostu niewygodna. 

Nawet mimo launchera, Pixelbook 
jest bardzo ubogi w funkcjonalność 
w porównaniu z podobnymi laptopa-
mi premium działającymi na macOS 
czy Windowsie. Trochę szkoda, że za 
tak duże pieniądze otrzymujemy tak 
podstawowy sprzęt. Owszem, w tej 
cenie jest nieco tańszy od „flago-
wych” laptopów Apple lub Microso-
ftu, które jednak biją go na głowę 
wydajnością. Znacznie bardziej 
opłacalne laptopy możemy również 
znaleźć w linii ZenBook od Asusa. 

Pixelbook to propozycja dla osób, 
które biegle posługują się Chrome OS 
(powiedzmy sobie szczerze: więk-
szość z nas nie jest w tej dziedzinie 
specjalistami) i nie przeszkadza im 
sposób korzystania z aplikacji żyw-
cem przeniesionymi ze smartfonów 
czy słaba wydajność. Ci użytkownicy 
na pewno docenią nowoczesny desi-
gn, ładny i barwny ekran, długą ży-
wotność baterii oraz szybkość 
działania mobilnych aplikacji - 
w szczególności jeśli pamiętają po-
przednie chromebooki i dawne wersje 
Chrome OS, które nadawały się jedy-

nie do przeglądania internetu. Pozo-
stali mogą jednak być zawiedzeni: za 
dość spore pieniądze Google zaofero-
wało nam średniaczka, na dodatek 
pozbawionego wielu funkcji do któ-
rych zdążyły przyzwyczaić nas Win-
dows i macOS. Szkoda, bo wiele ele-
mentów Pixelbooka jest naprawdę 
„trafionych”, ale to nie wystarczy, aby 
zatrzeć niekorzystne ogólne wrażenie.

Plusy Niebanalny, nowoczesny design.  
Długi czas pracy na jednym ładowaniu. 

Responsywny ekran o ładnej palecie barw. 
Integracja z aplikacjami na Androida. 

Minusy Procesor zapewnia bardzo słabą 
wydajność. Chrome OS to wciąż bardzo  
ubogi system operacyjny, który znacznie 

ogranicza funkcjonalność urządzenia. 
Podsumowując Pixelbook to poprawny  
laptop, ale zbyt słaby, aby mógł podjąć  
rywalizację z konkurencją działającą na  

Windowsie i macOS.

WERDYKT

OCENA 64/100

Pixelbook jest  
bardzo cienki  

- grubość 10,3 mm 
pozwoli na schowanie 

go do każdego 
plecaka lub torby.

NIEPRZYJAZNY PORT
Wygląd bogacza, łączność 
biedaka. Dwa porty USB-C 
i wejście słuchawkowe to 
bardzo ubogi wybór.

SZKLANE DOMY
Szklany trackpad jest dokładny  

i precyzyjny. W niczym nie ustępuje 
mu również wygodna, miło  
klikająca klawiatura.
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Autopsja
Bezprzewodowe ładowarki Qi

Plusy Stabilny design, gumowe pokrycie zapobie-
gające ślizganiu, szybkie ładowanie iPhone’ów.

Minusy Niewielkie rozmiary powodują,  
że łatwiej jest strącić telefon z ładowarki.

Plusy Dobra szybkość ładowania, wygodniejszy 
dla posiadaczy phabletów.
Minusy Ze względu na sporą wielkość, trudno 
czasami znaleźć dla niej odpowiednie miejsce.

BEZPRZEWODOWE ŁADOWARKI QI

WERDYKT WERDYKT

270 PLN, www.mophie.com 280 PLN, www.belkin.com

WYGLĄD 
Belkin Boost Up jest stabilna, ale bardzo duża. Jej 
rozmiary utrudniają stabilne ustawienie ładowarki 
na małych, zagraconych powierzchniach. Biały 
korpus i jasnoszara guma łatwo ulegają zabrudze-
niu, co wygląda nieestetycznie.

ZASILACZ 
Wejście na zasilacz jest ukryte pod brzegiem łado-
warki. Sam zasilacz zaprojektowany został bardzo 
praktycznie i pasuje nawet do gniazdek, do których 
dostęp jest ograniczony. Niestety, światełko sygnali-
zujące pracę choć dość jasne, jest malutkie. 

KOSZT 
W tym aspekcie obydwa rozwiązania remisują. 
Nawet pomimo sporych rozmiarów, Belkin Boost Up 
jest dość lekki i przenośny. Szczególnie zadowoleni 
z tej ładowarki mogą być posiadacze dużych smart-
fonów i phabletów pokroju Samsunga Note 8.

ŁADOWANIE 
Pełne naładowanie iPhone’a X trwało trochę ponad 
trzy i pół godziny, a zatem minimalnie dłużej niż 
w przypadku ładowarki Mophie. To wciąż szybciej, 
niż gdyby telefon ładowany był bezpośrednio z sie-
ci za pomocą adaptera 5 W.

WYGLĄD 
Ładowarka Mophie pokryta jest gumą, dzięki 

czemu dobrze trzyma się podłoża i nie pozwala 
telefonowi ześlizgnąć się z jej powierzchni. 

Dotyczy to również dużych telefonów, które 
mogą wystawać poza nią.

ZASILACZ 
Podstawka ma zaokrąglone krawędzie, pod którymi 

ukryte jest miejsce do podłaczenia kabla. Jej ustawie-
nie i przygotowanie do pracy jest łatwe. Dzięki 

niezbyt jaskrawemu światełku sygnalizującemu jej 
włączenie, może być uruchamiana również w nocy.

KOSZT 
Pod względem stosunku cena/jakość obydwie propozy-
cje są do siebie podobne - zapewniają szybkie ładowanie 

(szczególnie produktów Apple) i dużą stabilność 
telefonu. Ze względu na małe rozmiary Mophie może 

spodobać się osobom, które lubią podróżować.

ŁADOWANIE 
Standard Qi to moc 5 W, ale obydwie testowane 

ładowarki charakteryzują się większą mocą ładowania 
dla iPhone’ów - iPhone X całkowicie ładuje się na tej 
podstawce w jedynie trzy i pół godziny. Działają one 

również z innymi urządzeniami Qi.

Belkin  
Boost Up

Mophie wireless 
charging base

#1
OCENA 83/100 OCENA 77/100

#2

NASZ 
WYBÓR
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1 200 PLN 
www.tophifi.pl

Autopsja
Sonoro Stream

oraz rzadziej spotykamy 
w swoich domach radio-
odbiorniki - skoro więk-
szości stacji można słuchać 

przez internet lub samemu bawić się 
w DJ-a za pomocą playlist układanych 
na takim Tidalu czy Deezerze, to po co 
zagracać swoją przestrzeń życiową 
zbędnymi urządzeniami? Sonoro 
Stream to taka wariacja na temat kla-
sycznego radia, ale wyposażona we 
wszystkie funkcje nowoczesnego gło-
śnika multiroomowego. 

Z zewnątrz Stream prezentuje się 
bardzo gustownie. Aluminiowa osłona 
przetwornika ładnie współgra z wy-
konaną z gładkiego, polerowanego 
drewna częścią górną. Do wyboru 
mamy trzy kombinacje kolorystyczne: 
klonowo-srebrną, dębowo-srebrną 
i orzechowo-czarną. W szczególności 
ta ostatnia podbiła moje serce swoim 
ciepłym wykończeniem o barwie 
czekolady. Odbiornik wyposażony jest 
w kolorowy ekran TFT, który automa-
tycznie dopasowuje swoją jasność do 
oświetlenia pokoju. Całość jest wodo-
odporna, dzięki czemu głośnik można 

C

High-endowe radio internetowe, które będzie 
strumieniowało zawartość w całym domu.

Sonoro Stream
TO DLA CIEBIE GRA...

Plusy Estetyczny wygląd, 
wygoda sterowania, szerokie 

spektrum źródeł muzyki, zbalan-
sowane i klarowne audio.

Minusy Tylko jeden przetwornik 
sprawia, że utwory pełne basów 

potrafią brzmieć płytko.
Podsumowując Wygodny w ob-

słudze, fajnie grający i ładnie 
prezentujący się towarzysz 

długich kąpieli i kuchennych 
eksperymentów. 

WERDYKT

SPECYFIKACJA
Przetwornik   
3 cale  
+ 2 membrany 
bierne 

Łączność    
Bluetooth, DLNA, 
Wi-Fi, USB 
Dodatkowe    
Radiobudzik,  
tryb drzemki  
Wymiary    

171 x 148  
× 101 mm
Waga 1,1 kg

umieścić w kuchni lub łazience. 
Wodoodporny jest również pilot, za 
pomocą którego sterujemy Sonoro 
Stream; istnieje również możliwość 
kontrolowania urządzenia przez 
aplikację. 

Czego możemy słuchać na odbior-
niku? Przede wszystkim radia 
internetowego TuneIn. W jego bazie 
znajdziemy ponad 120 tysięcy stacji 
radiowych i prawie 6 milionów pod-
castów w różnych językach i o zróżni-
cowanej tematyce. Sonoro Stream 
odbiera również radio FM i cyfrowe 
radio DAB+. Większość popularnych 
polskich stacji radiowych gra właśnie 
w tych dwóch standardach emisji. 
Ponadto dzięki opcji Spotify Connect 
możemy swobodnie korzystać z popu-
larnego serwisu streamingowego, bez 
konieczności włączania komputera. 
Głośnik obsługuje również lokalne 
źródła muzyki poprzez połączenie 
Bluetooth lub Wi-Fi. 

Jak Stream wypada pod względem 
jakości dźwięku? Połączenie trzycalo-
wego przetwornika pełnozakresowego 
i dwóch biernych membran na pierw-
szy rzut oka nie porywa, ale w prakty-
ce sprawdza się całkiem nieźle. Od-
biornik charakteryzuje się ładnym, 
zbalansowanym brzmieniem o głębo-
kiej przestrzeni i bogatych tonach 

średnich. Owszem, nie uzyskamy na 
nim szczególnie mocnych basów, ale 
nie są one również nadmiernie przy-
tłumione. Odbiornik wyposażony jest 
w funkcję equalizera, który pozwoli 
na łatwe dostosowanie jego parame-
trów do aktualnie słuchanej muzyki. 
Do pięciu urządzeń można połączyć 
w system multiroom. Miłym dodat-
kiem jest również funkcja budzika - 
niby oczywistość, ale przyjemniej jest 
budzić się w rytm ulubionej niszowej 
stacji radiowej niż monotonnego 
buczenia, prawda? 

Podsumowując, Sonoro Stream to 
sprzęt jak najbardziej godny uwagi. 
Zapewnia on wygodę użytkowania 
i świetną jakość dźwięku w nieoczy-
wistych zakątkach naszych domów. To 
co, czas na domowe spa?

OCENA 81/100
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2 000 PLN
www.olympus.pl

240 PLN
www.seagate.com/pl

ie wszystkich intere-
suje robienie fotek 
z perspektywy ob-
serwatora i koniecz-

ność dbania o delikatny, drogi 
sprzęt. Olympus Tough TG-5 to 
aparat przeznaczony właśnie dla 
osób, które pragną uwieczniać 
swoje wspomnienia w każdym 
miejscu: na szlaku wspinaczko-
wym czy podczas nurkowania. 

Z zewnątrz TG-5 nie różni się 
zbytnio od swojego poprzednika. 
Aparat charakteryzuje się nato-
miast kompletnie nowym „wnę-
trzem”. TG-5 wyposażony został 
w matrycę 12 Mpix, ulepszony 
procesor znany z flagowego mo-
delu E-M1 II i możliwość kręce-
nia filmów w rozdzielczości 4K. 
Szczególnie fajnie wypada tryb 
slow motion 120 FPS w rozdziel-
czości Full HD - dzięki niemu 
sceny akcji są jeszcze bardziej 
porywające. Osoby preferujące 
fotografię ucieszy natomiast 
funkcja Pro Capture - z jej po-
mocą zawsze uchwycisz ten 
wyjątkowy moment.  

Najwięcej radości dostarczył 
mi tryb mikroskopu. Pozwala on 
na robienie makr nawet z odle-
głości 1 centymetra bez rozma-
zania lub problemów z autofoku-

ówią, że ludzie dzielą 
się na tych, którzy 
robią kopie zapaso-
we, i tych, którzy 

dopiero się tego nauczą. Warto 
wyrobić w sobie ten nawyk na 
przykład z pomocą Seagate 
Backup Plus Slim - przenośnego 
dysku twardego HDD charakte-
ryzującego się prostotą użytko-
wania i mnóstwem funkcji inter-
netowych. 

Dysk zamknięty jest w wy-
trzymałej metalowej obudowie 
o eleganckim, matowym wy-
kończeniu. Niewielkie wymiary 
(113,5 x 76 x 12,1 mm) i piórkowa 
waga 159 g pozwalają na schowa-
nie go nawet do kieszeni. Backup 
Plus Slim łączy się z komputerem 
za pomocą interfejsu USB 3.0. 
W tym standardzie pozwala na 
bardzo szybki przesył. Na na-
szym zestawie testowym udało 
się uzyskać maksymalnie  
150 MB/s, co jest doskonałym 
wynikiem dla dysku talerzowego. 

Najważniejszym czynnikiem 
przemawiającym za tym rozwią-
zaniem jest jednak oprogramo-
wanie dodatkowe. Dzięki aplika-
cji Seagate Dashboard proces 
wykonywania kopii zapasowych 
dokumentów, zdjęć lub nawet 

N

M
Kompakt „nie do zdarcia” w zupełnie 

nowej, ulepszonej odsłonie.

Ten dysk pomieści wszystkie twoje 
ważne dokumenty.

Olympus Tough TG-5

Seagate Backup Plus Slim

KRÓL SURVIVALU

PLAN AWARYJNY

Plusy Wytrzymały i po-
ręczny. Ostre, naświetlone 

i barwne zdjęcia także 
w RAW-ie. Tryb mikroskopu.

Minusy Szklany ekranik 
może ulegać drobnym 

zarysowaniom. 
Podsumowując TG-5 to 
doskonały towarzysz na 
długie szlaki i wyprawy.

Plusy Świetny wygląd, 
łatwe wykonywanie kopii 

zapasowych, wygodna 
obsługa, doskonała cena.
Minusy Dyski talerzowe 
nie należą do najszyb-
szych, ale nadrabiają to 

niezawodnością.
Podsumowując Na Seagate 
Backup Plus Slim możesz 
polegać - teraz twoje pliki 

będą bezpieczniejsze.

WERDYKT

WERDYKT

sem. W ogóle TG-5 należą się 
pochwały za jakość zdjęć: wyko-
nane nim fotki są barwne i ostre, 
nawet w słabym świetle lub pod 
wodą. Spora w tym zasługa 
obiektywu o jasności 2.0 z cztero-
krotnym zoomem optycznym 
i matrycy o maksymalnej czułości 
ISO 12 800. Aparat odporny jest na 
zanurzenie do 15 metrów bez limitu 
czasowego, zapylenie, upadek 
z wysokości 2,1 m i zgniatanie.

Na jednym ładowaniu TG-5 
może zrobić do 360 fotek. To 
dobry jak na ten typ sprzętu 
wynik i dopełnia on klasy tego 
rewelacyjnego „aparatu do 
zadań specjalnych”.

zawartości z portali społeczno-
ściowych, jest zautomatyzowa-
ny. Dodatkowo program 
wyposażony jest w możliwość 
zapisywania kopii zapasowych 
plików bezpośrednio w chmurze 
danych. Świetnym rozwiąza-
niem jest również możliwość 
bezpośredniego backupowania 
zawartości urządzeń mobilnych 
na dysk za pomocą apki Seagate 
Mobile Backup. 

Seagate Backup Plus Slim to 
dysk, który pomoże ci zarządzać 
swoimi dokumentami w racjo-
nalny i bezpieczny sposób.

OCENA 87/100

OCENA 85/100

Autopsja
Seagate BPS | Olympus Tough TG-5
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25 000 PLN
www.optoma.pl

Autopsja
Optoma UHZ65 4K

ierwszy laserowy projek-
tor sygnowany przez 
Optomę to sprzęt balansu-
jący na granicy amator-

skiego i specjalistycznego. Amator-
skiego, bo przeznaczony jest do 
odtwarzania filmów w warunkach 
domowych. Specjalistycznego, bo 
dzięki doskonałej reprodukcji kolorów 
i funkcji interpolacji klatek sprawdzi się 
również w małym, niezależnym kinie. 

Zastosowanie zupełnie nowego 
źródła światła może okazać się przeło-
mowe dla Optomy. Projektory lasero-
we rozświetlają się szybciej niż stan-
dardowe lampy, mają długą żywotność 
i dokładniejsze odwzorowanie kolo-
rów. Szczególnie to ostatnie jest dobrze 
widoczne w modelu UHZ65 - zakres 
kolorystyczny odpowiadający 80% 
wykorzystywanego w przemyśle 
filmowym standardu DCI-P3, jest 
niemożliwy do osiągnięcia w konwen-
cjonalnych projektorach. Duża jasność 
przekłada się natomiast na intensyw-
ność efektu HDR. W efekcie uzyskuje-
my ostry obraz o pięknych, nasyco-
nych barwach i doskonałym 

P

Nowy projektor Optomy może z powodzeniem odwzorować magię  
wielkiego ekranu w domowym zaciszu.

Optoma UHZ65 4K
SKĄPANY W ŚWIETLE

Plusy Bardzo dobra jakość 
obrazu z bogatą kolorystyką, 
ładnie oddanymi kontrastami 

i płynnym wyświetlaniem. Długa 
żywotność lampy laserowej.
Minusy Tęczowe rozmycia 

widoczne na ujęciach o wysokim 
kontraście. Bardzo głośna praca. 

Póki co wysoka cena.
Podsumowując Optoma UHZ65 
wyświetla obraz ostry i jasny jak 

laser. To jednak nie wystarcza 
do naszej rekomendacji.

WERDYKT

SPECYFIKACJA
Rozdzielczość   
3840x2160 

Jasność 

3 000 lm  
Lampa   

Laserowa  
Żywotność    
20 000 h 
Zoom Manualny 
Ogniskowa    
20,91-32,62 
Łączność     
2x HDMI, 2x audio 
3,5 mm, 2x USB-A

kontraście. Efekt ten utrzymuje się 
nawet w dobrze doświetlonych 
pomieszczeniach i przy stosunkowo 
małym oddaleniu projektora od 
ekranu - wystarczy 3,7 metra, aby 
uzyskać obraz o przekątnej 120 cali. 
Żądaną wielkość i położenie obrazu 
łatwo zmodyfikować dzięki możliwo-
ści pionowej regulacji obiektywu. 

Obraz wyświetlany na UHZ65 
charakteryzuje się dużą płynnością 
dzięki zastosowaniu technologii 
interpolacji klatek PureMotion. 
Eliminuje ona nieprzyjemne szumy 
i powodujące ból głowy rozmazanie 
obrazu w bardzo dynamicznych 
scenach akcji. Nawet tak trudny dla 
projektorów, utrzymany w jednolitej 
kolorystyce film, jak Mad Max. Na 
drodze gniewu, prezentował się tutaj 
rewelacyjnie. 

Główny zarzut co do jakości obrazu 
wynika ze specyfiki lamp laserowych. 
W kontrastowych scenach mocno 
zarysowane kontury rzucają tęczową 
poświatę - w propozycji Optomy efekt 
ten nie jest skrajnie widoczny, ale nie 
oszukujmy się, że przy sprzęcie za 25 
tysięcy - wyraźny. Projektor jest rów-
nież stosunkowo głośny, dlatego nie 
należy stawiać go bezpośrednio za 
głowami oglądających. Ciągły, nie-
przerwany dźwięk rzędu 29 dB może 

skutecznie zepsuć bardzo dobre wra-
żenia wywołane przez obraz. 

Wspomniana cena urządzenia może 
szokować, ale Optoma UHZ65 to i tak 
jeden z najtańszych komercyjnych 
projektorów laserowych 4K. Niestety 
na ten moment nie jest to jeszcze god-
na polecenia technologia przeznaczo-
na do domowego użytku.

OCENA 75/100
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Od 2 500 PLN  
www.razerzone.com
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Autopsja

Pierwszy telefon Razera reklamowany  
jest jako sprzęt dla graczy, jednak aby go  

polubić, wcale nie musisz być jednym z nich.

Razer Phone
OSTRE CIĘCIE

azer Phone określany jest 
przez producenta jako 
smartfon zaprojektowany 
z myślą o graczach, jednak 

to stwierdzenie wcale nie oddaje pełni 
możliwości urządzenia. Pierwszy tele-
fon sygnowany przez markę znaną 
z wysokiej jakości „gamingowego” 
sprzętu, jest zadziwiająco wszechstron-
ny, a na dodatek wygląda bardziej ele-
gancko niż większość propozycji Razera. 

Matowe, czarne aluminium ozdo-
bione wygrawerowanym logiem, pre-
zentuje się imponująco. Razer zrezy-
gnował z barwnych akcentów: wiele 
osób je uwielbia, wiele nie znosi. Dla 
użytkowników, którzy jednak woleliby 
coś bardziej wyrazistego, zaprojekto-
wana została edycja limitowana, 
w której logo wypełnione jest charakte-
rystyczną dla Razera jaskrawą zielenią. 

Prosty, klockowaty design jest 
przemyślany i nastawiony na użytecz-
ność, jednak pod względem estetycz-
nym nie dorównuje takiemu iPho-
ne’owi X czy Samsungowi Galaxy S8. 
Szerokie ramki na górze i na dole 

ekranu może i wyglądają bardzo sta-
roświecko, ale umożliwiają wygodne 
trzymanie telefonu podczas grania lub 
oglądania multimediów bez zasłania-
nia ekranu palcami. 

Niestety, nie we wszystkich aspek-
tach jest tak różowo. Przede wszystkim 
obudowa telefonu nie jest wodoodporna. 
Zważywszy na „flagowcowatość” Razer 
Phone, jest to posunięcie co najmniej 
dziwne. Nieco przeszkadza również brak 
wejścia słuchawkowego. Producent do-
rzuca przejściówkę USB-C do 3,5 mm, 
ale takie rozwiązanie uniemożliwia 
jednoczesne słuchanie muzyki i ładowa-
nie telefonu. Czujnik linii papilarnych 
został sprytnie ukryty w przycisku 
włączania telefonu. Korzysta się z niego 
bardzo naturalnie i swobodnie. 

Jak na sprzęt dla graczy przystało, 
mocną stroną Razer Phone jest ekran 
- niby to tylko LCD, ale 5,7-calowy 
wyświetlacz jest jasny i kolorowy. 
Owszem, nieco brak mu tego charak-
terystycznego dla paneli OLED nasy-
cenia barw, ale nie przeszkadza to 
w korzystaniu z telefonu. W szczegól-
ności, że wyposażony on został w od-
świeżanie ekranu rzędu 120 Hz.

Obraz bez zacięcia
Niezależnie od tego, czy przeglądasz 

R

Ekran 5,7 cala LCD 120 Hz  
Rozdzielczość 2560x1440 Procesor 
Qualcomm Snapdragon 835 RAM  

8 GB Pamięć 64 GB Aparat podwój-
ny 12 Mpix/12 Mpix przedni 8 Mpix 
tylny Wymiary 158,5 x 77,7 x 8 mm

SPECYFIKACJA
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Razer Phone

strony internetowe, oglądasz filmy czy 
grasz, obraz jest idealnie płynny. Aby 
w pełni zaprezentować możliwości 
swojego telefonu, Razer podjął współ-
pracę przy optymalizacji gier na 120 
Hz z deweloperami takich tytułów jak 
Arena of Valor, Titanfall: Assault czy 
Tekken (na chwilę obecną dostępne są 
te dwa pierwsze). Ponadto wiele in-
nych tytułów obsługuje odświeżanie 
120 Hz, chociaż czasami trudno je 
znaleźć w sklepie Google Play, ponie-
waż fakt ten nie jest wskazany w ich 
opisie. Różnicę widać również podczas 
tak banalnych czynności jak przeglą-
danie mediów społecznościowych. 

Wyświetlacz otaczają dwa duże 
głośniki wyposażone w dedykowane 
wzmacniacze. Dźwięk odtwarzany 
z Razer Phone jest czysty i zbalansowa-
ny, a co najlepsze - przestrzenny. 
System audio jest zgodny z Dolby 
Atmos i THX, dzięki czemu muzyka lub 
ścieżka dźwiękowa otacza użytkowni-
ka ze wszystkich stron. Oczywiście aby 
w pełni docenić jego możliwości, 
konieczne jest posiadanie zawartości 
obsługującej Dolby Atmos. Co najlep-
sze, efekt ten można uzyskać również 
korzystając ze słuchawek - adapter 
dołączony do telefonu również jest 

zgodny z tym standardem. Sprawdza 
się to rewelacyjnie nie tylko podczas 
korzystania ze słuchawek od Razera. 

Wewnątrz Razer Phone kryje się 
sprawdzony i niezawodny smartfono-
wy standard: procesor Qualcomm 
Snapdragon 835 uzupełniony o monu-
mentalne 8 GB RAM-u. To tyle samo, 
co w wielu najnowszych laptopach 
(patrz: recenzowany w tym numerze 
Google Pixelbook). Wiele osób może 
się zastanawiać, czy telefon w ogóle 
potrzebuje aż takiej pamięci operacyj-
nej, ale dzięki niej swobodne przełą-
czanie się między wymagającymi 
aplikacjami to łatwizna. Smartfonowi 
niestraszne jest nawet edytowanie 
zdjęć lub filmów wideo. Bateria o po-
jemności 4 000 mAh wystarcza na 
cały dzień użytkowania, o ile nie 
korzysta się z trybu 120 Hz. Ten zaś 
można modyfikować za pomocą apli-
kacji Game Booster, która automatycz-
nie ustawia odświeżanie 120 Hz jedy-
nie dla gier i 60 lub 90 Hz dla reszty 
procesów. To pierwszy telefon obsłu-
gujący ładowanie Qualcomm 4+, dzię-
ki któremu 85% baterii naładuje się 
w niecałą godzinę.

Aparat fotograficzny to zdecydowa-
nie najsłabsza strona Razer Phone. 

Niby otrzymujemy do dyspozycji 
podwójny system o niezłej rozdziel-
czości 12 Mpix/12 Mpix, ale nawet 
zdjęcia wykonane w dobrych warun-
kach oświetleniowych są jedynie 
przeciętne. W pomieszczeniach lub 
w nocy aparat robi fatalne fotki. 
Podobne bolączki dotykają zdjęć 
pstrykniętych przednim aparatem. 
Zawodzi również aplikacja fotogra-
ficzna, która jest potwornie powolna. 
Zmiana ustawień trwa wieki, w szcze-
gólności w trybie HDR. 

Mimo tych wad, Razer Phone jest 
telefonem godnym polecenia w swojej 
niszy. Fanom fotografii mobilnej raczej 
nie przypadnie do gustu, ale gracze 
wierni marce, na pewno się nim zain-
teresują.

NA LEWO
Telefon może 

i wygląda jak przenie-
siony żywcem 

z Minecrafta, ale za to 
jest solidny i wygodny 

w użytkowaniu.

NA PRAWO
Podwójny aparat 

niestety okazał się 
bardzo słaby - szkoda, 

bo gdyby nie on, 
trudniej byłoby się 

czepiać pozostałych 
wad.

ARENA  
OF VALOR
Darmowy tytuł, 
w którym dwie 
drużyny złożone 
z pięciu graczy 
walczą ze sobą na wirtualnej arenie. Kluczem do 
zwycięstwa jest odpowiedni dobór bohaterów, 
strategia działania w grupie i szybkość reakcji na 
poczynania przeciwników.

TEKKEN
Klasyczna bija-
tyka w wersji na 
Androida. Teraz 
Tekken to peł-
noprawny tytuł 
multiplayer, z możliwością rozgrywania meczy  
1 na 1 i specjalnym systemem wyboru kart ata-
ków, dzięki któremu wyprowadzanie ciosów spe-
cjalnych jest przyjemniejsze niż kiedykolwiek.

GRY W 120 HZ

Plusy Wysoka jakość wykona-
nia. Doskonała specyfikacja, 

poparta dodatkowo potężną ba-
terią. Piękny, dynamiczny ekran 

LCD. Świetne audio. 
Minusy Aparat, chociaż 

podwójny, jest bardzo słaby. 
Staroświecki design z szerokimi 
ramkami. Brak wodoodporności 

i gniazda słuchawkowego. 
Podsumowując Gdyby nie 

kilka przestarzałych rozwiązań, 
Razer Phone mógłby wejść do 

gry z największymi. Tymczasem 
warto zwrócić na niego uwagę.

WERDYKT
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OPCJA BUDŻETOWA

APPLE AIRPODS
800 PLN, www.apple.com/pl

Niegdyś jedyne w pełni bezprzewodowe słu-
chawki, jakie mogliśmy dostać, dziś niestety już 
odrobinę przestarzałe. Design przypominający 

ich okablowane odpowiedniki wygląda ciekawie, 
ale brak w nim jakichkolwiek wygód, które 

uprzyjemniałyby korzystanie. Są one bowiem 
dość twarde, a umieszczony na „nóżce” mikrofon 
najlepiej wyłapuje... odgłosy wiatru. Pod wzglę-

dem dźwięku AirPody są bardzo poprawne, 
chociaż nie należy liczyć na żadne audiofilskie 

uniesienia. Ich plusem jest natomiast możliwość 
łatwej personalizacji i przystępna cena.

DLA MIŁOŚNIKÓW JABŁEK

AVANCA MINIM 
550 PLN, www.avancaproducts.com

„Minim” to bardzo trafiona nazwa - słucha-
weczki są niewielkie i niedrogie. Co ciekawe, 

wcale nie przeszkadza im to w odtwarza-
niu dźwięku: mimo nieco słabszych basów 

brzmienie jest zbalansowane i bogate. 
Minimalistyczna jest również funkcjonal-

ność słuchawek. Nadają się one jedynie do 
słuchania muzyki i odbierania połączeń. Ich 

największym minusem jest krótko trzymająca 
bateria (jedynie 4 godziny), którą jednak w ła-
twy sposób można uzupełnić za sprawą etui 

pełniącego również funkcję powerbanka.

OCENA 65/100 OCENA 73/100
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Autopsja

Panowanie słuchawek przewodowych się zakończyło. Co najlepsze,  
nowy król nie zamierza nikogo pętać zbędnymi kablami.

Dźwięk uwolniony
 Tekst: Marcin Kubicki  Zdjęcia: Neil Godwin

BRAGI DASH PRO 35X
1 200 PLN, www.bragi.com

„Pchełki” Dash Pro kuszą swoją wielofunkcyjno-
ścią. Mogą służyć nie tylko jako słuchawki, ale 

również jako trackery fitness i mierniki ciśnienia. 
Dzięki wmontowanym żyroskopom możesz 

sterować nimi za pomocą ruchów głowy, ale 
dla tradycjonalistów przewidziano możliwość 
obsługi za pomocą dotykowych paneli. Słu-
chawki wyposażone zostały w 4 GB pamięci 

na muzykę, mikrofon, wsparcie dla wirtualnych 
asystentów i funkcję tłumacza. Szkoda tylko, że 
jakość dźwięku jest jedynie przeciętna, z mało 

zaznaczonymi basami i płytkim brzmieniem.

WSZYSTKIEGO PO TROCHU
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NASZ 
WYBÓR

B&O BEOPLAY E8
1 300 PLN, www.salonydenon.pl

Konkurencja nie miała szans - propozycja 
od B&O oferuje nie tylko wykwintny design, 

ale również niekwestionowanie najlepszą 
jakość dźwięku. Bogata przestrzeń dźwiękowa 

jest dokładnie zbalansowana, dzięki czemu 
podczas odtwarzania muzyki tony o różnej 
wysokości idealnie ze sobą współgrają. Do 

tego należy dodać elegancki i minimalistyczny 
wygląd, wygodną aplikację do obsługi słucha-
wek i możliwość dowolnego modyfikowania 

ustawień audio. Oprócz słuchawek rewelacyj-
nie prezentuje się również skórzane etui!

SEN AUDIOFILA

OPTOMA NUFORCE BE FREE8
1 000 PLN, www.optoma.co.uk

Free8 najwyraźniej powstały z myślą o oso-
bach z... małymi uszami, ponieważ wybór 

silikonowych końcówek jest dość ograniczony. 
Łatwo jednak przezwyciężyć tę niedogodność 
i zacząć cieszyć się czystym i mocnym dźwię-
kiem, jaki zapewniają słuchawki. Szczególnie 
dobrze odzwierciedlają one niskie tony, które 
brzmią absolutnie masywnie. Niestety, Free8 
dotknięte są jedną poważną wadą, która cza-
sami pojawia się w bezprzewodowych urzą-

dzeniach audio - podczas odtwarzania muzyki, 
w tle słychać nieprzyjemne szumienie.

MOCNE BASY

JABRA ELITE SPORT
1 100 PLN, www.jabra.pl

Elite Sport to najbardziej nietypowa propo-
zycja w zestawieniu: oprócz funkcji trackera 

fitness i czujnika pracy serca, może ona służyć 
również jako... trener personalny, który mody-
fikuje program ćwiczeń w zależności od twojej 
kondycji. Słuchawki te utrzymują się w uszach 
za pomocą specjalnych gumowanych haczy-
ków, które mogą nieco uciskać. Po zakończo-
nym treningu można je odczepić i zamienić na 
piankowe końcówki. Do tego dochodzi niezła 
jakość dźwięku i funkcjonalna aplikacja w któ-

rej zaplanujesz swoje codzienne ćwiczenia.

COŚ DLA AKTYWNYCH
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Słuchawki douszne

łuchawki w pełni 
bezprzewodowe to 
stosunkowo nowy 
trend, którego stan-

dardy dopiero się tworzą. Każdy 
producent, który zdecydował się 
na ich zaprojektowanie, dodał 
coś od siebie: a to nietypowy 

sposób połączenia, a to zupełnie 
unikatowy interfejs użytkowni-
ka czy funkcjonalność etui 
z ładowarką. 

Nietrudno pogubić się w tym 
nowym, ekscytującym zjawisku. 
Na szczęście przygotowaliśmy 
dla was poniższy test, w którym 

zmierzy się sześć obecnie 
najpopularniejszych modeli 
prawdziwie pozbawionych 
wszelkich kabli słuchawek. 
Przygotujcie się na mocne 
uderzenie - te miniaturowe 
urządzenia zaskoczą was 
dźwiękiem w rozmiarze XXL!

S



Cena modelu testowego 
165 200 PLN

Autopsja

NAJLEPSZY
SPRZĘT

d pewnego czasu Hyundai 
usiłuje wcisnąć się w pew-
ną niszę na polskim rynku. 
Oferuje on auta pewne, 

praktyczne i wygodne, w standardzie 
nieco wyższym niż ten, do którego 
przyzwyczaiły nas np. Toyota i Skoda. 
W efekcie otrzymujemy produkty 
może nie premium, ale zapewniające 
wysoki komfort użytkowania i przy-
jemność z jazdy. Podobne wrażenia 
mam po kontakcie z Hyundaiem 

O

Czy ta nowocześnie wyglądająca hybryda od Hyundaia sprawi, że w Polsce 
wybuchnie mania podłączania aut do domowych gniazdek? 

Hyundai IONIQ Plug-in Platinum
ROZWAŻNY I ROMANTYCZNY

IONIQ-iem w wariancie hybryda plug-in. 
Mniej obytym w tematach motory-

zacyjnych wyjaśniam: hybryda plug-
-in to typ napędu, którego akumulator 
można doładowywać bezpośrednio 
z sieci. Od standardowych hybryd 
różni się możliwością swobodnego 
przełączania pomiędzy trybem elek-
trycznym a spalinowym. Dzięki temu 
kierowca sam może decydować o tym, 
z którego silnika ma korzystać auto. 
W praktyce oznacza to, że np. co-
dzienna jazda do pracy może odbywać 
się bez jakiegokolwiek zużycia paliwa. 
W Hyundaiu IONIQ Plug-In kwestię tę 
rozwiązano w bardzo praktyczny spo-
sób, ale o tym za chwilę. 

Stylistycznie hybryda nawiązuje do 
dobrze znanych modeli, takich jak 
Elantra czy i40. Charakterystyczna 
szeroka, nisko osadzona bryła auta, 
jest nieco podwyższona z tyłu: nic 
dziwnego, w końcu część pojemności 
bagażnika została utracona z powodu 
umieszczenia pod nim akumulatora. 
W efekcie otrzymaliśmy samochód 
o klasycznym, eleganckim rysie: dość 
kompaktowy, ale jednocześnie spra-
wiający wrażenie znacznie większej 
limuzyny. Na plus należy zaliczyć 
typowy dla Hyundaia rysunek grilla, 
tutaj z chromowanymi wstawkami - 
w elektrycznej wersji IONIQ-a został 
on zastąpiony jednolitym srebrnym 

Prędkość maksymalna 178 km/h 
0-100 km/h 10,6 sekundy Silnik  
1,6 Gdi/synchroniczny EV Moc  

141 KM Moment obrotowy  
265 Nm Średnie zużycie paliwa  
(wg producenta) 4,8 l/100 km

SPECYFIKACJA
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elementem, który wyglądał dość 
śmiesznie. Ogólnie bardzo lubię tę 
sedanowo-liftbackową stylistykę, 
wymaga ona jednak odpowiedniej 
oprawy kolorystycznej. 

Wnętrze hybrydy przypomina 
wspomnianą już Elantrę. Mamy tu 
zdecydowanie więcej miejsca niż 
w popularnym i30, zarówno z przodu, 
jak i z tyłu. Na pochwałę zasługują 
hyundaiowe fotele: jak zwykle w au-
tach tej marki są przyjemnie, hmm, 
jędrne. Kierowca i pasażerowie siedzą 
wygodnie, jednocześnie nie zapadając 
się w zbyt miękkie obicie. Czytelny 
kokpit wykonany jest z dobrze spaso-
wanych, matowych plastików - zna-
lazło się w nim miejsce i na sporą 
nawigację z ekranem dotykowym, 
i na... ładowarkę bezprzewodową Qi 
do smartfona. 

W ogóle pod względem systemów 
wspomagania i innej elektroniki 
IONIQ Plug-In robi wrażenie nawet 
w podstawowej wersji wyposażenia. 
Do dyspozycji mamy aktywny tempo-
mat, kamerę cofania, system autono-
micznego hamowania i asystenta 
utrzymania pasa ruchu. W bardziej 
przypakowanej wersji Platinum do-
chodzi do tego również system moni-

torowania martwego pola i asystent 
ostrzegania o ruchu poprzecznym. 
Auto posiada również całkiem niezły 
system audio Infinity. 

Osobiście bardzo lubię jeździć 
hybrydami plug-in - znacznie bardziej 
niż tymi „czystymi” - a Hyundai 
IONIQ dostarcza wiele przyjemności 
z jazdy. Przełączanie pomiędzy mode-
lem jazdy EV (stricte elektrycznym) 
a HEV (czyli tym hybrydowym) odby-
wa się bardzo płynnie. Na prądzie 
przejedziemy trochę ponad 50 km, co 
w przypadku codziennego użytkowa-
nia auta pozwoli większości na poko-
nanie drogi do i z pracy z dużym 
zapasem. Możliwość jazdy z wykorzy-
staniem silnika elektrycznego przyda-
je się również... w trasie, w której 
wykorzystanie akumulatora pozwala 
osiągnąć wynik tak niski jak 3,2 l/100 
km! Z ekonomicznego punktu widze-
nia korzystna jest również jazda z roz-
ładowanym akumulatorem, w której 
spalanie wynosi średnio 5,3 l na setkę. 

Dzięki nisko osadzonemu środkowi 
ciężkości, dociążonemu dodatkowo 
przez akumulator, auto przyjemnie 
trzyma się drogi. Zawieszenie IONIQ-
-a Plug-In jest dość sztywne, znacznie 
mniej sprężyste niż w przypadku 

innych propozycji Hyundaia, ale wy-
starczająco miękkie, aby na wybojach 
nie wyrzucać pasażerów z foteli. 

Pod względem komfortu i wydaj-
ności Hyundai IONIQ Plug-In zdecy-
dowanie wygrywa ze swoim najwięk-
szym konkurentem, Toyotą Priusem. 
Za niesamowicie dopracowany napęd 
hybrydowy, bogate wyposażenie i ni-
ziutkie spalanie, będziesz musiał słono 
zapłacić: cennik promocyjny podaje 
minimalną wartość 138 900 PLN za 
auto w wersji podstawowej. Zauważ 
jednak, że IONIQ Plug-In to inwesty-
cja, która zwróci się w trakcie użytko-
wania, a przyjemności z jazdy - czyli 
tego, co najważniejsze - nie można tak 
łatwo przeliczyć na złotówki.

Plusy Elegancki design  
zewnętrzny i wewnętrzny. 

Sporo miejsca w kabinie. Bogate 
wyposażenie nawet w wersji 

podstawowej. Bezkonkurencyjny 
napęd hybrydowy.

Minusy Auto jest bardzo  
drogie. Szkoda, że przy tej cenie 
wykończenie deski rozdzielczej 

i kokpitu to tylko twardy plastik.
Podsumowując Z Hyundaiem 

IONIQ plug-in możesz być 
podwójnie eko: ekologiczny 
i ekonomicznie świadomy,  

a jednocześnie miło spędzić  
czas za kółkiem.

WERDYKT

NA LEWO
Wersja Platinum 
wyposażona jest 
w fotele ze skóry 
ekologicznej, które 
nie tylko wyglądają 
luksusowo, ale są 
wygodniejsze od 
niejednego fotela 
domowego.

NA PRAWO
Przecinający tylną 
szybę spoiler wbrew 
pozorom nie odbiera 
dużo widoczności.

Jeśli boisz się, że zbrzydnie 
ci stateczna, oszczędna 
jazda z automatem, IONIQ 
ma dla ciebie fajną niespo-
dziankę. W trybie Sport 
napęd hybrydowy nabiera 
charakteru turbodoładowa-
nego silnika Diesla i pozwala 
na wykręcenie znacznie lep-
szych osiągów.

TRYB SPORT

OCENA 90/100

 LUT Y 2018 T3 51

Hyundai IONIQ Plug-in Platinum



Cena modelu testowego 
73 050 PLN

Autopsja
Skoda Fabia Combi Ambition

koda Fabia to jeden z naj-
większych przebojów środ-
kowoeuropejskiego rynku 
motoryzacyjnego. Nic dziw-

nego, że oprócz znanego i lubianego 
hatchbacka powstało wiele wariancji na 
jego temat: sedany, kombi a nawet... 
wersje wyścigowe. W najnowszej genera-
cji Skoda postanowiła zostać przy dwóch 
najpopularniejszych wariantach. Miałem 
przyjemność usiąść za kierownicą tego 
większego. 

Z estetycznego punktu widzenia 
przedłużenie bryły Skody Fabii wyszło 
autu na dobre. Hatchback jest zwięzły, 
lecz niepozorny, a świetnie wyważone 
proporcje „kombiaka” czynią z niego 
auto nieco bardziej przykuwające 
uwagę niż mniejszy krewniak. Fabia 
pozbawiona jest zbędnych ozdobni-
ków: to auto solidne, praktyczne i roz-
sądnie zaprojektowane. Podobne 
wrażenie sprawia wnętrze - matowe 
wykończenie z twardego plastiku jest 
gładkie i przyjemne w dotyku, nic nie 
skrzypi ani nie odstaje. 

Egzemplarz testowy był dość wy-
pasiony pod względem elektroniki. 

S

Fabia to szczyt motoryzacyjnej poprawności. Czy w „kombi” ambicja zastąpi nudę?
Skoda Fabia Combi Ambition

JAZDA OPTYMALNA

Plusy Wygodne i przestronne 
wnętrze, precyzyjny układ kie-

rowniczy, dynamiczny silnik.
Minusy Mało porywający 

design, większość dodatków jest 
droga, ekran systemu multime-
dialnego czasami się przycina.

Podsumowując Praktyczne 
i niezawodne auto dla twojej ro-
dziny. Jeśli szukasz mieszczucha, 
któremu niestraszny jest wyjazd 
w trasę, sprawdź Fabię Combi.

WERDYKT

BAGAŻNIK
Ma aż 530 l po-
jemności. Część 
tej przestrzeni 
została zajęta 
przez umiesz-
czony na lewym 
nadkolu praktycz-
ny schowek na 
środki czystości 
i narzędzia. 

SPECYFIKACJA
Prędkość 
maksymalna  
199 km/h  
0-100 km/h  
9,6 sekundy  
Silnik  
1.0 TSI 
Moc 110 KM 
Moment 
obrotowy  
200 Nm  
Średnie zużycie 
paliwa (wg 
producenta)  
4,4 l/100 km

Najbardziej widocznym elementem 
jest 6,5-calowy ekran dotykowy 
nawigacji AMUNDSEN z obsługą 
Bluetooth i wejściem SD. Wyświetlacz 
jest dość wygodny w obsłudze i mało 
absorbujący, chociaż czasami aby 
wybrać żądaną opcję, trzeba go moc-
niej wcisnąć. Na uwagę zasługuje 
również dostępna w bardzo korzystnej 
cenie kamera cofania oraz system Front 
Assist, który automatycznie monitoruje 
odstęp od poprzedzającego pojazdu 
i w razie konieczności hamuje za kie-
rowcę. Liczba opcji dodatkowych 
w ogóle zasługuje na pochwałę - możesz 
spersonalizować swoją Fabię Combi od 
początku do końca za pomocą takich 
drobiazgów, jak chromowania na ramie 
grilla czy nakładki na pedały. 

Tak odpicowane auto można wresz-
cie zabrać w trasę. Trzycylindrowy 
silnik 1.0 charakterystycznie pomru-
kuje, ale poza swoją gadatliwością 
charakteryzuje się wysoką kulturą 
pracy: jest dynamiczny i nie wpada 
w charakterystyczne dla niektórych 
jednostek TSI drgawki. Trudno przy-
czepić się również do zużycia paliwa: 
mitycznej „piątki na setkę” nie udało 
mi się osiągnąć, ale średnia wartość  
7,0 litra w trasie miejsko-podmiejskiej 
to również niezły wynik. 

Skoda Fabia Combi wypełnia pew-

ną niszę na rynku motoryzacyjnym 
- dobrze nadaje się dla rodzin, dla 
których Toyota Yaris czy Hyundai i20 
to za mało, ale taki Volkswagen Polo to 
już trochę zbyt dużo. Owszem, 
samochód ten nie należy do najtań-
szych w swoim segmencie, ale dzięki 
praktycznej konstrukcji i świetnej 
ergonomii stanie się przyjacielem 
sporej liczby osób na długie lata.

OCENA 78/100

52  T3 LUT Y 2018



Cena modelu testowego 
67 990 PLN

Autopsja
Nissan Micra Bose Personal Premium 

uż widzę te wyrażające 
rozczarowanie miny czy-
telników i słyszę jęk: 
„nieee, znowu auto miej-

skie”. Nissan Micra to rzeczywiście 
klasyk w kategorii małych samocho-
dów do miasta, ale jak już mieliśmy 
okazję przekonać się na łamach „T3”, 
piąta generacja tego popularnego 
modelu mogła pozytywnie zaskoczyć. 
W szczególności, jeśli jest to auto 
w wariancie wyposażenia Bose 
Personal Premium. 

Muszę przyznać, że z początku dość 
sceptycznie podchodziłem do stylistyki, 
w jakiej utrzymana jest Micra Bose 
Personal Premium - jaskrawe zdobienia 
rodem z aut sportowych na takim 
mieszczuchu? W rzeczywistości auto 
prezentuje się całkiem nieźle, sprawia 
wrażenie nowoczesnego i oryginalnego. 
Oprócz barwnych akcentów wariant 
Premium dodaje przednie reflektory 
LED o przyjemnie drapieżnym kształcie. 

Utrzymane w pomarańczowo-sza-
rej tonacji wnętrze zaskakuje wysoką 
jakością wykonania, a to dzięki przy-
jemnym w dotyku wstawkom z ekolo-

J

Auto, które podbija jednocześnie przestrzeń miejską i dźwiękową. 
Nissan Micra Bose Personal Premium 

POZYTYWNE WIBRACJE

Plusy Elektronika, która rzeczy-
wiście pomaga w jeździe i nie 
rozprasza uwagi. Precyzyjny 

układ kierowniczy.
Minusy Auto jest przeraźliwie 

drogie jak na ultrakompakt, na-
wet jeśli weźmiemy pod uwagę 

bogate wyposażenie.
Podsumowując Micra w edy-

cji Bose Personal Premium 
to kosztowny, ale praktyczny 
samochód, który spodoba się 
miłośnikom motoelektroniki.

WERDYKT

PERSONAL 
EDITION

Dla osób, które są 
przede wszystkim 
zainteresowa-
ne świetnym 
systemem audio 
od Bose, przewi-
dziano również 
tańszą edycję 
Bose - w promocji 
kosztuje od  
60 990 PLN.

SPECYFIKACJA
Prędkość 
maksymalna  
175 km/h  
0-100 km/h  
12,1 sekundy 
Silnik  
0.9 IG-T 90  
Moc 95 KM 
Moment 
obrotowy  
150 Nm  
Średnie zużycie 
paliwa (wg 
producenta)  
4,8 l/100 km

gicznej skóry. Miejsca za kółkiem jest 
dość dużo i zostało ono logicznie zago-
spodarowane. Dziwi jedynie stosun-
kowo niskie umieszczenie kolumny 
kierownicy, które może utrudniać 
wysokim kierowcom wygodne usta-
wienie fotela. 

Przejdźmy do najważniejszej cechy, 
którą charakteryzuje się edycja Bose, 
czyli elektroniki. Specjalny system 
audio od Bose składa się z dwóch 
subwooferów, głośników wysokoto-
nowych w słupkach A i dodatkowej 
jednostki umieszczonej w zagłówku 
fotela kierowcy. Dzięki temu auto 
osiąga lepszy efekt audio surround niż 
niejeden system kina domowego, 
z wyrazistymi basami i ładną dynami-
ką. Ponadto samochód został wyposa-
żony w kamerę cofania, tempomat 
z ogranicznikiem prędkości, system 
wspomagania ruszania na wzniesieniu 
i nawigację Nissan Connect. 

Tak bogatą Micrą możemy ruszyć 
w drogę. Mały silnik 0.9 IG-T charak-
teryzuje się dobrą kulturą pracy i nie-
złą jak na jednostkę o tej pojemności 
dynamiką, a układ kierowniczy szyb-
ko i precyzyjnie reaguje na ruch kie-
rowcy. Auto zdecydowanie najlepiej 
czuje się, gdy jeździmy ekonomicznie 
i rozważnie: zbyt hardkorowe szarżo-
wanie na wysokich biegach, skończy 

się wysokim spalaniem. 
Pozostaje pytanie: czy zakup Micry 

w tej cenie ma sens, skoro za podobną 
kwotę możemy mieć auto segmentu C? 
To zależy od twoich potrzeb: jeśli szu-
kasz auta, które wciśnie się na każde 
miejsce parkingowe i umili ci długą 
drogę do domu, Micra Bose Personal 
Premium to godny polecenia model.
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PC, PS4, XONE

Autopsja

iódma część kultowej serii 
Capcomu przyniosła od-
wrót od znanych z po-
przednich części cyklu 

sekwencji pełnych akcji i strzelania do 
mutantów. Zamiast tego gracze otrzy-
mali pierwszoosobowy survival horror 
wypełniony dramatycznymi zwrotami 
akcji i zapadającymi w pamięć bohate-
rami. Sama kampania nie odpowie-
działa jednak na wszystkie pytania 

S

Kompletna edycja świetnego horroru, która definitywnie rozwiązuje wszystkie 
wątki fabularne z głównej kampanii.

Resident Evil 7: Gold Edition
RODZINA, ACH RODZINA

postawione przez fabułę, dlatego część 
historii została przedstawiona w epi-
zodach DLC. RE7: Gold Edition to 
właśnie kompletny zbiór wszystkich 
opowieści składających się na mroczną 
kronikę rodziny Bakerów... 

Fabularnie to ten sam Resident Evil 
7, w którego mogliśmy zagrać w 2017 
roku. Pogrążony w żałobie po żonie 
Ethan Winters otrzymuje nagle pod-
pisaną przez nią wiadomość. Mimo 
tego, że od tajemniczego zniknięcia 
Mii minęły już trzy lata, bohater 
postanawia udać się w miejsce wy-
mienione w przekazie: opuszczoną 
plantację w środku Luizjany. Oprócz 

żony Ethan znajduje jednak odpycha-
jące, zmutowane istoty, które na 
dodatek reagują agresją na jakąkol-
wiek próbę kontaktu. Szybko okazuje 
się również, że potwory to najmniej-
szy problem, z którym będzie musiał 
się zmierzyć. Miejsce wcale nie jest 
opuszczone, a jego ludzcy mieszkańcy 
okazują się być znacznie bardziej 
przerażający niż jakikolwiek mutant. 

Tak w skrócie przedstawia się 
zawiązanie intrygi głównego wątku 
fabularnego RE7. Oprócz podstawo-
wej wersji gry, którą można ukończyć 
w 6-8 godzin, Złota Edycja zawiera 
szereg dodatków. Najwcześniej wy-
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dane DLC Zakazane nagrania to 
zbiór mniej lub bardziej dramatycz-
nych historii dotyczących pobocznych 
bohaterów znanych z kampanii: ba-
dacza zjawisk paranormalnych 
Clancy’ego Jarvisa i najmłodszej córki 
Bakerów, Zoe. Ponadto pakiety te 
zawierają dwa nowe tryby gry: „Ethan 
musi umrzeć” i „55 urodziny Jacka” 
- ten pierwszy polega na unikaniu 
pułapek i wrogów, zaś drugi oparty 
jest na zbieraniu różnych znajdziek. 

Fanom serii spodoba się również 
bezpłatne DLC To nie jest bohater, 
w którym wcielamy się w znanego 
z poprzednich części serii Agenta 
Chrisa Redfielda. Zostaje on wysłany 
do Luizjany z misją najwyższego 
ryzyka - zabić lub aresztować 
śmiertelnie niebezpiecznego Lucasa 
Bakera. Wszystkie powyższe wątki 
spaja natomiast swoisty epilog zaty-
tułowany Koniec Zoe. Poznajemy 
w nim losy wspomnianej już panny 
Baker po opuszczeniu przez Ethana 
plantacji. Całość zapewni ci przynaj-
mniej 13 godzin wypełnionej stra-
chem i napięciem zabawy. 

W tym aspekcie RE7 wciąż pozo-
staje nie do prześcignięcia. Przedsta-
wienie akcji z perspektywy Ethana 
- cywila, który po prostu chce 

znaleźć i ocalić swoją żonę - to dosko-
nały zabieg odwodzący gracza od 
stosowania taktyki „wejdź-zastrzel-
-powtórz” i zmuszający do taktycz-
nego rozgrywania starć. Tych będzie 
sporo: do przetrzebienia otrzymamy 
całkiem pokaźną hordę mutantów 
należących do różnych klas i charak-
teryzujących się mnogością umiejęt-
ności. Arsenał dostępny w grze jest 
dość bogaty i obejmuje bronie białe, 
pistolety i shotguny. Dużą rolę w roz-
grywce odgrywać będzie nie samo 
strzelanie, ale również umiejętne 
korzystanie z osłon terenowych 
i odwracanie uwagi przeciwników. 

Oprawa graficzna gry przypomina 
nieco horror z lat 90.: szare i przybru-
dzone barwy wypełniają wąskie, 
klaustrofobiczne korytarze. Latarka 
Ethana oświetla tylko malutki wyci-
nek ekranu, momentami wydobywając 
więcej cieni niż świateł. Integralnym 
elementem gry jest zbieranie ukrytych 
w rezydencji Bakerów i jej okolicach 
taśm wideo, które następnie odtwa-
rzamy na malutkich telewizorach 
kineskopowych. Obraz staje się wtedy 
niewyraźny, ciemny i rozmazany, co 
dodatkowo buduje klimat opowieści. 

Modele postaci są płynnie animo-
wane, chociaż można mieć zastrzeże-

nia co do ich naturalności: w szcze-
gólności drużyna badaczy zjawisk 
paranormalnych porusza się, jakby 
wszyscy jej członkowie połknęli kije 
od szczotki. Czasami śmieszy również 
mimika bohaterów, pasująca bardziej 
do postaci z anime o uczniach szkoły 
średniej, a nie do zaszczutych przez 
paranormalne zjawiska dorosłych. 
Rewelacyjne jest udźwiękowienie 
gry: odgłosy nawiedzonej rezydencji 
jednocześnie zmuszają do eksploracji 
i przestrzegają przed zbytnią pewno-
ścią siebie. 

Resident Evil 7 to jeden z najlep-
szych horrorów, w jakie możesz 
zagrać. Warto zapoznać się z pełną 
edycją tego klimatycznego, trzymają-
cego w napięciu i zmuszającego do 
myślenia tytułu.

Plusy Fabuła: dramatyczna, peł-
na zwrotów akcji, przedstawiona 

w sposób godny największych 
mistrzów horroru. Doskonała 

oprawa audiowizualna...
Minusy ...która nie ustrzegła się 
kilku błędów. Ostatnie lokacje, 
które odwiedzamy, zaprojekto-
wane są bez polotu w stosunku 

do tych z początkowej części gry.
Podsumowując RE7: Gold Edition 
to pozycja obowiązkowa nie tylko 
dla fanów horrorów. Nawet bar-
dziej każualowi gracze docenią tą 

bogatą i wciągającą opowieść.

WERDYKT

NA LEWO
W grze nie brak 

również elementów 
komediowych. 

Szybko przerodzą się 
one w makabreskę...

NA PRAWO
Z taką rodziną nie 
wyjdziesz dobrze 
nawet na zdjęciach.

Oprócz wysłania do akcji 
Chrisa Redfielda, Blue 
Umbrella pojawia się w kilku 
innych momentach kam-
panii. To właśnie im Ethan 
powierza zadanie ocalenia 
Zoe Baker z rąk jej wysoce 
psychopatycznej rodziny - 
czy w tej sytuacji uda się 
wypełnić tę misję? 

BLUE UMBRELLA
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Autopsja
PlayStation PlayLink

PS4, Android, iOS

sługa PlayStation PlayLink 
oparta jest na pomyśle tak 
prostym, że aż zachwyca-
jącym. Funkcję kontrolera 

do PS4 pełni w niej smartfon lub tablet 
wyposażony w specjalną aplikację na 
iOS lub Androida. Dzięki temu w grze 
może jednocześnie bawić się od sze-
ściu do ośmiu osób. PlayLink niedaw-
no powiększył się o trzy tytuły idealne 
na różne rodzaje imprez: przyjrzyjmy 
się im nieco bliżej. 

Przyznam, że największym hitem 
moich imprez karnawałowych był 
SingStar Celebration. Za pomocą apki 
SingStar Mic telefon przekształca się 
w mikrofon, dzięki któremu można 
wykonywać klasyczne hity i nowości. 
Gra następnie ocenia każde wykona-
nie pod względem artystycznym, ale 
nawet znajomi, którym słoń nadepnął 
na ucho, bawili się przy niej nieźle. 
W podstawowej wersji gry dostęp-
nych jest 30 utworów, ale jeśli to ci nie 
wystarczy, możesz dokupić kolejne 
piosenki z bogatej biblioteki SingStar 
Celebration. 

Druga propozycja na beztroską 

U

Jak zagrać na konsoli ze znajomymi, którzy jej nie posiadają? Można  
skorzystać z PlayStation PlayLink i... doskonale się bawić.

PlayStation PlayLink
W KUPIE SIŁA

Plusy Trzy pełnoprawne, 
wciągające tytuły skierowane 

do różnych grup odbiorców i na 
różne okazje.

Minusy Żaden z tytułów praw-
dopodobnie nie przetrwa próby 

czasu i szybko się znudzi.
Podsumowując Jeśli posiadasz 
PS4, warto zainteresować się 

nowymi tytułami PlayLink. 
Stanowią one świetny pretekst 

do spędzenia czasu w gronie 
znajomych.

WERDYKT

WIĘCEJ  
ZABAWY
Jeśli trzy gry to 
dla ciebie i twoich 
wprawionych 
w konsolowych 
bojach pikuś, 
sprawdź inne ty-
tuły PlayLink, jak 
np. Planet of the 

Apes: Last Frontier.

imprezę z całą paczką to Wiedza to 
potęga. Zabawa przypomina połącze-
nie Milionerów z Mario Party. Wyścig 
na szczyt Piramidy Wiedzy wymaga 
nie tylko tęgiej głowy (lub znajomości 
internetowych memów - tak, ta 
kategoria również się pojawi), ale 
również umiejętności wydajnego, 
hmm, podkładania świni. Aby spo-
wolnić innych graczy w drodze na 
szczyt, będzie można ich np. zamro-
zić lub zalać szlamem. Każdej „prze-
szkadzajce” towarzyszy zabawna 
animacja, podczas której wybrany 
przez użytkownika awatar próbuje 
wydostać się z pułapki. Wiedza to 
potęga charakteryzuje się właściwie 
nieskończoną grywalnością dzięki 
bogatemu bankowi pytań i zadań. 

Ostatnia z gier, Ukryty plan, to 
tytuł na nieco poważniejsze „posie-
dzenia” przed konsolą. Gracze wcie-
lają się w niej w policjantów i detek-
tywów śledczych, którym przyjdzie 
się zmierzyć z najtrudniejszą zagadką 
kryminalną w ich karierze. Grę 
można przechodzić w trybie fabular-
nym lub rywalizacji - ten drugi po-
zwala na jednoczesne poznawanie 
historii i zbieranie punktów za po-
prawne wykonanie zadań. Za trzy-
mającą w napięciu fabułę pełną 
brutalnych zwrotów akcji i trudnych 

decyzji odpowiedzialny jest scena-
rzysta horroru Until Dawn. Nieprzy-
padkowo wspominam o decyzjach, 
ponieważ będą miały one realny 
wpływ na opowiedzianą historię. 

Nowe tytuły PlayStation PlayLink 
zapewnią ci i twoim znajomym wiele 
godzin wciągającej zabawy. Niech 
żyją konsole społecznościowe!
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iOS, Android

Autopsja
World of Warships Blitz

ytuły autorstwa Warga-
ming zdobyły w naszym 
kraju grono zapalonych 
wielbicieli w różnym 

wieku i o różnym zamiłowaniu do gier 
komputerowych jako takich. Teraz za 
sprawą World of Warships Blitz po-
tężne okręty wojenne zagoszczą na 
naszych urządzeniach mobilnych.  
Nie, nie „zagoszczą”, raczej „zadomo-
wią się na dobre”. 

World of Warships Blitz na 
Androida i iOS jest efektem współpra-
cy mistrzów z Wargaming z dewelope-
rem mobilnym KingNet. Dzięki temu 
udało się opracować tytuł tak świetnie 
zoptymalizowany, że pójdzie na przy-
słowiowym tosterze. Należy pamiętać, 
że mamy do czynienia z grą przezna-
czoną dla wielu graczy, na dodatek 
o tematyce epickich bitew morskich 
- tu nie mogło być żadnych lagów, 
przestojów i innych przycięć. 

W porównaniu z wersją na peceta 
sterowanie i mechanizmy rozgrywki 
są uproszczone, ale nie banalne. Na-
szym okrętem (do wyboru mamy 
cztery klasy: lotniskowce, niszczycie-

T

Popularny tytuł MMO od Wargaming zagościł na smartfonach i tabletach.  
Czy „zarządzi” również na tych zupełnie nowych wodach?

World of Warships Blitz
BITWA W KIESZENI

Plusy Gra jest doskonale 
zoptymalizowana pod kątem 

płynności. Wciągająca, taktycz-
na rozgrywka w przyjemnej 

oprawie.
Minusy Na małych ekranach 

sterowanie może być utrudnione.
Podsumowując World of War-

ships Blitz to dowód na to, że 
i na urządzenia mobilne mogą 

powstawać propozycje ciekawe, 
wartościowe i zróżnicowane. 

WERDYKT

CZOŁG  
W KIESZENI 

Dla fanów „na-
ziemnej” rozgryw-
ki polecamy inny 
mobilny tytuł 
od Wargaming 
- World of Tanks 

Blitz to również 
gra oparta o poje-
dynki siedmiooso-
bowych drużyn.  

le, krążowniki i pancerniki) kierujemy 
za pomocą dotykowego interfejsu 
umieszczonego w lewym dolnym rogu 
ekranu. Klasy nie są tylko ozdobni-
kiem: inaczej trzeba sterować wielkim 
lotniskowcem, który atakuje za pomo-
cą samolotów, a inaczej zwinnym, 
chociaż słabo opancerzonym niszczy-
cielem. Ponadto w rozgrywce ważną 
rolę odgrywa współpraca z członkami 
swojej drużyny: ciężki pancernik cza-
sami trzeba wziąć w dwa ognie, 
wystawić go innemu graczowi lub 
odciągnąć wroga, gdy na pokładzie 
sojuszniczej jednostki wybuchnie 
pożar. Wymaga to nie tylko zwinnych 
palców, ale i taktycznego myślenia. 

Na szczęście wiele spośród 
mechanizmów obecnych w peceto-
wych wersjach gier Wargaming zosta-
ło wyeliminowanych - w szczególno-
ści cieszy brak tzw. friendly fire, który 
mógłby nieco zepsuć  rozgrywkę i tak 
obciążoną mniej dokładnym sterowa-
niem wynikającym z ograniczeń 
ekranów dotykowych. Gra wciąga jak 
diabli: dzięki meczom 7 na 7 rozgryw-
ka jest szybka i pełna akcji, a zakoń-
czenie jednej partii powoduje natych-
miastowe pragnienie odpalenia 
następnej. Oprawa graficzna jest ład-
na, ale niezbyt przeładowana - w koń-
cu to tytuł mobilny, który na dodatek 

płynnie chodzi nawet na starych 
telefonach. 

World of Warships Blitz zasługuje 
na cały szereg pochwał: od dopraco-
wanej i wciągającej rozgrywki, przez 
świetną optymalizację, dzięki której 
starcia są uczciwe względem graczy ze 
słabszym sprzętem, na wielu różno-
rodnych klasach okrętów skończyw-
szy. Nic tylko ściągać i grać!
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Autopsja
Hello Neighbor

PC, XONE

ą gry, które jeszcze przed 
opuszczeniem fazy alpha 
gromadzą dookoła siebie 
rzesze fanów. Są to najczę-

ściej proste, ale oparte na świeżej 
i wciągającej mechanice tytuły pokroju 
PUBG czy Yandere Simulator. Dzieło 
dewelopera Dynamic Pixels jest jednak 
pod tym względem wyjątkowe: histo-
rię rodem z opowiadań Deana Koontza 
przedstawia w komiksowej, kolorowej 
oprawie. Jest strasznie, jest śmiesznie, 
jest też surrealistycznie. 

Bohaterem Hello Neighbor jest na-
stolatek, który pewnego dnia podczas 
zabawy na świeżym powietrzu staje się 
świadkiem przerażającej sceny - oto 
jeden z jego sąsiadów atakuje człowieka 
i po krótkiej bijatyce zamyka go w piw-
nicy. Przejęty tym straszliwym 
widokiem dzieciak, zakrada się do 
domu mężczyzny, aby odkryć prawdę. 
Na miejscu okazuje się, że piwnica jest 
zamknięta na cztery spusty, a po całym 
domu porozrzucane są przedmioty, 
które świadczą o tym, że nasz sąsiad 
wcale nie jest zwykłym, miłym facetem 
z przedmieścia. Ponadto właściciel 
domu naprawdę nie lubi niezapowie-

S

Dowód na to, że aby budować klimat grozy niepotrzebne są hektolitry  
wylanej krwi i odrażające monstra wyskakujące z krzykiem z szafy.

Hello Neighbor
SĄSIAD Z PIEKŁA RODEM

Plusy Pomysł na grę. Pełen nie-
domówień klimat i surrealistycz-
ne lokacje wzbudzają niepokój.

Minusy Duża część zagadek 
jest bardziej skomplikowana od 
niektórych wymysłów z przygo-
dówek spod znaku Świata Dysku, 
pseudo-zaawansowane AI, me-
chanika kontroli postaci, liczne 

błędy i… walka finałowa!
Podsumowując Raczej niewarta 

uwagi gra o ciekawej fabule. 
Strach kupować!

WERDYKT

HELLO KITTY
Hello Neighbor 
to pierwsza tak 
duża produkcja 
studia Dynamic 
Pixels. Mają oni 
na koncie głównie 
tytuły mobilne, 
w tym MewSim - 
urocze tamagotchi 
z kotami w roli 
głównej.

dzianych wizyt... 
Tak w skrócie przedstawia się fabuła 

pierwszego rozdziału Hello Neighbor 
(łącznie są trzy), survival horroru 
polegającego na zbieraniu znajdziek, 
rozwiązywaniu zagadek i unikaniu 
patrolującego dom sąsiada. Z początku 
wykiwanie go jest bardzo łatwe, ale 
z czasem sztuczna inteligencja uczy się 
naszych zachowań i sztuczek - jeśli np. 
upodobaliśmy sobie wchodzenie przez 
konkretne okno, sąsiad zastawi pod 
nim pułapkę. Mimo to, schemat działa-
nia AI jest banalny do rozpracowania. 
Zabawę utrudnia natomiast niezgrabna 
kontrola postaci, która jest bardzo słabo 
wyjaśniona na początku zabawy. Z roz-
działu na rozdział dom sąsiada rozrasta 
się, przyjmując abstrakcyjne rozmiary 
i surrealistyczną formę. Udziwnione są 
również minigry; niestety, do większo-
ści trzeba podchodzić znaną z przygo-
dówek metodą prób i błędów i mają 
niewiele wspólnego z czystą logiką. 
Najgorzej prezentuje się jednak walka 
z bossem, która pretenduje do topu 
najbardziej irytujących i niezrozumia-
łych potyczek wszech czasów.

Abstrakcyjny klimat gry budowany 
jest również poprzez oprawę audiowi-
zualną. Obiekty w świecie gry wyglą-
dają, jakby zostały żywcem przeniesio-
ne z filmu Pixara, gdyby nie fakt, że są 
po prostu brzydkie. Na uznanie zasłu-

guje projekt postaci sąsiada - to impo-
nujące, że pocieszny, komiksowy gość 
z wąsikiem i w niebieskiej kamizelce, 
potrafi zmrozić krew w żyłach. Całości 
dopełnia z pozoru lekki, ale w miarę 
udanie budujący napięcie soundtrack. 

Hello Neighbor to przepełniony 
błędami indie horror z elementami 
skradankowymi, przeznaczony nieste-
ty wyłącznie dla fanów gatunku…
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PC, PS4

Autopsja
Street Fighter V: Arcade Edition

iąta odsłona kultowej serii 
bijatyk nie miała łatwego 
początku. Gracze psioczyli 
na niewiele dostępnych 

postaci, uproszczony system blokowa-
nia i wyprowadzania ciosów, kiepską 
optymalizację czasów ładowania 
i mało trybów rozgrywki dla jednego 
gracza. Największą burzę wywołał 
jednak brak trybu Arcade - najbardziej 
klasycznej formy rozgrywki i czegoś, 
co towarzyszyło serii od początku jej 
istnienia. Capcom postanowił napra-
wić ten błąd w odświeżonej edycji gry, 
zatytułowanej Arcade Edition. 

Co ciekawe, gra otrzymała aż sześć 
trybów zręcznościowych. Każdy 
z nich nawiązuje do jednej z głównych 
odsłon cyklu. Pod względem game-
playowym różnice są dość kosmetycz-
ne, pojawiają się one natomiast w ob-
sadzie poszczególnych etapów. W tym 
wzorowanym na drugiej części cyklu 
spotkamy m. in. Chun-Li i Zangiefa, 
a w trójce pojawią się Urien czy Alex. 
Ponadto dostajemy do dyspozycji tryb 
Team Battle, w którym złożone z kilku 
postaci drużyny walczą między sobą 

P

Jaka bijatyka mogłaby obyć się bez klasycznego trybu arcade?  
Na pewno nie najnowsza część Street Fightera...

Street Fighter V: Arcade Edition
LEGENDY I PRETENDENCI

Plusy Tryb zręcznościowy. Od-
blokowanie wszystkich postaci 
DLC. Przyjemna dla oka grafika 
ze wspaniałymi efektami. Ładna 

ścieżka dźwiękowa.
Minusy To nie jest ten sam 

Street Fighter co kiedyś - wiele 
aspektów walk zostało nadmier-

nie uproszczonych. 
Podsumowując Gra lekka, łatwa 
i przyjemna - może dla niektó-
rych zbyt łatwa, ale i tak warta 

rozegrania kilku rundek.

WERDYKT

BONUS STAGE
Kolejny kla-
syczny element 
rozgrywki, który 
był nieobecny 
w Street Fighte-

rze V, powraca! 
Tym razem nasz 
bohater stoczy 
heroiczną walkę 
z... beczkami. 

w trybie jeden na jeden, aż do momen-
tu gdy na polu walki zostanie tylko 
jeden bohater. 

Kilka zmian wprowadzono rów-
nież do trybów przetrwania i story 
mode. V-Trigger - pasek ładowania, 
który zapełnia się podczas wykony-
wania niektórych kombinacji uderzeń 
i odblokowuje specjalne umiejętności 
postaci - został uzupełniony o drugi, 
jednocześnie ładujący się miernik. 
Nieco poprawiono również czytelność 
interfejsu, który uwzględnia dostęp-
nych w Arcade Edition dodatkowych 
wojowników. Edycja specjalna 
automatycznie odblokowuje wszyst-
kie postaci, które przedtem dostępne 
były jedynie poprzez zakup DLC za 
prawdziwe pieniądze lub wirtualną 
walutę. 

Utrzymana na wysokim poziomie, 
barwna i pełna efektów specjalnych 
grafika 2,5D nie uległa zmianom. Gra 
wygląda ślicznie - począwszy od 
barwnych i szczegółowych map, 
poprzez stylizowane na komiks pro-
jekty postaci, a skończywszy na 
doskonale animowanych ciosach 
specjalnych i finisherach. Towarzy-
sząca rozgrywce oprawa dźwiękowa 
stanowi miks nowych utworów i zna-
nych motywów przedstawionych 
w nowych aranżacjach. Uwagę zwra-

cają przede wszystkim utwory dedy-
kowane poszczególnym zawodnikom, 
które zachowują ducha oryginału, 
a jednocześnie brzmią świeżo i nowo-
cześnie. Całość składa się na dość 
prostą, ale przyjemną bijatykę, 
w której nareszcie można bawić się 
w trybie Arcade!
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Autopsja
Muzyka

mierć Chestera Benning-
tona była jednym z najtra-
giczniejszych wydarzeń 
w muzyce, jakie przyniósł 

2017 rok. One More Light Live to 
ostatni koncertowy album Linkin 
Park, na którym możemy usłyszeć 
jego wokal. Znajdziemy na nim znane 
i lubiane utwory z legendarnych już 
płyt Meteora czy Hybrid Theory, jak 
również utwory pochodzące z ostat-
niego krążka zatytułowanego One 
More Light. W szczególności te ostat-
nie prezentują lżejsze, nieco bardziej 
elektroniczne spektrum brzmień. 

Wśród utworów zarejestrowanych 
na potrzeby wydawnictwa usłyszymy 
zatem ocierające się o R&B Heavy, 

olka potrafi! Jedna z naj-
bardziej obiecujących 
wschodzących gwiazd 
muzyki elektronicznej 

właśnie wydała swój debiutancki dłu-
gogrający krążek. Na płycie Anywhere 
But Here subtelne popowe brzmienia 
łączą się z mięsiście elektronicznymi 
bitami. Wszystkie utwory stanowią 
połączenie intrygujących, osobistych 
tekstów i minimalistycznych, ale chwy-
tających za serce melodii. 

Słychać to doskonale na otwierają-
cym płytę utworze Go Slow, łączącym 
energetyczne tło z łagodną linią 
wokalną. Takich połączeń znajdziemy 
na Anywhere But Here jeszcze wiele. 

Ś

P

Zapis kilku ostatnich koncertów zagranych  
z Chesterem Benningtonem, zarejestrowany  

podczas europejskiej trasy Linkin Park.

Kobieco, osobiście i minimalistycznie.  
Anywhere But Here to płyta, która przeniesie  
cię w świat sennych marzeń i ulotnych wizji.

Linkin Park

Pola Rise

ONE MORE LIGHT LIVE

ANYWHERE BUT HERE

które notabene stanowi swoisty 
muzyczny testament Benningtona 
- w pisanie i produkcję tego utworu 
zaangażował się najbardziej. Ciekawie 
brzmi również Good Goodbye, na 
którym gościnnie występuje raper 
Stormzy. Całkowicie nowy wydźwięk 
zyskuje natomiast One More Light. 
Ten poruszający tematykę odchodze-
nia kawałek w wersji studyjnej cha-
rakteryzował się niemal ambiento-
wym minimalizmem, ale wykonany 
na żywo zyskuje charakter power 
ballady. 

Oczywiście nie można zapomnieć 
o starszych kawałkach zespołu. 
Świetnie wypada agresywne New 
Divide i melodyjne What I’ve Done. 

W No More usłyszymy gościnny wy-
stęp Sebastiana Storgaarda z islandz-
kiego Slowsteps, jednak główną rolę 
odgrywają wtórujące Poli w refrenie 
smyczki, dodające utworowi dynami-
ki. Fanów mroczniejszych klimatów 
usatysfakcjonuje melancholijne, 
introspektywne Blackstar i minimali-
styczne Silence, którego klimat budują 
na pozór niezwiązane z linią melodycz-
ną elektroniczne sample. Warto 
wspomnieć również o weselszych, 
bardziej energetycznych kawałkach. 
Zwłaszcza OhOH brzmi jak gwaranto-
wany festiwalowy hit, jednak wciąż 
zachowuje właściwy dla płyty, 
oniryczny, subtelny klimat. Na uwagę 

Przy najbardziej znanych utworach 
pokroju In the End i Numb oprócz 
Chestera słyszymy publiczność śpie-
wającą wraz z wokalistą - w takich 
momentach nawet twardzielowi 
może zakręcić się w oku łza. 

Album został zarejestrowany 
w trakcie europejskiej trasy koncer-
towej promującej ostatni album gru-
py. Jeden z nich odbył się w Krakowie 
i to z niego pochodzi nagranie utworu 
Nobody Can Save Me. Pozostałe wy-
konania pochodzą z innych koncer-
tów z całej Europy, a wszystkie 
składają się na wyjątkowo piękne 
pożegnanie z artystą. Warto zapoznać 
się z tą koncertówką stanowiącą pew-
ne zwieńczenie ery nu-metalu.

zasługują również mocno elektroniczne 
Carousel, uzupełnione lekko R&B-o-
wym Breathe. Wieńczący krążek utwór 
The Greatest to prosta, ale niebanalna 
ballada z delikatnym syntezatorem 
i wpadającą w ucho linią wokalną. 

W powstaniu płyty uczestniczyli 
producenci z całego świata i ten eklek-
tyzm słychać w utworach. Podsumo-
wując, Anywhere But Here to płyta 
jednocześnie przystępna i niebanalna. 
Krążek zachwyca prostotą, a znajdują-
ce się na nim utwory są chwytliwe 
i przyjemne. Polecam go nie tylko fa-
nom elektroniki, ale również wszyst-
kim osobom, które w muzyce cenią 
autentyczność i przekaz. 

NAJGORĘTSZE 
KAWAŁKI 
In The End,  

One More Light, 
What I’ve Done

NAJGORĘTSZE 
KAWAŁKI 
Go Slow,  
No More,  
Breathe 



Multikino,
14 lutego

Multikino
Poleca

KUP BILET

w w w.mult ik ino.p l 

Te
ks
t 

Pi
ot

r 
O

lc
zy

k

o wydarzeniach z Kapita-
na Ameryki: Wojny 
bohaterów, król T’Challa 
wraca do swojej ojczyzny 

-  Wakandy. Odosobnione afrykańskie 
państwo znane jest z niewiarygodnie 
wysokiego poziomu technologicznego. 
Nowy król musi udowodnić swoją 
wartość, przyjmując wyzwanie rzuco-

P

Grey? Jaki Grey? W tym roku najlepszym seansem  
na Walentynki będzie Czarna Pantera. Oto król,  

który skopie wam tyłki.

Czarna Pantera
WALENTYNKI W WAKANDZIE

ne mu przez konkurencyjną frakcję. 
Tymczasem tajemniczy spiskowcy 
pragną zachować skarby Wakandy 
tylko dla siebie…

Solowym produkcjom o swoich 
bohaterach, Marvel często nadaje 
indywidualny ton. Ant-Man był zło-
dziejską komedią, Strażnicy Galakty-
ki space operą, a Iron Man 3 miejscami 
przypominał kumpelskiego akcyjnia-
ka. Czarna Pantera zdaje się celować 
w rejony kina tajnych agentów rodem 
z serii Mission: Impossible. Drogie 
samochody, piękne kobiety, nocne 

kluby oraz potyczki tak słowne,  
jak i na pięści. Porządna sensacja od 
Marvela? Czemu nie!

Dlaczego Czarna Pantera będzie 
sukcesem? To bardzo proste - Marvel 
jest coraz lepszy we wprowadzaniu 
kolejnych bohaterów do swojego wciąż 
powiększającego się katalogu. Nikt już 
nie pamięta The Incredible Hulk 
z Edwardem Nortonem, ale wszyscy 
momentalnie zapałali miłością do 
pojawiającego się znikąd Ant-Mana. 
Początki zawsze są trudne, ale po 
kilku wyboistych pozycjach (Iron Man 
2 jest niestety tylko poprawnym 
filmem) Marvel regularnie dostarcza 
hity. Oto nadeszły czasy, w których 
Batman i Superman z DC borykają się 
z miernymi produkcjami i stratami 
finansowymi, a mało komu znana 
kosmiczna ekipa z gadającym szopem 
i żywym drzewem na czele szturmem 
zdobywa popularność. Czy Czarna 
Pantera powtórzy sukces swoich 
poprzedników? Tego dowiemy się już 
w najbliższe Walentynki!

THE DISASTER ARTIST
9 lutego | Najlepszy najgorszy film wszech 
czasów powraca na ekrany! A dokładniej 

historia jego nakręcenia. W roli tajemniczego 
beztalencia Tommy’ego Wiseau - sam James 
Franco. Partnerują mu jego brat Dave, Seth 

Rogen, Alison Brie, a nawet Josh Hutcherson.

KSZTAŁT WODY
16 lutego | Ten film jest tak piękny, że nie 

wstydziliśmy się nawet ronić nad nim męskich 
łez. Historia miłości niemej woźnej z wodnym 
stworem (tak!), w rękach Guillermo del Toro 

urasta do rangi jednej z najwspanialszych 
baśni dla dorosłych, jakie widziało kino. 

KOBIETY MAFII
23 lutego | Kolejny film Patryka Vegi raptem 

kilka miesięcy po Botoksie. Ten to ma zdrowie! 
Tym razem w scenariuszu maczali palce 

gangsterzy z grupy mokotowskiej. Prawdziwe 
historie, żywy język i zapewne kolejny wielki 

hit frekwencyjny w polskich kinach. 

CO OBEJRZEĆ?
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eria LG V to w naszym 
nadwiślańskim kraju 
ciekawy przypadek. 
Ostatnim jej członkiem, 

który trafił na polski rynek za spra-
wą dystrybutora, był LG V10. Już 
wtedy linia V zdobyła opinię „niety-
powej, ale fajnej” - V10 nastawiony 
był na robienie filmów, na co wska-
zywało bogactwo funkcji nagrywa-
nia i edytowania i aż dwa aparaty 
z przodu. Całości dopełniał pasek 
funkcyjny umieszczony na malut-
kim drugim ekranie, którego pod-
świetlenie było niezależne od reszty 
wyświetlacza. Ten ciekawy produkt 
okazał się na tyle niszowy, że na-
stępny model z serii, LG V20, wcale 
nie trafił do Polski. A szkoda, ponie-
waż kontynuował on tradycję star-
szego modelu, ze świetnym apara-
tem i doskonałym audio na czele. 

W swojej najnowszej odsłonie 
seria V przeszła wiele zmian, dzięki 
którym jest bardziej mainstreamo-
wa, ale wciąż ciekawa i, hmm, inna 
niż wszystkie. LG V30 zyskał wiele 
cech flagowca, jednocześnie zacho-
wując niebanalnego ducha poprzed-
ników. Udało mi się spędzić cały 
dzień z nowym telefonem LG i wy-
próbować wszystkie jego najważ-

niejsze funkcje. Czy rzeczywiście 
warto odwrócić wzrok od flagow-
ców i skusić się na ten nietypowy 
smartfon nastawiony na rozrywkę 
i rozwijanie kreatywności?

PIERWSZE WRAŻENIE
Moment odpakowywania smartfona 
jest jak zawsze ekscytujący - na razie 
odkładam umieszczony na samym 
szczycie stosu dodatków telefon 
i wyciągam wszystko z opakowania. 
Oprócz LG V30 w pudełku znajdzie-
my ładowarkę obsługującą szybkie 
ładowanie, przewód USB-C, dodat-
kowo zapakowane słuchawki sygno-
wane przez B&O Play, ściereczkę 
z mikrofibry, nieśmiertelny kluczyk 
do umieszczania karty Nano-SIM 
w telefonie i instrukcję. Sam telefon 
wygląda pięknie - do testu dostałem 
wersję srebrną, która jest dość ciem-
na w porównaniu ze srebrem ofero-
wanym przez większość producen-
tów, przez co sprawia wrażenie 
bardziej eleganckiej i praktycznej. 
Logo LG na tyle pokrytej szkłem 
obudowy jest uzupełnione przez 
logo B&O, co obiecuje, że już wkrót-
ce doznam audiofilskich uniesień. 

Odpalam telefon za pomocą 
umieszczonego na „pleckach” przy-

cisku, który jednocześnie służy jako 
czytnik linii papilarnych. Po włą-
czeniu LG V30, przez chwilę podzi-
wiam nasycone kolory na sześcioca-
lowym ekranie, po czym wybieram 
język i wklepuję dane konta Google. 
Następnie ustawiam smartfona na 
najbardziej „wredne” ustawienia, 
tak, aby móc w pełni przetestować 
wydajność baterii. Wybieram zatem 
maksymalną jasność i wyświetlacz 
„Always-On”. 

Pierwsze uruchomienie jest także 
dobrą okazją do ustawienia zupełnie 
nowej funkcji serii LG V, czyli paska 
Floating Bar. Można go łatwo przy-
wołać i skonfigurować za pomocą 
ogólnych ustawień telefonu. Zanim 
nasz test zacznie się na dobre, warto 
ustawić również czytnik linii papi-
larnych. Proces przebiega bardzo 
sprawnie - sensor jest szybki i do-
kładny. Przycisk uruchamiania 
telefonu wymaga natomiast dość 
silnego przytrzymania, aby „zasko-
czyć”. Nie ma zatem obawy, że 
podczas wybudzania, przez przypa-
dek wyłączymy smartfona. 

OK, na dziś dość już zabaw z LG 
V30 - jutro z samego rana zaczyna-
my test. Nie będzie on łatwy, ponie-
waż telefon będzie musiał prze-

S

 Tekst: Michał Lis i Agnieszka Stradecka  Zdjęcia: Michał Lis

Jak w praktyce spisuje się ten niebanalny 
smartfon? Czy zgodnie z zapewnieniami 
zauroczy on nas wysoką jakością audio  
i możliwościami aparatu fotograficznego? 
Czas najwyższy się o tym przekonać!
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Z ciekawości oglądam kilka filmów typu 
„pierwsze wrażenia z LG V30” i w myślach 
przytakuję, kiedy ich autorzy chwalą ekran 
smartfona. Duży, kolorowy wyświetlacz 
P-OLED FullVision rzeczywiście robi wra-
żenie. Na chwilę przyciemniam ekran, aby 
sprawdzić, czy również przy mniejszej 
jasności będzie prezentował się tak samo 
pięknie. Test wypada pozytywnie: ostrość 
i barwa kolorów powalają niezależnie od 
podświetlenia. Podczas odtwarzania filmów 
doskonale widać, że telefon obsługuje HDR. 

Odpalenie Instagrama i obejrzenie zdjęć 
śniadań, które wrzucili moi wcześniej 
wstający znajomi, przypomina mi, że jeszcze 
nic dzisiaj nie jadłem. Postanawiam przeką-
sić coś na mieście i w tym celu zasięgam rady 
LG V30 i Google. W ułamku sekundy prze-
glądarka pokazuje najfajniejsze restauracje 
z menu śniadaniowym w Warszawie. Zwa-
żywszy na to, że w tle wciąż działają wspo-
mniane aplikacje social media, to bardzo 
dobry znak. Sercem smartfona jest znany 
i lubiany ze względu na swoją wydajność, 

trwać wypakowany różnymi zajęciami 
dzień. Skupię się na tym, co producent uznał 
za najważniejsze i podkreślił w kampanii 
marketingowej: jakości audio i wideo, 
wydajności, dodatkowych funkcjach apara-
tu i żywotności baterii. Zobaczymy, jak LG 
V30 sprawdza się jako codzienny towarzysz 
i czy można na nim polegać nawet w trud-
nych i skomplikowanych sytuacjach. To co, 
zaczynamy?

PIERWSZE WZMOCNIENIE
Wstaję zadziwiająco wcześnie jak na swoje 
standardy - widać wieczorne zabawy 
w konfigurację LG V30 są korzystniejsze dla 
cyklu dobowego niż pocinanie w gry 
komputerowe do pierwszej w nocy. OK, 
oprócz tego ustawiłem budzik, którego 
krystaliczne tony stanowiły przedsmak 
tego, co czeka mnie na gruncie muzycznym. 

Z pewną rezerwą biorę telefon pod 
prysznic i kładę go na półce z przyborami 
toaletowymi. W tym miejscu nie powinien 
się zalać, ale tylko odrobinę zachlapać. 
Owszem, otrzymał on certyfikat IP68 (czyli 
powinien wytrzymać nawet kąpiel w wan-
nie), ale zanim poddam go bardziej, hehe, 
dogłębnym analizom, wolę zacząć od czegoś 
mniej hardkorowego. Z pierwszego testu 
bojowego smartfon wychodzi obronną ręką: 
mokry, ale w pełni funkcjonalny. 

Po odświeżeniu się, czas na poranną pra-
sówkę. Tak, niestety należę do osób cierpią-
cych na wieczne FOMO, zaś dzięki swojej 
mocarnej specyfikacji, LG V30 ułatwia mi 
zaspokojenie potrzeby sprawdzenia wszyst-
kich mediów społecznościowych naraz. 
Odpalam aplikacje, z których korzystam rano: 
Twittera, Facebooka i Instagram, a także 
YouTube, czyli wszystkie zapychacze czasu. 

procesor Qualcomm Snapdragon 835, 
a wspomagają go 4 GB RAM-u. Taką konfi-
guracją mogły poszczycić się wszystkie 
flagowe „androidowce” zeszłego roku. 

Wybieram knajpkę mieszczącą się w cen-
trum miasta i wychodzę. Po drodze korzy-
stam z nawigacji, która również nie przy-
mula mimo facebookowo-instagramowego 
tła. Na miejscu zdecydowałem, że po raz 
pierwszy skorzystam z aparatu i uwiecznię 
swoje zamówienie dla potomności - niech 
znajomi wiedzą, że i ja od czasu do czasu 
potrafię zjeść zdrowo. 

Jajko sadzone niestety nie ma szczęścia do 
dobrego oświetlenia, ponieważ w kawiarni 
jest dosyć ciemno. Cóż, dla mnie to nawet 
lepiej, ponieważ mogę sprawdzić, jak spisuje 
się aparat w warunkach kiepskiego oświe-
tlenia. Na szczęście LG V30 przygotowany 
jest również na takie przeszkody. Soczewka 
obiektywu wykonana jest ze szkła i wypo-
sażona w rozwarcie f/1.6, co sprawia, że 
dostaje się do niej bardzo dużo światła. 
W efekcie otrzymuję nastrojowe, ale 

DOZNAJ UNIESIENIA
Pasek Floating Bar ułatwi ci życie.

W poprzednich modelach z serii V, LG 
zastosowało drugi ekran - osobno podświe-
tlany pasek na górze wyświetlacza, który 
można było personalizować. To rozwiązanie 
zostało zastąpione przez Floating Bar, pa-
sek, który daje łatwy dostęp do szeregu 
funkcji: zrzutu ekranu, skrótów (do których 
możesz przypisać ulubione aplikacje), odtwa-
rzacza muzyki i najczęstszych kontaktów.

Zdjęcie w restauracji podczas śniadania świetnie oddaje możliwości apartu LG V30. Detala są wyraźne, 
ciemne sektory nie straszą ziarnem, a blask wlewa się do pomieszczenia. Tylko gdzie to jedzenie...

Szerokokątny obiektyw V30 to jeden z jego najwięk-
szych atutów. Świetnie działa w tandemie z filtrami.
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LG V30 W PIGUŁCE
Ten smartfon zaskoczy cię niejeden raz! Oto sześć 
gorących funkcji, w których się zakochasz.

MISTRZ DRUGIEGO PLANU
Podwójny aparat 13 Mpix umoż-
liwia nie tylko robienie ładnych 
i głębokich ujęć, ale również 
kręcenie świetnych materiałów 
wideo. Soczewki wykonane ze 
szkła w technologii Crystal Clear 
charakteryzują się szczególnie 
dużą jasnością.

USZOM NIE WIERZĘ
Poczwórny DAC pozwala smart-
fonowi LG wznieść się na wyżyny 
audiofilskich przyjemności. Dołączo-
ny software z bardzo plastycznym 
equalizerem umożliwia wykorzysta-
nie pełni możliwości audio.

ZAWIESZONY
Pasek Floating Bar to 
niby drobiazg, ale już 
wkrótce nie będziesz 
wyobrażał sobie bez 
niego korzystania z tele-
fonu. Jest on tak popu-
larny, że nawet powstała 
aplikacja mająca naśla-
dować jego działanie na 
innych telefonach.

CZUŁY DOTYK
Czujnik linii papilarnych 
umieszczono w środkowej 
części obudowy. Dzięki 
temu odblokowywanie 
telefonu za jego pomocą 
jest ultrawygodne i bar-
dzo sprawne.

CIENIE I BLASKI
Dzięki zastosowaniu ekranu P-OLED, 
smartfon nabiera charakteru - wspar-
cie dla Dolby Vision i HDR sprawia, 
że oglądanie na telefonie zawartości 
wideo może dostarczyć więcej zabawy 
niż na niejednym laptopie czy tablecie...

NAJLEPSZY
SPRZĘT
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wyraźne fotki, bez konieczności długiego 
czekania na ustawienie autofokusa i naświe-
tlenie sceny. To bardzo wygodne nie tylko 
w przypadku chęci pochwalenia się tym, jak 
świetnie wygląda nasz posiłek, ale również 
podczas podróży czy imprez. 

Na dodatek LG V30 wcale nie zużył aż tak 
dużo baterii - na ekranie dumnie widnieje 
wartość 92%.

ODPRĘŻAJĄCY SPACER
Po wyjściu z kawiarni kieruję się na war-
szawską Starówkę - to świetne miejsce do 
robienia malowniczych zdjęć i uwieczniania 
wspomnień. Jest zimno, więc decyduję się 
na dość ryzykowny „test rękawiczek”. Nie 
jest to może najwygodniejsze rozwiązanie, 
ale mój model pozwala na obsługę ekranu 
dotykowego, a przy okazji nie odmrożę sobie 
palców - zwycięstwo na obu frontach.

W prawdziwym świecie pewnie każdy 
zainwestuje w etui ochronne, ale ja żyję 
dzisiaj pełną piersią i będę się rozkoszował 
pięknym designem oraz szkłem Gorilla Glass 
5. Przy okazji bawię się przez chwilę trybem 
odblokowywania telefonu za pomocą 
twarzy. Co prawda LG V30 nie był przygoto-
wany na to, że akurat będę nosił czapkę i na 
chwilę wariuje, ale po zdjęciu nakrycia 
głowy jest OK. To fajny bajer, ale chyba 
pozostanę przy świetnym czytniku linii 
papilarnych, który na dodatek umieszczony 
jest w ultrawygodnym miejscu. 

Wychodzę na Plac Zamkowy. Przy 
dzisiejszej aurze raczej nikt nie będzie 
tańczył breakdance dla mojej uciechy, ale 
i tak odpalam kamerę w V30 i łapię co się da.

Nagrywanie filmów w tym smartfonie to 
temat tak obszerny, że mógłbym napisać 
o nim cały artykuł o podobnej długości jak 
poniższy, ale skupmy się na najważniejszych 
funkcjach. Telefon posiada wsparcie dla 
nagrywania klipów w jakości 4K w 30 fps 
i trybie Cine Video. Ten ostatni to zbiór 
profesjonalnych filtrów do automatycznego 
podkolorowywania nagrywanych scen, 

dzięki którym uzyskasz efekt naśladujący 
popularne gatunki filmowe. I tak film 
stylizowany na thriller będzie cechował się 
wydobytymi cieniami i wyraźnymi kontra-
stami, ten nagrany w konwencji romantycz-
nej otrzyma pastelowe barwy a film 
historyczny - delikatne podbarwienie sepią. 
Cine Video zdecydowanie różni się od 
typowych filtrów wideo, ponieważ nie tylko 
zmienia paletę kolorów, ale również ich 
nasycenie i balans. 

Wśród opcji znajduje się również urocza 
w swojej prostocie funkcja LG Cine Log, 
która działa właściwie jak format RAW, 
tylko dla wideo. Pozwala ona na nagranie 
materiału tak, jak widzi go obiektyw, bez 

01 MANUALNA KONTROLA
Wiesz, jak na jakość klipu wpływa czas 
naświetlania a „balans bieli” nie kojarzy 
ci się z reklamą genialnego i super 
taniego proszku do prania? Świetnie, 
zatem na pewno spodoba ci się tryb 
ręcznej modyfikacji ustawień kamery 
obecny w LG V30. Dzięki niej stwo-
rzysz świetnej jakości filmy i teledyski 
w każdych warunkach.

02 TRYB CINE VIDEO
Dla osób, które lubią eksperymento-
wać z kolorystyką scen lub po prostu 
chcą nakręcić coś nastrojowego, prze-
widziano zestaw profesjonalnych try-
bów Cine Video. Zamienią one każde 
nagranie w tryskający klimatem i arty-
zmem klip.

03 SLOW-MO W 4K
Nic tak nie podkreśla akcji, jak pokaza-
nie jej w zwolnionym tempie. LG V30 
umożliwia nakręcenie poklatkowego 
wideo w jakości 4K i 120 kl./s. - dzięki 
temu nagranie będzie płynne i pełne 
szczegółów. Idealne dla miłośników 
sportu!

KANDYDAT 
DO OSCARA
Sprawdźmy, co LG V30 
ma do zaoferowania mo-
bilnym „filmowcom”...

Nawigacja na ekranie OLED o rozmiarze 6 cali to 
prawdziwa przyjemność.

Moja miłość do filtrów i szerokiego kąta trwa. Ulicz-
ka wygląda świetnie, nawet w tak pochmurny dzień.

Kolory na zdjeciach są zdecydowanie bardziej nasy-
cone niż w iPhonie X, ale mniej niż w Galaxy Note 8.
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mokrymi dłońmi, LG V30 działa jak należy. 
Pod prysznicem - teraz umieszczam go 

tam z większą pewnością - również nic mu 
się nie dzieje. Norma IP68 jest zatem przy-
najmniej po części spełniona. Latem telefon 
będzie można spokojnie wziąć na plażę, 
ponieważ jest on w pełni pyłoodporny. 

CHWILA RELAKSU
Czas na chwilę odpoczynku w jednej ze 
stołecznych kawiarni. Po zamówieniu 
gorącej czekolady i herbaty, znów sięgam po 
telefon. Przez chwilę podziwiam jego design 
- jak już wspomniałem na wstępie, LG V30 
wygląda bardzo nowocześnie i elegancko. 
Teraz, w momencie odpoczynku, mogę 
przyjrzeć mu się jeszcze dokładniej. Szklany 
przód i tył prezentują się doskonale, a deli-
katnie zakrzywione linie ekranu dodają 
całości niebanalnego sznytu. 

Nie będę jednak spędzał całego popołu-
dnia na oglądaniu telefonu, nawet tak ładne-

podkolorowań i obróbki. Takie „gołe” wideo 
można następnie obrobić w specjalnym 
programie i uzyskać profesjonalny materiał, 
który bez problemu można wykorzystać 
w produkcji filmowej. Do dyspozycji osób 
bardziej obeznanych ze sztuką filmową od-
dano również tryb ręczny, który pozwala na 
samodzielną korektę czasu naświetlania, 
balansu bieli czy czułości. 

Ja, wieczny amator, wracam jednak do 
Cine Video i bawię się świetnym zoomem 
Point Zoom. Pozwala on na wybranie 
obiektu, na którym skupi się przybliżone 
ujęcie. Całości dopełnia kierunkowy 
mikrofon, za pomocą którego zbieram 
rozmowy turystów zgromadzonych pod 
Kolumną Zygmunta.

Kontynuuję spacer w stronę tarasu 
widokowego. Po drodze testuję aparat 
szerokokątny. To ten sam obiektyw, który 
wykorzystano w LG G6, ale ulepszony pod 
względem mniejszego zakrzywiania obiek-
tów znajdujących się w rogach zdjęcia. Dzię-
ki temu ujęcia szerokokątne robią świetne 
wrażenie. 

LG V30 doskonale radzi sobie z wyzwa-
niami, jakie stawia mu pogoda. Ponadto 
smartfon ten dzielnie sprawuje się również 
na froncie żywotności baterii z robiącym 
wrażenie wynikiem 63% mimo niskiej 
temperatury. Czas na kolejne wyzwanie.

WODNE SZALEŃSTWO
Jako że mój osiedlowy ośrodek sportowy 
przeżywa zimą pustki, pozwala mi to na 
przeprowadzenie jeszcze jednego testu. Nie, 
nie będę topił telefonu, ale w nieco mniej 
inwazyjny sposób sprawdzę, jak będzie się 
miał w kontakcie z chlorowaną wodą. 
Telefon zostawiam przy samym początku 
toru i ustawiam w nim funkcję stopera. 
Mierzę za jego pomocą czas pokonania 
dwóch długości basenu i za każdym razem 
po przepłynięciu tego dystansu, sprawdzam 
swoje wyniki. Mimo częstego obłapiania 

go. Nareszcie przyszedł czas na wypróbowa-
nie tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli 
funkcji audio. Wyciągam z kieszeni dołączo-
ne do telefonu słuchawki sygnowane przez 
B&O Play (które, notabene, nie poplątały się 
dzięki zastosowaniu kabli oplecionych 
przyjemnym w dotyku materiałem - fajne 
rozwiązanie) i podłączam je do gniazda 
słuchawkowego. Tak, szanowni państwo, LG 
V30 jest wyposażone w ten relikt przeszło-
ści, który jednak przydaje się niemal non-
-stop. Nawet z aptX i innymi cudami 
Bluetooth, nie do końca może poszczycić się 
transmisją muzyki w Hi-Fi, a dobre słu-
chawki z minijackiem posłużą nam w końcu 
przez długi czas. Te dołączone do telefonu są 
wygodne i ergonomiczne - wkłada się je do 
kanału słuchowego trochę pod kątem, dzięki 
czemu nie gniotą chrząstek małżowiny usz-
nej. Pod względem dźwiękowym nie dorów-
nują takim np. B&O Play H3, czyli modelowi 
za 700 PLN, ale i tak pozytywnie mnie za-

Cztery przetworniki DAC i słuchawki B&O Play w 
zestawie? W to mi graj!

Android Pay jest tak uzależniające, że zaczniejsz 
kupować rzeczy tylko po to, żeby móc zapłacić...

W przybliżeniu wszystko wygląda równie dobrze... ...jak i w szerokim kącie. Pogoda nie rozpieszcza, ale V30 łapie mnóstwo detali nawet w ruchu.
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24 godziny

dynamicznie i mocno. 
Co najlepsze, wszystkie te zachwyty 

dotyczą brzmienia uzyskanego w neutral-
nych ustawieniach equalizera. Te zaś można 
zmieniać za pomocą filtrów nastawionych na 
podkreślenie przestrzenności, naturalności 
lub czystości dźwięku. I tak fani rocka pro-
gresywnego z chęcią włączą ten ostatni, 
podczas gdy miłośnicy muzyki filmowej 
i klasycznej zatracą się w pierwszym. Dodat-
kowo wsparcie dla standardu MQA podwyż-
sza jakość dźwięku plików w bezstratnych 
formatach. Słychać to zarówno w utworach 
zapisanych w pamięci telefonu, jak i tych 
strumieniowanych na przykład z Tidala. 

Skoro przy strumieniowaniu jesteśmy, po 
wcięciu ciacha decyduję się na przedłużenie 
swojej chwili relaksu i obejrzenie odcinka 
Punishera prosto z Netflixa. Ekran P-OLED 
świetnie radzi sobie z niełatwym materiałem, 
zachowując ładne kontrasty i głębię kolorów. 
W trakcie seansu rzucam okiem na stan 
baterii. Nie jest źle - około godziny 18 pozosta-
ło mi ciągle jej 38%. Postanawiam zrobić zrzut 
ekranu uwieczniający ten świetny wynik - 
skrót do robienia screenshotów mieści się na 
wspomnianym już pasku Floating Bar. Pozwa-
la on na ułatwienie dostępu do najczęściej 
używanych funkcji, aplikacji i kontaktów. Za 

skoczyły. Miłośnicy rozwiązań bezprzewo-
dowych również nie powinni poczuć się 
potraktowani po macoszemu - telefon 
posiada wspomniane już aptX HD, które 
zapewnia ładny i czysty dźwięk. 

Dobre wrażenie z odsłuchu jest nie tylko 
zasługą słuchawek. LG V30 wyposażony jest 
bowiem w potężny jak na smartfona zestaw 
audio. Wewnątrz nasz telefon ma cztery 
32-bitowe przetworniki cyfrowo-analogo-
we, sterowane przez układ ESS SABRE 
ES9218P, które na co dzień możemy znaleźć 
w audiofilskich odtwarzaczach muzyki 
i amplitunerach. Oczywiście można słuchać 
i bez niego (pożera baterię jak wściekły), ale 
zapewniam was - wystarczy jedno włącze-
nie tego setupu, aby zakochać się w jego głę-
bi i mocy. Na dodatek LG V30 brzmi rewela-
cyjnie niezależnie od gatunku muzycznego. 

Zaczynam od klasyka: Africa od Toto 
brzmi cudownie - przewijający się przez 
cały utwór motyw zagrany na marimbie 
brzmi żywo i wesoło, a kongi i perkusja 
drgają i wibrują. Jako przedstawiciela nieco 
nowszych klimatów wybieram ostatni 
album Childish Gambino, w którym LG V30 
świetnie podbija basy i separuje dźwięki. 
Z ciekawości sprawdzam także coś cięższego 
- na warsztat idzie Metallica i Queens of the 
Stone Age, w których spory nacisk położony 
jest na niskie tony. Telefon oddaje je wszyst-
kie bez zająknięcia, dodatkowo wyróżniając 
z miksu gitary, dzięki czemu utwory brzmią 

jego pomocą przywołuję również odtwarzacz 
muzyki, który będzie mi towarzyszył w dro-
dze do domu.

WIECZÓR I PRZYJACIELE
Po krótkim przystanku w domu ruszam 
zakończyć dzień w dobrym stylu. Jest już po 
zmroku, więc będzie szansa sprawdzić możli-
wości V30 w warunkach, które uwidaczniają 
wady większości aparatów w smartfonach.

Swoje kroki kieruje do kawiarni stylizo-
wanej na tą znaną wszystkim z serialu 
Przyjaciele. Za naszymi plecami (w tym 
miejscu warto wspomnieć, że nie podróżuję 
już sam - życie towarzyskie kwitnie) znaj-
duje się klawy neon. Siadamy na kulto-
wej pomarańczowej kanapie i chwilę potem 
sączymy kawę. Kilka zdjęć później ruszamy 
zaznać odrobiny ruchu i dobić baterię, która 
w tej chwili wskazuje 22%.

 
RUCH TO ZDROWIE
Tak to bywa w życiu redaktora, że czasami 
jedyna okazja do uprawiania sportu pojawia 
się podczas testowania sprzętu. Postanawia-
my się zatem wybrać na łyżwy na Stadionie 
Narodowym. 

W naszej grupie nie brak nowicjuszy, 
którzy dopiero uczą się trudnej sztuki jazdy 

KIESZONKOWY 
MAESTRO
Dlaczego LG V30 jest wyjątkowy 
pod względem audio?

Tym, co wyróżnia LG V30 spośród kon-
kurencji, jest niewątpliwie system audio. 
Co ciekawe, LG postanowiło oprzeć go 
na rozwiązaniu, które przez wielu produ-
centów zostało wysłane do lamusa - 
gnieździe słuchawkowym. Po podłącze-
niu do niego słuchawek i uruchomieniu 
poczwórnego przetwornika cyfrowo- 
-analogowego, zostaniemy zalani oceanem 
dźwięku o niezwykłej głębi i mocy. 
Umiejętności LG V30 to po części 

zasługa zastosowanego hardware’u, a po 
części efekt współpracy ze specjalistami 
z B&O Play, którzy dostroili software 
w taki sposób, aby oferował on wsparcie 
dla wielu gatunków muzyki. W zestawie 
znajdują się również niezłe słuchawki, 
ale prawdziwy audiofil na pewno posiada 
swoje własne konsze lub dokanałówki. 
Szkoda tylko, że rozwiązanie to nie 

działa w połączeniu ze słuchawkami 
Bluetooth. Tutaj na otarcie łez otrzymali-
śmy wsparcie dla aptX HD, które rów-
nież zapewni ładne i bogate brzmienie. 

UCHWYĆ KAŻDĄ CHWILĘ 
Z trybem szerokokątnym zrobisz niezapomniane zdjęcia 

01 URUCHOMIENIE
Odpal aparat i spójrz na górną krawędź 
ekranu. Aby włączyć tryb szerokokątny, 
wystarczy nacisnąć dużą, okrągłą ikonkę, 
znajdującą się na środku ekranu.

02 USTAWIENIA
Nie podoba ci się to, co widzisz na podglą-
dzie? W każdej chwili możesz skorzystać 
z bogatego wachlarza funkcji, które pomo-
gą ci uzyskać idealne ujęcie. 

03 UŚMIECH!
Zrób zdjęcie i zadecyduj, czy chcesz za-
chować je w formacie RAW, który umożli-
wi późniejszą obróbkę zdjęcia.

04 UJĘCIE
Efekt? Ciekawe zdjęcie obejmujące szeroki 
obszar, na którym możesz wyeksponować 
ciekawe obiekty, takie jak pomniki czy 
roślinność. Miłej zabawy!

Poza podwójnym aparatem  
i czytnikiem linii papilarnych, z tyłu  
znajdziemy również logo B&O Play  
(odpowiedzialne za doznania audio 
w V30) i ukrytą niespodziankę w posta-
ci ładowania bezprzewodowego.



 LUT Y 2018 T3 69

 LG V30

Jeden ze szczególnie udanych filmików 
wysyłam do znajomych, którzy wykręcili się 
od dzisiejszego wypadu: niech wiedzą, co 
ich ominęło. Na koniec jazdy chcę zrobić 
sobie pamiątkowe selfie. Przedni aparat 5 
Mpix co prawda nie dorównuje tylnemu, ale 
nieco szerszy niż zwykle kąt obiektywu 
i kilka efektów rekompensują braki.

NARESZCIE W DOMU
Po całym dniu aktywnego odpoczynku, czas 
na zasłużone klapnięcie na kanapie. Wskaź-
nik naładowania baterii pokazuje 7% - czas 
podładować LG V30 za pomocą dołączonej 
do zestawu ładowarki. Dzięki wsparciu dla 
szybkiego ładowania, telefon błyskawicznie 
zyskuje coraz więcej procent (bateria będzie 
pełna za 1 godzinę i 42 minuty!). Szklany tył 
dodatkowo wskazuje na możliwość łado-
wania indukcyjnego za pomocą standardu 
Qi. To fajne rozwiązanie, ale w prakty-
ce znacznie wolniejsze niż ładowanie bez-
przewodowe. 

Podczas uzupełniania baterii, przeglądam 
zdjęcia i filmy, które dziś zrobiłem: wideo 
nakręcone w trybie Cine Video z podkręconą 
kolorystyką prezentuje się świetnie na ja-
snym, wyraźnym ekranie P-OLED. Z przy-
jemnością odpalam na nim również grę 
mobilną World of Warships Blitz, która 
zachwyca grafiką, płynnością i kolorami. 
Hmm, przedtem nawet nie zwracałem na  
nie uwagi... 

PODSUMOWANIE
Skłamałbym, gdybym stwierdził, że LG V30 
to telefon bez wad, ale w praktyce wcale się 
ich nie wyczuwa. Przez 24 godziny jego 
intensywnego użytkowania nie rzucały mi 
się one w oczy. Owszem, niby tryb odbloko-
wywania za pomocą twarzy potrafi zgłupieć, 
a przedni aparat nie dorównuje tylnemu, ale 
kiedy biegniesz z miejsca na miejsce, w ogóle 

po lodzie i większość tury spędzają w ciem-
nych kątach przy bramkach, dlatego wycią-
gam telefon i robię im kilka fotek - tak na 
przyszłość, aby zobaczyli, jakie postępy 
zrobili od początku nauki. Zdjęcia w ruchu 
i słabych warunkach oświetlenia wypadają 
nieźle, nawet lepiej, niż gdy ich przedmiotem 
jest obiekt pozostający w spoczynku. Uwiecz-
niam również popisy innych osób, w tym 
w trybie poklatkowym 120 kl./s. Filmy w slow 
motion wyglądają doskonale - są wyraźne 
i płynne, a dzięki możliwości skorzystania 
z Cine Video z łatwością można podkręcić ich 
atmosferę, tworząc fajną pamiątkę. 

nie zwracasz na to uwagi, ponieważ pochła-
niają cię inne odczucia. Na przykład zado-
wolenie z faktu, że smartfon jest aż tak wy-
dajny i szybki, w momentach, kiedy koniecznie 
musisz wykonać wiele czynności naraz. Albo 
zachwyt nad jakością wideo i możliwością 
jego ręcznej konfiguracji czy też bogatym 
i niespotykanym w urządzeniach mobilnych 
brzmieniem muzyki. LG V30 nie zawodzi 
w momentach, w których zawieść nie powi-
nien. To świetny kompan na bardziej i mniej 
aktywne dni, a od siebie mogę dodać, że 
dzięki niemu ostatnie 24 godziny były dla 
mnie rewelacyjnym przeżyciem.

Nocne zdjęcia to kolejny mocny punkt LG V30. 
Pierwsza fotografia od góry zrobiona została 
w trybie automatycznym, kolejna to efekt zabawy 
trybem manualnym. Ostatnia to ponownie auto-
mat, na którym widać przejście pomiędzy ciemno-
ścią a światłem. W każdych warunkach podstawo-
wy aparat smartfona spisał się na medal. Ziarno 
jest minimalne, a czerń głęboka. Brawo!

Plusy Piękny i kolorowy ekran, któ-
remu niestraszne są odblaski świateł. 
Wiele możliwości kręcenia profesjo-
nalnych materiałów wideo i robienia 

zdjęć. Audio, którego nie powstydziłby 
się żaden specjalistyczny odtwarzacz. 

Świetny czytnik linii papilarnych. 
Minusy Odblokowywanie telefonu za 
pomocą twarzy potrafi nie zadziałać. 

Przedni aparat mółby być bardziej 
wyrazisty, jak na urządzenie ukierunko-

wane na multimedia. 
Podsumowując Jeśli szukasz niebanal-
nego, ale jednocześnie funkcjonalnego 
smartfona, nie mogłeś trafić lepiej. LG 

V30 to perfekcyjny indywidualista, któ-
ry ubarwi twoją codzienność i rozbudzi 

kreatywność.

WERDYKT

OCENA 93/100

Lodowisko to świetny 
poligon dla kamery  
w każdym smartfonie.





Nowy rok, nowa porcja nowinek 
technologicznych. Zanim jednak 
w pełni im się poświęcimy, warto 
przypomnieć sobie, jaki sprzęt 
znalazł drogę do naszych serc 

(i portfeli) w 2017 roku. Oto 
technologie, które zachwyciły 

redakcję i czytelników „Magazynu 
T3” w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. 
Sprawdźcie, czy to wasi faworyci 

wygrali, dołączając tym samym do 
panteonu najlepszych rozwiązań 

technologicznych na rynku. 

WYBRALIŚCIE SWOJE TECHNOLOGIE!

PLEBISCYT 
2017



NOMINOWANI

 Dynamiczna, wydłużona sylwetka tego 
SUV-a łączy w sobie miejską elegancję 
i praktyczność przydatną na rzadko 
uczęszczanych drogach. Auto dopraco-
wane jest nie tylko z zewnątrz - równie 
elegancko prezentuje się jego funkcjonal-
ne, wygodne wnętrze. Wysoka jakość 
wykorzystanych materiałów i ergono-
miczne ułożenie kabiny sprawia, że 
w Velarze poczujesz się jak w domu.

Range Rover  
Velar

 Po co chować to, co jest najbardziej 
interesujące? Z takiego założenia wyszli 
projektanci wzmacniacza lampowego 
Woo Audio WA7, którego design ekspo-
nuje lampy 6C45 klasy A. Kiedy wzmac-
niacz jest włączony, lampy podświetlają 
się na ciepły kolor, sprawiając wrażenie 
ulotnych świetlików. Podobnie ciepły 
i ulotny jest dźwięk przepuszczony przez 
WA7, z miękkimi wokalami i organicznym 
brzmieniem.

Woo Audio WA7

 Warto dbać o zdrowie, a Philips Sonica-
re DiamondClean Smart to jeden z naj-
bardziej stylowych sposobów na urozma-
icenie codziennej higieny jamy ustnej. 
Dzięki gustownym akcesoriom stanowić 
może ozdobę każdej łazienki. Ponadto 
szczoteczka wypełniona jest po brzegi 
elektroniką, która zadba o to, aby szczot-
kowanie zębów było jak najdokładniejsze 
i najskuteczniejsze.

Philips Sonicare 
DiamondClean Smart

 Multiroomowy amplituner tak eleganc-
ki, że aż chciałoby się go wyeksponować 
na samym środku pokoju. Ostre, zdecydo-
wane linie futurystycznej formy wykona-
nej z aluminium, ozdobione są subtelnym, 
jasnoniebieskim podświetleniem. Ampli-
tuner jest stosunkowo niewielki, ale 
wewnątrz kryje znaną i cenioną jakość 
dźwięku od Denona - bez jakichkolwiek 
kompromisów.  

HEOS  
AVR

DESIGN 
ROKU

Tutaj nie było wątpliwości - tak spekta-
kularne połączenie elektroniki użyt-
kowej i artystycznego designu zdarza 
się bardzo rzadko. The Frame oparty 
jest na niby bardzo minimalistycznym 
pomyśle - otoczeniu ekranu prostą, 
wąziutką ramką - ale jego realizacja 
stoi na najwyższym poziomie. Ekran 4K 
Ultra HD jest ostry i barwny, zachwyca-
jący głębią kontrastów i jasnością. Inte-
ligentny tryb wybudzania się i wyświe-
tlania wybranych dzieł sztuki sprawia, 
że mamy do czynienia z wyjątkowym, 
niepowtarzalnym telewizorem na lata.

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

SAMSUNG  
THE FRAME

PLEBISCYT 
2017
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 Obok tego designu trudno przejść 
obojętnie: niesamowite, heksagonalne 
wkładki ozdobione pajęczą siecią zwraca-
ją uwagę. Kryją one w sobie planarne 
przetworniki - pierwsze na świecie w do-
kanałówkach! Ponadto słuchawki w wersji 
ze złączem Lightning wyposażone zostały 
w zintegrowany wzmacniacz i konwerter 
DAC. Fani Apple powinni być usatysfak-
cjonowani.

Audeze  
iSINE 10

 Te bezprzewodowe dokanałówki wy-
posażone są w małe haczyki, dzięki któ-
rym doskonale leżą w uszach. Długotrwa-
łe słuchanie muzyki uprzyjemniają 
ergonomiczne, lekkie wkładki, nie obciąża-
jące małżowin. Profil dźwiękowy jest 
zbalansowany, delikatnie zaciemniony, 
z płynnymi górami i mocnymi basami. Eks-
presowe ładowanie pozwala na uzupełnie-
nie akumulatora w jedynie dwie godziny.

JBL  
Everest V110

 Ręcznie wykonane dzieło sztuki dla 
wymagających. Anodyzowane, surowe 
wykończenie już na pierwszy rzut oka 
zdradza, że mamy do czynienia ze 
specjalistycznym sprzętem. Andromeda 
wyposażona jest w specjalny układ podbi-
jający wysokie tony, które jednak nie 
zaburzają równowagi brzmienia. W efek-
cie otrzymujemy szczegółowy, gładki 
i intrygujący dźwięk o świetnym balansie. 

Campfire Audio 
Andromeda

 W kategorii stosunku jakości do ceny 
model SE-CH5T jest bezkonkurencyjny 
- trudno uwierzyć, że za niecałe 250 zł 
otrzymamy tak wszechstronne słuchawki 
o bogatym, precyzyjnym brzmieniu. Ład-
ne, wyraziste basy sprawiają, że dźwięk 
brzmi dynamicznie, a ciekawe stereo 
stworzy porywające przestrzenie dźwię-
kowe. Ponadto SE-CH5T to sprzęt lekki, 
ergonomiczny i wygodny.

Pioneer  
SE-CH5T

SŁUCHAWKI 
DOUSZNE 
ROKU

W H5 nie sposób nie zakochać się od pierwszego... wyjścia 
na miasto. Jest to model dostosowany do aktywnego trybu 
życia współczesnego mieszczucha. Znana z produktów 
B&O technologia Signature Sound została połączona z lek-
kością i prostotą obsługi, dzięki której nie będziesz chciał 
rozstawać się z tymi słuchawkami. Wodo- i pyłoodporne, 
H5 możesz komfortowo nosić na szyi za pomocą magne-
tycznego zapięcia. Ulubiona muzyka dostępna na wycią-
gniecie ręki zawsze i wszędzie? Jesteśmy na tak - właśnie 
dlatego H5 to nasz numer 1!

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

B&O  
BEOPLAY  

H5
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 Klasycznie wyglądający głośnik bez-
przewodowy, ale przeznaczony raczej do 
użytku stacjonarnego. W prostej obudo-
wie znajduje się całkiem potężny zestaw 
głośników, złożony z dwóch tweeterów, 
dwóch głośników średniotonowych, sub-
woofera i pasywnego radiatora. Głośnik 
odtwarza zawartość ze źródeł stacjonar-
nych, jak również serwisów streamingo-
wych: Tidala i radia TuneIn.

iRiver  
LS150

 Zabawny kształt i podświetlenie 
LSX-170 może niektórym przypominać 
Daleków z Doktora Who. Na szczęście 
dźwięk odtwarzany przez głośnik nie ma 
nic wspólnego z robotami - jest świetnie 
zbalansowany, ciepły i klarowny. Oświe-
tlenie i dźwięk rozpraszane są równomier-
nie dookoła LSX-170, tworząc wyjątkową 
przestrzeń audiowizualną o niepowtarzal-
nym klimacie. 

Yamaha  
LSX-170

 To urządzenie zaskoczy cię eksplozją 
mocy. Dzięki odpowiedniej konstrukcji 
obudowy, bez większego problemu 
zabierzesz go ze sobą na imprezę na 
świeżym powietrzu. A nawet kilka - po-
tężny akumulator zapewnia do 24 godzin 
ciągłej pracy. Dźwięk odtwarzany przez 
Boomboxa jest czysty i zbalansowany, 
nawet wtedy, kiedy głośnik rozkręcony 
jest na maksymalną głośność.

JBL  
Boombox

GŁOŚNIK BLUETOOTH 
ROKU

Przenośne cudo o nietypowej  
formie i potężnej specyfikacji.  
A1 łączy w sobie prostotę i estety-
kę z funkcjonalnością, która pod-
biła serca redakcji i czytelników. 
Trudno się nie zachwycić przypo-
minającym gładki, wypolerowany 
kamień, designem, ozdobionym 
jedynie płaskimi przyciskami. We-
wnątrz głośnik kryje dwa wzmac-
niacze klasy D o mocy 30 W, które 
dbają o zbalansowane audio z wy-
eksponowanymi wokalami i mięsisty-
mi, ale nie przesycającymi dźwięku 
basami. Na uwagę zasługuje również 
superwytrzymała bateria, starczają-
ca na 24 godziny korzystania.

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

B&O  
BEOPLAY  

A1
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 Główną zaletą Pioneera MRX-5 jest 
jego wszechstronność. Płaska i kompak-
towa obudowa nadaje się do postawienia 
nawet w najmniejszym pomieszczeniu, 
a przetworniki nisko- i średniotonowe 
wypełnią je krystalicznie czystym dźwię-
kiem. Głośnik może odtwarzać zawartość 
z lokalnych serwerów i urządzeń (także 
przez Chromecasta) oraz serwisów 
streamingowych: Spotify i Tidala. 

Pioneer  
MRX-5



 Propozycja dla miłośników nagrań 
koncertowych - zarówno system, jak 
i obsługujące go głośniki, zostały zapro-
jektowane w taki sposób, aby jak najlepiej 
oddawać specyfikę dźwięku odgrywane-
go na żywo. Świadczy o tym chociażby 
możliwość odtwarzania zawartości z apli-
kacji Vevo, w której „koncertówki” trafiają 
się bardzo często. Ponadto WAND 
współpracuje z Google Home.

RIVA  
WAND

 Do rodziny HEOS należy wiele urzą-
dzeń, począwszy od głośników aż do 
rozszerzacza zasięgu i kompletu wzmac-
niaczy. Dzięki temu rozbudowanie syste-
mu multiroom jest bardzo proste - wy-
starczy wybrać interesujące komponenty 
i połączyć je w spójną całość. Aplikacja 
zarządzająca HEOS-em pozwala sterować 
całym systemem lub poszczególnymi jego 
elementami.

HEOS  
by Denon

 Malutki streamer, który przedłuża 
„żywotność” sprzętu audio wyproduko-
wanego przed nastaniem ery strumienio-
wania. To aluminiowe pudełeczko wystar-
czy podłączyć do posiadanego urządzenia 
i cieszyć się możliwością streamingu 
zawartości nie tylko ze źródeł lokalnych, 
ale również Tidala czy Spotify. Urządze-
niem steruje się za pomocą wygodnej 
aplikacji mobilnej.

iEAST  
SoundStream PRO M30

 „Dziadek” wśród systemów multiroom 
wciąż daje radę. W 2017 roku Sonos 
podąża w tę samą stronę, w którą zmie-
rzał w 2004, jednocześnie trzymając rękę 
na pulsie i uwzględniając wszystkie poja-
wiające się na rynku trendy. Teraz wyróż-
nia się wszechstronnymi zestawami kina 
domowego, jednym z najciekawszych 
playbase’ów oraz... integracją z gramofo-
nem VinylPlay. 

Sonos

SYSTEM  
MULTIROOM  
ROKU

MusicCast to nie tylko codzienny system mul-
tiroom, który pozwala na odpalenie dźwięku 
z sypialnianego komputera w kuchni. Yama-
ha poszła na całość, tworząc spójny i idealnie 
dopracowany sposób nowego pojmowania 
muzyki. Do rodziny produktów obsługują-
cych ten standard należą nie tylko głośniki, 
amplitunery, wzmacniacze i soundbary, ale 
również... instrumenty muzyczne. Na dodatek 
całość połączona jest świetnie zaprojektowa-
ną, prostą w obsłudze i wygodną aplikacją, 
z poziomu której można zmieniać ustawienia 
każdego komponentu systemu osobno.

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

YAMAHA 
MUSICCAST
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 Słuchawki tak stylowe, że pojawiają się 
w prasie kobiecej jako „najgorętszy doda-
tek na wiosnę”. Nie trzeba ich traktować 
jedynie jako ładnego drobiazgu do stylizacji 
- dzięki potężnym przetwornikom i dys-
kretnej korekcie brzmienia, oferują przy-
jemne i komfortowe słuchanie, a funkcja 
redukcji szumów pozwala na cieszenie się 
muzyką nawet w „hardkorowych” miej-
scach, takich jak pokład samolotu. 

B&O  
Beoplay H9

 Model przeznaczony przede wszystkim 
dla fanów studyjnego brzmienia. 
MONITOR 5 nie podkręca żadnego 
pasma, oferując taki stosunek tonów 
niskich, średnich i wysokich, jaki oryginal-
nie zaproponował artysta. Ładna i bogata 
w detale przestrzeń dźwiękowa pozwoli 
na zupełne odizolowanie się od świata 
zewnętrznego, podobnie jak solidna, 
otaczająca uszy konstrukcja.

Pioneer  
SE-MONITOR 5

 Organiczne wykończenie AH-D7200 
jest jednocześnie ciepłe i surowe - może 
to za sprawą orzechowych, nielakierowa-
nych muszli i skórzanych wstawek na 
poduszkach i pałąku. Podobny jest 
również dźwięk, który usłyszymy przez te 
świetne referencyjne słuchawki - delikat-
nie podbarwiony, miękki i gładki, a jedno-
cześnie dynamiczny i klarowny, pełen 
głębi i szczegółów.

Denon 
AH-D7200

SŁUCHAWKI  
NAUSZNE  
ROKU

ATH-DSR9BT ujęły nas (i was) połączeniem 
doskonałego dźwięku z prostotą obsługi. Ge-
stów, za pomocą których steruje się słuchawka-
mi, można nauczyć się właściwie w przeciągu 
dziesięciu minut od ich pierwszego założe-
nia. Chociaż na pierwszy rzut oka masywne, 
ATH-DSR9BT leżą na głowie jak druga skóra. 
Pod względem jakości dźwięku również są bez 
zarzutu: 45-milimetrowe przetworniki i wspar-
cie dla audio w wysokiej rozdzielczości (przez 
kabel) zadowoli każde uszy. W bezprzewodo-
wej wersji też jest świetnie - za jakość dźwięku 
odpowiada kodek Bluetooth aptX.

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

AUDIO-
TECHNICA 

ATH-DSR9BT
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 To najmniejszy model słuchawek na-
usznych wyposażony w system aktywnej 
redukcji zakłóceń. Dzięki możliwości 
łatwego składania i transportowania, 
świetnie nadają się jako sprzęt podróżny. 
Balans dźwięku lekko faworyzuje wokale 
i beat, czyniąc z nich idealną propozycję 
dla fanów nowoczesnych brzmień. Bate-
ria wystarcza na 15 godzin bezprzewodo-
wego odsłuchu przy włączonym ANC. 

AKG  
N60 NC Wireless



 Jeśli stosunkowo rzadko korzystasz 
z głośników i preferujesz osobisty odsłuch 
za pomocą słuchawek, Questyle 
CMA600i może ci się spodobać. Ten 
dedykowany wzmacniacz słuchawkowy 
zawiera również przedwzmacniacz 
i bardzo dobry przetwornik cyfrowo-ana-
logowy. Pozwala osiągnąć dużą moc, 
dzięki czemu stanowi idealne uzupełnie-
nie potężnych, audiofilskich słuchawek.

Questyle  
CMA600i

 Mikrowieża Hi-Fi wyposażona we 
wzmacniacz cyfrowy i obsługę Wi-Fi oraz 
Bluetooth. SC-PMX150 to idealne roz-
wiązanie, jeśli do tej pory niezbyt intere-
sowałeś się tematyką domowego audio. 
Dzięki trzygłośnikowemu systemowi 
trójdrożnemu i kilku zaprogramowanym 
ustawieniom korektora, mikrowieża 
zapewnia świetne brzmienie niezależnie 
od twojego ulubionego gatunku muzyki.

Panasonic  
SC-PMX150

 Przyjazny dla początkujących meloma-
nów sieciowy amplituner stereo współ-
pracujący z systemem multiroom  
MusicCast. Oferuje prostotę obsługi 
i konfiguracji, oraz doskonałą, klasyczną 
jakość dźwięku. Dzięki możliwości auto-
matycznej kalibracji ustawień za pomocą 
systemu detekcji akustyki pomieszczenia 
YPAO, optymalna konfiguracja sprzętu 
jest teraz prostsza niż kiedykolwiek.

Yamaha  
RN-803D

 Ten sieciowy odtwarzacz świetnie 
sprawdza się zarówno jako jednostka 
centralna systemu audio, jak i samodziel-
ny wzmacniacz. To ten ostatni jest 
najmocniejszym punktem urządzenia: 
dzięki zastosowanemu upsamplingowi do 
jakości 32-bit, brzmienie jest gładsze, 
cieplejsze i bardziej przyjazne. Ponadto 
odtwarzacz współpracuje z radiem 
TuneIn, Apple AirPlay i Spotify Connect.

Denon  
DRA 100

SŁUCHAWKI  
NAUSZNE  
ROKU
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SPRZĘT  
HI-FI  
ROKU

Trudno było wybrać jakiegokolwiek innego zwycięzcę - 
w końcu tylko NC-50DAB łączy w sobie funkcjonalność 
wzmacniacza sieciowego klasy D, odtwarzacza sieciowego 
i CD, radia (również tego internetowego) i amplitunera. 
Estetyczny design ozdobi każde pomieszczenie, a przemy-
ślana, solidna konstrukcja, chroni sprzęt przed zakłóceniami 
jakości audio. Zastosowanie przetwornika DAC SABRE32 
zadowoli nawet najbardziej wybrednych audiofilów. A co 
najlepsze, wszystkie te funkcjonalności dostępne są w przy-
jaznej dla kieszeni cenie. Czego można chcieć więcej?

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

PIONEER  
NC-50DAB
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 Kia stworzyła niebanalny model, który 
nie tylko wspaniale wygląda, ale również 
oferuje niezmierzoną przyjemność z jaz-
dy. Nowoczesna, niska bryła auta sunie 
po drogach z lekkością i precyzją, ciesząc 
oko i serce kierowcy. Na uwagę zasługuje 
także futurystyczne wnętrze, swoją kon-
strukcją przypominające wnętrze kokpitu 
statku kosmicznego. To auto to jednak nie 
sci-fi, ale rzeczywistość!

Kia 
Stinger

 Auto wyszukane, klasyczne i eleganc-
kie. Bardzo konserwatywny wygląd 
przełamuje nowoczesne, pełne „bajerów” 
wnętrze i luksusowe fotele. W trasie 
Insignia oferuje komfortowe zawieszenie, 
precyzyjną sterowność i doskonałe wyci-
szenie kabiny nawet przy wyraźnym 
przyspieszeniu. Propozycja Niemców 
wyróżnia się także niskim, jak na tej klasy 
auto, spalaniem paliwa. 

Opel  
Insignia

 Dla wielu synonim luksusu i przedmiot 
pożądania, BMW serii 5 nie zawodzi pod 
względem designu i wydajności. Dynami-
ka jazdy auta stoi na najwyższym pozio-
mie, co zwiększa przyjemność z jazdy. 
Jeśli akurat utkniesz w korku, też nie ma 
problemu - luksusowe, ergonomiczne 
wnętrze, i bogaty, intuicyjny system 
multimedialny ze świetnym systemem 
audio, zapewni ci wygodę i rozrywkę. 

BMW  
Series 5

SAMOCHÓD 
ROKU

Wiemy już, dlaczego z estetyczne-
go punktu widzenia Range Rover 
Velar to motoryzacyjna propozycja 
roku. Równie dobrze auto wypada 
pod względem przyjemności z jazdy. 
Terenową pewność i przyczepność 
łączy ze sportową fantazją: to auto, 
w którym równie przyjemnie dociska 
się gaz do podłogi, co go odpuszcza 
podczas brodzenia w wodzie. Na do-
datek samochód pełen jest doskonałej, 
nienachalnej i niezawodnej elektroniki: 
począwszy od systemu multimedialne-
go Touch Pro Duo, poprzez możliwość 
parowania auta ze smartfonem i zmia-
ny go w... hotspot Wi-Fi 4G!

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

RANGE  
ROVER  
VELAR
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 Najbardziej kompaktowy z nominowa-
nych samochodów, Renault Megane RS 
pozwoli ci na podbicie każdej trasy. 
Klasyczna bryła hatchbacka została 
wzbogacona o szereg unowocześnień, 
które zbliżają auto do modeli znanych 
z wyścigów Formuły 1. Sportowy charak-
ter auta oddaje również jego wnętrze, 
równie wygodne w trasie, jak i podczas 
codziennego powrotu do domu.

Renault  
Megane RS



 „Totalny reboot” tytułu z 2014 roku. 
W Destiny 2 wcielamy się w Strażnika, 
jednego z ostatnich obrońców ludzkości, 
i wraz z innymi graczami próbujemy ocalić 
najważniejszy ziemski bastion przed 
zagładą. Dobrze poprowadzona fabuła, 
wiele opcji wspólnej gry ze znajomymi 
oraz bogaty arsenał broni sprawiają, że 
jest to tytuł godny polecenia wszystkim 
fanom sieciowych strzelanek.

Destiny 2
 Jedna z najlepszych superbohaterskich 
bijatyk, w jaką mogliśmy ostatnio zagrać. 
W grze wcielamy się w śmietankę bohate-
rów z uniwersum DC Comics, w tym 
Batmana, Wonder Woman czy Jokera. 
Cieszy nie tylko oprawa graficzna, ale 
również mechanika starć - wyprowadza-
nie i przerywanie kombosów wymaga 
umiejętności, ale nie frustruje nawet  
osób dopiero zaczynających przygodę 
z bijatykami. 

Injustice 2

 Zgrabne połączenie gry RPG i tytułu 
akcji. Historia bojowej androidki eksploru-
jącej ruiny ziemskiej cywilizacji zdobyła 
serce graczy swoją nieliniowością - nawet 
przy kilkukrotnym przejściu tytułu, nie 
odblokujemy wszystkich misji. Na uwagę 
zasługuje również wymagający taktyczne-
go myślenia, skupienia i umiejętności 
system walk, w szczególności z niezapo-
mnianymi, potężnymi bossami.  

NieR:  
Automata

 Legendarna seria wraca do źródeł - na-
reszcie! W siódmej odsłonie Resident Evil 
mniej strzelamy, za to bardziej się boimy. 
Nie znaczy to, że tytuł pozbawiony jest 
elementów akcji. Te wciąż są obecne 
i dostarczają wiele radości. Oczywiście 
czym byłby survival horror bez przeraża-
jących kreatur. Te w „siódemce” są 
szczególnie odrażające, a to dzięki silniko-
wi graficznemu RE Engine.

Resident  
Evil 7

GRA  
ROKU

Przy okazji kolejnej odsłony serii Persona, Atlus wziął wszyst-
kie ukochane przez graczy elementy i mechanizmy serii, a na-
stępnie wzbogacił je ciekawymi dialogami, świetnie nakre-
ślonymi postaciami i wciągającą fabułą. To właśnie doskonale 
napisana, pełna humoru i dramatycznych momentów intryga 
sprawiła, że Persona 5 sięgnęła po laur zwycięzcy. Mnogość 
strategii rozstrzygania starć sprawi, że nie będziesz nudził 
się ani chwili, a cudowna oprawa audiowizualna pozostanie 
w twojej pamięci na długo po ukończeniu tytułu.

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

PERSONA  
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 Zima powoli zbliża się ku końcowi, ale 
wolnoobrotowa wyciskarka MJ-L600 
przyda się o każdej porze roku. Ten prosty 
w obsłudze sprzęt gniecie owoce na 
miazgę, uwalniając wszystkie zawarte 
w nich witaminy i składniki odżywcze. 
Dzięki specjalnej przystawce przeznaczo-
nej do robienia przecierów owocowych, 
bez problemu skomponujesz smakowite 
smoothie, zupę lub sos do sałatki.

Panasonic  
MJ-L600

 Sous vide - gotowanie próżniowe - to 
metoda zjednująca sobie coraz więcej 
zwolenników. Posiłek przygotowany za 
pomocą urządzenia Unold 58905, jest 
soczysty i delikatny, bez konieczności 
wykorzystania ani grama zbędnych 
tłuszczy. Dzięki termometrowi i funkcji 
automatycznego wyłączania, jedzenie nie 
rozgotuje się, ani nie przypali - idealne dla 
kuchennych wielozadaniowców.

Unold  
58905

 Ten świetnie prezentujący się odku-
rzacz nie tylko rozprawi się z zanieczysz-
czeniami w ekspresowym tempie, ale 
również wypoleruje twoją podłogę. Dzięki 
niskiej konstrukcji wciśnie się pod więk-
szość mebli. Dla fanów Gwiezdnych wojen 
dostępna jest również edycja limitowana 
w kształcie hełmu Dartha Vadera lub 
Szturmowca. Przejdź na Ciemną Stronę 
Mocy - mamy czyste podłogi!

Samsung 
POWERbot VR7000

SPRZĘT AGD  
ROKU

Może kawki? Nasz kuchenny 
zwycięzca, ekspres do kawy Saeco 
Xelsis, pozwoli ci na wykreowanie 
tego boskiego napoju w różnych 
odsłonach. Dzięki możliwości 
personalizacji procesu parzenia 
i przygotowywania, twoje domowe 
bistro będzie znacznie bogatsze 
niż oferta najbliższego Starbucksa. 
Przekonała nas również prostota 
korzystania z ekspresu - wy-
świetlany na kolorowym ekranie 
dotykowym interfejs jest intuicyj-
ny i prowadzi użytkownika przez 
tajniki procesu parzenia kawy krok 
po kroku. Xelsis jest również łatwy 
w czyszczeniu i konserwacji.

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

SAECO  
XELSIS

PLEBISCYT 
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 Teraz sam możesz narzucać trendy lub 
podążać za nimi. To połączenie golarki 
i trymera pozwoli ci zapanować nad 
zarostem i precyzyjnie go golić czy 
przycinać. Specjalne głowice umożliwiają 
łatwe konturowanie baków i wąsów. 
Dzięki technologii MicroComb, włosy 
naprowadzane są na ostrze trymera, co 
znacznie przyspiesza golenie nawet 
twardego, kilkudniowego zarostu. 

Braun S3 
Shave&Style
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 Zaraz, zaraz - chyba mieliśmy wybierać 
najlepszego laptopa? Cóż, iPad Pro może 
z powodzeniem rywalizować z wieloma 
przenośnymi komputerami. Jego atutem 
jest nie tylko bajecznie kolorowy ekran 
Retina, ale również wydajny procesor 
A10X Fusion i maksymalnie aż 512 GB 
pamięci masowej. Z klawiaturą Smart 
Keyboard tworzy wydajnego, wielozada-
niowego laptopa dla wymagających!

Apple  
iPad Pro

 Po odchyleniu pokrywy laptopa, uwagę 
przykuwa duży, barwny, 15-calowy ekran. 
Ten lekki, wykonany z wysokiej jakości 
materiałów komputer, łączy w sobie 
wygodę użytkowania z dużą mocą obli-
czeniową. Wiele opcji konfiguracyjnych 
pozwoli na łatwe dobranie idealnego 
sprzętu dla ciebie. Dla miłośników maza-
nia palcami po ekranie przewidziano także 
wariant dotykowy ze wsparciem dla 4K. 

Dell  
XPS 15

 Nie przestawaj grać nawet w podróży. 
To jeden z najmniejszych laptopów dla 
graczy, wypełniony po brzegi ultrawydaj-
nymi podzespołami zamkniętymi w lekkim 
(niecałe 2 kg!) i zgrabnym (17,9 mm 
grubości) opakowaniu. Procesor Intel 
Core i7, 16 GB pamięci i karta Nvidia 
GeForce GTX 1060 spokojnie wystarczy 
do wykręcenia kilku rundek w Overwatchu. 
Do tego działa z goglami VR.

Razer  
Blade 14 cali 4K

 Smukłe urządzenie z gatunku 2-w-1. 
Wzmacniana włóknem węglowym 
konstrukcja wyposażona jest w unikalny 
zawias, który umożliwia łatwe ustawianie 
laptopa nawet jedną ręką. Dzięki potężnej 
baterii Yoga 900S może służyć jako 
przenośne centrum rozrywki. Wewnątrz 
na użytkownika czekają procesor Intel 
Core i7, 8 GB RAM-u i świetne głośniki 
wyposażone w obsługę Dolby Audio.

Lenovo  
Yoga 900S

LAPTOP 
ROKU

Lekki, elegancki i zadziwiająco potężny. 
Właśnie te cechy sprawiły, że pokocha-
liśmy nowego ZenBooka. Szlachetny 
design ze złotymi wstawkami, niemal 
bezramkowy ekran i przyjemne w doty-
ku aluminiowo-szklane wykończenie to 
jednak tylko początek długiej listy zalet. 
Dzięki procesorowi Intel Core i7 i 8 GB pa-
mięci, laptop udźwignie nawet najbardziej 
zaawansowany multitasking bez zadysz-
ki. Potężna bateria starcza nawet na 12 
godzin ciągłej pracy. ZenBook 3 pozwoli 
ci na opuszczenie nudnych biurowych 
pomieszczeń i pracę w terenie. Działaj 
i odkrywaj! 

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

ASUS 
ZENBOOK 3

 LUT Y 2018 T3 81



NOMINOWANI

 Lubisz kręcić filmy, ale nie chcesz 
rezygnować z możliwości robienia zdjęć? 
Lumix GH5 4K umożliwia rejestrowanie 
wideo w jakości 1080p z prędkością 180 
FPS i zapisywanie ich w formatach MOV, 
MP4, AVCHD Progressive i AVCHD. 
Dzięki pięcioosiowej stabilizacji obrazu nie 
będziesz potrzebować stojaków i gimbali, 
a 225 punktów ostrości przyda się, kiedy 
akurat nabierzesz ochoty na kilka fotek.

Panasonic  
Lumix GH5

 Mała lustrzanka cyfrowa dla zaawanso-
wanych amatorów i początkujących pro-
fesjonalistów. EOS 6D charakteryzuje się 
odpornością na niekorzystne warunki 
pogodowe, dlatego nawet w trudnym te-
renie będziesz mógł korzystać z 26,2-me-
gapikselowej matrycy i 45 punktów auto-
fokusowych. Dzięki wbudowanemu 
modułowi GPS, możesz dodawać do 
zdjęć informacje o miejscu ich zrobienia.

Canon  
EOS 6D Mark II

 Mały, niedrogi bezlusterkowiec 
zamknięty w kompaktowej obudowie. 
Mimo niewielkiej matrycy aparat zaskaku-
je porządnym autofokusem - fotki strzela 
się wręcz błyskawicznie. Miękki, wygodny 
grip uprzyjemnia korzystanie z urządze-
nia, a w połączeniu z odchylanym ekra-
nem dotykowym umożliwia robienie 
nawet najbardziej nietypowych ujęć, bez 
obaw, że sprzęt wyślizgnie się z dłoni.

Nikon 1  
J5

APARAT  
ROKU

Legendarny bezlusterkowiec w kolejnej, 
trzeciej już odsłonie. Nowy OM-D E-M10 
przeszedł nie tylko lifting estetyczny - wy-
konany z wytrzymałego plastiku korpus jest 
lekki i wygodny w transporcie - ale również 
funkcjonalny. W porównaniu z poprzednikiem 
MK III otrzymał możliwość kręcenia materiałów 
wideo w jakości 4K oraz zagęszczoną siatkę 
punktów autofokusowania. Zwycięstwo w ple-
biscycie zagwarantowała mu prostota obsługi 
i mnogość niedrogich akcesoriów dobrej jako-
ści, dzięki którym każdy może zacząć swoją 
przygodę z profesjonalną fotografią. 

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

OLYMPUS 
OM-D E-M10 

MK III
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 Kompaktowy bezlusterkowiec, którego 
atutem jest nie tylko matryca 24,3 Mpix 
i hybrydowy wizjer, ale również... regular-
ne aktualizacje oprogramowania. Aparat 
na bieżąco zmienia się na lepsze - popra-
wiana jest wydajność aparatu i szybkość 
autofokusowania. Na uwagę zasługuje 
bardzo dobry tryb usuwania szumów. 
Dzięki temu na zdjęciach pojawią się 
jedynie zamierzone rozmycia. 

Fujifilm  
X-Pro2



 Dzięki zastosowaniu specjalnego 
procesora (opracowanego w porozumie-
niu z hollywoodzkimi specjalistami od 
montażu obrazu), EZ1000 wyróżnia się 
bogatą paletą barw i dynamicznymi 
kontrastami. Ponadto telewizor wyposa-
żony jest w funkcję optymalizacji jasności 
HDR w dobrze oświetlonych pomieszcze-
niach. Dołączony soundbar świetnie wy-
gląda i jeszcze lepiej gra.

Panasonic  
EZ1000

 Telewizor dla miłośników dźwięku. 
Dzięki technologii Acoustic Surface 
brzmienie wydobywa się z całego ekranu, 
co pozwala na zanurzenie się w muzyce 
lub ścieżce dźwiękowej. Równie imponu-
jący jest obraz 4K HDR z obsługą stan-
dardu Dolby Vision. Elegancka forma tele-
wizora pozbawiona jest zbędnych ramek 
i topornej podstawy - wszystkie elementy 
techniczne są sprytnie ukryte. 

Sony  
A1

 LG to jedyny producent matryc OLED 
do telewizorów i monitorów: nic dziwne-
go, że sam również z nich korzysta. 
W „rodzimym” hardwarze ekran wygląda 
elegancko i stylowo. Po odpaleniu telewi-
zora mamy do czynienia z OLED-owym 
standardem - jest kontrastowo, kolory są 
barwne i nasycone, a jasność rzędu 375 
nitów umożliwia komfortowe oglądanie 
filmów w jasnych pomieszczeniach.

LG  
OLED B7

 Telewizory te dzielą swoją nazwę z... 
golarkami. Na szczęście jedynym, co je 
łączy, jest niesamowita ostrość, tutaj 
wzmocniona technologią Perfect Pixel. 
Smukły ekran wyposażony jest w unikatową 
technologię Ambilight, która emituje barw-
ne podświetlenie na ścianę za telewizorem. 
Łuna zmienia się wraz z wyświetlanym obra-
zem, dostosowując kolory do tego, co 
akurat pojawia się na ekranie.  

Philips  
9000 Series

APARAT  
ROKU
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Rok 2017 bezdyskusyjnie należał 
do QLED-ów. Oprócz wysma-
kowanego The Frame, Samsung 
zaproponował wiele innych rewela-
cyjnych telewizorów, stworzonych 
w tej technologii. Nam szczególnie 
przypadła do gustu seria Q8C 
z delikatnie zakrzywionym ekra-
nem. Bogate nasycenie kolorów, 
dramatyczne kontrasty, subtelne 
oddanie różnych natężeń czerni... 
o niepowtarzalnej jakości obrazu 
tego telewizora można długo się 
rozpisywać. Warto wspomnieć 
również o inteligentnym systemie 
Q Smart, który możesz łatwo do-
stosować do swoich preferencji.

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...

SAMSUNG  
Q8C
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 Owszem, V30 na pierwszy rzut oka 
może wydawać się dość nudnym telefo-
nem. Wewnątrz ma standardowego 
Snapdragona 835 i 4 GB RAM-u i dość 
typowy aparat. Aby zupełnie zmienić 
zdanie na temat flagowego smartfona LG, 
wystarczy jednak odpalić audio, za które 
odpowiadają duńscy czarodzieje z B&O. 
Na takim telefonie grzechem jest słuchać 
plików w formatach stratnych!  

LG V30

 Estetyczny, szklany design nie będzie 
jedynym powodem, przez który nie 
będziesz chciał wypuszczać telefonu 
z dłoni. Absolutnie porywająca technologia 
Edge Sense traktuje boki telefonu jako 
wirtualny przycisk, który na dodatek mo-
żesz samodzielnie zaprogramować. Do tego 
U11 wyposażony został w technologię 
Usonic, która automatycznie kalibruje audio 
w oparciu o anatomię ucha użytkownika.

HTC U11

 Szybki Android bez zbędnych nakładek, 
niezły firmware i kompaktowe rozmiary. 
Pixel pod wieloma względami przewyższał 
swojego następcę - był idealnie szybki, 
prosty w użyciu i pozbawiony irytujących 
niedoróbek, które dotknęły następną 
generację. Telefon Google wyróżnił się 
również świetnym aparatem fotograficz-
nym, który w wielu aspektach dorównuje 
droższym alternatywom.

Google  
Pixel

SMARTFON 
ROKU

Wydaje się, że Samsung do mistrzo-
stwa opanował sztukę tworzenia 
flagowców, które z roku na rok po-
ruszają wyobraźnię użytkowników. 
Samsung Galaxy S8+ łączy w sobie 
elegancki i nowoczesny design 
i najwyższą wydajność. Wiele na-
pisaliśmy już o bogactwie kolorów, 
jakim zachwycił nas niemal bezram-
kowy ekran AMOLED i o wygodzie 
szybkiego, niezawodnego systemu 
odblokowywania telefonu za pomo-
cą skanera tęczówki. Oprócz tego 
Samsung zaszczycił nas rewelacyj-
nym aparatem: tylnym Dual Pixel  
12 Mpix i przednim CMOS 8 Mpix 
(oba f 1.7). 

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁ...
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 „Konserwatywny” flagowiec od Apple 
niby nie zaskakuje tak, jak iPhone X, ale 
i tak warto na niego zwrócić uwagę. Ten 
wyposażony w możliwość ładowania 
bezprzewodowego Qi i mocny procesor 
A11 Bionic, przypadnie do gustu fanom 
klasycznego designu. Wersja z „plusem” 
posiada bardzo dobry podwójny aparat 
i szereg narzędzi fotograficznych, w tym 
tryb oświetlenia portretowego.

Apple  
iPhone 8 Plus





 Tekst: Michał Lis  Zdjęcia: Neil Godwin
Włączą za ciebie światło i ogrzewanie,  

zagrają ulubione utwory i zabawią rozmową. 

„Magazyn T3” sprawdza, który z głośników smart 

home najlepiej dopasuje się do twojego domu.
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Trzej wielcy gracze, ale tylko dwóch załapało się do testu...

AMAZON 
Amazon wciska Alexę, gdzie to tylko możli-
we. Z wirtualną asystentką możesz poroz-
mawiać nie tylko poprzez głośniki smart 

home, ale również szereg innych urządzeń. 
Pamiętaj jednak, że jej natywnym środowi-

skiem jest Amazon Echo.

GOOGLE  
Co prawda Asystent Google dla inteligent-

nego domu mieszka póki co jedynie na 
sprzęcie sygnowanym przez firmę, ale już 

niedługo ma się to zmienić. W zeszłym roku 
Google otworzyło bowiem Asystenta dla 

innych producentów.

APPLE 
Apple nie spieszyło się zbytnio z opracowaniem 
inteligentnego głośnika Siri. Prace nad Home-
podem, który miał trafić na rynek pod koniec 

2017 roku, niestety dość znacznie się przedłu-
żyły. W momencie pisania niniejszego artykułu, 
głośnik jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży.

Głos dla ludu



Sonos One

NAJLEPSZY
SPRZĘT
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Sonos nie tylko jest pionierem trendu systemów multiroom, ale 
do dziś pozostaje jednym z liderów na tym rynku: głośniki jego 
produkcji niezmiennie zachwycają przemyślanym designem, dosko-
nałą jakością dźwięku i prostotą użytkowania. W przypadku Sonos 
One jest dokładnie tak samo: pierwsze inteligentne urządzenie od 
Sonosa to świetny głośnik bazujący na Sonos Play:1, ale z dodaną 
obsługą Amazon Alexy i bezpośrednią łącznością Wi-Fi. 

The One charakteryzuje się ciepłym i głośnym brzmieniem. Za-
stosowane w nim przetworniki dźwięku klasy D są bardzo dyna-
miczne i oddają subtelności odtwarzanej muzyki zarówno wtedy, 
gdy sprzęt „rozkręcony” jest na maksa, jak i w dużym wyciszeniu. 
Balans audio można dostosować do warunków w pomieszczeniu 
i indywidualnych preferencji za pomocą aplikacji. Jeśli marzy ci się 
dźwięk stereo, możesz dodatkowo połączyć sprzęt z dowolnym in-
nym głośnikiem od Sonosa, a nawet podłączyć go do multiroomu. 
Alexa działa na The One bez zarzutu: zastosowane w głośniku sześć 
mikrofonów sprawdza się nawet lepiej niż ten proponowany przez 
Amazon, a już wkrótce zamieszka w nim również Asystent Google.

WERDYKT
Idealna propozycja zarówno dla miłośników multiroomu Sonos, jak 
i dla fanów Alexy.

Sonos One
700 PLN, www.salonydenon.pl
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Amazon Echo
280 PLN, www.amazon.com

Amazon Echo drugiej generacji nie różni się zbytnio od swojego po-
przednika pod względem funkcjonalnym, ale wizualnie przeszedł spory 
lifting. Bryła głośnika została skrócona i wygładzona, a na dodatek owi-
nięta w miękkie, materiałowe pokrycie. Dzięki temu Echo ma niewiele 
wspólnego z onieśmielającym, czarnym monolitem, który średnio pa-
sował do nawet najbardziej surowych wnętrz. Dla miłośników alterna-
tywnych opcji designerskich, Amazon przewidział również wykończenie 
w drewnie lub metaliczne, chociaż zapłacisz za nie nieco więcej. 

Pod względem technicznym znacznie poprawiono system audio, 
a nowe głośniki (subwoofer i tweetery) zgodne są ze standardami Dol-
by. W efekcie otrzymujemy ładny i zbalansowany, chociaż niezbyt po-
rywający dźwięk z poprawnym oddaniem niskich tonów i możliwością 
prowadzenia wyraźnych rozmów telefonicznych. Nie jest on oczywiście 
bez wad, szczególnie w głośnym otoczeniu: Alexa ma tendencję do 
ignorowania komend głosowych, które niedostatecznie przebijają się 
przez hałas tła. Czasami oznacza to konieczność krzyczenia na głośnik. 

Nie za bardzo spodobał nam się również brak wejścia AUX, które 
umożliwia podłączenie do głośnika odtwarzacza muzyki. Cena urzą-
dzenia wydaje się niewygórowana, ale pamiętaj: nie można go dostać 
bezpośrednio w Polsce, dlatego miej na uwadze również koszty sprowa-
dzenia go z innego kraju. 

WERDYKT
Ulepszone Echo w zachęcającej cenie. Prawdziwi zapaleńcy smart home 
mogą jednak poczuć się nieusatysfakcjonowani.
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Echo „z wyższej półki” swoją stylistyką nawiązuje do ory-
ginalnego inteligentnego głośnika Amazonu: jest nie tylko 
podobnie duży, ale również ozdobiony dużymi dziurkami na 
części głośnikowej. Dostępny jest w trzech nowoczesnych 
wariantach kolorystycznych: czerni, srebrze i bieli. 

Głośnością steruje się za pomocą Alexy lub poprzez 
przekręcenie umieszczonego na górze urządzenia pierście-
nia. Tak jak mniejszy głośnik, Echo Plus wyposażony jest 
w zestaw przetworników w standardzie Dolby: w większej 
obudowie brzmią one nieco lepiej i tworzą szerszą, bardziej 
barwną przestrzeń dźwiękową.

Amazon potraktował Echo Plus bardzo poważnie: nie jest 
to zwykły inteligentny głośnik, ale również hub smart home 
działający w systemie Zigbee. Dzięki temu urządzenie bezpo-
średnio steruje twoim inteligentnym sprzętem, zamiast jedy-
nie łączyć się z ich właściwymi hubami. W połączeniu z apli-
kacją Alexa pozwala to uprościć konfigurację systemu smart 
home i usprawnić jego działanie. Cóż, przynajmniej w teorii: 
hubowi zdarza się czasem zaciąć lub zignorować polecenie, 
ale przyszłe aktualizacje powinny rozwiązać te problemy.

WERDYKT
Echo wyposażone w tyle plusów, że trudno je zliczyć. Funkcja 
huba wymaga jednak rozwiązania kilku problemów.

Amazon 
Echo Plus
520 PLN, www.amazon.com
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Niektóre funkcje znajdziesz w każdym głośniku smart home: 
gra, mówi, łączy się z internetem. Część z nich zależy jednak 
od konkretnego ekosystemu. Asystent Google - póki co 
dostępny tylko na głośnikach Google, ale już niedługo - to 
jedyny sposób na głosowe sterowanie Chromecastem. 

Oprócz tego propozycja Google najlepiej porozumiewa 
się z użytkownikiem, chociaż jeśli masz bardzo ciężki akcent, 
głośnik może nie złapać twojego polecenia od razu. Zdecy-
dowanym plusem jest wsparcie dla wielu użytkowników: 
wbudowany system rozpoznawania głosu może zapamiętać 
wszystkich członków twojej rodziny i ich konta Google. 

Z designerskiego punktu widzenia Home prezentuje się na-
prawdę nieźle: ścięta góra ozdobiona wianuszkiem diod LED 
i materiałowe wykończenie dołu wpisuje się w znany wygląd 
produktów smart home od Google. Dźwięk, jaki wydobywa 
się z głośnika podczas strumieniowania muzyki, jest ciepły 
i dynamiczny, chociaż Home raczej nie zastąpi twojego syste-
mu audio - nie posiada on jakichkolwiek wyjść dźwiękowych.

WERDYKT
Najlepszy sposób na sterowanie domem za pomocą Asystenta 
Google. Ale jak to będzie w przyszłości?

Google Home
440 PLN, www.store.google.com
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Ultimate Ears wchodzi na rynek głośników smart home z gło-
śnym uderzeniem. UE Megablast to bardzo ciekawy przypadek: 
rzadko kiedy zdarza się, aby produkt tak wybitnie zakorzeniony 
w domu, był wyposażony w funkcje typowe dla przenośnych urzą-
dzeń w stylu „impreza na basenie”. Cóż, ten na pewno się na nią nada: 
dzięki spełnieniu normy IP67 niestraszny mu ani pył, ani przypadkowe za-
nurzenie w wodzie. Ponadto ma on wbudowany akumulator, który doładujesz 
przez umieszczony w dolnej części głośnika port USB. 

Ten spory, gumowany cylinder, potrafi zaskoczyć nie tylko mocą dźwięku, ale 
również jego bogactwem: basy są wyraźne, ale nie przytłaczają wyższych tonów. 
Głośniki usytuowane są w nim dookoła, dzięki czemu spokojnie możesz postawić go 
na środku pomieszczenia. 

To debiut Alexy na urządzeniu od Ultimate Ears, chociaż funkcje smart home wy-
dają się być tutaj dodane raczej na siłę: to wciąż sprzęt raczej imprezowy niż domowy. 
Mikrofony w Megablast działają poprawnie, ale są zdecydowanie mniej czułe niż te 
u konkurencji, a brak możliwości bezpośredniego strumieniowania przez Wi-Fi może 
przeszkadzać niektórym użytkownikom.

WERDYKT
Świetny dźwięk i średnia użyteczność w zakresie smart home. Sprzęt dla lubiących 
dobrą zabawę imprezowiczów.

UE Megablast
1 050 PLN, www.ultimateears.com
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Spójrz, czy ten mały głośniczek nie jest uroczy? Ta wersja Google 
Home została zmniejszona zarówno pod względem fizycznym, 
jak i cenowym, i stanowi odpowiedź na Echo Dot od Amazona. 
Home Mini wygląda nieco jak kamień, który ktoś uzupełnił 
o cztery diody LED i pokrycie z tkaniny. Oprócz tego po bokach 
głośniczka umieszczone są przyciski sterujące i włącznik. 

Co ciekawe, ma on wbudowane audio: owszem, Home Mini 
raczej nie zastąpi większego głośnika, ale odtwarzana za jego 
pomocą muzyka brzmi zadziwiająco czysto i mocno. Bardzo 
dobry jest również system rozpoznawania głosu: Home Mini 
nie ma problemów z detekcją i zrealizowaniem komend nawet 
w głośnym pomieszczeniu. 

Największą wadą urządzenia jest brak wyjść audio: nie 
zostało ono wyposażone ani w gniazdo 3,5 mm, ani w obsługę 
Bluetooth, przez co do podłączenia systemu audio do sieci 
smart home, będziesz potrzebował Chromecasta. 

WERDYKT
Dla początkujących entuzjastów inteligentnego domu, Google 
Home Mini to wręcz ideał.

Google Home Mini
290 PLN, www.store.google.com
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MISJA 

Sprawdzić, czy rower elektryczny jest  
lepszy w terenie niż klasyczny rower  

górski. W wyścigu wezmą udział elek-
tryczny Wilier e806TRB i tytanowy 

Sonder Broken Road z konwencjonalnym, 
„ludzkim” napędem. Zmierzą się one na 

blisko stukilometrowej trasie prowadzącej 
przez wzgórza i wrzosowiska. Brzmi nie-
bezpiecznie, dlatego uczestników wypo-

sażyliśmy w tracker Spot GEN3 (600 PLN, 
www.findmespot.com), który w razie  
nieprzewidzianej sytuacji pomoże im 

szybko wezwać pomoc.
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Tradycja kontra nowoczesna technologia.  
Aerodynamika kontra silnik. Które z tych rozwiązań  
wygra w bezlitosnej walce z trudnym terenem?

Wyścig  
pokoleń

 Tekst: Nick Odantzis i Matt Orton  Zdjęcia: Joseph Branston

STARE VS. NOWE
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NA PRAWO
Nawet miejscowa 
fauna nie mogła 
się powstrzymać 
przed obserwo-
waniem wyścigu.

DALEKO NA 
PRAWO
Dość długi frag-
ment trasy trzeba 
było pokonać 
na piechotę - 
świetna okazja 
do podziwiania 
malowniczych 
widoków.
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które wcześniej przygotowaliśmy 
i spakowaliśmy. Do tego momentu 
jeszcze daleko: póki co zmagamy się 
z początkowymi kilometrami. Przynaj-
mniej ja się zmagam - Matt nie wydaje 
się mieć żadnego problemu. Owszem, 
niby uruchomiłem akumulator na moim 
wyposażonym w silnik Shimano STEPS 
sprzęcie, ale zapomniałem o wybraniu 
„asystowanego” trybu jazdy na zamon-
towanym na kierownicy ekranie. Bez 
żadnego wspomagania elektrycznego 
jazda na Wilierze przypomina przedzie-
ranie się przez błoto. Wejście w tryb 
eko sprawia, że od razu czuć różnicę. 
Mimo swojej znaczącej masy, rower 
zaczyna prześlizgiwać się po trasie 
z gracją i łatwością. Po kilku kolejnych 
kilometrach docieramy do pierwszej 
poważnej przeszkody - dużego wzgó-
rza pokrytego pryskającym spod kół 
skalistym narzutem. Od razu wrzucam 
tryb górski, a silnik reaguje z taką 

mocą, że niemal wyrzuca mnie z sio-
dełka. Poruszam się teraz niesamowicie 
szybko, zostawiając Matta daleko 
w tyle. W jeździe na e803TRB zachwy-
ciła mnie nie tylko prędkość, ale i pro-
stota - rower pokonuje skaliste wznie-
sienia tak łatwo, jakby jechał po asfalcie. 

MATT
OK, trzeba przyznać, że Nick jest bardzo 
szybki na wzniesieniach, ale w momen-

ikepacking to intrygująca 
mieszanka kolarstwa gór-
skiego, trekkingu i wycie-
czek pod namiot. Aby 

rozpocząć swoją przygodę z tym 
sportem wystarczy wytrzymały „gó-
ral”, kilka toreb rowerowych i ciekawy 
szlak. Możesz wybrać się na krótką 
wycieczkę lub zaplanować kilkudnio-
wy wypad. Bikepacking to idealna 
przygoda dla osób, które chcą 
zobaczyć miejsca normalnie znajdują-
ce się poza trasami wycieczkowymi. 
Oczywiście w „Magazynie T3” nie 
może zabraknąć miejsca na technolo-
gię. Dlatego też nasi koledzy z brytyj-
skiego wydania zdecydowali się na 
porównanie dwóch sposobów na 
uprawianie tego sportu. Pierwszy 
z nich wyruszył na szlak na lekkim, 
klasycznym rowerze górskim. Drugi 
zdecydował się na zabranie ciężkie-
go, ale wyposażonego we wszystkie 
nowinki technologiczne sprzętu z sil-
nikiem elektrycznym. Które podejście 
lepiej sprawdzi się na wymagających, 
wyżynnych drogach? Przekonajmy się 
i oddajmy głos śmiałkom... 

NICK
Sobota, szósta rano. Powinienem o tej 
porze słodko spać, ale zamiast tego 
stoję przed domem i siłuję się z 33-ki-
logramowym rowerem górskim. Ow-
szem, zamontowany w modelu Wilier 
e803TRB silnik daje mi pewną przewa-
gę, ale czy na 100-kilometrowej trasie 
prowadzącej przez skaliste wzgórza, 
nie stanie się on raczej przeszkodą niż 
pomocą? Dodatkowa moc dobrze 
wygląda na papierze, ale w praktyce 
może się nie sprawdzić. Przynajmniej 
rower wyposażony jest w grube 
opony i sprężyste zawieszenie, dzięki 

któremu jazda będzie komfortowa. 

MATT
Nick twierdzi, że technologia zwycięży 
nad siłą ludzkich mięśni, ale jego ciężki 
elektryczny rower nie wygra z moim 
rączym wierzchowcem. Akumulator 
w jego jednośladzie wystarczy na 
jakieś 20 kilometrów, a przez resztę 
trasy będzie jedynie zawadzał. Ponad-
to mój rower jest zwinny i zapewni mi 
przewagę na właściwie każdym terenie, 
może poza wzniesieniami. Do testu 
wybrałem Sonder Broken Road MTB 
sygnowany przez Alpkit, specjalistów 
od bikepackingu. Dzięki superlekkiej 
tytanowej ramie, łączy on w sobie 
komfort jazdy i wytrzymałość. Rower 
uzupełniłem widelcem Lauf Trail Racer 
Boost, który wygląda dość dziwacznie, 
ale świetnie absorbuje jakiekolwiek 
wstrząsy, które na pewno czekają na 
szlaku. Dzięki siodełku Bodyfloat Ki-

nekt 2.0 będę mógł siedzieć na rowe-
rze jak w najwygodniejszym fotelu. 
Taka konfiguracja zapewni mi przewa-
gę nawet nad najbardziej zaawansowa-
nym technologicznie sprzętem. 

NICK
Trasa została zaplanowana na dwa dni 
- no, może półtora. Po pokonaniu trasy, 
zatrzymamy się na noc pod namiotem 
i zjemy posiłek złożony tylko z rzeczy, 

B

SILNIK REAGUJE Z TAKĄ MOCĄ,  
ŻE NIEMAL WYRZUCA Z SIODEŁKA
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ORTLIEB
Zestaw w pełni wodo-
odpornych, łatwych do 
zamontowania sakw 
i toreb rowerowych. 
Od 200 PLN,  
www.ortlieb.com

ONEUP EDC 
TOOL SYSTEM
Pełen zestaw narzędzi 
rowerowych ukryty  
w sprytnej, poręcznej 
pompce. 220 PLN,  
www.oneupcomponents.com

SATMAP  
ACTIVE 20
Wstrząsoodporny  
i wodoodporny zestaw 
GPS wyposażony  
w dokładne mapy. 
1 900 PLN, www.satmap.com

ISM  
PM 2.0
Siodełko to wygląda  
jak rodem z którejś części 
Piły, ale w trasie zapewnia 
idealne podparcie. 
550 PLN, www.ismseat.com

MSR  
FREELITE 1
Mimo niewielkiej wagi  
i rozmiarów po złożeniu,  
w rozłożonym namiocie 
jest sporo miejsca.
1 800 PLN, www.msrgear.com

KLYMIT INERTIA 
X LITE MAT
Ultrakompaktowa mata 
do spania, która dobrze 
izoluje od chłodnego, 
mokrego podłoża.
250 PLN, www.klymit.com

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA NIEZAPOMNIANĄ WYPRAWĘ BIKEPACKINGOWĄ
KLUCZOWE SKŁADNIKI

SONDER BROKEN ROAD

WILIER E803TRB
Moc do pokonywania wzniesień zapewnia mu silnik Shimano STEPS. 24 000 PLN, www.wilier.com

Lekki i wytrzymały rower idealny na nawet najbardziej wymagające szlaki. 9 200 PLN, www.alpkit.com



NA LEWO
Na początku Matt 
wysunął się na 
prowadzenie, ale 
silniki pozwoliły 
Nickowi go do-
gonić.

NA PRAWO
Nawet najwięksi 
twardziele muszą 
od czasu do cza-
su zrobić przerwę 
na kawę.
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NA LEWO 
Rower Matta nie miał 
żadnej elektroniki, ale 
konstrukcja przednie-
go widelca to również 
zaawansowana tech-
nologia.

NA PRAWO
Rozważne korzysta-
nie z baterii wystarczy 
na dzień jazdy rowe-
rem elektrycznym, ale 
może nie wystarczyć 
w dłuższej trasie.



cie, kiedy wjedziemy znowu na płaski 
teren, będę mógł stopniowo odrobić 
straty. Oprócz tego musi zatrzymywać 
się co pewien czas, ponieważ jego rower 
wcale nie jest aż tak wygodny, jakby to 
się wydawało. Na moim siedzi się jak na 
tronie, jednak to nie komfort jazdy jest 
moim asem w rękawie, ale znajomość 
terenu. Jechałem już wcześniej tym 
szlakiem i wiem, że znaczącą jego część 
trzeba pokonać na piechotę. Pierwszą 
z przeszkód jest konieczność przedosta-
nia się przez rzekę - jedyna droga na 
drugi brzeg biegnie przez kamienie. Bez 
problemu zarzucam rower na plecy 
i przeskakuję z głazu na głaz, podczas 
gdy Nick musi przedrzeć się przez 
szybko płynący nurt, prowadząc jedno-
cześnie swój rower. Dzięki temu zyskuję 
przewagę. Sytuacja powtarza się na 
polach: rozmoczona, rozdeptana przez 
stada krów ziemia, nie nadaje się do 
jazdy, dlatego znow musimy zsiąść z ro-
werów i zasuwać pieszo. Po co komu 
silnik elektryczny, skoro i tak nie może 
z niego skorzystać? 

NICK
Matt przesadza - mimo przejściowych 

niedogodności, wciąż uważam, że 
mój elektryczny rower był niezłym 
wyborem. Muszę przyznać, że na tym 
odcinku trasy ewidentnie nie jest on 
w swoim żywiole: z każdym pośli-
zgnięciem się w błocie, z moich ust 
wydobywa się coraz bardziej barwny 
potok przekleństw. Najbardziej mar-
twi mnie co innego - zasięg akumula-
tora. Oprogramowanie Shimano 
określiło, że bateria starczy na jakieś 
100 kilometrów - mniej więcej tyle, 
ile wynosi trasa - ale podczas po-
czątkowego odcinka niezbyt zwraca-
łem na to uwagę. Po pokonaniu 65 
kilometrów, poziom naładowania 
baterii wskazuje niecałe 40%. Aku-
mulator wyczerpuje się trochę zbyt 
szybko jak na mój gust. Przez resztę 
drogi będę musiał oszczędzać 
baterię, uruchamiając tryb wspoma-
gający jedynie na wzniesieniach 
i samodzielnie pedałując przez 
resztę trasy - owszem, nie jest to tak 
przyjemne, jak jazda w trybie gór-
skim, ale nie chcę ryzykować rozła-
dowania się roweru przed dotarciem 
do celu. Ta odrobina dodatkowej 
mocy pozwoliła mi natomiast na 
zabranie ze sobą nieco większego 
bagażu. Mam ze sobą ultralekki na-
miot od MSR, mięciutką matę do 
spania Therm-a-rest i doskonale 
trzymający ciepło śpiwór Exped. 
Oprócz tego udało mi się zabrać ku-
chenkę turystyczną, na której pod-
grzeję jakieś proste danie. 
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BEZ PROBLEMU ZARZUCAM ROWER NA 
PLECY I PRZESKAKUJĘ Z GŁAZU NA GŁAZ
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POZA UBITĄ DROGĄ
UJĘCIA PROSTO Z MALOWNICZEGO SZLAKU



MATT
Nick nie wygląda na zmęczonego - 
nic dziwnego, w końcu przez więk-
szość drogi w ogóle nie musiał 
używać swoich nóg. Moje zapasy, 
podobnie jak mój rower, są bardzo 
minimalistyczne. Nie oznacza to 
jednak, że przyjechałem nieprzygo-
towany. Zabrałem ze sobą Mountain 
Hardwear Ethereal Bivy, czyli połą-
czenie namiotu i śpiwora. Rozkłada 
się go w kilka minut, dzięki czemu nie 
marnuję czasu na przygotowywanie 
posłania. Nie przejmuję się również 
gotowaniem, ponieważ zabrałem ze 
sobą kosmiczne jedzenie. Peronin to 
rodzaj odżywczej papki, która 
zawiera wszystkie niezbędne składni-
ki odżywcze potrzebne organizmowi 
w trakcie wysiłku fizycznego. Wysior-
buję swoją kolację prosto z saszetki, 
podczas gdy Nick siłuje się z „posił-
kiem”, a w międzyczasie podżerany 
jest przez meszki. Ja wygodnie 
zapinam swój śpiwór i przygotowuję 
się do snu. 

NICK 
Najważniejsze, że nasza wycieczka 
pozwoliła nam przyjemnie spędzić 
czas. Właśnie o to chodzi w bike-
packingu - powinno się dobrze 
bawić, niezależnie od sprzętu 
i wybranej trasy. Muszę przyznać, że 
akurat w tym terenie rower elek-
tryczny sprawdził się dość słabo. 
Owszem, bardzo wygodnie podjeż-
dżało się nim pod wzniesienia, ale 
na płaskim terenie lżejszy (i tańszy) 
rower Matta bił go na głowę. Raczej 
nie nadaje się on również na wypad 
w dłuższą trasę. Mimo tego z zacie-
kawieniem będę obserwował rozwój 
rowerów elektrycznych, które być 
może już wkrótce staną się na tyle 
lekkie i poręczne, aby stanowić 
godną polecenia alternatywę dla 
zwykłych jednośladów. 

MATT
Rowery elektryczne? Jestem jak 
najbardziej za, ale w bikepackingu 
póki co sprawdzają się dość słabo. 
W naszej wycieczce nie chodziło  
o jak najszybsze pokonanie trasy, ale 
o radość z obcowania z naturą. Na 
starość być może zaopatrzę się 
w elektryczny rower: póki co wolę 
korzystać z prostych, sprawdzonych 
rozwiązań.
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NIE PRZEJMUJĘ SIĘ GOTOWANIEM, 
PONIEWAŻ MAM KOSMICZNE JEDZENIE



CAŁA PRAWDA O TECHNOLOGII 
W TWOJEJ SKRZYNCE POCZTOWEJ

ROCZNA PRENUMERATA Z RABATEM 35% TYLKO 56,10 ZŁ

PRENUMERATĘ ZAMÓWISZ: mailowo – prenumerata@avt.pl, na www.avt.pl lub wpłacając  
na konto AVT-Korporacja sp. z o.o. ING Bank Śląski 18 1050 1012 1000 0024 3173 1013

Prenumeratorzy mają też od 30 do 50% zniżki na zakupy na www.UlubionyKiosk.pl  
(podaj numer swojej prenumeraty podczas składania zamówienia).

E-prenumerata 
Prenumerata roczna wersji cyfrowej (pdf) 

kosztuje 46,70 zł (rabat 15%).   
Prenumeratorzy wersji drukowanej za 
równoległe e-wydania płacą 20% ceny: 
opłata za e-prenumeratę równoległą 

wynosi 11,20 zł.

Przywileje Prenumeratorów
Jeśli zamawiasz prenumeratę na  

www.avt.pl po raz pierwszy lub przedłużasz 
ją po zalogowaniu na www.avt.pl, 

otrzymasz kody rabatowe na bezpłatne 
pobranie dowolnych e-wydań z oferty  
na stronie www.UlubionyKiosk.pl.



SPIS TREŚCI

CRÈME DE 
LA CRÈME

Jedyna lista zakupów jakiej potrzebujesz

ROZRYWKA 

INTELIGENTNY DOM 

STYL ŻYCIA 

KOMPUTERY 

AUDIO 

AGD 

TRANSPORT 

PODRÓŻE

Jeśli szukasz najlepszych, najbar-
dziej wydajnych i najatrakcyjniej-
szych gadżetów na rynku, do-
brze trafiłeś. Crème de la crème 
to konkretny i dokładny prze-
wodnik po świecie technologicz-
nych zakupów. Aby go stworzyć, 
wybraliśmy osiem głównych ka-
tegorii, w których zawarliśmy 
sugestie dotyczące najlepszego 
sprzętu do pracy, rozrywki, po-
dróżowania i wielu innych zasto-
sowań. W każdej z grup znaj-
dziesz 12 produktów o różnym 
przeznaczeniu z wielu przedzia-
łów cenowych - tak, abyś jak 
najłatwiej znalazł to, czego po-
trzebujesz. Oczywiście lista bę-
dzie uzupełniana na bieżąco: je-
śli na rynku pojawi się rozwiązanie 
szczególnie warte twojej uwagi, 
na pewno znajdziesz je na ła-
mach tego działu. To jak, jesteś 
gotowy na spotkanie z technolo-
gią, która zmieni twoje życie na 
lepsze? Tak? Świetnie - przewróć 
stronę i zaczynamy...
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Prowadząca Agnieszka Stradecka
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PROJEKTOR 4K HDR 

STREAMER 4K HDR  

PRZENOŚNA KONSOLA 

HIGH-ENDOWY TELEWIZOR 4K

TELEWIZOR 4K

HIGH-ENDOWY ODTWARZACZ BLU-RAY

KONSOLA DO GIER  

SOUNDBAR 

UNIWERSALNY PILOT 

DESIGNERSKI TELEWIZOR 

SOUNDBASE 

TELEWIZOR OLED 

SAMSUNG HW-MS650
Soundbar z subwooferem oferujący czy-
sty dźwięk z ładnymi wysokimi tonami, 
aktywną redukcją zniekształceń i spójnym 
brzmieniem. Odtworzy dźwięk nie tylko 
z telewizora, ale i z innych źródeł.  
1 700 PLN, www.samsung.pl

NINTENDO SWITCH
Konsola łącząca w sobie wygodę hand- 
heldu i komfort grania w domowym zaci-
szu. Warto kupić specjalnie dla świetnych 
gier: nowej Zeldy, Super Mario Odyssey 
i nadchodzącego Pokemon Stars! 
1 500 PLN, www.nintendo.pl

SAMSUNG UBD-M8500
Szeroka paleta barw, ostry obraz i ide-
alne odtwarzanie HDR to tylko niektóre 
z zalet tego sprzętu. Dzięki wielu opcjom 
obróbki obrazu łatwo dopasujesz jakość 
odtwarzania do każdego filmu. 
1 500 PLN, www.samsung.pl

SONOS PLAYBASE
Smukły i elegancki głośnik przeznaczony 
do kina domowego. Sprawdza się on 
równie dobrze w systemie multiroom, 
w którym może służyć jako urządzenie do 
strumieniowania muzyki.
3 700 PLN, www.salonydenon.pl

LOGITECH HARMONY ELITE
Wygodny i intuicyjny pilot uniwersalny. 
Zastępuje nie tylko inne piloty, ale rów-
nież aplikacje służące do obsługi urządzeń 
smart home i zestawów multiroom. Wy-
posażony w możliwość obsługi głosem.
1 500 PLN, www.logitech.com/pl

SONY PLAYSTATION 4 PRO
Doskonała grafika, mnóstwo ciekawych 
tytułów ekskluzywnych i możliwość pod-
łączenia zewnętrznego dysku twardego 
USB 3.0, to najważniejsze powody, dla 
których warto kupić PS4.
1 500 PLN, www.playstation.com/pl

SAMSUNG KS9000 65 CALI
Doskonały przyjaciel każdej konsoli! Dzię-
ki zakrzywionemu ekranowi zwiększone 
jest pole widzenia, przez co łatwiej do-
cenić głębię obrazu i bogactwo kolorów. 
Kolejnym atutem jest niski input lag.
8 700 PLN, www.samsung.pl

PANASONIC TX-65EZ1000E
Dzięki dedykowanemu procesorowi Stu-
dio Colour HCX2 i wyświetlaczowi OLED, 
obraz jest ostry, czernie intensywne a ko-
lory nasycone. Głośnik rotacyjny marki 
Technics dostarcza kinowych wrażeń.
25 000 PLN, www.panasonic.com.pl

NVIDIA SHIELD TV
Nie masz miejsca w salonie na postawie-
nie „gamingowego” peceta koło telewi-
zora? Shield TV może służyć do stru-
mieniowania zawartości z komputera lub 
chmury: gier wideo, muzyki lub filmów.
1 000 PLN, www.nvidia.pl

EPSON EH-LS10500
Dla prawdziwych fanów kina domowego. 
Laserowy projektor 4K doskonale spraw-
dzi się nawet w momentach w których 
dysponujesz tylko filmami na DVD - po-
siada on funkcję upscalingu!
32 000 PLN, www.epson.pl

SAMSUNG THE FRAME
Jeśli standardowy „czarny ekran” kłóci się 
z twoim poczuciem estetyki, Samsung 
The Frame zastąpi go twoją osobistą 
galerią sztuki. Zarówno filmy, jak i obrazy, 
możesz podziwiać w idealnej jakości.
Od 10 000 PLN, www.samsung.pl

SAMSUNG Q7C 65 CALI
Doskonale ostry i kontrastowy ekran to 
nie wszystko. To także doskonały Smart, 
dzięki któremu telewizor działa błyska-
wicznie, bez względu na to z jakiego 
medium korzystamy. 
10 500 PLN, www.samsung.pl

ROZRYWKA
Od każualowych graczy do serialowych maniaków - każdy zasługuje na najlepszy 
możliwy sprzęt. Sprawdź, co mamy dla ciebie.
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PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH 

HIGH-ENDOWY PRZENOŚNY GŁOŚNIK

HIGH-ENDOWE KOLUMNY BEZPRZEWODOWE HIGH-ENDOWE SŁUCHAWKI DOUSZNE 

GŁOŚNIK MULTIROOM 

HIGH-ENDOWE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE 

GRAMOFON 

AMPLITUNER STEREO SŁUCHAWKI DOUSZNE 

ODTWARZACZ SIECIOWY 

BOWERS & WILKINS PX WIRELESS
Kodek Bluetooth aptX dba o wysoką 
jakość bezprzewodowego strumieniowa-
nia dźwięku. Akumulator na 22 godzin 
odsłuchu oraz system aktywnej redukcji 
szumu czynią z nich doskonały sprzęt.
1 800 PLN, www.tophifi.pl

PIONEER SE-CH5T
Jedne z najlepszych „pchełek” w tym 
przedziale cenowym. Specjalny napęd dy-
namiczny 9,7 mm nadaje muzyce ciepłe 
brzmienie, a oplatany przewód wokółusz-
ny nie obciera małżowiny.
239 PLN, www.pioneer-audiovisual.eu/pl

LENCO L-91
Gramofon ze średniej półki z napędem 
paskowym. Dzięki wkładce Audio-Techni-
ca i wbudowanemu przedwzmacniaczowi 
możesz przystąpić do słuchania od razu 
po jego złożeniu!
1 500 PLN, www.lenco.com

YAMAHA MCR-N670
Elegancki system hi-fi złożony z czterech 
elementów. Wzmacniacz i kolumny głośni-
kowe odpowiadają za stworzenie prze-
strzeni dźwiękowej, a sieciowy odtwarzacz 
dostarcza im muzykę z wielu źródeł.
2 800 PLN, www.tophifi.pl

YAMAHA R-N303D
Sieciowy amplituner służący zarówno do 
lokalnego odtwarzania muzyki z kom-
putera czy serwera NAS, jak i strumie-
niowania ze Spotify lub Tidala. Może on 
działać w systemie multiroom MusicCast.
1 800 PLN, www.tophifi.pl

B&O BEOPLAY H5
Słuchawki bezprzewodowe dla osób, któ-
re cenią sobie mobilność. Dzięki idealne-
mu wyprofilowaniu wkładek i możliwości 
głosowego przyjęcia połączenia, nie mu-
sisz wyciągać ich z uszu przez cały dzień.
1 100 PLN, www.salonydenon.pl

DIVOOM VOOMBOX OUTDOOR
Planujesz jechać na ekstremalną imprezę 
w terenie i boisz się, że twój sprzęt tego 
nie przeżyje? Spokojnie, wytrzyma - o ile 
posiadasz wodo-, pyło- i wstrząsoodpor-
ny Voombox Outdoor. 
270 PLN, www.mp3store.pl

B&O BEOPLAY A1
Podróżny głośnik o designerskiej formie 
i supermocnym wzmacniaczu. Dzięki po-
tężnemu akumulatorowi jedno ładowanie 
wystarczy na aż 24 godziny ciągłego 
słuchania muzyki.
1 100 PLN, www.salonydenon.pl

DALI CALLISTO
Podstawkowe lub podłogowe głośniki 
o klasycznym designie i doskonałych 
parametrach. Po połączeniu ze specjal-
nym Sound Hubem można na ich bazie 
stworyć system multiroom. 
Od 5 500 PLN, www.salonydenon.pl

PIONEER NC-50DAB
Wszechstronny i stylowy odtwarzacz 
Pure Audio. Dzięki bogatym opcjom 
streamingowym i możliwości odtwarzania 
płyt CD stanowi on doskonałe domowe 
centrum rozrywki. 
3 300 PLN, www.pioneer-audiovisual.eu/pl

HIGH-ENDOWY ODTWARZACZ PRZENOŚNY 

ASTELL & KERN AK70 MKII
Dzięki oddzieleniu obydwu kanałów 
dźwięku, AK70 zapewnia idealne odtwa-
rzanie muzyki bez jakichkolwiek zakłóceń. 
Duża moc wyjściowa pozwala na skom-
pensowanie nawet słabych słuchawek.
3 300 PLN, www.mp3store.pl

DENON HEOS 7 HS2
System HEOS od Denona oferuje nie tyl-
ko świetny dźwięk, ale również prostą ob-
sługę. W kategorii „niepowtarzalny wygląd 
i krystalicznie czysty dźwięk” naprawdę 
trudno jest znaleźć lepszy produkt.
2 000 PLN, www.salonydenon.pl

AUDIO
Bezprzewodowa wygoda czy audiofilskie doznania? Niezależnie od tego  
co wybierzesz, znajdziesz to na poniższej liście.

KOMPAKTOWY SYSTEM AUDIO
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SMARTWATCH 

GOLARKA 

HIGH-ENDOWY SMARTFON 

MID-ENDOWY SMARTFON 

SMARTWATCH Z ANDROIDEM 

TRACKER BLUETOOTH 

ZABAWKA

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW 

SMARTWATCH HYBRYDOWY 

FITNESS TRACKER 

LOW-ENDOWY SMARTFON 

SPHERO BB-9E
Twoje dzieciaki też wolą antagonistów? 
Mamy coś dla nich - inteligentny model 
droida BB-9E od Sphero, którym można 
sterować za pomocą smartfona lub (an-
gielskich) komend głosowych.
500 PLN, www.alstor.pl

CZYTNIK E-BOOKÓW 

AMAZON KINDLE PAPERWHITE
Żaden inny czytnik nie zapewnia tak 
udanego wrażenia obcowania z papiero-
wą książką, nawet w warunkach nocnych 
- podświetlenie nie męczy oczu. Szkoda 
tylko, że tak wspaniale nie pachnie! 
590 PLN, www.amazon.com

SAMSUNG GEAR S3 CLASSIC
Dla posiadaczy telefonów z Androidem, 
smartwatch z Android Wear wydaje się 
naturalnym wyborem. Szczególnie, jeśli 
jest to Gear S3 z GPS-em, głośnikiem 
i sterowaniem za pomocą pierścienia.
1 400 PLN, www.samsung.pl

FITBIT ALTA HR
Sprytny i leciutki tracker mierzący rytm 
serca, liczbę spalonych kalorii i pokona-
nych kroków oraz analizujący jakość snu. 
Dzięki pojemnej baterii możesz korzystać 
z niego przez cały tydzień!
590 PLN, www.fitbit.com

PHILIPS SONICARE  
DIAMONDCLEAN SMART
Ta inteligentna szczoteczka nie tylko usu-
wa kamień nazębny, ale również monito-
ruje skuteczność twojego szczotkowania 
i informuje o pominiętych zębach.
1 700 PLN, www.philips.pl

TRACKR BRAVO
Czujnik ten wyróżnia się zastosowaniem 
technologii Crowd Locate - natychmia-
stowym powiadamianiem, kiedy szukany 
przedmiot znajdzie się w pobliżu dowol-
nego użytkownika apki TrackR. 
130 PLN, www.alstor.pl

HTC U11 LIFE
Może i nie jest to flagowiec, ale wygląda 
i działa zupełnie jak wysokopółkowy U11. 
Dzięki zastosowaniu EdgeSense korzy-
stanie z telefonu za pomocą jednej dłoni 
jest bardzo komfortowe.
Od 1 499 PLN, www.htc.com/pl

HTC DESIRE 10 LIFESTYLE
Dobry dźwięk i ostry, kolorowy ekran, 
to fajne elementy jak na tani telefon, 
ale Lifestyle urzekł nas faktem, że za tak 
niewielką cenę otrzymujemy urządzenie 
wyglądające na znacznie droższe.
999 PLN, www.htc.com/pl

BRAUN SERIES 9 9095CC
Dzięki sonicznej technologii golenia 
i automatycznemu dostosowaniu mocy 
golarki do gęstości i szorstkości zarostu, 
za każdym razem możesz liczyć na ideal-
ną gładkość. I to w kilka minut!
1 200 PLN, www.braun.pl

APPLE WATCH SERIES 3
Wbudowany moduł LTE może nie działa 
w naszym kraju, ale poza nim otrzy-
mujemy idealnego towarzysza ćwiczeń 
z wytrzymałą baterią, szybkim działaniem 
i GPS-em. Jest też wodoodporny.
Od 1 600 PLN, www.apple.pl

NOKIA STEEL
Wolisz bardziej klasycznie wyglądające 
zegarki? Nokia Steel wykonany jest z efek-
townie wyglądającej nierdzewnej stali 
i wyposażony w krokomierz, tracker ak-
tywności oraz czujnik analizy jakości snu.
520 PLN, www.alstor.pl

SAMSUNG GALAXY S8/S8+
Zachwyt tym telefonem po prostu nie 
przemija: to za sprawą ostrego jak brzy-
twa ekranu AMOLED, mocnej specyfikacji 
czy świetnego aparatu fotograficznego? 
Hmm, a może wszystkiego razem?
Od 3 300 PLN, www.samsung.pl

STYL ŻYCIA
Gadżet musi być piękny i użyteczny. W tym dziale zebraliśmy wszystkie najciekawsze 
propozycje, które są właśnie takie.
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SAMOCHÓD SPORTOWY 

SAMOCHÓD EKO 

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 

KAMERA SAMOCHODOWA 

SAMOCHÓD MIEJSKI  

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA 

SAMOCHÓD TERENOWY 

SAMOCHÓD RODZINNY 

SAMOCHODOWY SYSTEM AUDIO NAWIGACJA ROWEROWA 

SAMOCHÓD LUKSUSOWY 

NAWIGACJA SAMOCHODOWA 

EMICRO ONE
Pod biurem znowu nie ma miejsc parkin-
gowych i musisz cofnąć się o kilometr? 
eMICRO One pozwoli ci rozwiązać ten 
problem dzięki długiemu zasięgowi, niezłej 
prędkości, niewielkiej masie i wymiarom.
5 000 PLN, www.micro-mobility.com

MIO CYCLO 605 HC
Po co ci komputer rowerowy? Oprócz na-
wigacji, dzięki której nie zgubisz się w nie-
znanym miejscu, monitoruje on twoją 
kondycję podczas jazdy i analizuje wyniki, 
wskazując dalsze kierunki treningu.
1 500 PLN, www.mio.com/pl

VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE
W samochodzie zmieści się nawet 
siedem osób wraz z bagażami. Nawet 
jeśli nie posiadasz aż tak dużej rodziny, 
docenisz przestronne wnętrze, świetną 
przyczepność i komfortowe zawieszenie.
Od 116 090 PLN, www.volkswagen.pl

MIO MIVUE DRIVE 65 LM
Nawigacja z wbudowanym wideorejestra-
torem oraz dodatkowymi układami wspo-
magania. Jeśli twój samochód nie posiada 
ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu 
i kolizją z przodu, Drive 65 to zmieni.
1 000 PLN, www.mio.com/pl

PIONEER AVH-Z7000DAB
Właściwie bezobsługowy system audio 
umożliwiający odtwarzanie płyt CD 
i DVD oraz strumieniowanie zawarto-
ści. Bezodblaskowa powłoka i kolorowy 
ekran ułatwiają korzystanie z niego. 
2 399 PLN, www.pioneer-car.eu/pl

MIO MIVUE 752 WIFI DUAL
Zestaw dwóch kamer: przedniej i tylnej. 
Oprócz wideorejestratora otrzymujemy 
kamerę cofania, monitor martwego pola 
oraz ostrzeżenia przed fotoradarami. 
Uwagę zwraca jakość obrazu 2.5K. 
1 150 PLN, www.mio.com/pl

INFINITI Q60
Drapieżny i elegancki, Infiniti Q60 na pew-
no jest wart swojej ceny. Silnik V6 twin-
-turbo 3.0 o mocy 405 KM wzbogacony 
jest o system DAS, pozwalający na szybką 
reakcję nawet przy dużej prędkości.  
Od 184 600 PLN, www.infiniti.pl

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC
Niezły zasięg (205 km!) i trzy tryby jazdy 
to w sumie standard, ale IONIQ Electric 
uzupełnia go o nowe funkcjonalności, 
w tym rewelacyjny tryb VESS symulujący 
odgłos silnika spalinowego.
Od 149 900 PLN, www.hyundai.pl

TYLT Y-CHARGE
Dwuportowa ładowarka samochodowa 
z technologią SmartDetect, współpracu-
jąca z iOS i Androidem. Prąd wyjściowy 
4,8 A oraz obsługa usługi QuickCharge 
zapewniają szybkie ładowanie.
120 PLN, www.alstor.pl

BMW SERII 7
Kolejna edycja kultowej serii pojazdów 
- jak zawsze jest szybko, luksusowo i ele-
gancko. Sportowy sznyt i bogata elektro-
nika dodają samochodowi niepowtarzal-
nego (i bardzo kosztownego) stylu.
Od 409 300 PLN, www.bmw.pl

NISSAN X-TRAIL
Potężny silnik, składana kanapa w trzecim 
rzędzie i szybko reagujący system napę-
du 4x4 to wszystko czego potrzebujesz, 
żeby zabrać znajomych na wycieczkę 
nawet w ekstremalnych warunkach. 
Od 119 100 PLN, www.nissan.pl

OPEL KARL
Niedrogie, ekonomiczne i bogato wypo-
sażone auto miejskie. Dzięki zwrotnemu 
układowi kierowniczemu i niewielkim 
wymiarom, zmieścisz się na nawet naj-
mniejszym miejscu parkingowym.
Od 36 990 PLN, www.opel.pl

TRANSPORT
Dwa czy cztery kółka? Nieważne - do bezstresowej jazdy potrzebujesz 
najlepszych możliwych rozwiązań.
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DONICZKA  

STACJA POGODOWA 

DZWONEK DO DRZWI 

KAMERA BEZPIECZEŃSTWA DO DOMU 

WIRTUALNY ASYSTENT 

KAMERA BEZPIECZEŃSTWA NA ZEWNĄTRZ 

ZAMEK DO DRZWI 

GNIAZDKO PRĄDOWE 

TERMOSTAT 

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ 

MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA 

SYSTEM OŚWIETLENIA 

BELKIN WEMO F7C027EA
Ten sprytny gadżet zmienia każde gniazd-
ko, do którego zostanie wpięty, w inteli-
gentny przełącznik. Za pomocą aplikacji 
ustawisz automatyczny czas pracy podłą-
czonego sprzętu i jego zdalne włączanie.
200 PLN, www.belkin.com

RING VIDEO DOORBELL 2
Dzięki możliwości dwustronnej komuni-
kacji i alertom mobilnym, łatwo możesz 
podejrzeć, kto dobija się do twoich drzwi 
wejściowych. Ponadto może służyć jako 
kamera bezpieczeństwa na żądanie.
750 PLN, www.ring.com

NETATMO PRESENCE
Zewnętrzna kamera monitoringowa 
wyposażona w funkcję odróżniania ludzi, 
zwierząt oraz samochodów. Presence 
posiada opcję strumieniowania obrazu 
z sensora na życzenie. 
1 400 PLN, www.salonydenon.pl

NETATMO HEALTHY HOME COACH
Urządzenie szczególnie przydatne dla 
rodzin z dziećmi oraz alergików. Monito-
ruje jakość powietrza, doradza optymalną 
temperaturę i informuje o konieczności 
przewietrzenia lub włączenia nawilżacza.
500 PLN, www.salonydenon.pl

NETATMO VALVE
Ustawiana zdalnie lub ręcznie głowica 
termostatyczna. Umożliwia ona zaprogra-
mowanie harmonogramu ogrzewania dla 
każdego pomieszczenia oraz automatycz-
nie wykrywa otwarcie okien.
350 PLN, www.salonydenon.pl

GERDALOCK V3
Inteligentny zamek Bluetooth otwierany 
za pomocą telefonu lub Apple Watcha. 
Dzięki możliwości generowania kluczy 
tymczasowych, sprawdza się idealnie 
w mieszkaniach i pokojach gościnnych.
1 250 PLN, www.gerdalock.com

GOOGLE HOME
Głośnik wyposażony w obsługę Asy-
stenta Google, który nie tylko obudzi cię 
o określonej godzinie, ale również poda 
informacje na temat pogody i natychmiast 
wyszuka odpowiedzi na palące cię pytania.
450 PLN, www.store.google.com

PHILIPS HUE
Ten inteligentny system oświetlenia łatwo 
umożliwi ci stworzenie niepowtarzalnego 
klimatu w twoim mieszkaniu. Energo-
oszczędne żarówki dostarczają dużo 
światła - idealne na zimowe wieczory.
Od 340 PLN, www.philips.pl

NETATMO WEATHER STATION
Osobista stacja pogodowa, która mierzy 
poziom stężenia CO2, temperaturę, 
natężenie hałasu oraz stopień wilgotności 
w domu. Ponadto przypomina ona o ko-
nieczności przewietrzenia pokoi. 
750 PLN, www.salonydenon.pl

PARROT POT
Jeśli zdarza ci sie niechcący uśmiercić do-
mowe roślinki, zainwestuj w tę doniczkę. 
To ona podlewa i nawozi zieleń, a twoja 
rola ogranicza się do okazjonalnego dole-
wania wody i mieszanek odżywczych.
650 PLN, www.parrot.com

FIBARO GUARD KIT
Pełen system zabezpieczeń wyposażony 
w aplikację do głosowego sterowania. 
Jego funkcjonalność można rozszerzać 
o np. czujnik dymu lub inteligentny sys-
tem oszczędzania energii elektrycznej. 
Od 2 000 PLN, www.fibaro.com

NOKIA HOME
Kamera HD przeznaczona do połączenia 
ze smartfonem. Czujniki jakości powie-
trza dbają o właściwe warunki w domu, 
a funkcja „elektrycznej niani” pozwala na 
zdalne interakcje z dziećmi i pupilami.
900 PLN, www.alstor.pl

INTELIGENTNY DOM
Elektronika w domu staje się coraz inteligentniejsza. Ta opisana w naszym 
zestawieniu jest zaś wręcz genialna!
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AGD

ODKURZACZ 

CZAJNIK 

STEAMER 

KLIMATYZATOR 

ROBOT ODKURZAJĄCY 

LODÓWKA 

EKSPRES DO KAWY 

OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

ROBOT MOPUJĄCY KOSIARKA  

PRALKA 

WAGA 

SAMSUNG RB37J5329SS
Energooszczędna, bezszronowa lodówka 
o niezależnym chłodzeniu komór chło-
dziarki i zamrażarki. Wyposażona w spe-
cjalne szuflady przeznaczone do przecho-
wywania mięsa, ryb, owoców i warzyw.
2 500 PLN, www.samsung.pl

ROBOMOW RS635
Trawnik pod idealną kontrolą - szczegól-
nie po włączeniu trybu krawędziowego. 
56-centymetrowa krawędź cięcia i możli-
wość pracy do 100 minut na jednym ła-
dowaniu, starczy na nawet duże trawniki.
15 000 PLN, www.robomow.com/pl

PHILIPS AIR WASHER
Urządzenie oczyszcza i nawilża pomiesz-
czenie bez jednoczesnego pozostawiania 
plam wody. Dzięki wydajnej technologii 
Nano Cloud, mikroklimat w twoim pokoju 
będzie zawsze korzystny. 
1 500 PLN, www.philips.pl

NOKIA BODY+
Waga Wi-Fi wyposażona w możliwość 
pełnej analizy składu ciała i zapisywanie 
wyników. Motywuje do utraty wagi po-
przez system odznak przyznawanych za 
regularne ważenie się i chudnięcie.
420 PLN, www.alstor.pl

IROBOT BRAAVA JET 240
Robot służący do ścierania, wycierania 
lub mopowania terakoty, kafelków i in-
nych typów twardych podłóg. Niewielkie 
rozmiary urządzenia pozwalają na dotar-
cie do nawet najmniejszych zakamarków.
800 PLN, www.irobot.pl

SAMSUNG WIND-FREE
Klimatyzacja wyposażona w system roz-
prowadzania powietrza w sposób naśla-
dujący naturalne wietrzenie, co zapobie-
ga przed powstawaniem nieprzyjemnego 
uczucia przenikliwego chłodu.
Od 2 700 PLN, www.samsung.pl

PHILIPS POWERPRO ULTIMATE LED
Odkurzacz bezworkowy z nasadką pod-
świetlającą podłogę, dzięki której żaden 
paproch nie ukryje się przed jego ssawką. 
Dzięki zastosowaniu nasadki CarpetClean, 
łatwo czyści on również dywany.
1 600 PLN, www.philips.pl  

SMARTER IKETTLE
Zdalnie sterowany czajnik. Aplikacja 
Smarter iKettle pozwala dodatkowo na 
ustawienie trybu „porannego” i „powrót 
do domu”, dzięki czemu zawsze będzie 
czekała na ciebie gorąca woda.
500 PLN, www.alstor.pl

PHILIPS STYLETOUCH PURE GC440
Delikatna dla wszystkich tkanin pa-
rownica, która pozwala w okamgnieniu 
odświeżyć i doprowadzić ubrania do 
porządku bez konieczności rozkładania 
deski do prasowania.
420 PLN, www.philips.pl 

SAMSUNG ADDWASH WW70
W ferworze sprzątania bardzo często 
zdarzy się zapomnieć o wrzuceniu niektó-
rych ubrań do pralki. System AddWash 
zapobiega związanej z tym frustracji, 
umożliwiając ich dodanie w trakcie prania.
2 000 PLN, www.samsung.pl

SMARTER COFFEE
Ekspres przelewowy z młynkiem. Smarter 
Coffee zadba o odpowiedni przemiał 
i wypalenie ziaren i przygotuje kawę na 
określoną przez ciebie godzinę. Ma też 
funkcję utrzymywania temperatury.
600 PLN, www.alstor.pl

IROBOT ROOMBA 980
Szybki i dokładny robot odkurzający. 
Dzięki doskonałemu systemowi wykrywa-
nia przeszkód, nie zderza się z meblami 
i nie zawiesza na progach i schodach. 
Jest on także bardzo cichy.
4 500 PLN, www.irobot.pl

AGD
Wiecznie brak ci czasu? Z takim sprzętem sprzątanie i inne domowe 
zajęcia staną się prawdziwą przyjemnością.
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Komputery

HEADSET 

HIGH-ENDOWY TABLET 

TABLET

LEKKI LAPTOP 

LAPTOP DO GIER 

MONITOR 4K

KAMERA  

MYSZ 

DYSK PRZENOŚNY 

KOMPUTER ALL-IN-ONE 

KLAWIATURA 

HIGH-ENDOWY LAPTOP 

LOGITECH MX MASTER 2S
Gryzoniowy brat K780, również wyposa-
żony w możliwość pracy z kilkoma urzą-
dzeniami. Co najlepsze, może on przeno-
sić skopiowaną lub wyciętą zawartość  
np. z tableta na komputer.
400 PLN, www.logitech.com/pl

APPLE IPAD
iPad w wersji standard może i nie należy 
do najtańszych, ale płacisz za wysoką ja-
kość wykonania, superczuły i ostry ekran 
oraz całkiem pojemną baterię starczającą 
na 10 godzin ciągłej zabawy.
Od 1 800 PLN, www.apple.pl

SAMSUNG U28E590D
28 cali i obsługa Ultra HD są w nazwie, 
a czym jeszcze może poszczycić się ten 
monitor? Równomiernym podświetleniem 
matrycy, świetną jakością obrazu i na-
prawdę rozsądną ceną.
1 700 PLN, www.samsung.pl

LOGITECH K780
Bezprzewodowa klawiatura z możliwością 
obsługi smartfona lub tabletu i funkcją 
przełączania się pomiędzy podpiętymi 
urządzeniami. Jej atutem są ponadto 
ciche i dobrze wyprofilowane klawisze. 
440 PLN, www.logitech.com/pl

VERBATIM STORE ‘N’ GO USB 3.0
W rodzinie Store ’n’ Go znajdziesz 
dyski o pojemności od 500 GB do 2 TB. 
Wszystkie spośród nich charakteryzują 
się wysokimi prędkościami odczytu i za-
pisu oraz dużą wytrzymałością obudowy.
Od 220 PLN, www.verbatim.net.pl

LOGITECH BRIO 4K STREAM EDITION
Najlepszy przyjaciel początkującego 
streamera. BRIO 4K nie tylko zapewnia 
świetną jakość nagrywanego materiału, 
ale również pozwala zastąpić tło nagry-
wania jednolitym kolorem.
1 050 PLN, www.logitech.com/pl

RAZER BLADE STEALTH
Superostry ekran 4K, processor Core i7 
i superwygodna klawiatura zamknięte 
w zadziwiająco eleganckiej jak na Razera 
obudowie, przypominającej... ultrabooki. 
Ma całkiem niezły chip graficzny.
Od 6 500 PLN, www.razerzone.com

APPLE MACBOOK PRO 15 CALI
MacBook Pro nie tylko świetnie wygląda, 
ale ma od 256 GB superszybkiej pamięci 
SSD oraz 16 GB RAM. Osoby, które czę-
sto korzystają z programów graficznych, 
docenią mocne GPU.
Od 12 000 PLN, www.apple.pl

APPLE IPAD PRO
Pod względem jakości wykonania i spe-
cyfikacji, iPad Pro jest właściwie niedo-
ścigniony w swojej kategorii. To nie tylko 
tablet, ale i kreatywne narzędzie, którego 
pełen potencjał zależy od ciebie.
Od 3 200 PLN, www.apple.pl

RAZER MANO’WAR
Bardzo gamingowe bezprzewodowe 
słuchawki z mikrofonem, których główną 
cechą jest brak irytującego lagowania. 
Dzięki zastosowaniu dźwięku przestrzen-
nego 7.1, nie umknie ci żaden odgłos.
660 PLN, www.razerzone.com

ASUS ZEN AIO PRO
Wyróżnia się nie tylko pięknym wzornic-
twem, ale również potężną specyfikacją: 
m.in. 8 GB RAM i karta graficzna GeForce 
960M zapewnią płynność w grach, a Core 
i7 udźwignie wszystkie programy.
Od 4 000 PLN, www.asus.com/pl

ASUS ZENBOOK UX430 
Ultrabook z niemal bezramkowym ekra-
nem, ważący jedynie 1,25 kg. Wewnątrz 
znajduje się mocny procesor Intel Core 
i5 lub i7, niezły podzespół graficzny od 
Nvidii oraz wytrzymała bateria 50 Wh.
Od 4 200 PLN, www.asus.com/pl

KOMPUTERY
Możesz wykorzystać je do gier, pracy i hobby - te komputery 
i akcesoria nie zawiodą cię niezależnie od sytuacji.
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Podróże 

BEZLUSTERKOWIEC 

PODSTAWOWY DSLR 

ADAPTER PODRÓŻNY 

GŁOŚNIK PODRÓŻNY 

PEŁNOKLATKOWY DSLR 

POWERBANK 

APARAT KOMPAKTOWY 

DRON 

ETUI NA SMARTFONA  SŁUCHAWKI SPORTOWE 

KAMERA AKCJI

PRZEWÓD DO ŁADOWANIA 

MOPHIE POWERSTATION XL
Dodatkowa bateria o pojemności  
12 000 mAh dla twojego smartfona 
i tableta jednocześnie? Czemu nie - ten 
powerbank od Mophie może być podłą-
czony do dwóch urządzeń naraz. 
600 PLN, www.mophie.com

DENON AH-C160W
Wygodne słuchawki douszne o przyjem-
nych w dotyku „obejmach” na małżowiny. 
Pasywny system tłumienia hałasu spraw-
dza się bardzo dobrze, a głębia i inten-
sywność basów potrafi zaskoczyć.
700 PLN, www.salonydenon.pl

DJI MAVIC PRO
Lekki dron, który może działać przez aż 
27 minut. Dzięki jakości obrazu 4K każdy 
nagrany przez ciebie film będzie ucztą 
dla oczu. Ma on również tryb nagrywania 
w slow-motion w jakości Full HD.
5 100 PLN, www.dji.com

FUSE CHICKEN ARMOUR CHARGE
Jeśli potrzebujesz dodatkowego kabla do 
powerbanku, zwróć uwagę na Armour 
Charge. Dzięki osłonce z plecionej stali 
nierdzewnej, jest on nie do zdarcia. Do-
stępny w wersji USB-C i Lightning.
Od 120 PLN, www.fusechicken.com

UAG PYLO
Obudowy Urban Armor Gear są twarde 
na zewnątrz, lecz miękkie w środku - 
dzięki temu drgania nie przenoszą się na 
obudowę telefonu. Dostępne na nowsze 
generacje flagowców Apple i Samsunga.
100 PLN, www.alstor.pl

JBL CLIP 2
Dzięki możliwości przyczepienia głośnika 
do plecaka za pomocą specjalnego kara-
bińczyka, muzyka może ci towarzyszyć 
nawet na szlakach. Tylko pamiętaj: jego 
mocne wysokie tony płoszą zwierzęta!
210 PLN, www.jbl.com.pl

OLYMPUS OM-D E-M10 MARK III
Siłą Mark III jest jego prostota - łatwo 
wybierzesz najfajniejszy efekt dla każdego 
zdjęcia. Dzięki lepszej niż w lustrzankach 
szybkostrzelności, sprawdza się on świet-
nie w fotografii sportowej.
3 300 PLN, www.olympus.pl

CANON EOS 200D
Dla osób stawiających pierwsze kroki 
w świecie lustrzanek, ten aparat będzie 
wręcz idealny. 24,2 Mpix i 49 punktów 
autofokusu pozwolą każdemu na zrobie-
nie pierwszych „profesjonalnych” zdjęć.
2 300 PLN (body), www.canon.pl

SKROSS PRO WORLD & USB
Jeśli często podróżujesz, na pewno posia-
dasz sporą kolekcję przejściówek. Może już 
czas zastąpić ją jedną, uniwersalną? Jeśli 
masz kabel USB, Skross Pro może służyć 
również jako ładowarka do telefonu.
160 PLN, www.skross.com

GOPRO HERO 5 BLACK
Piąta generacja GoPro Hero to wciąż 
jedna z najlepszych kamer sportowych. 
Sterowanie głosem i backup do chmury 
pozwolą ci skupić się na najważniejszym  
- wyciskaniu jak najlepszych osiągów.
1 800 PLN, www.gopro.com

OLYMPUS TOUGH TG-5
Kompaktowy, ale nie do zdarcia. TG-5 
został zaprojektowany po to, abyś nawet 
w najtrudniejszych warunkach mógł robić 
świetnej jakości fotki. Aparat jest odpor-
ny na wodę, mróz, upadki i zalanie. 
2 130 PLN, www.olympus.pl

NIKON D850
To sprzęt dla prawdziwych profesjonali-
stów czy majętnych amatorów? Obydwie 
grupy mogą cieszyć się matrycą o rozdziel-
czości 45,7 Mpix, 153 punktami fokuso-
wymi i tworzeniem filmów poklatkowych.
17 000 PLN (body), www.nikon.pl

PODRÓŻE
Nawet w najgłębszej dziczy przyda ci się chociaż odrobina najnowszych  
technologii. Nie wierzysz? Sprawdź te gadżety!
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Perfekcyjna przyjemność  
w luksusowej cenie

DOBROBYT

Odbiór muzyki jest sprawą w pełni osobistą, przez co trudno jest dostosować sprzęt audio do gustu każdego meloma-
na. Doskonale wiedzą o tym specjaliści z Astell&Kern. Opracowali oni stacjonarny wzmacniacz słuchawkowy, który 

można dostosować do swoich preferencji odsłuchowych. Fani nowoczesnych brzmień mogą podkręcić bas, zaś 
miłośnicy rocka progresywnego skupić się na idealnie zbalansowanym audio. To zaś będzie doskonałe niezależnie od 

ustawień. Dzięki zastosowaniu podwójnych konwerterów cyfrowo-analogowych, ACRO L1000 pozwala na osiągnięcie efektu 
przestrzennego dźwięku w każdych słuchawkach. Specjalny 32-bitowy procesor przetwarza sygnał dźwiękowy bez obniżania 

jakości dźwięku. Ponadto wzmacniacz wyposażony jest w szereg wyjść i wejść audio: podczas obcowania z idealnym 
dźwiękiem ACRO L1000, skorzystasz zarówno z uniwersalnych słuchawek 3,5 mm, jak i tych ze zbalansowanym wejściem 

2,5 mm. Dostępne jest także wejście 6,3 mm i XLR. Wzmacniacz można również podłączyć do głośników pasywnych.

4 400 PLN
www.mp3store.pl

ASTELL&KERN ACRO L1000

 ZAMÓW KOLEJNY NUMER NA WWW.ULUBIONYKIOSK.PL
Odkrywaj technologiczne innowacje i krocz z nami ku przyszłości!



*Więcej informacji na temat naszej oferty specjalnej znajdziesz na stronie olympus.eu/bonus.   
Oferta obowiązuje od 1 listopada 2017 do 15 stycznia 2018. Warunki oferty określa regulamin.
Ofertą objęte są obiektywy M.ZUIKO DIGITAL (ED 12 mm 1:2.0, ED 9-18 mm 1:4.0-5.6, 25 mm 1:1.8, ED 75-300 mm 1:4.8-6.7 II,  
ED 60 mm 1:2.8 Macro, ED 75 mm 1:1.8) oraz aparat OM-D E-M5 Mark II (korpus i zestawy z obiektywami).

TEJ ZIMY FOTOGRAFOWANIE SPRAWI CI 
JESZCZE WIĘCEJ RADOŚCI!
Zmień ciemne zimowe dni w niezapomniane chwile pełne blasku. Uwiecznij je aparatem OLYMPUS OM-D 
oraz obiektywami M.ZUIKO. Kup dowolne produkty objęte ofertą OLYMPUS, zsumuj bonusy i wypełnij formularz 
na stronie olympus.eu/bonus.

ZACHOWAJ ZIMOWE
WSPOMNIENIA

OFERTA SPECJALNA 
ODBIERZ BONUS 
– NAWET 2830 ZŁ*



Przedstawiamy kompleksowe rozwiązanie głośnikowe dla 
miłośników kina w domu. ESTRADA 5.0 zapewnia czysty 
i mocny dźwięk w każdym z kanałów i zaspokoi potrzeby 
nawet wymagającego użytkownika. Ten zestaw głośników 
sprawdzi się w podstawowej konfiguracji kina domowego 
we współpracy z dobrej klasy amplitunerem AV.

Znajdź nas na

P O C Z U J  M O C  E S T R A D Y

www.wilson-hifi.eu
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