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Dla tych, którzy kochają muzykę

Stworzone dla uczczenia 50-lecia Bowers & Wilkins, P9 Signature oferują niebywałą wierność odtwarzania i ab-

solutnie wyjątkowy komfort. Specjalnie zaprojektowane, ustawione pod kątem przetworniki o tłokowej konstruk-

cji membran, dostarczają kipiący subtelnymi detalami dźwięk o niebywałej sile i przestrzeni. Jeśli kochasz muzy-

kę, po prostu załóż je na głowę i zanurz się we wspaniałym świecie dźwiękowej prawdy i absolutnego luksusu. 

Posłuchaj, a zrozumiesz.

P9 Signature

Salony firmowe Bowers & Wilkins:

www.tophifi.pl



Mody przychodzą i mody odchodzą. Niektóre trwają dłużej, jak 
boom na tablety, inne nie zdążą się na dobre rozkręcić, by wpaść 
w swoją niszę (tak, mowa o smartwatchach). Mamy rok 2017 i tak, 
kręci nas wirtualna rzeczywistość (porównanie headsetów w tym 
numerze), ekscytują roboty (wszystkie które możecie i nie możecie 
mieć w domu - w tym numerze), chcemy nowych form rozrywki (test 
Nintendo Switch... sami wiecie!). Jednak ponad to wszystko, wciąż 
pragniemy więcej, gdy myślimy o naszym smartfonie.

W niektórych aspektach, dżinowie również znani jako producenci, 
wyprzedzają nawet nasze utopijne chciejstwa i szastają takimi opcja-
mi jak ekran 4K czy odblokowywanie telefonu tęczówką oka, ale nie 
czarujmy się - w jakiś sposób ten wyścig zbrojeń wciąż nas fascynu-
je. Gdy w grę wchodzi posiadanie pięknego smartfona klasy pre-
mium, rozsądek zapada w sen, a demony kuszą funkcjami, których 
jesteśmy głodni, nawet jeśli nie do końca ten apetyt jesteśmy w sta-
nie zrozumieć. Żądza też zdaje się nie znać głębokości portfela 
klienta - słuchawki z najwyższej półki w tym roku potrafią kosztować 
nawet 4 000 PLN w podstawowych wersjach. 

Przyszłość tej gałęzi rynku jest bardzo interesująca. Coraz 
większe smartfony stają się jednocześnie bardzo małymi kompute-
rami, co niektóre firmy starają się powoli wykorzystywać, sugerując 
nam, że po podłączeniu do monitora i klawiatury, gadżet ten może 
jeszcze bardziej poszerzyć swoją funkcjonalność. To wszystko lata 
po tym, jak pewien ekspert branży IT przekonywał o tym, że po 
implementacji aparatów fotograficznych w telefonach, już nic eks-
cytującego nas nie czeka. Najwyraźniej nigdy nie słyszał powiedze-
nia Nielsa Bohra mówiącego: „Przewidywanie jest bardzo trudne, 
szczególnie jeśli idzie o przyszłość.”

Od redakcji

Micha ł Lis 
Sekretarz
Drugi po naczelnym, dobr y 
duch i woda na m łyn naszej 
redakcji. Pilnuje terminów, 
buduje treść magazynu i two- 
rzy jego layout. Czasami 
też znajduje czas na fil i- 
żankę kawy, bez k tórej nie 
wyobraża sobie życia.

Maciej Adamczyk 
Redaktor
Podpora i g łos rozsądku re- 
dakcyjnego ekosystemu. 
Zg łębia dla was techno- 
logiczne ciekawostki, 
wnikliwie testuje każdy 
gadżet i dba o jakość na- 
szych s łów. Zdarza mu się 
też sypiać.

Nasi ludzie

Magazyn T3 
nie tylko na 
papierze...

Wydanie tabletowe
 Interaktywne wydanie 

T3 to wzbogacona o ma- 
teriały multimedialne edy- 
cja magazynu skrojona 
na twojego iPada lub 
urządzenie z systemem 
Androidem.

Strona internetowa
 Strona T3 to twoja 

codzienna dawka newsów 
ze świata technologii. Mo- 
żecie tu również znaleźć 
testy sprzętowe i felieto- 
ny naszych redaktorów.

Wydanie PDF
 Wolisz czytać T3 na 

ekranie swojego kompu- 
tera? W takim razie ze-
skanuj ten kod i udaj się 
bezpośrednio do naszego 
wydawniczego kiosku!

Marcin Kubicki, 
Redaktor naczelny
marcin.kubicki@magazynt3.pl
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Smartfon znów jest najwięk-
szym obiektem pożądania.
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GURU 
Pozwól mu zabrać się w nie-
zwykłą podróż, podczas 
której doznasz prawdziwego 
oświecenia na drodze do 
technologicznej nirwany...

038   NOWA  
RZECZYWISTOŚĆ 
Na bardzo krótką chwilę 
zapominamy o zwykłym, re-
alnym świecie i sprawdzamy, 
co może zaoferować nam ten 
wirtualny...
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wy, wybierając się w plener 
z plecakiem wypełnionym po 
brzegi technologią.
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Z MASZYNAMI 
Czy zastanawialiście się 
kiedyś, jak może wyglądać 
przyszłość, w której będziemy 
się kontaktować prawie wy-
łącznie z robotami? Czas na 
podróż w czasie!

 Zaprenumeruj 
nasz magazyn  
i zgarnij prezent!

Więcej szczegó łów dotyczących prenumeraty  
T3 znajdziesz na 100 stronie magazynu lub bez- 
pośrednio na portalu www.avt.pl/prenumerata.

038Prenumerata
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Omna 180. 
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Nowe produkty, świeże roz- 
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o nowoczesnym wnętrzu.
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oświetleniowe stają do walki!
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KROPCE 
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doks jest po części możliwy.
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Dwa multimedialne  
streamery stają do walki!
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wszystko. Oto kamery  
dla wyczynowców!

058
SAMOCHODY 
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Jeśli chcesz kupić najlepsze 
produkty w swoich kate-
goriach, to trafiłeś we właś- 
ciwe miejsce.
Plus! Szóstka gadżetów na deser!
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TWÓJ PRZEWODNIK      PO NAJGORĘTSZYCH 
TECHNOLOGICZNYCH TRENDACH.

W TYM MIESIĄCU  
NA TAPECIE:

PROWADZĄCY
MACIEJ
ADAMCZYK

008 Pierwsze wrażenie
015 Prasówka
020 Inteligentny dom
024  Inteligentne 

sprzątanie
028  Guru radzi
030 Facet i kuchnia
031 Styl
032 Must have

Gdyby poszukać określeń najtrafniej 
oddających filozofię firmy NAD, to do 
g łowy momentalnie mog łyby przyjść 
dwa wyrazy - estetyka i funkcjonal-
ność. Korzystając z nich można przy 
minimalnym wysi łku opisać praktycz-
nie każdy z produktów brytyjskie-
go przedsiębiorstwa, które od 1972 
roku zajmuje się projektowaniem 
wysokiej klasy urządzeń audio. Sprzęt 
tej marki w odróżnieniu od kosztują-
cych niekiedy po kilkadziesiąt tysięcy 
PLN rozwiązań konkurencji, nie wyróż-
nia się może jakimś nies łychanie 
luksusowym designem, ale zamiast 
niego oferuje minimalistyczne lub 
niekiedy wręcz high-endowe wzornic-
two oraz godną podziwu liczbę opcji 
udostępnianych użytkownikowi. 

Przykładów na potwierdzenie 
za łożeń tej tezy nie trzeba szukać 
daleko, o czym można przekonać się 
biorąc pod lupę C338 – najnowszy 
zintegrowany wzmacniacz, który 
pomimo bycia urządzeniem o nad-
zwyczajnie kompaktowych rozmia-
rach, kryje w sobie olbrzymi techno-
logiczny potencja ł. 

NAD C338
Z tym maleństwem okie łznasz muzykę dystrybu-
owaną na wszelkie możliwe sposoby…

3 000 PLN, www.tophifi.pl

NAZWA ZOBOWIĄZUJE
Ma ło osób zdaje sobie sprawę, że 
nazwa NAD nie jest dzie łem przypadku 
i stanowi skrót od określenia stojące-
go za ideą produktów tej marki. Fraza 
New Acoustic Dimension (z ang. nowy 
wymiar akustyki), dla niektórych może 
i brzmieć nieco górnolotnie, ale z dru-
giej strony bardzo trafnie odzwiercie-
dla wrażenia, jakie oferują swym na-
bywcom urządzenia opatrzone tym 
trzyliterowym logiem.

W przypadku wzmacniacza C338 za 
dostarczanie owych emocji odpowie-
dzialna jest opracowana przez NAD 
technologia hybrydowego wzmocnie-
nia klasy D, dzięki której urządzenie to 
dostarcza moc ciąg łą 2x 50 W oraz 
moc dynamiczną 150 W przy 4 omach. 
Podczas tworzenia modelu C338 
producent zdecydowa ł się na użycie 
zaawansowanego układu aktywnego 
zasilania, który nie tylko cechuje się 
niskim poborem energii elektrycznej, 

ale także dba o wręcz zegarmistrzowską regula-
cję napięcia. Najważniejszy jest jednak oczywi-
ście g łówny modu ł przedwzmacniacza, w którym 
niezwykle istotną rolę pe łni układ regulacji 
g łośności, umożliwiający zmianę wartości tego 
parametru z dokładnością co do 0,5 dB. Oprócz 
niego na p łycie g łównej nie mog ło również 
zabraknąć nowoczesnego przetwornika DAC, 
operującego na ośmiu kana łach w podwójnej 
konfiguracji różnicowej. 

Tworząc ten model firma NAD postanowi ła 
zatroszczyć się o stale rosnącą liczbę konese-
rów winylowych krążków, gdyż w obudowie 
opisywanego sprzętu umieszczono również 
wydajny przedwzmacniacz gramofonowy, 
kompatybilny z odtwarzaczami wyposażonymi 
we wkładkę MM. Przy opisywaniu komponentów 

Chromecast wbudowany we wzmac-
niacz otwiera przed użytkownikiem 
masę nowych możliwości.
MICHAŁ LIS, REDAKTOR T3

Opinia...



Gustujesz w winylowych 
krążkach? To dobrze się 

sk łada, bo C338 wyposażono 
w modu ł przedwzmacniacza 

gramofonowego.

modelu C338 nie można zapomnieć 
o module wzmacniacza s łuchawko-
wego – godną uwagi cechą układu 
zastosowanego przez NAD jest jego 
wysoka wydajność napięciowa, dzięki 
której wzmacniacz znakomicie 
„dogaduje” się nawet z referencyjny-
mi s łuchawkami o bardzo wysokim 
wspó łczynniku impedancji. 

GOOGLE CHROMECAST…
Większość kojarzy pewnie tę nazwę 
z niewielkim donglem, który po 
pod łączeniu do telewizora umożli-
wia ł strumieniowanie multimediów ze 
smartfona, tabletu czy komputera. 
Od jakiegoś czasu termin Chrome-
cast dotyczy jednak znacznie szer-
szego projektu Google, który poza 
kompatybilnością z telewizorami 
obejmuje również wspó łpracę z pro-
duktami należącymi do segmentu 
smart home oraz nowoczesnymi 
urządzeniami audio.

Jeśli chodzi o wzmacniacze Hi-Fi, to 
opisywany tutaj NAD C338 jest pierw-
szym tego typu sprzętem na świecie 

Magia liczb
0,5 dB   
Z taką dok ładnością 
można regulować g ło-
śność dźwięku.

#1
NAD C338 to pierwszy 
amplituner z wbudowa-
nym Chromecastem.

70  
Grubość obudow y  

modelu C338 w yrażona  
w mil imetrach.

50 W
Tyle ciąg łej mocy prze- 
kazywane jest na każdy 
kana ł (przy 4 i 8 omach).

mogącym pochwalić się wbudowanym 
Chromecastem. Do czego może przy-
dać się Chromecast w kontekście 
omawianego produktu? No na przykład 
do strumieniowania muzyki z serwisów 
pokroju Spotify, Pandora czy Google 
Play Music. Z punktu widzenia (a raczej 
s łyszenia) wymagających melomanów, 
warto mieć również na uwadze to, że 
androidowa aplikacja Chromecast 
wspiera bezprzewodowe przesy łanie 
dźwięku w jakości Hi-res, co ma zna-
czenie zw łaszcza dla posiadaczy 
nowego wzmacniacza NAD lub osób 
mających w domu g łośniki obs ługują-
ce wysokiej jakości sygna ł audio.

…I NIE TYLKO!
We wstępie podkreślone zosta ło, że 
przedsiębiorstwo NAD podczas pracy 
nad swoimi urządzeniami przykłada 
ogromną wagę do ich funkcjonalno-
ści. W przypadku wzmacniacza 
C338 doskonale widać to w łaśnie na 
przykładzie opcji łączności bezprze-
wodowej, które nie ograniczają się 
wy łącznie do wsparcia dla technolo-

PRECYZJA MINIMALIZMU
NAD C338 ma niewielkie rozmiar y, ale jego 
design opracowano z dużą dba łością o sty-
l istyczne detale.

 Refleks
NAD C338
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NAD C338Refleks

BEZPRZEWODOWE TRIO
Za jakość transmisji sygna łu 
drogą bezprzewodową odpo-
wiadają tutaj aż trzy anteny. 

Jedna wspó łpracuje z modu łem 
Bluetooth, dwie kolejne pod łą-
czone są zaś do modu łu Wi-Fi.

gii Google Chromecast. Poza nią 
znajdziemy tu również bowiem 
wbudowane modu ły Wi-Fi i Bluetooth 
oraz trzy anteny odpowiedzialne za 
zapewnienie jak najlepszej jakości 
sygna łu transmitowanego drogą 
bezprzewodową. Drugi ze wspomnia-
nych modu łów wart jest nieco szer-
szej wzmianki, ponieważ jego dzia ła-
nie w odróżnieniu od wielu podobnych 
komponentów jest dwukierunkowe. 
Co to oznacza? No cóż, to bardzo 
proste – wzmacniacz może odbierać 
sygna ł przesy łany np. z urządzenia 
mobilnego oraz wysy łać go do bez-
przewodowych s łuchawek lub g łośni-
ków kompatybilnych ze standardem 
Bluetooth.

Aspekt bezprzewodowości ma 
również ogromne znaczenie w kontek-
ście obs ługi samego wzmacniacza, 
a wszystko za sprawą NAD Remote 
– darmowej aplikacji mobilnej dostęp-
nej na urządzenia dzia łające w opar-
ciu o systemy Android/iOS, która 
pozwala użytkownikowi na niezwykle 
wygodną kontrolę wszystkich aspek-
tów pracy najnowszego produktu 
marki NAD. Z pomocą tej apki w jednej 
chwili można przemienić smartfona 
lub tablet w zaawansowane narzędzie 
kontrolne, pozwalające na zdalną 
regulację poziomu mocy, g łośności, 
prze łączanie pomiędzy poszczegól-
nymi źród łami sygna łu oraz b łyska-
wiczną zmianę wielu innych ustawień 

wzmacniacza bez konieczności wsta-
wania z fotela. Zapanowanie nad 
bogactwem opcji jest tutaj paradok-
salnie wyjątkowo proste, w czym dużą 
rolę odgrywa interfejs samej aplikacji, 
który dzięki swej intuicyjności i wizu-
alnej przejrzystości nie sprawi pro-
blemu nawet osobom nie mającym 
zbyt dużego obycia z podobnym 
oprogramowaniem mobilnym. 

MAŁE MOŻE BYĆ WIELKIE
Choć kwestie techniczne dotyczące 
modelu C338 są niezwykle istotne, to 
opisując go nie sposób nie wspo-
mnieć również o aspekcie wzornic-
twa, jakim może pochwalić się 
najnowszy produkt NAD. Mając na 
względzie bogactwo oferowanych 
funkcji, ogromne wrażenie robi to, że 
zapewnia je sprzęt o wymiarach 
435x285x70 mm – ze świecą szukać 
podobnego urządzenia tej klasy, 
które w obudowie o grubości zaled-
wie 7 cm skrywa tyle technologicz-
nego dobra.

Docenić wypada również kunszt 
projektantów odpowiedzialnych za 

design tego wzmacniacza. Kompak-
towość obudowy w po łączeniu ze 
stylistycznym minimalizmem i umie-
jętnym wykorzystaniem dostępnej 
przestrzeni, tworzy tu nadzwyczaj 
atrakcyjny tercet, który przyciągnie 
do siebie niejedno spojrzenie. 
Dodajmy jeszcze do tego wysokiej 
jakości materia ły wykończeniowe, 
wyjście na subwoofer oraz bardzo 
czytelny pod łużny wyświetlacz, 
prezentujący informacje o najważ-
niejszych aspektach pracy wzmac-
niacza, a otrzymamy obraz produk-
tu obok którego nie ma prawa 
przejść niewzruszony żaden sza-
nujący się mi łośnik nowoczesnych 
urządzeń audio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reflektometr
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Magia liczb
1920x1080

Rozdzielczość rejestro-
wanych filmów. Model 792 

nagr ywa je w p łynności  
60 kl ./s.

128 GB 
Maksymalna obs ługiwana 

pojemność kar t pamięci. Wy-
starczy na duuuuużo filmów.

2,7 cala
Rozmiar przekątnej wy-
świetlaczy zastosowanych 
w opisywanych modelach.

140 stopni 
Zakres widzenia obiek ty-

wów w wideorejestratorach 
MiVue785 i 792.

O! A właśnie myślałem nad kupnem 
jakiegoś wideorejestratora…
No to świetnie się składa, bo wiosną 
do sklepów trafią dwa bardzo inte-
resujące modele marki Mio. Oba 
posiadają czytelne 2,7-calowe 
wyświetlacze (MiVue 785 - dotyko-
wy) i nagrywają pięknie prezentują-
ce się filmy, na których widać 
naprawdę sporo za sprawą szeroko-
kątnego obiektywu. Zostały rów-
nież wyposażone w zestaw senso-
rów (m.in. GPS), z pomocą których 
rejestrowane jest nie tylko położe-
nie samochodu, ale również jego 
aktualna prędkość.

Co jeszcze warto o nich wiedzieć?
Każdy z tych modeli poza funkcją 
filmowania oferuje również opcję 
korzystania z wbudowanej bazy 

BĄDŹ  
NIEFOTOGENICZNY!

Zdarza ci się otrzymywać 
mandaty za przypadkowe 
przekroczenie prędkości? 

Wideorejestrator y Mio oferu-
ją bazę tych urządzeń, k tórą 

możesz dożywotnio ak tu-
alizować za darmo. Z drugiej 

strony, wbudowany GPS 
rejestruje prędkość, dzięki 

czemu mamy dowód na swoją 
przepisową jazdę.

NOCNY ŁOWCA
MiVue 792 zosta ł w ypo-
sażony w sensor Sony 
Star vis, k tór y znakomicie 
radzi sobie z rejestrowa-
niem obrazu przy ma łej 
ilości świat ła. Dzięki temu 
jest niezw ykle skuteczną 
bronią w walce z nocnymi 
piratami drogow ymi.

fotoradarów. Oprócz niej mamy tu 
również do dyspozycji tryb parkin-
gowy czy możliwość podłączenia 
dodatkowej kamerki zamocowanej 
z tyłu auta.

Kilka słów o filmach?
Mają rozdzielczość Full HD i w zależ-
ności od typu urządzenia rejestro-
wane są z płynnością 30 kl./s. 
(MiVue 785) lub 60 kl./s. (MiVue 792). 
Nagrany materiał trafia na kartę 
pamięci, zaś użytkownik ma możli-
wość włączenia opcji chroniącej 
plik przed nadpisaniem.

Z czego wynika różnica w cenie?
Najistotniejsze powody są dwa. 
Model 792 jest droższy, ponieważ 
posiada wbudowany moduł Wi-Fi, 
z którego użyciem można w wygodny 

sposób pobierać aktualizacje oraz 
udostępniać filmy na Facebooku 
i YouTube. Wyższa cena bierze się też 
stąd, że w urządzeniu tym zamonto-
wany został lepszy sensor, który lepiej 
niż ten w tańszym modelu radzi sobie 
z działaniem przy małej ilości światła.

Przyznam, że jestem pod wrażeniem.
My również. Jeśli miałbyś zamiar 
nabyć któryś z nowych wideo 
rejestratorów Mio, to już niebawem 
będziesz miał ku temu okazję.
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Mio MiVue 785 i 792
688 PLN i 860 PLN, www.eu.mio.com/pl_pl
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Czy to nowy iPad Air? A może Pro?
Nic z powyższych! Nowy iPad nazywa 
się po prostu iPad i w ofercie Apple 
zastąpił modele z linii Air, w porów-
naniu z którymi może pochwalić się 
znacznie atrakcyjniejszą ceną 
startową.

Naprawdę jest tańszy? Zaraz, zaraz, 
wyczuwam w tym jakiś podstęp.
No i po części masz rację, ale zanim 
przejdziemy do mniej przyjemnych 
kwestii, skupmy się może na tych 
miłych. Poza niższą ceną, nowy iPad 

otrzymał również procesor A9 – jest 
wydajniejszy od obecnego w modelu 
Air chipa A8X, ale nieco wolniejszy od 
układu A9X zarezerwowanego dla 
iPada Pro. Na plus trzeba zaliczyć 
również możliwość kupna tabletu 
wyposażonego w 128 GB wbudowa-
nej pamięci.

No dobrze, to w takim razie co nie 
napawa tu entuzjazmem?
Np. to, że wyświetlacz w iPadzie nie 
posiada powłoki antyrefleksyjnej, 
przez co może sprawować się gorzej 

podczas korzystania z tabletu przy 
silnym świetle słonecznym. Kontro-
wersyjne jest również to, że nowy 
tablet Apple stał się nieco grubszy, 
co w dużej mierze wiąże się z… 

No z czym, no z czym?!
Większą baterią! Nowy akumulator 
oferuje nieco lepszą pojemność, co 
w związku z brakiem zmian w 
kontekście rozdzielczości wyświe-
tlacza (w dalszym ciągu mamy tu 
panel Retina z rozdziałką 2048x1536 
pikseli) przekłada się na nieco 

dłuższy czas pracy urządzenia. 
Zmiana jak najbardziej na plus.

Co jeszcze musze wiedzieć o iPadzie?
Że możesz kupić go już dziś, a do 
wyboru będziesz mieć jego trzy 
wersje kolorystyczne – złotą, 
srebrną oraz szarą. Pamiętaj 
jednak, że tylko ostatnia z nich  
ma czarny front.

BATERIA
Apple wsadzi ło do środka iPada 

pojemniejszą baterię niż aku-
mulator w modelu Pro, co wp ły-

nę ło na zwiększenie grubości 
obudowy nowego tabletu.

WYŚWIETLACZ
Posiada tę samą 
rozdzielczość co ten 
obecny w iPadzie Air 
2, ale zosta ł niestety 
pozbawiony pow łoki 
antyrefleksyjnej.
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Magia liczb
32/128 GB
iPad dostępny jest w dwóch 
wariantach, k tór ych cena różni 
się o 500 PLN. 

A9
Uk ład ten jest niemal tak samo 
dobr y, jak obecny w iPadzie Pro 
chip A9X.

469 g    
Waga nowego iPada.  

Air 2 waży ł o 32 gramy 
mniej.

7,5 mm  
Now y model jest mniej 

smuk ły od posiadającego 
grubość 6,1 mm Air 2.

 Apple iPad
Od 1 799 PLN  www.apple.com/pl 
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Magia liczb
326     
War tość wspó łczynnika 
PPI, charak ter yzująca 
1,2-calowy wyświetlacz.

1,1 GHz
Z taką częstotl iwością 
tak towane są zegar y 
procesora Qualcomm.

4 GB    
I lość wbudowanej pamięci po-

zwalającej na przechowywanie 
plików muzycznych.

40 
Tyle gramów waży Watch 2  

bez paska. Z paskiem waga 
wzrasta do 47 g.

Od 1 450 PLN, www.consumer.huawei.com/pl

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Po prze łączeniu się w tr yb 
Watch, zegarek Huawei poka-
zuje wy łącznie godzinę oraz 
l iczbę policzonych kroków. Ma 
to prze łożenie na w ydajność 
baterii, k tóra w y trzymuje 
w tedy nawet 25 dni.

Huawei Watch 2

Mój Huawei Watch 1 w dalszym 
ciągu daje radę. Czemu mia łbym 
go wymieniać na nowszy model?
Powodów jest ca łkiem sporo. Do 
najważniejszych z nich zaliczyć 
trzeba nieco mniejszą wagę 
zegarka, o wiele solidniejszą 
jakość jego wykonania (ceramicz-
na koperta plus szkło Gorilla 
Glass), nowy wariant z klasycznie 
zaprojektowaną obudową oraz 
fakt, że Watch 2 może ci s łużyć 
pomocą podczas treningu na si łce.

Tak? A w jaki sposób?
Wszystko dzięki znajdującym się 
w obudowie zegarka komponen-
tom odpowiedzialnym za pomiar 
wielkości charakteryzujących 
aktywność fizyczną. Poza 3-osio-
wym żyroskopem, znajdziemy tu 
również kompas, barometr, pul-
sometr oraz modu ł GPS. Wykony-
wanie ćwiczeń uprzyjemnisz so-
bie zaś s łuchając muzyki 
zapisanej na 4 GB pamięci.

W ilu wersjach dostępny jest ten 
smartwatch?
Trzech. Poza wersją standardo-
wą , w sklepach znajdziesz też 
wariant z LTE oraz model Classic.

Kilka s łów o jego specyfikacji?
Za dzia łanie Huawei Watch 2 
odpowiada procesor marki 
Qualcomm oraz system Android 
Wear 2.0.

Kiedy będę móg ł za łożyć to cacko  
na rękę?
Watch 2 ma premierę w tym miesią-
cu, ale nie wiadomo niestety, kiedy 
pojawi się w polskich sklepach.

UDANY KOMPROMIS
Watch 2 jest większy od swego 
poprzednika, ale w porównaniu 

z nim nieco mniej waży. Różnica 
między obydwoma modelami jest 

odczuwalna od razu.

 Refleks
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Czymże jest ten dziwny walec?
To nie walec, a najnowsza domowa kamera bezpie-
czeństwa marki D-Link. Co więcej, to pierwsze 
tego typu urządzenie oferujące kompatybilność 
z Apple HomeKit. Omna nagrywa filmy w rozdziel-
czości Full HD i została wyposażona w 180-stop-
niowy obiektyw, który w odróżnieniu od wielu 
szerokokątnych soczewek, nie zniekształca 
rejestrowanego obrazu.

Parę słów o filmach?
Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi mogą być 
zapisywane w chmurze, ale taka opcja wymaga 
wykupienia dodatkowej subskrypcji. Jeśli nie 
masz zamiaru tego czynić, możesz wsadzić do 
kamery kartę pamięci i na niej przechowywać 
nagrywany materiał.

A co z Apple HomeKit?
Tak jak wspomnieliśmy, Omna współpracuje z tym 
środowiskiem i bardzo dobrze dogaduje się z in-
nymi urządzeniami mogącymi pochwalić się taką 
funkcjonalnością. Przykładowo, jeśli kamera 
wykryje ruch, to za pośrednictwem HomeKit 
zostanie przesłany sygnał uruchamiający 
zainstalowany w domu inteligentny alarm.

Co jeszcze potrafi ten sprzęt?
Przydatną funkcją opisywanej kamery jest  
opcja pracy w trybie noktowizji, dzięki której 
nawet w kompletnych ciemnościach  
urządzenie rejestruje to, co dzieje się  
w odległości pięciu metrów.

Ciekawe. Czy Omna 180 jest już dostępna  
w sklepach?
Owszem, możesz ją kupić m.in. za  
pośrednictwem oficjalnej strony Apple.

Magia liczb
1920x1080
Maksymalna rozdzielczość 
rejestrowanego materia łu 
wideo.

180 stopni 
Zakres widzenia obiek tywu, 
w jaki zosta ła w yposażona 
ta kamera.

128 GB    
Maksymalna pojemność 

kar ty pamięci s łużącej do 
przechowywania nagrań.

5 m  
Zasięg widzenia  

podczas pracy w tr ybie 
nok towizyjnym.

CIĄGLE W POGOTOWIU
Omna posiada wbudowany modu ł 
Wi-Fi, k tór y w po łączeniu z funk-

cjonalnym oprogramowaniem 
mobilnym stwarza uży tkownikowi 

moż l iwość obserwowania rejestro-
wanego przez kamerę obrazu z do-
wolnego miejsca na kuli ziemskiej. 

NA STRAŻY DOMU
Jeś l i posiadasz inne pro-

duk ty kompatybilne z Apple 
HomeKit, to decydując się 

na nabycie kamer y Omna 
180, zyskasz moż l iwość 

stworzenia niezwykle efek-
tywnego systemu domowego 
bezpieczeństwa. Klucz tkwi 

oczywiście we wspó łpracy 
danych urządzeń w opar-
ciu o algor y tmy mobilnej 

aplikacji. 

D-Link Omna 180
970 PLN, www.dlink.com/pl
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PR ASÓWK A
Nowe produkty, świeże rozwiązania i garść 

ciekawostek z technologicznego bazaru. 

LENCO MES-405 
 Twoje dzieciaki narze-

kają na nudę w podróży? 
Dobrą decyzją może 
okazać się zakup przeno-
śnego odtwarzacza DVD, 
który bez przeszkód 
będziesz mógł przymo-
cować do tyłu samocho-
dowego fotela. MES-405 
wyposażony jest w duży 
9-calowy wyświetlacz 
i poza filmami na płytach 
może odtwarzać też 
multimedia zapisane na 
karcie pamięci.
900 PLN, www.lenco.com

SAMSUNG ELITE SMART PACK 
 Gdybyś powziął zamiar 

nabycia nowego telewizora 
i twój wybór padłby na któryś 
z modeli Samsung QLED, to 
przez kilka miesięcy po jego 
zakupie będziesz mieć do 
dyspozycji istny ogrom multi-
medialnych dobroci. Wszystko 
za sprawą pakietu Elite Smart 
Pack, który zapewni ci darmo-
wy dostęp do wielu popular-
nych serwisów świadczących 
usługi VOD.
Darmowy, www.samsung.pl

PIONEER AVIC-F980DAB 
 Ten high-endowy panel 

samochodowy łączy w so-
bie funkcjonalność inteli-
gentnej nawigacji oraz 
nowoczesnego systemu 
multimedialnego, którego 
najważniejszym elemen-
tem jest 6,2-calowy wy-
świetlacz dotykowy. Urzą-
dzenie to obsługuje całą 
gamę opcji łączności (m.in. 
Bluetooth, USB czy CarPlay) 
i umożliwia odtwarzanie 
filmów na płytach DVD.
3 899 PLN,  
www.pioneer-car.eu/pl

RIVA S
 7 przetworników, 

3-kanałowy wzmacniacz, 
30 W całkowitej mocy 
muzycznej oraz 13 godzin 
pracy na pojedynczym 
ładowaniu baterii. Te 
liczby najlepiej opisują 
mobilny głośnik Riva S, 
który wygląda niemal tak 
samo pięknie jak brzmi.
1 000 PLN, www.rivaaudio.comAsus UX410

 Najnowszy Ultrabook 
marki Asus w niebywale 
atrakcyjny sposób łączy w so-
bie ogromną wydajność oraz 
piękno nowoczesnego wzor-
nictwa. Ten mister technolo-
gicznej elegancji mieści 
14-calową matrycę w 13-calo-
wej obudowie, waży zaledwie 
1,325 kg, ma grubość 18,95 mm 
i kusi potężną specyfikacją 
sprzętową, obejmującą m.in. 
procesor Intel Core i7 oraz 16 
GB pamięci RAM.
Od 4 000 PLN, www.asus.com/pl
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AOC AGON AG352UCG 

 Wzbogać swoje 
gamingowe doznania, 
podłączając do kompu-
tera ten 35-calowy moni-
tor z matrycą wyświetla-
jącą obraz w rozdzielczości 
3440x1440 pikseli. Pro-
dukt marki AOC wspiera 
technologię Nvidia 
G-Sync i może pochwalić 
się częstotliwością od-
świeżania równą 100 Hz.
4 000 PLN,  
www.aoc-europe.com/pl

B&W ZEPPELIN WIRELESS  
 Masz ochotę na muzyczny 

odlot? Nie daj się więc prosić 
i spraw sobie tego białego 
audiofilskiego sterowca. 
Najnowszy model legendarne-
go głośnika marki Bowers & 
Wilkins prezentuje się wprost 
spektakularnie, ale jeszcze 
lepsze wrażenie zrobi na tobie 
w chwili, gdy z jego przetwor-
ników zacznie docierać do 
ciebie jego brzmienie.
2 300 PLN, www.tophifi.pl

ASUS TINKER BOARD
 Czujesz w sobie żyłkę 

technologicznego majster-
kowicza? Spraw więc sobie 
radość, kupując widoczny 
na zdjęciu mikrokomputer, 
który pomimo kompakto-
wych wymiarów ma po-
dzespoły zdolne obsłużyć 
odtwarzanie filmów 4K 
i 24-bitowego dźwięku.
440 PLN, www.asus.com/pl

MOIKIT GENE 
 Niezależnie od tego, 

czy jesteś biegaczem czy 
po prostu lubisz spędzać 
czas na uprawianiu aktyw-
ności fizycznej, powinie-
neś mieć zawsze pod ręką 
butelkę z wodą. Zwykły 
bidon jest dla nudziarzy 
– zamiast niego spraw 
sobie lepiej butelkę z dio-
dami LED, pokazującymi 
aktualny poziom napełnie-
nia naczynia.
230 PLN, www.alstor.pl

Q Acoustics Concept 500
 Majestatycznie prezentująca 

się kolumna podłogowa stwo-
rzona w jednym celu – doprowa-
dzenia do ekstazy każdego, kto 
będzie miał okazję usłyszeć 
dźwięk dochodzący z jej prze-
tworników. W kwestii jakości 
wykonania oraz stopnia zaawan-
sowania wykorzystanych rozwią-
zań konstrukcyjnych, Concept 
500 to prawdziwe audiofilskie 
dzieło sztuki.
8 000 PLN, www.horn.pl
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GOOGLE PIXEL BLUE

 Wysoko oceniany smartfon marki 
Google doczekał się limitowanej edycji 
ze ślicznie prezentującą się metaliczną 
obudową w kolorze niebieskim. W jej 
wnętrzu znajduje się m.in. potężny 
procesor Snapdragon 821, 4 GB pamięci 
RAM oraz rewelacyjny aparat 13 Mpix 
z autofokusem opartym o detekcję fazy.
Od 3 000 PLN, www.store.google.com

11

JBL INSPIRE 300
 Te nadzwyczajnie 

kompaktowe sportowe 
dokanałówki odwdzięczą 
ci się za zakup porządną 
jakością generowanego 
brzmienia, bardzo czułym 
mikrofonem, wbudowa-
nym w przewód pilotem 
oraz magnesami zabez-
pieczającymi przed pląta-
niem się kabli.
130 PLN, www.pl.jbl.com

13

FUSE CHICKEN  
TITAN PLUS

 W chwili gdy czytasz te 
słowa, nie ma na świecie 
mocniejszego przewodu 
Lightning-USB niż widocz-
ny na zdjęciu Fuse Chicken 
Titan Plus. Kabel ten wy-
konano z piekielnie wy-
trzymałego stopu stali, 
która wedle producenta 
oprze się nawet działaniu 
piły mechanicznej.
150 PLN, www.alstor.pl

Master & Dynamic ME05
 Najbardziej zaawansowane technolo-

gicznie dokanałówki w ofercie marki 
Master & Dynamic są wyśmienitą propo-
zycją dla melomana, który poza podręcz-
nikową jakością dźwięku ceni sobie rów-
nież rzemieślniczą jakość wykonania 
słuchawek. W ich wyprodukowanych 
z litego mosiądzu oraz palladu obudo-
wach znajdują się 8-milimetrowe neody-
mowe przetworniki. 
900 PLN, www.tophifi.pl

Peugeot MICRO e-Kick
 Jeśli masz niedaleko do 

pracy, nienawidzisz ulicznych 
korków i lubisz cieszyć się 
świeżym powietrzem, to świet-
ną opcją wydaje się zakup elek-
trycznej hulajnogi stworzonej 
przez projektantów firmy 
Peugeot. Waży tylko 8,5 kg, 
a jej akumulator naładujesz 
w zaledwie godzinę.
4 500 PLN, www.peugeot.pl
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GOPRO KARMA 
 Posiadasz kamerę marki GoPro? To świetnie! 

Zamocuj więc ją w gimbalu drona Karma i ciesz 
się przepięknymi powietrznymi ujęciami. W ze-
stawie z quadcopterem Karma znajdziesz bardzo 
poręczny kontroler z wbudowanym wyświetla-
czem dotykowym.
4 500 PLN, www.gohero.pl
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 GALERIA  
QLED
Tegoroczna linia telewizorów Samsung to dowód na to, 
że sztuka designu może iść w parze ze świetną jakością 
obrazu pewnym krokiem po technologicznym wybiegu.

Wszystkie telewizory QLED (Q7,Q8,Q9) można ustawić na „sztaludze” (Studio 
Stand), która sprawi, że nasz salon zacznie przypominać prawdziwą galerię sztuki.

Ładna buzia to nie wszystko? 
Racja! Nasz wnikliwy test 
modelu Samsung Q7C 
znajdziecie na  
stronie 54.

Samsung QLED możemy również umieścić na podstawie Gravity Stand, która 
uczyni z naszego telewizora eksponat w muzeum sztuki wspó łczesnej.
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Zarówno modele Q7C i Q8C z zakrzywionymi ekranami, jak i Q7F z p łaskim pane-
lem (na zdjęciu powyżej) są zwieńczeniem każdego wspó łczesnego wnętrza. Ich 
wysmakowany design, wysoka jakość wykonania i fenomenalny obraz uzyskany 
dzięki technologii QLED, będą nie tylko cieszyć oko po w łączeniu telewizora, ale 
również po jego wy łączeniu.



sygnał musi pokonać kilka grubych ścian. 
W takim kontekście całkiem niezłą decyzją 
może okazać się skorzystanie z możliwości 
oferowanych przez tzw. systemy Wi-Fi. 
Jednym z takich rozwiązań jest Netgear 
Orbi – trójzakresowy system, który jest 
w stanie zapewnić dostęp do internetu 
o prędkości do 100 Mb/s na obszarze o po-
wierzchni nawet 460 metrów kwadratowych.

Orbi funkcjonuje w oparciu o działanie 
dwóch rodzajów urządzeń: routera pełnią-
cego funkcję huba oraz modułów satelitar-
nych, których rolą jest rozszerzanie zasięgu 
domowej sieci. System ten można rozbudo-
wywać o kolejne moduły, dzięki czemu bez 
trudu zapewnisz dostęp do internetu 

MACIEJ ADAMCZYK 
ODPOWIADA...

Zanim w ogóle zaczniesz 
sporządzać listę najbardziej 

interesujących cię modeli, powinieneś 
wziąć pod uwagę jeden bardzo znaczący 
fakt. Na zakupie routera nie ma co 
oszczędzać, w sytuacji gdy posiadasz 
liczną rodzinę, której członkowie ocho-
czo korzystają z rozmaitych urządzeń 
komunikujących się w oparciu o internet. 
Z tego powodu naprawdę warto zapłacić 
nieco więcej, by móc cieszyć się sprzę-
tem zdolnym bez trudu wytrzymywać 
pracę pod dużym obciążeniem. 

Jeśli twój dom ma dodatkowo sporą 
powierzchnię, to przed wyruszeniem na 
zakupy powinieneś też zastanowić się nad 
kwestią zasięgu sieci Wi-Fi, który spada 
bardzo zauważalnie, gdy bezprzewodowy 

w każdym zakątku twych włości. Masz 
w planach integrację domowych urządzeń 
smart home z asystentem Alexa? W takim 
razie ucieszysz się na wieść, że Orbi współ-
pracuje z oprogramowaniem stworzonym 
przez Amazon, co przekłada się na niezwy-
kle wygodną kontrolę domowej sieci Wi-Fi 
za pomocą komend głosowych.

Poza systemem stworzonym przez firmę 
Netgear, na rynku można znaleźć podobne 
produkty innych marek, np. Linksys Velop 
czy Develo Gigagate. A jeśli wolisz nieco 
bardziej klasyczne rozwiązania, to nic nie 
stoi oczywiście na przeszkodzie, byś 
wyposażył się w klasyczny router. Dla 
posiadacza dużego domu, godnym polece-
nia modelem jest bez wątpienia Archer 
C5400 – wyprodukowany przez firmę 
TP-Link trzypasmowy gigabitowy router, 
który nie tylko jest w stanie obsłużyć sy-
gnał o dużej prędkości, ale także potrafi 
efektywnie dystrybuować go za pośrednic-
twem aż ośmiu anten.

Mam duży dom i chcę kupić 
najlepszy router. Jakieś rady?

  MASZ PY TANIE DOT YCZĄCE INTELIGENTNEGO DOMU? W YŚLIJ JE NA: t3@magazynt3.pl
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„JEŚLI CHCESZ OBJĄĆ SYGNAŁEM INTERNETOWYM DOM 
O DUŻEJ POWIERZCHNI, TO DOBRĄ DECYZJĄ MOŻE OKAZAĆ 
SIĘ KUPNO KTÓREGOŚ Z SYSTEMÓW WI-FI.”
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WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O NOWOCZESNYM WNĘTRZU



Czy smartwatche 
potrafią już kon-
trolować inteli-
gentny dom?

MICHAŁ LIS
ODPOWIADA...

Owszem, ale musisz wziąć pod 
uwagę to, że produkty kompa-

tybilne z opcją kontroli za pomocą smar-
twatchów nie są jeszcze zbyt popularne 
– zwłaszcza w naszym kraju, gdzie na 
dobrą sprawę dopiero niedawno nieco 
większym zainteresowaniem konsumentów 
zaczęły cieszyć się urządzenia należące do 
segmentu smart home. 

Z kwartału na kwartał ich rynkowa sytu-
acja ulega poprawie, co w dużej mierze 
zależne jest od coraz większej funkcjonalno-
ści takich produktów, która automatycznie 
przekłada się na większą atrakcyjność 
w oczach osób, które wcześniej podchodziły 
do takich technologii z małym entuzjazmem. 

Z inteligentnymi urządzeniami współpra-
cują m.in. Apple Watche i nieco bardziej za-
awansowane zegarki z Android Wear, 
z pomocą których można kontrolować np. 
systemy oświetleniowe, sprzęt audio czy 
gadżety odpowiedzialne za trzymanie pieczy 
nad domowym ogrzewaniem. Do najbardziej 
rozpoznawalnych marek takich produktów 
należą bez dwóch zdań Netatmo, Nest oraz 
Philips, a urządzenia sygnowane ich logami 
są dostępne w wielu polskich sklepach 
z elektroniką użytkową.

MARCIN KUBICKI
ODPOWIADA...

A czy Ziemia jest okrągła? 
Pewnie! Dla wielu osób tele-

wizja kablowa staje się pomału przeżyt-
kiem, gdyż oferta kanałów i idąca za nią 
jakość oferowanych treści nie stoi niestety 
na zbyt wysokim poziomie. 

W przypadku gdy masz zamiar rozwią-
zać umowę z dostawcą takiej usługi i poszu-
kujesz dla niej jakieś lepszej alternatywy, to 
swoją uwagę powinieneś skierować na 
serwisy streamingowe – nie tylko zapewnia-
ją one bowiem dostęp do ogromnej liczby 
filmów/seriali na żądanie, ale także pozwa-

lają na zapoznawanie się z nowościami 
znacznie szybciej niż ma to miejsce w przy-
padku tradycyjnych kanałów telewizyjnych. 

Jakie są zatem twoje opcje? Najlepszą 
jest bez wątpienia wykupienie subskrypcji 
w serwisie Netflix, który ofertą przebija 
wszystkich funkcjonujących na naszym 
rynku konkurentów. Z innych godnych pole-
cenia usług VOD warto wymienić również 
Showmax oraz HBO Go. A jeśli masz zamiar 
kupić nowy telewizor i chcesz, by był nim 
najnowszy Samsung QLED TV, to masz do 
dyspozycji inną interesującą opcję – w ra-
mach pakietu Elite Smart Pack otrzymasz 
bowiem darmowy dostęp do wielu popular-
nych serwisów VOD.

GŁOŚNIKI MULTIROOM
Czym tak naprawdę są i dlaczego warto je mieć?

Głośniki multiroom to głośniki wchodzące 
w skład nowoczesnych systemów audio 
umożliwiających strumieniowanie muzyki 
z urządzeń mobilnych do każdego pomiesz-
czenia w domu. Poza wygodą, korzyścią 
płynącą z takiego rozwiązania jest możli-
wość dystrybucji dźwięku z różnych źródeł 
do wybranych przez użytkownika głośni-
ków, dzięki czemu w każdym z pokojów 
może być odtwarzana inna muzyka.

Osoby interesujące się kupnem urządzeń 
multiroom nie mogą narzekać na brak dostęp-
nych opcji, gdyż takie produkty ma w swych 
ofertach coraz większa liczba marek działają-
cych w branży audio. W opinii naszej redakcji 
najlepszym systemem multiroom jest ten 
stworzony przez firmę Sonos (od 900 PLN), 

ale poza nim warto wziąć również pod uwagę 
takie alternatywy jak Bluesound BluOS (od  
1 600 PLN) czy Denon Heos (od 1 500 PLN).

Chcę pożegnać się z kablówką.  
Czy mam jakieś alternatywy?
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Telewizja kablowa będzie musia ła 
ewoluować w najbliższym czasie.
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DYSON
LINK
SPRZĘTOWO-SOFTWARE’OWY EKOSYSTEM, 
Z POMOCĄ KTÓREGO OGARNIESZ MIESZKANIE 
KILKOMA RUCHAMI PALCÓW…

CIEPŁO, ZIMNO,  
GORĄCO!
Inteligentny wentylator 
Dyson Pure Hot + Cool Link 
nie tylko nagrzewa/sch ładza 
obecne w domu powietrze, 
ale także monitoruje jego 
aktualną jakość.
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SIEĆ KORZYŚCI  
DLA TWOJEGO DOMU
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Jeszcze parenaście lat temu roboty wyręczające 
człowieka z obowiązku dbania o czystość mieszka-
nia, pojawiały się wyłącznie w książkach lub filmach 
science fiction. Dzisiaj, kiedy technologie związane 
z automatyzacją na stałe zmieniły nasze życie, 
sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Jednym z najprostszych sposobów na przekona-
nie się o potencjale drzemiącym w inteligentnych 
domowych gadżetach jest zobaczenie w akcji 
produktów marki Dyson, funkcjonujących w oparciu 
o algorytmy aplikacji Dyson Link. Zacznijmy może od 
robota odkurzającego 360 Eye, który w odróżnieniu 
od innych automatów czyszczących powierzchnie 
płaskie, tworzy mapę pomieszczeń nie z pomocą 
wirtualnych ścian, tylko z użyciem zaawansowanej 
kamery rejestrującej obraz naokoło maszyny. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu urządzenie to niczym narciarz 
omijający slalomem tyczki, unika poustawianych 
w domu mebli i z zegarmistrzowską precyzją pochła-
nia znajdujący się na podłodze kurz oraz inne nieczy-
stości. Sam robot działa w pełni automatycznie, ale 
jeśli sparuje się go z aplikacją Dyson Link, to jego 
użytkownik otrzymuje do dyspozycji szereg interesu-
jących opcji kontrolnych – począwszy od możliwości 
dokładnego ustalania harmonogramu pracy odkurza-
cza, a skończywszy na funkcji bieżącej kontroli efek-
tów jego działań.

Równie duże wrażenie robią urządzenia odpowie-
dzialne za powietrze, którym oddychają obecne 
w mieszkaniu osoby. W ofercie Dyson takich produk-
tów jest całkiem sporo, ale w kontekście współpracy 
z oprogramowaniem mobilnym na uwagę zasługują 
przede wszystkim oczyszczacz powietrza Dyson Cool 
Link oraz high-endowy wentylator Dyson Hot + Cool 
Link. Poza pełnieniem swych podstawowych funkcji, 
opisywane sprzęty są w stanie również pieczołowicie 
monitorować jakość powietrza – uzyskane w ten 
sposób dane przesyłane są do smartfonowej aplikacji, 
z poziomu której użytkownik uzyskuje kompleksowy 
zestaw informacji o warunkach panujących w danym 
pomieszczeniu. 

Dyson nieustannie rozwija swoje oprogramowanie 
i bardzo możliwe, że już niebawem urządzenia tej 
marki będą współpracować np. z inteligentnym 
asystentem Alexa. Zanim to jednak nastąpi, kontrolę 
nad nimi można sprawować poprzez mizianie palcem 
wyświetlacza smartfona.

ZOBACZ JAK INTELIGENTNE URZĄDZENIA FIRMY DYSON 
MOGĄ ZATROSZCZYĆ SIĘ O TWOJE CZTERY KĄTY.
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 Robot mopujący Braava jet 
to rewelacyjny sprzęt dla 
kogoś, kto pragnie cieszyć 
się czystą jak łza pod łogą. 
Korzysta on z tej samej tech- 
nologii nawigacyjnej co Roomba 
980 i może pracować w trzech 
trybach (na sucho, wilgotno 
i mokro), z których każdy 
uruchamia się automatycznie 
po pod łączeniu dedykowanej 
mu nak ładki czyszczącej.
1 099 PLN, www.irobot.pl

IROBOT BRAAVA JET

 Najbardziej zaawansowany 
robot w ofercie marki iRobot. 
Nie daje szans zabrudzeniom 
wczepionym nawet w gruby 
dywan, ma baterię zapew-
niającą energię na aż dwugo-
dzinną ciąg łą pracę, a dzię-
ki nawigacji iAdapt 2.0 
porusza się po wype łnionym 
meblami mieszkaniu z gracją 
godną baletnicy.
4 499 PLN, www.irobot.pl

IROBOT ROOMBA 980
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KTÓRE ROBOTY 
WYKORZYSTAJĄ 
PEŁNY POTENCJAŁ 
APLIKACJI?

ZOBACZ  
WSZYSTKO  
NA MAPIE

 Dzięki funkcji Raportu 
Mapy Sprzątania (Clean 

Map) zyskasz wizualizację 
stopnia pokrycia przez 

robota powierzchni czysz-
czonego pomieszczenia. 

Urządzenie będzie też 
wiedzieć, które obszary 
pod łogi by ły najbardziej 

zabrudzone podczas 
ostatnich 30 cykli  

sprzątania.

RZUĆ OKIEM  
W HISTORIĘ

 Kolejną ważną nowością 
jest rozbudowanie zak ładki 
Historia. Z jej poziomu użyt-
kownik zyskuje możliwość 

dok ładnego wglądu do 
danych charakteryzują-

cych pracę robota w ujęciu 
czasowym i ma do dyspo-
zycji opcję precyzyjnego 

monitorowania lokalizacji, 
w których mia ło miejsce 
uruchomienie systemu  

Dirt Detect.

WYDAWAJ ROZKAZY
 Wkrótce na liście nowinek 

pojawi się też kompatybil-
ność z Amazon Alexa, z uży-

ciem której urządzenia marki 
iRobot z modu łem łączności 

bezprzewodowej (Roomba 
seria 900 oraz Braava jet) 
będą mog ły być kontrolo-
wane za pośrednictwem 

prostych komend g łosowych. 
Funkcja ta początkowo bę-

dzie dostępna w USA, potem 
zacznie dzia łać w innych 

rejonach świata.

Aktualizacja aplikacji 
iRobot Home otwiera 
zupe łnie nowe możliwo-
ści przed posiadaczami 
inteligentnych robotów 
sprzątających.

INTELIGENTNY DOMRefleks

Każdy, kto choć raz zobaczył w akcji roboty 
marki iRobot wie, że dzięki ich potencjałowi 
sprzątanie domu staje się dziecinnie proste. 
Poza zaawansowanymi technologiami wykorzy-
stywanymi do produkcji samych robotów, dużą 
w tym rolę odgrywa dedykowane im oprogra-
mowanie mobilne, z pomocą którego użytkow-
nik zyskuje potężne narzędzie kontroli nad 
oporządzającymi jego mieszkanie maszynami. 

Od niedawna firmowa aplikacja iRobot Home 
stała się jeszcze bardziej użyteczna, gdyż wraz 
z aktualizacją do wersji 2.0 otrzymała ona szereg 
interesujących funkcji związanych z analizą pracy 
robotów oraz współpracą z oprogramowaniem 

zarządzającym inteligentnymi produktami 
z segmentu smart home. 

Niewątpliwą zaletą nowych opcji aplikacji jest 
to, że pozwalają one lepiej zrozumieć sposób 
działania zaawansowanych algorytmów odpowie-
dzialnych za poruszanie się urządzeń marki 
iRobot i dają właścicielowi możliwość precyzyjnej 
analizy ich pracy. Przykładem mogą być tutaj 
chociażby funkcje wyświetlania historii aktywno-
ści naszego inteligentnego pomocnika czy szcze-
gółowej prezentacji wirtualnej mapy, którą robot 
tworzy za pomocą sensorów znajdujących się 
w jego obudowie. Czy ktoś jeszcze teraz powie, 
że sprzątanie mieszkania jest nudnym zajęciem? 



Funkcjonalność systemu 
HEOS dostępna jest teraz 

dla kina domowego.
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HEOS by Denon to jeden z najle-
piej ocenianych systemów mul-
tiroom i nie ma się co dziwić, że 
japoński gigant branży audio 
regularnie poszerza go o nowe 
urządzenia. 

Tej wiosny projekt o nazwie 
HEOS można już w zasadzie uznać 
za dzieło kompletne, gdyż do 
sprzedaży trafiły Bar oraz Sub- 
woofer – dwa nowoczesne głośniki, 
dzięki którym funkcjonalność mul-
tiroom staje się dostępna również 
dla kina domowego.

HEOS Bar to soundbar wprost 
stworzony do tego, by umieścić go 
pod telewizorem o przynajmniej 

50-calowej przekątnej i nie dzieje się 
tak wyłącznie dlatego, że z tyłu obu-
dowy znajdują się aż cztery kompa-
tybilne ze standardem 4K wejścia 
HDMI 2.0a. Bar oferuje samodzielnie 
3-kanałowy dźwięk, ale nic nie stoi 
na przeszkodzie, by z użyciem 
dodatkowej pary głośników HEOS 
możliwe stało się uzyskanie prężnie 
funkcjonującego zestawu 5.1, który 

wypełni swym brzmieniem nawet 
największy salon. Sprzęt ten 
obsługuje dźwięk w jakości DTS-HD 
Master Audio Dolby True HD, 
odtwarza ścieżki audio zapisane 
w formacie DSD i podobnie jak inne 
produkty z linii HEOS umożliwia 
strumieniowanie muzyki z serwisów 
pokroju Spotify czy Tidal.

Druga z nowości w ofercie 

Denona została zaprojektowana po 
to, by dźwięk dystrybuowany za 
pośrednictwem systemu HEOS 
cechował się jak największą głębią. 
Za uzyskanie tego efektu odpowie-
dzialne są obecne w obudowie 
Subwoofera dwa 13,5-centymetro-
we przetworniki niskotonowe, współ-
pracujące z wbudowanym wzmac-
niaczem klasy D. Nie trzeba więc 
specjalnie podkreślać, że głośnik ten 
wspólnie z Barem tworzy zgraną 
parę, której współpraca dostarcza 
efektów zdolnych zadowolić najbar-
dziej wybrednego słuchacza.
3 200 PLN (Subwoofer),  
4 500 PLN (Bar), www.horn.pl

Bar oraz Subwoofer przyciągają uwagę 
swym niezwykle wyrazistym futurystycznym 

wzornictwem, będącym wyznacznikiem 
produktów z linii HEOS by Denon.

HEOS Bar i HEOS Subwoofer, czyli ostatnie z elementów multiroomowej 
układanki marki Denon. 

W DUECIE ZE WSZYSTKIMI
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Nie uznajesz kompromisów 
w temacie jakości brzmienia 
i w najbliższej przyszłości 
planujesz wyposażyć się  
w high-endowy sprzęt, któ-
ry stworzy bazę do dalszej roz-
budowy systemu nagłośnienio-
wego typu multiroom? 

Jeśli tak, to świetnie się składa, 
gdyż na rynek trafiły ostatnio urzą-
dzenia, których nie możesz pomi-
nąć podczas rozważań o unowo-
cześnieniu swojego domowego, 
multimedialnego gniazdka.

NAD M32 oraz NAD M50.2 to 
dwie najnowsze pozycje w portfolio 
jednej z najbardziej cenionych ma-

rek w branży audio i zarazem jedne 
z najbardziej zaawansowanych 
urządzeń w segmencie produktów 
klasy premium. Pierwsze z nich jest 
zintegrowanym wzmacniaczem, 
łączącym wszystkie funkcje przed-
wzmacniacza i końcówki mocy 
w pojedynczym stopniu wzmocnie-
nia. Poza godną podziwu wydajno-
ścią pracy, niewątpliwymi zaletami 
tego modelu są również obsługa 
sygnału audio 192 kHz/24-bit 
i bogaty zestaw dostępnych złącz 
(np. asynchroniczny port USB oraz 
wejście gramofonowe typu MM).

NAD M50.2 jest nowoczesnym 
odtwarzaczem sieciowym, 

wyposażonym w cały arsenał 
funkcji umożliwiających delektowa-
nie się muzyką udostępnianą za 
pośrednictwem transmisji 
bezprzewodowej. Poza wsparciem 
dla łączności Wi-Fi oraz Bluetooth 
4.0 aptX, mamy tu także pełną 
kompatybilność z najpopularniej-
szymi muzycznymi serwisami 
streamingowymi oraz opcję 
słuchania utworów nadawanych 
przez internetowe stacje radiowe. 
Oprócz tego, NAD M50.2 posiada 
wbudowany odtwarzacz płyt CD, 
umożliwiający zgranie ich zawarto-
ści do postaci plików o jakości 192 
kHz/24-bit, które będą mogły być 

przechowywane na dwóch 
wbudowanych dyskach twardych 
o pojemności 2 TB.

Oba urządzenia mają podobnie 
minimalistyczne wzornictwo, dzięki 
któremu bezproblemowo wpiszą 
się w wystrój każdego salonu. 
A jeśli chcesz nacieszyć się efekta-
mi ich pracy w innych pomieszcze-
niach twego mieszkania, to na 
końcu mamy dla ciebie świetną 
wiadomość – zarówno NAD M32, 
jak i NAD M50.2, są w pełni kompa-
tybilne z systemem multiroom 
Bluesound BluOS oraz wchodzący-
mi w jego skład głośnikami.
Od 17 000 PLN, www.tophifi.pl

NAD M50.2 to sprzęt zaprojektowany 
z myślą o wymagających konsumen-
tach, którzy pragną posiadać siecio-
wy odtwarzacz audio o imponującej 
funkcjonalności.

Nowe produkty marki NAD to prawdziwe perły w muzycznej 
koronie każdego, kto pragnie w ładać nad domowym audio.   

DŹWIĘK POD KONTROLĄ
INTELIGENTNY DOMRefleks



Aby wejść w posiadanie jednego z wymienionych sprzętów, należy napisać 
recenzję swojego pierwszego telewizora. Ton i styl tekstu pozostawiamy 
waszej inwencji. Recenzja nie powinna być krótsza niż 1 000 i dłuższa niż  
3 000 znaków. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2017 r.
Teksty wysyłajcie na adres mailowy t3@magazynt3.pl z dopiskiem KONKURS

Pełny regulamin konkursu znajdzie-
cie na stronie internetowej Magazynu 
T3 pod linkiem www.magazynt3.pl/
regulamin-samsung

Firma Samsung pragnie zaprosić was do konkursu, 
w którym nagrodami są jedne z najlepszych obec-
nie sprzętów multimedialnych na rynku.

Dzięki tym technologicznym dodatkom wasz 
salon nie tylko zyska szyku, ale również stanie się 
miejscem, w którym będziecie mogli cieszyć wasze 
oczy i uszy świetnej jakości doznaniami. Znajdujacy 
się w puli telewizor UE65KS7500SXXH to jeden  
z topowych modeli w 2016 roku. Podbnie sprawa się 
ma z soundbarem HW-J8501R/EN, odtwarzaczem 
płyt Blu-ray UHD EBD-K8500/EN i głośnikiem mul-
tiroom WAM6500/EN, które są w czołówce swoich 
kategorii sprzętowych. 

Stań się recenzentem i wygraj od Samsunga nowy sprzęt do swojego salonu.
KONKURS WSPOMNIENIA 

WCZORAJ, 
OBRAZ JUTRA
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Do zgarnięcia w konkursie są:
n  Soundbar HW-J8501R/EN

n  Telewizor UE65KS7500SXXH
n  Multiroom WAM6500/EN
n  Odtwarzacz Blu-Ray UHD 

UBD-K8500/EN
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ZAPYTAJ GURU

  MASZ JAKIEŚ  PY TANIE DO NASZEGO GURU? W YŚLIJ JE NA ADRES: t3@magazynt3.pl

POWYŻEJ Twój 
smartfon zaczął 
dzia łać tak wolno, 
jakby ktoś przywią-
za ł mu kulę u nogi? 
Zaktualizowany 
OS może być tego 
przyczyną… 

P

W ramach pocieszenia powie-
my ci, że jesteś jedną z wielu 
milionów osób na całym 
świecie, które codziennie 

zmagają się z takim problemem. Może 
być on spowodowany wieloma rozma-
itymi czynnikami, ale najczęściej jego 
przyczyną jest czas, jaki upłynął od 
momentu premiery danego urządzenia 
oraz idące za tym następstwa. Z punktu 
widzenia użytkownika, jednym z najbar-
dziej istotnych są wypuszczane co 
pewien czas systemowe aktualizacje, 
które w przypadku wielu modeli telefo-
nów potrafią być mieczem obosiecznym. 
Plusem opcji korzystania ze świeższej 
wersji OS-u na kilkuletnim telefonie jest 
oczywiście możliwość czerpania 

korzyści z jego nowych funkcji, jednak 
dość często zdarza się, że zaktualizowa-
ne oprogramowanie nie jest niestety 
zbyt dobrze zoptymalizowane pod 
kątem współpracy ze starszymi urzą-
dzeniami. Po części dzieje się tak za 
sprawą rosnących wymagań sprzęto-
wych samego systemu operacyjnego 
oraz firmowych aplikacji, nie mówiąc 
nawet o oprogramowaniu firm trzecich, 

którego twórcy w przeważającej 
większości nie przykładają zbyt dużej 
wagi do kwestii optymalizacji działania 
kodu na starszych smartfonach. W naj-
lepszej sytuacji są tutaj posiadacze iPho-
ne’ów, czego nie można już niestety 
powiedzieć o przeważającej liczbie wła-
ścicieli smartfonów z Androidem – tele-
fony działające w oparciu o ten system 
również dostają aktualizacje, ale fakt ich 
otrzymania w dużej mierze zależy od 
widzimisię twórców danego sprzętu.

Jeśli należysz do tej drugiej grupy, 
możesz spróbować przywrócić dawną 
wersję systemu, korzystając ze wska-
zówek znajdujących się na stronie 
producenta. Gdy to nie pomoże, to 
źródłem twoich problemów jest też 
prawdopodobnie zbyt duża liczba 
aplikacji zainstalowanych na telefonie. 
W takie sytuacji usuń te najmniej 
potrzebne, następnie wykonaj kopie 
swych osobistych plików i na końcu 
przywróć smartfonowi jego ustawie-
nia fabryczne.

Dlaczego telefon po aktualiza-
cji systemu stał się wolniejszy?

„PO CZĘŚCI DZIEJE SIĘ TAK ZA SPRAWĄ 
ROSNĄCYCH WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH 
SYSTEMU OPERACYJNEGO ORAZ FIRMO-
WYCH APLIKACJI, NIE MÓWIĄC NAWET  
O OPROGRAMOWANIU FIRM TRZECICH.”

O

POZWÓL MU ZABRAĆ CIĘ W PODRÓŻ, PODCZAS KTÓREJ  
DOZNASZ PRAWDZIWEGO TECHNOLOGICZNEGO OŚWIECENIA...

28  T3 MA J 2017



 Refleks
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak najbardziej tak. Naprawdę, 
w dzisiejszych czasach nie 
istnieją praktycznie żadne 
przesłanki za tym, aby w nowo-

czesnym mieszkaniu miało zabraknąć 
inteligentnych systemów oświetleniowych. 
Tego typu rozwiązania są obecnie tak tanie, 
że przed ich stosowaniem nie powinien 
opierać się nikt, kto chce wprowadzić do 
swego życia nieco technologicznego blasku. 
Poza korzyściami płynącymi z możliwości 
natychmiastowej zmiany barwy światła emi-
towanego przez żarówki, warto również 
docenić inne walory użytkowe, związane 
z faktem podłączenia takiego systemu do 
internetu. Pierwszym z brzegu przykładem 
może być tutaj sytuacja, w której planujemy 
przynajmniej kilkudniowy wyjazd i chcemy 
zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że 
nasz dom nie stanie się celem złodzieja. 
W odstraszeniu wielbiciela cudzej własności 
mogą pomóc właśnie inteligentne żarówki, 
które po sparowaniu z podłączonym do 
internetu hubem lub mostkiem kontrolnym, 
da radę włączać zdalnie z użyciem smartfo-
na nawet wtedy, gdy znajdujemy się na 
drugim końcu świata. Co ważne, instalacja 
takich systemów jest dziecinnie prosta i do 

jej przeprowadzenia nie potrzeba pomocy 
żadnego fachowca – w przypadku większo-
ści produktów, proces ten zajmuje dosłow-
nie kilka chwil i sprowadza się do przyłącze-
nia żarówek do jednostki sterującej oraz 
ustawienia kilku opcji w mobilnej aplikacji.

Jeśli ten krótki wywód przekona cię do 
wymiany oświetlenia na nowe, to wiedz, że 
nie musisz martwić się zbytnio o liczbę 
dostępnych opcji. Według nas najciekaw-
szymi z nich są systemy pokroju Philips 
Hue, Belkin WeMo czy LIFX – każdy z nich 
obejmuje całkiem spory wachlarz różnych 
modeli żarówek i poza standardową opcją 
kontroli z poziomu urządzeń mobilnych, 
oferuje również kompatybilność z niezwykle 
użytecznymi algorytmami automatyzujący-
mi If This Then That.

Inteligentne oświetlenie  
w mieszkaniu. Tak czy nie?

POWYŻEJ Obraz 
to nie wszystko, 
zwłaszcza jeśli 
chcesz nagrywać 
lustrzanką filmy 
z udzia łem ludzi.
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Różne modele lustrzanek 
oferują rozmaite opcje 
łączności, ale jeśli nie masz 
wyjątkowego pecha, to do 

posiadanego przez siebie aparatu bę-
dziesz mógł podłączyć zewnętrzny mikro-
fon. Różnicę w jakości rejestrowanego 
dźwięku odczujesz natychmiastowo, na-
wet gdy zdecydujesz się na zakup sprzętu 
z niskiej lub średniej półki cenowej. Naj-
lepsze mikrofony to modele aktywne, 
wyposażone dodatkowo w swoje własne 
źródło energii. Przykładem może być tu 
Rode VideoMic Pro (1 050 PLN) – moco-
wany na gorącej stopce mikrofon z zasila-
niem bateryjnym 9V.

Bardziej oszczędni filmowcy mogą 
sprawić sobie VideoMic Go (300 PLN), 
najlepiej w zestawie z osłoną prze-
ciwwietrzną o nazwie DeadCat Go  
(100 PLN). W przypadku nabycia tańsze-
go z proponowanych mikrofonów, trzeba 
pamiętać, że potrzebną do działania 
energię czerpie on z baterii samego 
aparatu, co przekłada się na skrócenie 
czasu nagrywania filmów.

O

Jak uzyskać 
lepszy dźwięk 
w filmach na-
grywanych lu-
strzanką?

WIOSENNE NOWOŚCI APPLE
Jeśli ktoś oczekiwał, że wraz z nadejściem cieplej-
szych dni, światło dzienne ujrzą zupełnie nowe 
produkty z logiem nadgryzionego jabłka, to 
niestety musiał obejść się smakiem. Na dobrą 
sprawę jedynym urządzeniem wnoszącym odczu-
walny powiew świeżości do wcześniejszej oferty 
Apple jest iPad, który z miejsca zastąpił w sklepie 
model Air. Na korzyść nowego tabletu w zestawie-
niu z poprzednikiem świadczy przede wszystkim 
niższa cena (1 799 PLN), szybszy procesor oraz 
znacznie większa bateria. W kontekście 
ostatniej z wymienionych nowinek, trzeba 
jednak zaznaczyć, że implementacja pojem-
niejszego akumulatora zwiększyła grubość 
obudowy całego tabletu. Najbardziej kon-
trowersyjnym posunięciem Apple okazała 
się natomiast wymiana wyświetlacza –  iPad 
w dalszym ciągu posiada 9,7-calowy panel 
Retina pracujący w rozdzielczości 
2048×1536 pikseli, ale jego „nową” cechą 
jest to, że został on pozbawiony warstwy 
antyodblaskowej. Odczuwalność tej zmiany 
podczas codziennego użytkowania tabletu 

nie podlega jakiejkolwiek dyskusji i naprawdę ciężko 
jest nam się domyśleć się, co (poza kwestią 
oszczędności, naturalnie) pchnęło Apple do 
podjęcia takiej właśnie decyzji.

Poza iPadem panowie z Cupertino nie zdecydo-
wali się na pokazanie światu innych nowych  
gadżetów, no chyba jeśli za nowość uzna się 
iPhone’a SE, który od niedawna dostępny jest 
w dwóch wersjach, różniących się ilością pamięci 
wewnętrznej. Osoby chcące nabyć 4-calowego 

iPhone’a mają do dyspozycji wariant 32 GB  
(2 149 PLN) lub 128 GB (2 679 PLN). Ostatnim 
z zaprezentowanych urządzeń jest czerwony 
iPhone 7 w wersji (PRODUKT) RED, z które-
go sprzedaży część dochodu przeznaczana 
będzie na globalną walkę z AIDS. Zwykła 
czerwona „siódemka” kosztuje 3 879 PLN, 
wariant z plusem wyceniono zaś na kwotę  
4 479 PLN. 

Na kolejne wieści ze świata Apple przyj-
dzie nam poczekać do czerwca, kiedy to 
odbędzie się tegoroczna edycja konferencji 
Worldwide Developers Conference.



  WIĘCEJ PRZEPISÓW OD FIK-A ZNAJDZIECIE NA STRONIE: www.facetikuchnia.com.pl

SKŁADNIKI:
- 6 jajek
- 12 zielonych  

szparagów
- sól
- pieprz
- masło
- 2 garście musztar-

dowca (lub innej 
zieleniny)

- kilka rzodkiewek
- oliwa extra vergine
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Omlet ze szparagami
PRZEPIS NA

ie od dziś wiadomo, że 
szparagi i jajko to zestawie-
nie idealne. Nie wiedzieć 
czemu, najczęściej w takim 

w łaśnie duecie jajka występują „w ko-
szulce” (ewentualnie w innej wersji 
z p łynnym żó łtkiem – na miękko lub 
sadzone), a przecież omlet i szparag to 
po łączenie doskona łe. Nie trzeba już nic 
więcej, a już z pewnością sosu holender-
skiego - kolejnego „żelaznego” towarzy-
sza szparagów, z którego warto zrezy-
gnować, aby naprawdę poczuć 
prawdziwy, naturalny smak tego wspa-
nia łego warzywa. Smażenie omleta pod 
przykryciem to najprostszy patent, by 
ściął się od góry, bez potrzeby przewra-
cania go na drugą stronę. Szparagi za-
chowują tu idealną chrupkość, a omlet 
smakuje znakomicie. Trafionym uzupe łnie-
niem jest prosta, wiosenna, zielona sa łat-

ka - niekoniecznie z musztardowca, jeśli 
akurat nie masz go pod ręką - sprawdzi się 
każda mieszanka zió ł czy innych liści.

FACET I KUCHNIARefleks

N

po czym wrzuć po łowę szparagów 
i wymieszaj.
4/ Na patelni (albo patelniach) 
rozgrzej trochę masła i wlej masę 
jajeczną. W razie potrzeby poprzesu-
waj łopatką plasterki szparagów tak, 
by utworzy ły równomierną warstwę 
na powierzchni omleta. Smaż pod 
przykryciem, aż górna część omleta 
ładnie się zetnie.
5/ Te same czynności powtórz 
z drugim omletem (jeśli smażysz je 
pojedynczo).
6/ Omlety podaj z porcją sa łatki.

No to po kolei...
1/ Przygotuj sałatkę: do miski 
prze łóż op łukane i osuszone listki 
musztardowca i pokrojone w pla-
sterki rzodkiewki. Wlej trochę oliwy, 
delikatnie wymieszaj i odstaw.
2/ Odłam zdrewnia łe końcówki 
szparagów i pokrój szparagi w uko-
śne plasterki. G łówki przekrój 
wzdłuż na pó ł.
3/ Do miski (albo dwóch misek, jeśli 
przygotowujesz dwa omlety 
równocześnie) wbij po trzy jajka, 
roztrzep, dopraw solą i pieprzem,  
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Czujesz to? No w łaśnie – nadeszła tak 
d ługo wyczekiwana w tym roku wiosna! 
Wskocz więc w wygodne ciuchy i wyrusz 
w plener, by nacieszyć oczy budzącą się 
do życia przyrodą.

   MAJOWA 
METAMORFOZA
01 BRANSOLETKA PAUL HEWITT  

 Subtelne, ale zarazem rzucające się 
w oczy akcesorium, które będzie w stanie 
podkreślić twą osobowość lub odzwiercie-
dlić zamiłowanie do jakiegoś konkretnego 
hobby. Jeśli choć trochę lubisz motywy 
żeglarskie, to fajnym pomysłem może 
okazać się zakup bransoletki stylizowanej 
na linę z zapięciem w kształcie kotwicy.
185 PLN, www.paul-hewitt.pl

02 PLECAK TIMBERLAND
 Torba, neseser, aktówka? Gdzie tam! 

Zapomnij na kilka miesięcy o tego typu 
nosidłach i zastąp je wygodnym 
w codziennym użytkowaniu plecakiem, 
który mimo swego sportowego kroju jest 
wyjątkowo eleganckim akcesorium, 
mogącym posłużyć do transportu niewiel-
kiego laptopa oraz dokumentów.  
250 PLN, www.e-timberland.pl

03 SZORTY LEE
 Ciep łe dni coraz mniej sprzyjają 

chodzeniu w długich spodniach, wobec 
czego warto rozważyć noszenie ich 
zdecydowanie krótszych odpowiedników. 
Osobom nie mogącym rozstać się z gat-
kami wykonanymi z denimu, polecamy 
wskoczenie w szorty Lee, których casu-
alowa stylistyka pasuje do t-shirtu, 
koszuli, a nawet sportowej marynarki.
240 PLN, www.lee.pl

04 T-SHIRT BIG STAR 
 Wielu mężczyzn uważa, że koszulka 

polo jest jednym z najbardziej wszech-
stronnych ubrań, jakie można za łożyć 
na grzbiet w sezonie wiosenno-letnim. 
W pe łni zgadzamy się z tym poglądem, 
proponując ci kupno modelu marki Big 
Star. Poza mega wygodnym krojem, 
zaletą tej polówki jest również eleganc-
ki granatowy kolor, nadający się świet-
nie do lekkiego fitu o pó łoficjalnym 
charakterze. 
70 PLN, www.bigstar.pl

05 OKULARY SOLANO
 Okulary przeciwsłoneczne są obecnie 

obowiązkowym elementem garderoby. 
Widoczny na zdjęciu model posiada pola-
ryzacyjne szkła z filtrem UV, jest niesły-
chanie lekki i przyciąga uwagę wyglądem 
nawiązującym do wzornictwa okularów 
produkowanych kilka dekad temu.
Ceny różne, www.solano-eyewear.com/pl

06 BUTY TIMBERLAND
 Buty stworzone do użytkowania  

w trakcie wiosny muszą być lekkie, 
przewiewne i jednocześnie wytrzy- 
małe, aby mogły z powodzeniem 
sprostać trudom wycieczek za miasto. 
Wszystkimi wymienionymi cechami 
mogą pochwalić się efektownie 
prezentujące się czerwone mokasyny 
Timberland, wyposażone w komfortową 
i jednocześnie bardzo solidną po-
deszwę Sensorflex.
550 PLN, www.e-timberland.pl

06



PIONEER AVH-X7800BT
High-endowy odtwarzacz, czyli siedlisko multimedialnych rozkoszy…

Pamiętasz kultowy już dziś serial „Nieustraszony” oraz furę, jaką woził się w nim jego główny bohater? Ty również przy odrobinie chęci możesz sprawić, że twój 
samochód jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przekształci się w pojazd godny roli w filmie science fiction. Jak? To proste – wystarczy, że wyposażysz go 
w multimedialny odtwarzacz Pioneer AVH-X7800BT, w którego wnętrzu skrywa się automatycznie wysuwany 7-calowy ekran dotykowy. Poza umożliwianiem 

wygodnego oglądania filmów i zdjęć, panel ten służy również do obsługi zaawansowanego systemu audio, mogącego pochwalić się m.in. 13-punktowym 
korektorem graficznym, obsługą plików zapisanych w bezstratnym formacie FLAC oraz wbudowanym modułem łączności Bluetooth, umożliwiającym strumie-

niowe przesyłanie dźwięku wprost z posiadanych przez ciebie urządzeń mobilnych. Na koniec nie sposób nie wspomnieć o fantastycznej funkcji Mixtrax EZ, 
z której użyciem odtwarzacz przygotuje dla ciebie niepowtarzalny set stworzony w oparciu o zmiksowane utwory z twojej muzycznej biblioteki.

CENA 1 949 PLN URL www.pioneer-car.eu/pl
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           PRODUKTY, KTÓRE ZMIENIĄ TWOJE ŻYCIE NA LEPSZE

Must   have 



TESTY I RECENZJE, KTÓRE POMOGĄ      WAM  
W DOKONYWANIU WŁAŚCIWYCH WYBORÓW

034 Nintendo Switch
038 Headsety VR
047 Pojedynek
048 Leica TL 
052 W zbliżeniu
056 Porównanie
058 Samochody
064 Gry i aplikacje
069 Filmy i muzyka

W TYM MIESIĄCU  
NA WARSZTACIE:

Selekcja

UDANY ZAKUP TO ŚWIADOMY ZAKUP, DLA- 
TEGO TEŻ SPRÓBUJEMY ZROBIĆ WSZYST- 
KO, ABY BIORĄC NA WARSZTAT NAJRÓŻ- 
NIEJSZE PRODUKTY, WYŁOWIĆ Z TECH- 
NOLOGICZNYCH ODMĘTÓW PRAWDZIWE 
PERŁY.

Selekcja jest działem różniącym się nieco  
od standardowych działów z testami obecnymi 
w wielu branżowych magazynach technologicz- 
nych. Dlaczego? Ponieważ w obroty bierzemy  
w nim niemalże wyłącznie te produkty, na 
których nam najbardziej zależy i na które  
z czystym sumieniem bylibyśmy w stanie wy- 
dać swoje własne pieniądze.

Jeśli kiedykolwiek na łamach tych stron 
znajdziecie opis sprzętu lub oprogramowania 
ocenionego najniżej wobec przyjętych przez 
nas kategorii, to znaczy że w pełni zasłużył on 
na swój przykry los i pomimo pozornej atrak- 
cyjności ostatecznie okazał się nie warty więk- 
szej uwagi. 

Przy przeprowadzaniu testów w tym dziale 
postanowiliśmy również nagradzać najlepiej 
oceniane produkty rozmaitymi wyróżnieniami, 
które mogą być dla was trochę lepszym wyz- 
nacznikiem tego, czy dany sprzęt zasługuje na 
wasze zainteresowanie z jakiegoś ściśle określo- 
nego względu.

Jak testujemy?
Nasze 
werdykty

PROWADZĄCY
MARCIN KUBICKI

Zapomnij o nim.

Poniżej przeciętnej.

Nieź le jak na tę cenę .

Bardzo dobr y sprzęt .

Wyjątkow y produk t.  
L ider w swojej k lasie.

Wyróżnienia

Za odwagę producenta 
we wprowadzaniu nowo-

czesnych i niespot ykanych 
dotąd rozwiązań.

Dla urządzeń w yróżniających 
się niepow tarzalnym wzor- 
nictwem i dba łością o naj- 

mniejsze st yl ist yczne detale.

Nagroda dla produk tów ofe- 
rujących opt ymalną i lość 

dobroci w stosunku do kwo- 
t y w y łożonej na zakup.

To w yróżnienie trafia do zw y- 
cięzców naszych testów po- 

równawczych. Ocena nie 
stanowi tu w yznacznika.

To w yróżnienie trafia t y lko 
do najlepszych produk tów  

w swojej klasie. Pięć gwiazdek 
to w t ym w ypadku podstawa.

NAJLEPSZY
SPRZĘT

NASZ 
WYBÓR

W TEŚCIE

NAJLEPSZA 
CENA DO
JAKOŚCI

NAJLEPSZY 
DESIGN

NAJWIĘKSZA 
INNOWACJA
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Wii U los obszedł się dość 
surowo i wielka szkoda, że 
konsola ta tak szybko 
zakończyła swój żywot. 

Mimo krótkiej obecności na rynku, 
zdołała jednak dostarczyć graczom 
wiele znakomitych produkcji i kto wie, 
czy nie stanowiła ona dla Nintendo 
swoistej próby przed podjęciem prac 
nad jej innowacyjną następczynią. 

Ewidentnie widać, że japoński 
koncern od kilku ostatnich lat testuje 
różne sposoby przyciągnięcia uwagi 
konsumentów, co można zaobserwować 
chociażby w kontekście premiery 
odświeżonej konsoli NES Classic Mini 
i spektakularnego debiutu na rynku 
mobilnym, gdzie niesłychaną popularno-
ścią cieszyły się produkcje pokroju 
Pokémon Go czy Super Mario Run. 
Nawet tak legendarna marka musi dbać 
o zachowanie odpowiednio wysokich 
zysków, a chęć ta ma w pewnych 
względach przełożenie na decyzyjną 
odwagę, będącą jednym z czynników 
odpowiedzialnych za projekt konsoli 

o kryptonimie NX, która po pewnym 
czasie otrzymała nazwę Switch.

Koncepcja, jaka zrodziła się w gło-
wach Japończyków, była niesłychanie 
prosta. W jej założeniu firma miała 
stworzyć maszynkę do grania, która 
poza pełnieniem funkcji konsoli stacjo-
narnej, będzie mogła również służyć jako 
konsola przenośna, pozwalająca na 
granie poza domem. Owa hybrydowa 
konstrukcja jest charakterystyczną cechą 
Switcha i między innymi to właśnie dla 
niej w momencie premiery konsoli 
ustawiały się po nią olbrzymie kolejki, 
a sklepy internetowe miały poważne 
problemy z zaopatrzeniem się w odpo-
wiednią liczbę egzemplarzy tego 
pomysłowo zaprojektowanego sprzętu. 
Sprzętu, który w odróżnieniu od 
poprzednich konsol Nintendo, nie 
wygląda już niczym zabawka i stanowi 
najbardziej elegancki produkt, jaki firma 
ta wypuściła na rynek w całej historii 
swej działalności.

Switch dostępny jest dwóch warian-
tach, różniących się wyłącznie kolorem 

SPECYFIKACJA

NINTENDO OTWIERA NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII GAMINGU, TWORZĄC PIERWSZĄ KONSOLĘ HYBRYDOWĄ.

Z
kontrolerów Joy-Con – w jednej wersji 
otrzymujemy dwa szare, w drugiej dosta-
jemy jeden czerwony i jeden niebieski. 
Joy-Cony zostały wykonane solidnie 
i choć przypominają nieco kontrolery od 
Wii, to jednak są od nich nieco cięższe 
i o wiele lepiej leżą w dłoniach. W tym 
miejscu trzeba jeszcze raz podkreślić, że 
Switch jest konsolą przenośną – i to taką, 
którą w przeciwieństwie do Vity czy 
3DS-a nie sposób schować do kieszeni 
kurtki. Z tego powodu już na starcie 
koniecznością staje się zakup jakiegoś 
porządnego etui, zdolnego zabezpieczyć 
sprzęt przed otarciami lub uszkodzenia-
mi powstałymi podczas transportu. 
A uszkodzić jest tutaj co, gdyż konsola 
Nintendo to w zasadzie niewielki tablet, 

Włącz się do gry

CENA 1 500 PLN URL www.nintendo.pl W YŚWIETL ACZ 6,2-ca- 
lowy, rozdzielczość 1280x720 pikseli W YMIARY 239x102x14 mm 
WBUDOWANA PAMIĘĆ 32 GB ŁĄCZNOŚĆ 802.11ac Wi-Fi,  
Bluetooth 4.1 AKCESORIA DOŁĄCZONE DO KONSOLI 2 kontroler y 
Joy-Con, 2 uchwy ty Joy-Con, stacja dokująca, zasilacz

POW YŻEJ Pomimo 
niezby t osza łamia-
jącej rozdzielczo-
ści, w yświetlacz 
Switcha jest jasny 
i pozwala nacie-
szyć się obrazem 
o bardzo nasyco-
nych kolorach.

PRZENOŚNE JEST LEPSZE
Każda uruchomiona na Switchu gra dzia ła 
zarówno w tr ybie stacjonarnym, jak i prze-
nośnym. Dzięki temu możesz zagrać w Zeldę 
czy Mario Kar t podczas jazdy w autobusie 
lub metrze!

NINTENDO SWITCHSelekcja
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SZYBKA ZMIANA
Gdy w łożysz Switcha do stacji dokującej, to 
w mig zapomnisz o tym, że przed chwilą gra-
łeś na przenośnej konsoli.

PEŁNA KONTROL A
Odczepienie Joy-Conów od konsoli jest 

bardzo proste. Same kontroler y nie wyglą-
dają może zby t ładnie, ale w d łoniach leżą 

wprost znakomicie.
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którego wyświetlacz może zostać dość 
łatwo porysowany, zwłaszcza jeśli nie 
naklei się na niego folii ochronnej.

Większość przycisków niezbędnych 
do obsługi urządzenia znajduje się na 
kontrolerach. Na konsoli znajdziemy 
jedynie włącznik zasilania oraz przyciski 
służące do regulacji głośności. W górnej 
części Switcha obecny jest slot na 
kartridże z grami, dystrybuowanymi 
w zgrabnych podłużnych pudełkach, 
najbardziej przypominających nam 
opakowania od gierek na PSP.

Gdy przyjrzymy się bliżej lewemu 
Joy-Conowi, to naszą uwagę przyciągnie 
z pewnością tajemniczy przycisk obecny 
pod guzikami kierunkowymi, które swoją 
drogą niespecjalnie są w stanie zastąpić 
klasycznego D-pada. Ów przycisk służy 
do błyskawicznego wykonywania 
zrzutów ekranu, jakie mogą być edyto-
wane i udostępniane na mediach 

czemu w zależności od aktualnych 
potrzeb, można przerzucać się z małego 
ekranu na duży (i odwrotnie) bez utraty 
płynności rozgrywki.

Z równie dużą płynnością odłącza się 
od Switcha Joy-Cony, których w przy-
padku niektórych produkcji można 
używać w pozycji poziomej, symulującej 
układ klasycznego pada do gier. 
Generalnie sprawują się one naprawdę 
nieźle, ale jeśli ktoś miał wcześniej do 
czynienia wyłącznie z konsolami 
stacjonarnymi i przywykł do normalnych 
padów, to rozsądną opcją wydaje się być 
zakup Pro Controllera. Nie tylko posiada 
większe przyciski funkcyjne, ale także 
o wiele lepiej leży w dłoniach i w zasa-
dzie jedyną jego wadą jest brak wejścia 
słuchawkowego.

Z tyłu stacji dokującej obecny jest 
zestaw złącz, obejmujący wyjście HDMI, 
złącze USB typu C do podłączenia 

Mario Kart, Zelda i Skyrim 
w podróży! Jeeee!

Switch jest na tyle duży, że 
bez firmowego etui ani rusz.

Żywotność baterii pozos-
tawia wiele do życzenia.

społecznościowych za pośrednictwem 
aplikacji Album. Gałki analogowe zostały 
wykonane bardzo solidnie i chociaż nie 
dorównują tym w padach od PS4 czy 
Xboxa One, to jak na przenośną konsolę 
działają naprawdę dobrze.

Wyświetlacz Switcha wypada 
w naszym odczuciu dość przeciętnie. 
Owszem, jak na panel zamontowany 
w konsoli przenośnej ma sporą przekąt-
ną, ale jego rozdzielczość w żadnym 
wypadku nie zwala z nóg – tym bardziej 
jeśli porównamy go z pierwszym 
lepszym wyświetlaczem w średniej klasy 
smartfonie. Na całe szczęście jest bardzo 
jasny i pomimo drobnych problemów 
z głębią czerni, wyświetla ładny obraz, 
cechujący się bardzo przyzwoitym 
nasyceniem kolorów. Po umieszczeniu 
tabletu w stacji dokującej, przełącza się 
on w tryb TV – zmiana ta następuje 
praktycznie natychmiastowo, dzięki 

POW YŻEJ Oprócz 
Pro Controllera, 
Nintendo ma 
w swojej ofercie 
sporą l iczbę innych 
akcesoriów do 
Switcha.

DL A MIŁOŚNIKÓW KL ASYKI
Tradycyjny pad Pro Controller nie jest tani, 

ale dla graczy ceniących sobie precyzję 
sterowania wydaje się być obowiązkowym 

dodatkiem do Switcha.

APPLE IPHONE 7
 OK, iPhone nie jest 

konsolą, ale mimo to 
oferuje dostęp do 
olbrzymiej liczby gier, 
w które można grać 
zarówno z użyciem 

wyświetlacza smartfona, jak i któregoś z wielu 
dostępnych w sprzedaży kontrolerów.
Od 3 350 PLN, www.apple.com/pl

SONY PS VITA
 Sony potraktowało 

swoją kieszonsolkę 
bardzo okrutnie i dziś 
zdobycie nowego eg-
zemplarza może oka-
zać się dość trudne. 

Gdyby jednak ci się to udało, to na brak japońsz-
czyzny oraz gier indie nie będziesz tu narzekał.
Od 750 PLN, www.playstation.com/pl

NINTENDO 3DS
 Na świecie sprzeda-

ło się już ponad 60 mln 
konsol 3DS, co swoją 
drogą okazało się 
jednym z czynników 
zachęcających Ninten-

do do wejścia na rynek mobilny. Pomimo tylu lat, to 
w dalszym ciągu rewelacyjna konsola przenośna.
Od 740 PLN, www.nintendo.pl

NINTENDO SWITCHSelekcja
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zasilania oraz port USB 3.0 służący do 
ładowania akcesoriów lub podłączania 
zewnętrznego nośnika danych. Specyfi-
kacyjną wyliczankę kończy duet złącz 
USB 2.0 umieszczony z boku stacji oraz 
dioda LED, informująca o aktualnym 
trybie pracy konsoli.

Jako że Switch może funkcjonować 
jako konsola przenośna, ważną kwestią 
jest wydajność umieszczonej w obudo-
wie baterii. Podobnie jak ma to miejsce 
w smartfonach, tak i tutaj zużycie energii 
jest uwarunkowane typem uruchomionej 
na urządzeniu aplikacji. Nowa Zelda, 
będąca jednym z tytułów startowych na 
Switcha, potrafi opróżnić akumulator już 
po ok. trzech godzinach, co delikatnie 
mówiąc nie jest dobrym wynikiem. Gdy 
za jakiś czas pojawią się produkcje 
jeszcze bardziej angażujące obecne 
w obudowie konsoli podzespoły, to czas 
jej działania ulegnie najpewniej jeszcze 
większemu skróceniu. Dodatkowym 
problemem jest to, że z racji umieszcze-
nia portu ładowania na spodzie, 
niemożliwym jest granie w sytuacji, gdy 
ustawimy konsolę np. na stole. Poza 
dbaniem o odpowiedni poziom nałado-
wania akumulatora Switcha, trzeba 
również pamiętać o Joy-Conach – ich 
baterie wytrzymują w odróżnieniu od tej 
odpowiedzialnej za działanie konsoli - 
nawet dwadzieścia godzin.

W tym miejscu możemy zakończyć 
opis kwestii sprzętowych i skupić się na 
temacie software’u. System operacyjny 

skierowanych do miłośników japońsz-
czyzny. Z tej ostatniej grupy ciekawie 
zapowiada się Xenoblade Chronicles 2 
oraz kompletna edycja zwariowanej 
turowej strategii Disgaea 5, będącej 
jedną z najlepszych tego typu gier, jakie 
ukazały się na rynku na przestrzeni kilku 
ostatnich lat.

Ocenianie konsoli niedługo po jej 
debiucie nie jest proste, jednak w przy-
padku Nintendo Switch mamy nieco 
ułatwione zadanie, co w dużej mierze 
jest spowodowane jej innowacyjnością. 
To dzięki niej po raz pierwszy w historii 
mamy okazję cieszyć się w pełni 
hybrydową maszynką do gier i już sam 
ten fakt jest mocną zachętą do tego, 
aby poważnie zastanowić się nad 
daniem jej szansy. 

konsoli działa płynnie i oferuje dostęp 
do kilku aplikacji, stworzonych głównie 
z myślą o grach oraz powiązanych z nimi 
aspektach społecznościowych. 
W porównaniu do stacjonarnych konsol, 
Switch nie oferuje dostępu do apek 
VOD, także jeśli szukasz gamingowej 
maszynki zdolnej zapewnić ci tę 
funkcjonalność, to będziesz musiał 
obejść się smakiem. Oczywiście nie jest 
to jakimkolwiek argumentem za 
rezygnacją z zakupu tej konsoli, wszak 
najważniejszym oprogramowaniem są 
tutaj gry. Tych o ironio na start nie było 
zbyt wiele, ale te które już się ukazały 
lub ukażą wiosną, spokojnie wystarczą 
graczom na kilka kolejnych miesięcy.

W co zatem możemy zagrać na 
Switchu? No cóż, nie powinno być dla 
nikogo żadną niespodzianką, że na tej 
konsoli pojawią się gry z serii towarzy-
szących Nintendo od początków 
działalności tej firmy. Poza wydaną już 
nową odsłoną Zeldy (gra ta bije wszelkie 
rekordy w liczbie maksymalnych ocen 
przyznawanych przez recenzentów), 
posiadacze Switcha mogą być pewni 
zabawy z licznymi grami z wąsatym 
jegomościem w niebieskich ogrodnicz-
kach. Poza Mario Kart 8 w wersji Deluxe, 
sympatyczny hydraulik pojawi się m.in. 
w platformowej grze Mario Odyssey, 
której debiutu można spodziewać się tuż 
przed końcem roku. Wśród innych 
zapowiedzianych tytułów nie brakuje 
dużej liczby gier indie oraz produkcji 

POW YŻEJ Prze-
nośna konsola 
z moż l iwością 
grania w co-opie 
z użyciem par y 
kontrolerów to po-
mys ł zas ługujący 
na Nobla.
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Zagrasz w Zeldę i Mario 
poza domem. Czy trze-
ba dodawać coś więcej?
MICHAŁ LIS, REDAKTOR T3

Opinia...

LUBIMY Stacjonarna konsola, k tóra 
może dzia łać również poza domem? 
Bomba!
ALE S łaba bateria, niemożność pod-
łączenia headsetu Bluetooth, odczu-
walny brak klasycznego D-pada.
ZDANIEM T3 Nintendo ponownie tchnę-
ło świeżość do gamingowej branży 
i chociaż Switch nie jest konsolą bez 
wad, to nie sposób nie okreś l ić jej 
mianem sprzętu rewolucyjnego. 

Werdykt
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NA CHWILĘ ZAPOMINAMY O RE-
ALNYM ŚWIECIE I SPRAWDZA-
MY, CO MOŻE ZAOFEROWAĆ NAM 
TEN WIRTUALNY…

Tekst: Micha ł Lis
Zdjęcia: Neil Godwin Nowa

rzeczywistość 

01

02

HEADSETY VRSelekcja
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rzeczywistość 
IE WSZYSCY ZDAJĄ SOBIE 
Z TEGO SPRAWĘ, ALE MANIA NA 
WIRTUALNĄ RZECZYWISTOŚĆ 
ROZPOCZĘŁA SIĘ JUŻ W LA-

TACH 90. NIESTETY, Z POWODU OGRANI-
CZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, CAŁY PROJEKT 
O NAZWIE VR MUSIAŁ ZOSTAĆ ODŁOŻONY 
W CZASIE, BY POWRÓCIĆ DO ŁASK W DRU-
GIEJ DEKADZIE XXI WIEKU ZA SPRAWĄ 
NOWEJ GENERACJI HEADSETÓW. KTÓRY 
Z NICH JEST NAJLEPSZY? O TYM PRZEKO-
NACIE SIĘ PO LEKTURZE NASZEGO TESTU. 

Na potrzeby niniejszego zestawienia 
postanowiliśmy dokładnie przetestować trzy 

najpopularniejsze obecnie modele: Oculus Rift, 
HTC Vive oraz PlayStation VR. Choć dwa 
pierwsze trafiły do sklepów już ubiegłej wio-
sny, a trzeci pojawił się w sprzedaży w paź-
dzierniku, to tak naprawdę dopiero teraz 
można z czystym sumieniem ocenić je pod 
kątem potencjału oraz oferowanych możliwo-
ści. Każdy z wymienionych headsetów zdążył 
już wyjść z „technologicznego wieku dziecię-
cego” i ma już całkiem pokaźną liczbę kompa-
tybilnego oprogramowania, dzięki czemu 
o wiele łatwiej można przekonać się o zaletach 
i wadach danego modelu.

Zanim jednak przejdziemy do meritum, 

trzeba podkreślić jedną, ale zarazem bardzo 
istotną kwestię dotyczącą wszystkich zaprezen-
towanych tutaj urządzeń. Headsety VR nie 
potrafią działać samodzielnie, wobec czego 
w zależności od modelu muszą być podłączone 
do komputera lub konsoli. Z tego powodu całko-
wity koszt przystąpienia do zabawy w świecie 
wirtualnej rzeczywistości może być kilkukrot-
nie wyższy od ceny samych gogli, co dla osób nie 
mających zbytniego rozeznania w sposobie 
funkcjonowania tej technologii, może okazać się 
dużym zaskoczeniem. A skoro słowo wstępu 
mamy już za sobą, to najwyższa pora zobaczyć, 
do czego tak naprawdę zdolne są te zabaweczki!

N

OCULUS RIFT
Headset, k tór y w pe łni zas łu-
guje na miano pioniera nowej 
generacji produk tów VR. Jego 
popularność w dalszym ciągu 
jest wyjątkowo duża.
Cena: 2 500 PLN (3 000 PLN z Touch) 
URL: www.oculus.com 

SONY
PLAYSTATION VR
Najtańszy headset w ca łym ze-
stawieniu, będący jednocześnie 
jednym z najważniejszych akce-
soriów do konsoli PlayStation 4.
Cena: 1 670 PLN
URL: www.playstation.com/pl

HTC VIVE
Wspólny produk t firm HTC i Steam 
to kompletny bilet klasy premium 
do świata VR, oferujący headset 
wraz z zestawem kontrolerów 
i sensorów.
Cena: 3 800 PLN
URL: www.vive.com

1 2 3
TESTUJEMY

03
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Po początkowej instalacji 
PS VR, możesz zapomnieć 
o problemach z kablami.

TEST  01:

prostym zadaniem, ale w przejściu całej proce-
dury z pomocą przychodzi całkiem pomocny 
tutorial. W przypadku zakupu wersji z kontro-
lerami Oculus Touch, trzeba dodatkowo 
zatroszczyć się o znalezienie miejsca dla dwóch 
sensorów monitorujących ich aktualne położe-
nie. Ciekawą opcją jest funkcja wyznaczenia 
granic obszaru, w którym mamy zamiar 
korzystać z Rift – dzięki niej o wiele łatwiej 
uniknąć przypadkowego kontaktu ze stojącymi 
obok meblami.

W oczach osoby mającej alergię na dużą 
liczbę plączących się po mieszkaniu przewo-
dów, największym wyzwaniem jest konfigura-
cja HTC Vive. W głównej mierze spowodowane 
jest to koniecznością znalezienia optymalnej lo-
kalizacji dla sensorów odpowiedzialnych 
za śledzenie ruchu, gdyż każdy z nich musi być 
podłączony do źródła zasilania. Jeśli masz 
szczęście, uda ci się je postawić np. na półkach 
– gdy ci go brak, będziesz mógł skorzystać 
z zestawu znajdujących się w opakowaniu 
mocowań, dzięki którym ustawisz czujniki 
w praktycznie dowolnym miejscu.

eśli nienawidzisz plątaniny prze-
wodów, a perspektywa konfigura-
cji sprzętu wymagającego do swego 
działania wielu kabli wywołuje 

u ciebie nerwowe tiki, to mamy dla ciebie złą 
wiadomość – na dziś wszystkie najlepsze head-
sety VR korzystają z interfejsu przewodowego. 
Dobra jest natomiast taka, że po przeprowadze-
niu początkowej instalacji, kwestia ta niemal 
całkowicie przestaje dawać się we znaki.

Chociaż w opakowaniu z PS VR znajduje się 
sporo kabli, to przygotowanie urządzenia do 
pracy odbywa się w zaskakująco prosty sposób. 
Do PlayStation 4 podłączamy kamerkę oraz 
jednostkę sterującą PS VR (podobnie jak konso-
la ma ona swój własny przewód zasilania), do 
której następnie podpinamy sam headset. Przed 
wykonaniem tych czynności dobrze jest rozpla-
nować położenie tych urządzeń, aby kable jak 
najmniej rzucały się w oczy i jedynym widocz-
nym przewodem był ten od headsetu.

Konfiguracja Oculus Rift nie jest zbyt 

J

Który z modeli może pochwalić się 
naj łatwiejszą instalacją? 

Zapięcia na rzepy pozwalają szybko dopasować headset do kszta łtu g łow y.

T YP W YŚWIETL ACZ A:   
OLED
ROZDZIELCZOŚĆ : 
2160x1200
Z AKRES POL A WIDZENIA: 
110°

CZĘSTOTLIWOŚĆ  
ODŚWIEŻANIA: 90 Hz
KONTROLERY: do łączony 
pad od Xboxa One 
W YMAGANIA TECHNICZNE: 
PC z kar tą NVIDIA GT X 

960/AMD R9 290  
lub lepszą
W YMAGANE ZŁĄCZ A:  
1x HDMI 1.4, 1x USB 3.0, 
2 x USB 2.0 lub lepsze
WAGA: 470 g

OCULUS RIFT

KONFIGURACJA

 PlayStation VR jest najłatwiejszym 
w konfiguracji headsetem spośród wszyst-
kich zaprezentowanych tutaj modeli. Pod-
łączasz i grasz.

PLAYSTATION VR

SPECYFIKACJA

Rundę wygrywa
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PLAYSTATION VR HTC VIVE

Z ca łej testowej trójki headset marki HTC posiada najbardziej futur yst yczny design.Bez kamer y PS Eye, headset Sony jest bezuży teczny. Szkoda t ylko, że trzeba ją kupić osobno…

T YP W YŚWIETL ACZ A:  
OLED
ROZDZIELCZOŚĆ : 
1920x1080
Z AKRES POL A WIDZENIA: 
100°

CZĘSTOTLIWOŚĆ  
ODŚWIEŻANIA:  
90-120 Hz
KONTROLERY: brak  
(PlayStation Move 
sprzedawane oddzielnie) 

W YMAGANIA TECHNICZNE: 
PS4/PS4 Pro
WAGA: 619 g

T YP W YŚWIETL ACZ A:   
OLED
ROZDZIELCZOŚĆ : 
2160x1200
Z AKRES POL A WIDZENIA: 
110°

CZĘSTOTLIWOŚĆ  
ODŚWIEŻANIA: 90 Hz
KONTROLERY: kontroler y 
Vive w zestawie 
W YMAGANIA TECHNICZNE: 
PC z kar tą NVIDIA GT X 

970/AMD R9 290 lub lepszą
W YMAGANE ZŁĄCZ A:  
1x HDMI 1.4 lub Display-
Por t 1.2, 1x USB 2.0 lub 
lepsze 
WAGA: 555 g

DOBRA ŁĄCZNOŚĆ TO PODSTAWA!
Ważna kwestia, którą dobrze jest wziąć pod uwagę przed 
zakupem headsetu.

 Wirtualna rzeczywistość nie 
wymaga wyłącznie odpowiednio 
wydajnego układu graficznego 
w urządzeniu uruchamiającym 
aplikacje. Sprzęt korzystający z tej 
technologii musi też posiadać 
odpowiednio dużą liczbę złącz, co 
najdobitniej widać w kontekście 
Oculus Rift, który poza złączem USB 

3.0 i portem HDMI wymaga jeszcze 
kilku dodatkowych złącz USB 2.0, 
niezbędnych do podłączenia 
czujników i kontrolerów. Na tle tego 
headsetu zdecydowanie lepiej 
wypada produkt marki HTC – do 
jego użytkowania potrzebujemy 
komputer ze złączem HDMI i jednym 
portem USB 2.0.

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA
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Jeś l i chcesz w ykorzystać pe łnię potencja łu drzemiącego w t ym headsecie, to dokup 
do niego parę opcjonalnych kontrolerów Oculus Touch.

OBSŁUGA
OCULUS RIFT

KOMFORT

OCULUS RIFT WAŻY NAJMNIEJ Z CAŁEJ TRÓJKI OMAWIANYCH HEADSETÓW. POSIADA RÓWNIEŻ 
ŁATWE W OBSŁUDZE ZAPIĘCIA I NIE PRZYLEGA ZBYT MOCNO DO GŁOWY, PRZEZ CO UŻYTKUJE SIĘ 

GO WYGODNIE NAWET PODCZAS DŁUŻSZYCH SESJI.

TEST

 Jest wygodny w długim użytkowaniu, 
bardzo dobrze radzi sobie ze śledzeniem 
ruchów i posiada najbardziej dopracowane 
pod względem technicznym kontrolery.

OCULUS RIFT
Rundę wygrywa

TEST  02:

kontekście oferowania dostępu do 
świata VR to właśnie headset jest 
najistotniejszym urządzeniem, ale 
mimo to w żadnym razie nie można 

też zapominać o znaczeniu kontrolerów odpo-
wiedzialnych za „namacalną” interakcję z wy-
kreowanym przez oprogramowanie wirtualnym 
światem. W wersji minimalistycznej rolę takiego 
sprzętu mogą pełnić gamingowe pady, jednak już 
po chwili zabawy staje się jasne, że posiadają one 
zbyt wiele ograniczeń natury technicznej.

Z tego powodu do każdego z liczących się na 
rynku headsetów można podłączyć dedykowane 
kontrolery. W przypadku produktu marki 
PlayStation, możemy skorzystać z różdżek Move, 
będących w sprzedaży od 2012 roku. Jeśli więc 
miałeś kiedyś PlayStation 3 i dokupiłeś sobie do 
konsoli to akcesorium, to nie musisz nabywać 
dziś nowych modeli za ponad 300 PLN. PS Move 
są ergonomiczne i chociaż nie mają zbyt dużych 
przycisków, to dzięki ich dobremu rozmieszcze-
niu, kontrolery te obsługuje się bardzo wygodnie 

Kontrolery Vive są wprost 
stworzone dla fanów 
wirtualnych strzelanek.
– zwłaszcza jeśli bawimy się przy grach pokroju 
Arkham VR, w których często walczy się wręcz.

Pod względem technologicznego dopracowa-
nia oraz precyzji w śledzeniu ruchów, z wszyst-
kich testowanych tu headsetów najlepiej wypada 
Oculus Rift. Dzieje się tak za sprawą znakomitych 
(aczkolwiek opcjonalnych) kontrolerów Oculus 
Touch, które dzięki swej nowoczesnej konstrukcji 
potrafią monitorować aktualne położenie palców 
użytkownika. Nie trzeba więc chyba dodawać, że 
przekłada się to na znacznie większe niż u kon-
kurencji możliwości w kontekście współpracy 
z oprogramowaniem obsługującym bardziej 
zaawansowane algorytmy ruchu.

W opakowaniu z HTC Vive znajdziemy dwa 
kontrolery, co poniekąd tłumaczy wyższą cenę 
całego pakietu. Choć nie oferują one może tak 
wysokiej intuicyjności jak w przypadku Oculus 
Touch, to w kontekście precyzji śledzenia ru-
chów zasługują na wysoką notę. Ich konstrukcję 
najbardziej docenią osoby lubiące grać w pierw-
szoosobowe strzelanki – spust funkcyjny został 
tu bowiem umieszczony tak, jak ma to miejsce 
w prawdziwym pistolecie.

W

Z jakiego headsetu korzysta się 
w najwygodniejszy sposób?



 MA J 2017 T3 43

 Selekcja
HEADSETY VR

ROBO RECALL
Odpal tę grę i zafunduj sobie ostre balety w towarzystwie 
zabójczych robotów.

 Marzysz o walce z wielkimi 
robotami, które mógłbyś rozrywać na 
strzępy (ekhm… płaty metalu) gołymi 
rękoma? A może masz ochotę na 
nadzwyczajnie efektowne starcia 
z inteligentnymi mechanicznymi 
pająkami, czekającymi tylko na to, aż 
utopisz je w gradzie kul wydobywają-
cych się z futurystycznej pukawki? 

Jeśli któraś z tych dwóch opcji 
wzbudziła twoje zainteresowanie, to 
nie możesz przejść obojętnie obok 
Robo Recall – gry stworzonej przez 
studio Epic Games, dodawanej za 
darmo przy zakupie kontrolerów 
Oculus Touch. To jedna z kilku eksklu-
zywnych produkcji, dla których warto 
sprawić sobie Oculus Rift.

W obudowie każdego z kontrolerów Vive znajdują się aż dwadzieścia czter y sensor y 
odpowiedzialne ze ś ledzenie ruchów uży tkownika. 

Przyciski na przypominających różdżki kontrolerach PS Move nie są zby t duże, ale na 
szczęście zosta ły rozmieszczone w przemyś lany sposób.

PLAYSTATION VR HTC VIVE

KOMFORT

PS VR NIE WAŻY ZBYT WIELE, ALE DLA OSOBY Z DUŻĄ GŁOWĄ MOŻE OKAZAĆ SIĘ NIECO ZA 
CIASNY. W PRZYPADKU WIELU GIER POSIADANIE KONTROLERÓW PS MOVE WYDAJE SIĘ 

BYĆ KONIECZNOŚCIĄ.

KOMFORT

FANTASTYCZNĄ ZALETĄ HTC VIVE JEST TO, ŻE URZĄDZENIE OSTRZEGA UŻYTKOWNIKA, GDY 
ZNAJDZIE SIĘ ON ZBYT BLISKO MEBLI LUB INNYCH OBIEKTÓW MOGĄCYCH UTRUDNIĆ INTERAKCJĘ 

Z WIRTUALNĄ RZECZYWISTOŚCIĄ.

TEST TEST
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 Dzięki swemu technologicznemu za-
awansowaniu, Vive oferuje użytkownikowi 
największą immersję podczas interakcji 
z wirtualną rzeczywistością.

HTC VIVE
Rundę wygrywa

Gogle Vive zapewniają 
najlepszą „wczuwkę”  
ze wszystkich modeli.

W przypadku Vive ręce same składają się do 
oklasków nie tylko za sprawą precyzyjnych 
kontrolerów i czujników, ale również z uwagi na 
bogatą ofertę kompatybilnego oprogramowania 
dostępnego za pośrednictwem platformy Steam.

Jeśli tylko mamy odpowiednio mocnego 
peceta, to możemy być pewni, że na wyświetla-
czu OLED prezentowany będzie obraz, od 
którego trudno będzie oderwać wzrok. Gogle 
Vive zapewniają najlepszą „wczuwkę” ze wszyst-
kich modeli i przy określonych grach oferują 
wprost wyśmienite technologiczne uniesienia.

Oculus Rift posiada podobny wyświetlacz co 
Vive i tylko nieznacznie ustępuje mu w temacie 
jakości generowanego obrazu. Zakres pola widze-
nia robi tu duże wrażenie i gdyby nie nudności 
wywoływane przez niektóre aplikacje, użytkowa-
nie tego headsetu byłoby czystą przyjemnością. Na 
plus trzeba zaliczyć również pokaźny zbiór kompa-
tybilnych aplikacji – w przyszłości kwestia ta 
z pewnością będzie wyglądać jeszcze lepiej, dzięki 
coraz bardziej widocznym efektom współpracy 
między Microsoftem a firmą Oculus. 

Każda apl ikacja stworzona na Oculus Rif t jest oceniona pod kątem poziomu komfor tu 
oferowanego graczom cierpiącym na nudności.

a początku warto zaznaczyć, że 
niezależnie od wyboru konkretnego 
modelu, możesz być pewny, że 
w początkowym okresie jego użyt-

kowania będziesz pod ogromnym wrażeniem 
potencjału technologii VR. Co więcej, każdy zna-
jomy odwiedzający twój dom również doświadczy 
tego co ty, a sam fakt organizacji takiej prezentacji 
będzie sprawiał ci ogromną przyjemność.

Pod względem wydajności PS VR wypada 
bardzo przyzwoicie. Oprogramowanie przezna-
czone dla tego headsetu działa bardzo płynnie 
z uwagi na to, że w dużej mierze tworzone jest 
wyłącznie na potrzeby konsoli PlayStation 4, 
dzięki czemu może pochwalić się dobrą optymali-
zacją. Lekkim zawodem jest liczba dostępnych 
obecnie gier, ale te które są dostępne w PS Store, 
choć w żadnej mierze nie są esencjonalne, zasługu-
ją na zainteresowanie. Trzeba mieć na uwadze, że 
w stosunku do urządzeń konkurencji, headset Sony 
charakteryzuje nieco mniejsze pole widzenia – pod-
czas zabawy z niektórymi grami, szyja użytkowni-
ka pracuje więc czasami naprawdę intensywnie.

N

Który z headsetów oferuje najlepszą  
jakość doznań VR?

WYDAJNOŚĆ

Na Rif t mogą być streamowane gr y z Xboxa One, ale t ylko poprzez peceta. Nie ma tu 
opcji pod łączenia headsetu do konsol i.

OCULUS RIFTTEST  03:
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Sony posiada w swej ofercie jedną z najlepszych produkcji VR, czyl i siódmą część 
serii Resident Evil . Masz PS VR? Musisz więc przejść tę grę.

V ive ma wbudowany system swoistej „elek tronicznej niańki”, k tóra ostrzeże cię, gdy 
za bardzo zbl iżysz się do mebli podczas uży tkowania headsetu.

Liczba gier dostępnych na PS VR jest znacznie mniejsza od tej stworzonej z myś lą 
o konkurencyjnych headsetach. Nowe t y tu ły ukazują się tu niezby t często…

Sensor y ś ledzące ruchy uży tkownika headsetu są kompak towe, dzięki czemu możesz 
ustawić je w niemal dowolnym miejscu mającym dostęp do źród ła prądu.

CZAS NA ZABAWĘ!
W co tak naprawdę możemy pograć mając headset VR?

 Decydując się na nabycie 
sprzętu obsługującego VR, liczy-
my na to, że będzie on pozwalał na 
zabawę z grami oraz innym opro-
gramowaniem oferującym możli-
wość interakcji z wirtualnym 
światem. Pomimo kompatybilności 
z kilkoma znakomitymi produkcja-
mi (np. Resident Evil 7), w aspekcie 

tym najsłabiej wypada headset 
Sony, gdyż w sklepiku PS Store nie 
ma obecnie zbyt wielu tytułów 
stworzonych z myślą o VR. Oculus 
Rift oraz HTC Vive oferują bardziej 
rozbudowaną bibliotekę oprogra-
mowania, w której poza grami 
znaleźć można także np. programy 
edukacyjne.

PLAYSTATION VR HTC VIVE
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LUBIMY: Łatwą początkową 
konfigurację oraz niezłą 
precyzję śledzenia ruchu.
ALE: Bez PlayStation 4 oraz 
kilku akcesoriów, PS VR to 
przycisk do papieru.
ZDANIEM T3: Jeśl i masz już 
konsolę Sony, to czemu nie? 
W innym wypadku zapomnij 
o tym headsecie.

LUBIMY: Najlepsze kontrolery 
w ca łej branży VR.
ALE: Do dzia łania wymaga kom-
putera z dużą l iczbą złącz.
ZDANIEM T3: Pomimo d ługiej 
obecności na rynku, Rif t w dal-
szym ciągu trzyma fason, ofe-
rując świetne sterowanie oraz 
dostęp do wielu naprawdę nie-
złych ekskluzywnych gier.

#2 Oculus Rift 
CENA: 2 500 PLN  
(3 000 PLN z Touch)
URL: www.oculus.com

#3 PlayStation VR 
CENA: 1 670 PLN  
(bez kamery I kontrolerów)
URL: www.playstation.com/pl

01 STAŃ SIĘ MOBILNY  
 Jeśli chcesz wkroczyć w świat 

wirtualnej rzeczywistości, ale nie 
uśmiecha ci się przenoszenie 
stacjonarnego komputera do 
salonu, to dobrym pomysłem 
może być zakup gamingowego 
laptopa wyposażonego w kartę 
opatrzoną logiem VRReady. 
Przykładem mogą tu być układy 
od firmy Nvidia – notebook z kartą 
GTX 1060 lub lepszą oraz odpo-
wiednio mocnym procesorem, 
spokojnie wystarczy do komforto-
wej zabawy z VR.

02 ZOSTAŃ MISTRZEM 
ARANŻACJI WNĘTRZ 

 W przypadku HTC Vive sensory 
śledzące ruch posiadają rozmiary 
niewielkich głośników, dzięki 
czemu łatwo można ustawić je 
w nierzucającym się w oczy miej-
scu. Pamiętaj tylko o tym, aby 
podłączone do nich kable nie były 
zbyt napięte.

03 ZADBAJ O PRZESTRZEŃ 
 Zabawa z VR daje masę frajdy 

tylko wtedy, jeśli korzystamy 
z headsetu we w miarę dużym 

pomieszczeniu. Spora liczba 
aplikacji i gier wymaga od  
gracza wykonywania ruchów 
całymi rękoma, dlatego też 
dobrze by było, gdyby w najbliż-
szym jego otoczeniu nie znajdo-
wały się meble.

04 KUP PORZĄDNEGO KOMPA 
 VR wymaga sprzętu generują-

cego naprawdę sporą moc obli-
czeniową. Zakładając, że nie masz 
PS4 i zdecydowałeś się na zakup 
Oculus Rift lub HTC Vive, powinie-
neś zatroszczyć się o wyposaże-

PIĘĆ METOD NA ŁATWE ROZPOCZĘCIE PRZYGODY Z VR

nie swojego komputera w mocne 
podzespoły. Modernizację sprzętu 
zacznij od nabycia dobrej karty 
graficznej.

05 KUP SOBIE GŁOWĘ  
 To nie pomyłka. Headsety VR to 

dość delikatne urządzenia i do-
brze by było, gdyby w czasie 
wolnym od ich użytkowania, nie 
poniewierały się po mieszkaniu. 
Z tego powodu spraw sobie jakąś 
podstawkę w kształcie głowy, na 
którą odkładaj headset po zakoń-
czonej zabawie. 

LUBIMY: Vive zapewnia najlep-
sze poczucie immersji spośród 
wszystkich headsetów. Z myślą 
o tej maszynce tworzone są 
gry, które nie tylko pe łnią 
funkcję typowych pokazówek 
możl iwości technologii VR, ale 
często oferują również wirtu-
alną rozrywkę na bardzo wyso-
kim poziomie.
ALE: Sam headset nie jest tani, 
a oprócz tego musi być pod łą-

czony do komputera z wyjątko-
wo mocnymi (a przez to drogi-
mi) podzespo łami.
ZDANIEM T3: Vive nie jest 
urządzeniem idealnym, ale 
jeśl i masz odpowiednio 
potężnego peceta, to head-
set stworzony przez HTC jest 
najlepszą przepustką do 
świata VR.

Zwycięzcą 
zostaje…

Werdykt

#1 HTC Vive  
CENA: 3 800 PLN URL: www.vive.com

NASZ 
WYBÓR

W TEŚCIE
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KOMPATYBILNOŚĆ 
Philips Hue wygrywa w tej konkurencji, oferując 

wsparcie dla środowiska Apple HomeKit i Google 
Home. Jakby tego było mało, jest on również kom-

patybilny z aż 96 komendami automatyzującymi, 
dostępnymi w serwisie IFTTT.com. 

UŻYTKOWANIE 
Konfiguracja Hue jest nieco bardziej skomplikowana 

niż u rywala. Hub należy najpierw podłączyć do 
routera, by po chwili móc zacząć dodawać do syste-
mu poszczególne żarówki. Apka sterująca wygląda 

nieźle i działa bez jakichkolwiek problemów.

OPŁACALNOŚĆ 
W porównaniu z LIFX, Hue oferuje zestaw starto-

wy wyposażony w trzy, a nie cztery żarówki. Na 
starcie nie wypada więc od niego korzystniej, ale 

trzeba wziąć pod uwagę to, że pojedyncze żarówki 
Philipsa kupowane osobno są zauważalnie tańsze.

WYDAJNOŚĆ 
Zakres temperatury kolorowej przyjmuje tu warto-
ści od 2000 do 6500K, dzięki czemu Hue pokrywa 
większość spektrum barw. Żarówki Philipsa świecą 

z jasnością 806 lumenów i pod tym względem 
wypadają ciut słabiej od produktów marki LIFX.

 KOMPATYBILNOŚĆ  
Współpraca z HomeKit cieszy, ale jeśli chcieliby-
śmy podłączyć LIFX do Google Home, to czeka nas 
rozczarowanie. Podobnie jak Hue, Lifx może też 
korzystać z komend serwisu IFTTT.com, tyle że do 
dyspozycji ma ich o ok. jedną trzecią mniej.

 UŻYTKOWANIE 
Przygotowanie LIFX do działania odbywa się bardzo 
łatwo. Wystarczy zainstalować żarówki, by po chwili 
zostały one rozpoznane przez aplikację. Oprogra-
mowanie to posiada czytelny interfejs, pozwalający 
na błyskawiczną zmianę parametrów światła.

 OPŁACALNOŚĆ
Z uwagi większego kosztu pojedynczych żarówek, 
LIFX nie jest tak atrakcyjny jak Hue dla osoby planu-
jącej wymianę wszystkich znajdujących się w domu 
źródeł światła. Sam zestaw startowy oferuje o jedną 
żarówkę więcej niż ma to miejsce u konkurencji.

 WYDAJNOŚĆ 
Trzecia generacja żarówek LIFX świeci z jasnością 
aż 1 100 lumenów. Zakres temperatury barwowej 
również jest tutaj wyższy, gdyż jego maksimum 
sięga wartości 9000K – dla osób lubiących jasno-
niebieskie światło może mieć to duże znaczenie.

PRODUKT, KTÓRY ZDEFINIOWAŁ SPOSÓB 
POSTRZEGANIA INTELIGENTYCH ŻARÓWEK.

CZY NOWE URZĄDZENIA MARKI LIFX ZDOŁAJĄ 
PRZYĆMIĆ BLASK KONKURENCJI?

800 PLN (zestaw startowy), www.philips.pl 1 000 PLN (zestaw startowy), www.lifx.com

LUBIMY Imponującą kompatybilność z technologiami 
smart home, łatwość kontroli oraz solidną jakość 

światła. ALE Hue nie świecą tak jasno jak LIFX. W ze-
stawie startowym znajdziemy tylko trzy żarówki.

LUBIMY Żarówki LIFX są bardzo jasne i mogą być 
kontrolowane z użyciem zmyślnie zaprojektowanej 
aplikacji. ALE Brak wsparcia dla Google Home. Koszt 
pojedynczej żarówki jest wyższy niż u konkurencji.

Philips Hue Vs

I N T E L I G E N T N E  S Y S T E M Y  O Ś W I E T L E N I O W E

LIFX

 #2 #1

Werdykt
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POW YŻEJ Leica 
TL z gór y wgląda 
niczym fragment 
aluminium, k tór y 
dopiero co w yszed ł 
spod maszyny CNC.

ielu pasjonatów fotografii 
wie, do czego zdolne są 
aparaty oraz obiektywy 
wyprodukowane przez firmę 

Leica. Podstawowy problem polega na 
tym, że w większości przypadków na 
zakup takiego osprzętu trzeba szykować 
pięciocyfrową kwotę, co znacząco ogra-
nicza liczbę jego potencjalnych nabyw-
ców. Czy wyceniony z nieco większym 
wyczuciem model TL ma szansę zmienić 
ten stan rzeczy?

Najnowszy aparat tej marki zasługuje 
na konsumencką uwagę z wielu różnych 
powodów. Ma do bólu minimalistyczny 
wygląd, jego korpus został wykonany 
z poddanego rzemieślniczej obróbce 
pojedynczego fragmentu aluminium 
i w stosunku do innych modeli sygnowa-
nych logiem z charakterystyczną czerwo-
ną kropką, może pochwalić się relatywnie 
„niską” ceną (7 300 PLN za korpus). 
Oszczędne w swej formie wzornictwo 
i dbałość o wizualną spójność designu 
przełożyły się m.in. na brak wizjera, ale 
w ramach rekompensaty otrzymujemy 

tutaj przepastny wyświetlacz dotykowy 
o przekątnej aż 3,7 cala.

Na potrzeby tego testu otrzymaliśmy 
dodatkowo dwie „lufy”: ultra szybki 
i niezwykle jasny obiektyw 23 mm o jasno-
ści f/1.2 stworzony do szerokokątnych ujęć 
oraz uniwersalnego zooma 18-56 mm 
o jasności f/3.5-5.6.

Poza opisywaną tutaj wersją srebrną, 
model TL można też nabyć w czarnym lub 
tytanowym wariancie kolorystycznym, 
a sam aparat jest tak mały, że bez więk-
szych kłopotów mieści się do kieszeni 
zimowo-wiosennej kurtki wraz z pierw-
szym z wymienionych przed momentem 
obiektywów.

DUŻY SENSOR, DUŻA PAMIĘĆ
Najistotniejszym komponentem Modelu 
TL jest sensor APS-C, który pomimo bycia 
zamkniętym w kompaktowym korpusie 
posiada podobne rozmiary do tych, jakie 
można znaleźć w wielu porządnych 
lustrzankach. Niektórzy mogą (i poniekąd 
całkiem słusznie) narzekać, że Leica nie 
zdecydowała się tutaj na montaż sensora 

SPECYFIKACJA

CZY DROGIE MOŻE BYĆ TANIE? LEICA TL POKAZUJE, ŻE TAKI PARADOKS JEST PO CZĘŚCI MOŻLIWY, ALE TYLKO 
GDY SPOJRZYMY NA CENY WCZEŚNIEJSZYCH PRODUKTÓW TEJ MARKI…

W
pełnoklatkowego, ale w naszym odczuciu 
wiąże się to z faktem, że model TL jest 
postrzegany przez producenta jako urzą-
dzenie przeznaczone raczej dla amatorów, 
a nie fotograficznych profesjonalistów.

TL został wyposażony w mocowanie 
obiektywu Leica L, umożliwiające podłą-
czenie do aparatu sześciu dostępnych 
obecnie kompatybilnych obiektywów tej 
marki – trzech standardowych oraz trzech 
zoomów. Co ciekawe, projektanci tego 
modelu postanowili uczynić go w pew-
nym względzie podobnym do smartfo-
nów, umieszczając w środku wbudowaną 
pamięć o pojemności 32 GB. Jest ona 
zdolna pomieścić ok. 1 000 zdjęć, ale jeśli 
dla kogoś byłaby to niewystarczająca 
liczba (lub po prostu lubi zapisywać foty 

W systemowej kropce

CENA 7 300 PLN URL www.leicastore.pl ROZDZIELCZOŚĆ 
SENSORA 16 Mpix W YŚWIETL ACZ 3,7-calowy LCD MOCOWANIE 
OBIEKT Y WU Leica L PAMIĘĆ 32 GB wbudowanej plus slot 
na kar tę SD/SDHC ŁĄCZNOŚĆ Wi-Fi, USB, HDMI WAGA 384 g 
W YMIARY 134x69x33 mm

PIĘKNO KOSZTUJE…
Minimalistyczne wzornictwo 
obudowy uda ło się osiągnąć 
g łównie dzięki pozbyciu się 
z niej przycisków zaburzają-
cych spójność jej niezwykle 
smuk łego kszta łtu. Problem 
w tym, że ma to prze łożenie 
na komfor t uży tkowania 
samego aparatu…
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NA WIELKIM EKRANIE
Prak tycznie wszystkie funkcje 

aparatu obs ługuje się z uży-
ciem 3,7-calowego wyświetla-

cza dotykowego. Jest bardzo  
jasny, dzięki czemu dobrze 

korzysta się z niego przy moc-
nym świetle s łonecznym.

MOCOWANIE LEICA L 
Pod łączymy do niego jeden 
z sześciu obiek tywów stwo-
rzonych z myś lą o modelu TL.

ALUMINIUM
Dzięki wyprodukowaniu korpusu z poje-
dynczego fragmentu aluminium, Leica 
TL jest lekkim i zarazem niezmiernie 
stylowym urządzeniem.

32 GB wbudowanej 
pamięci przyda się, gdy 
zapomnimy wziąć ze 
sobą karty SD.
MACIEJ ADAMCZYK, REDAKTOR T3

Opinia...



FUJIFILM 
X-PRO2

 X-Pro2 został 
wykonany równie 
solidnie co Leica TL 
i podobnie jak rywal 
również posiada 

sensor APS-C. Jego rozdzielczość jest jednak 
znacznie wyższa i wynosi aż 24,3 megapiksela.
7 750 PLN , www.fujifilm.eu/pl

OLYMPUS  
E-M1 MARK II

 Wyposażony 
w sensor 20 Mpix jest 
droższy od modelu TL, 
ale za to posiada elek-
troniczny wizjer, tryb 

robienia zdjęć w rozdzielczości aż 50 Mpix i jest 
kompatybilny z obiektywami Mikro Cztery Trzecie.
8 400 PLN, www.olympus.pl

SONY A6500
 W wykonanym 

w całości ze stopu 
magnezu korpusie 
znajdziemy sensor 
APS-C 24,2 Mpix oraz 
system 5-osiowej 

stabilizacji obrazu. Nie zabrakło tu również elek-
tronicznego wizjera o rozdzielczości 2,4 mln pkt.
6 300 PLN, www.sony.pl

LEICA TLSelekcja
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na wymiennych nośnikach danych), to do 
dyspozycji mamy tu również slot na kartę 
pamięci SD/SDHC/SDXC. 

Rzucając szybko okiem w systemowe 
menu, widzimy z kolei, że praktycznie 
każda z funkcji tego aparatu ma przypisa-
ny wirtualny przycisk. Jeśli mamy ochotę, 
LT możemy obsługiwać też zdalnie, 
korzystając z mobilnej aplikacji stworzo-
nej z myślą o smartfonach z systemami 
iOS/Android.

FUNKCJONALNOŚĆ
Aby zachować jak największą spójność 
minimalistycznego wzornictwa, Leica 
postanowiła maksymalnie ograniczyć 
liczbę fizycznych przycisków/przełączni-
ków. Te, które pozostały, niekoniecznie 
pozwalają na wygodną obsługę aparatu, 
co widoczne jest przede wszystkim 
w przypadku dziwnie zaprojektowanego 
przycisku migawki. Pokrętła funkcyjne 

nie oferuje zbyt pewnego chwytu. Z tego 
powodu najlepszą jakość filmów uzyska-
my wtedy, gdy będziemy trzymać aparat 
dwiema rękami. Inną opcją jest kupno 
skórzanego wdzianka na korpus aparatu 
lub nabycie jakiegoś miniaturowego 
statywu.

Dla wielu osób sporym uniedogodnie-
niem może okazać się brak fizycznego 
przycisku Review, pozwalającego na 
szybki podgląd rejestrowanego materia-
łu. Tu również trzeba więc zdać się na 
wyświetlacz i chociaż systemowe menu 
oraz sposób jego obsługi przemyślano 
dobrze, to jednak cały proces przegląda-
nia zdjęć/filmów odbywa się znacznie 
wolniej niż miałoby to miejsce w przypad-
ku korzystania z dedykowanego tej 
funkcji przycisku.

Dobrze należy ocenić litowo-jonową 
baterię, która przy pełnym naładowaniu 
zapewnia aparatowi energię pozwalającą 

Bardzo ładną jakość 
wykonywanych zdjęć.

Aluminiowy korpus jest lekki 
i wygląda pięknie.

Obs ługa prawie wy łącznie 
z użyciem wyświetlacza.

w oszałamiającej liczbie dwóch sztuk, 
również nie rzucają na kolana, dlatego 
też naprawdę warto docenić, że model 
TL otrzymał duży i zarazem bardzo jasny 
wyświetlacz LCD, umożliwiający wygod-
ną obsługę funkcji oferowanych przez to 
urządzenie.

Po prawo od spustu migawki umiesz-
czony został przycisk dedykowany funkcji 
nagrywania wideo. Po jego naciśnięciu, 
widok ekranu natychmiastowo przełącza 
się na proporcję 16:9, a w ułamek sekundy 
po tym zaczyna być nagrywany film. 
Maksymalna jakość materiału wideo to 
Full HD przy 30 kl./s – nie jest więc źle, 
ale w tej cenie bez trudu można kupić już 
aparaty oferujące opcję rejestrowania 
filmów w rozdzielczości 4K.

Z czysto użytkowego punktu widzenia 
trzeba mieć na uwadze, że oszlifowana 
aluminiowa obudowa prezentuje się 
pięknie i ma lekką wagę, ale jednocześnie 

Plusy

Minusy
POW YŻEJ Duży 
sensor APS-C do-
starcza zdjęć 
o w yjątkowo 
dużej l iczbie wi-
zualnych detali.

Alternatywy
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POW YŻEJ 7 300 PLN 
za TL to kupa kasy, 
ale w przypadku 
marki Leica cenę 
tę i tak można 
okreś l ić mianem 
okazyjnej…

NA DŁUGĄ SESJĘ
W pe łni na ładowany akumulator 
l itowo-jonowy pozwala na wyko-
nanie do 400 zdjęć lub nagranie 
materia łu wideo trwającego mak-
symalnie 160 minut.

na zrobienie ok. czterystu zdjęć. W opako-
waniu znajdziemy firmową ładowarkę 
działającą z modelami T i TL, ale nic nie stoi 
też na przeszkodzie w napełnieniu akumu-
latora z wykorzystaniem złącza USB. 

TRYBY I WYDAJNOŚĆ PRACY
Jak się już pewnie domyślasz, tryby pracy 
aparatu wybierane są nie za pomocą 
pokrętła, tylko z użyciem wirtualnych 
przycisków na wyświetlaczu. Poza cztere-
ma podstawowymi trybami mamy tu 
także tryb scen, oferujący możliwość 
robienia zdjęć z wykorzystaniem predefi-
niowanych ustawień dedykowanych 
określonym warunkom fotograficznej 
sesji. Oprócz wielu standardowych opcji, 
naszą uwagę zwróciły te zaprojektowane 
z myślą o robieniu nocnych zdjęć portre-
towych, fotek fajerwerków czy ujęć 
obiektów znajdujących się na śniegu. 

Warto wspomnieć też o wbudowanej 
lampie błyskowej, której aktywacja 
również wymaga miziania wyświetlacza 
– nawet wtedy, gdy wyjechała już ona 
z korpusu. Co kto lubi, ale w naszym 
odczuciu Leica zdecydowanie za bardzo 
poszła w minimalizm i gdyby nie instruk-
cja, to niedoświadczony fotograf miałby 
tu naprawdę niezłą szkołę jazdy. Dziwi to 
tym bardziej, że TL w swym założeniu jest 
modelem zaprojektowanym raczej 
z myślą o amatorach, chcących przy jak 
najmniejszym nakładzie sił osiągnąć jak 
najlepsze rezultaty.

Żeby jednak nie było, że marudzimy 

o detalach ciemniejszych fragmentów 
danego ujęcia. 

Czy Leica TL jest zatem sprzętem, na 
który możesz śmiało szykować swoje 
pieniądze? Cóż, raczej tylko wtedy, gdy 
masz mocno przerośnięte fotograficz-
no-hipsterskie ego lub gdy nie przeraża 
cię perspektywa kupna obiektywów, 
których cena nierzadko potrafi przero-
snąć koszt tego aparatu. Technologicz-
nie nie mamy to do czynienia ze słabym 
produktem, ale czy warto płacić tyle 
kasy za dodatek w postaci czerwonej 
kropki oraz konstrukcję, która w swej 
minimalistycznej formie nie rzuca na 
kolana swą użytecznością? Mniej eksklu-
zywna konkurencja oferuje więcej za 
mniej, więc cytując klasyka: „po co 
przepłacać?” 

– Leica wyposażyła swojego systemowca 
w całkiem sporą liczbę ciekawych 
narzędzi i udogodnień, dzięki którym oso-
by nie mające zbyt dużego doświadczenia 
w fotografii będą mogły się uczyć 
i odkrywać tajniki tego hobby. Przykła-
dem może być tutaj histogram „na żywo”, 
z pomocą którego nawet początkujący 
fotograf bardzo łatwo ogarnie temat 
jasności danego ujęcia.

W Leice TL nie zabrakło też miejsca dla 
trybu symulacji filmu, nazwanego tutaj po 
prostu „Film”. Poza standardową opcją, 
użytkownik ma do dyspozycji cztery 
dodatkowe warianty ustawień: obrazowy, 
naturalny, czarno-biały naturalny oraz 
czarno-biały w wysokim kontraście. 
W każdym z powyższych trybów mamy 
możliwość dodatkowej zmiany kontrastu, 
ostrości oraz nasycenia. Ten ostatni 
parametr warto mieć na uwadze, gdyż 
zdjęciom robionym przez ten aparat dość 
często brakuje odpowiedniego nasycenia 
i opcja jego wygodnej zmiany okazuje się 
dość przydatna.

Poza JPEG-ami, zdjęcia mogą być 
zapisywane w postaci plików w forma-
tach DNG i RAW. Zaletą tych ostatnich 
jest oczywiście ich wartość dla osoby 
mającej poddawać je szczegółowej 
obróbce w Photoshopie lub innym 
podobnym oprogramowaniu graficznym. 
Oceniając ogólną jakość zdjęć trzeba 
jasno powiedzieć, że generalnie cechują 
się one dość wysokim poziomem 
szczegółowości – nawet jeśli mówimy tu 

Gładki metalowy kor-
pus wygląda świetnie, 
ale nie jest zbyt wy-
godny w trzymaniu.
MACIEJ ADAMCZYK, REDAKTOR T3

Opinia...

LUBIMY Duży sensor, solidnie wyko-
nany i luksusowo prezentujący się 
aluminiowy korpus.
ALE Brak fizycznych przycisków i wi-
zjera. Filmy „tylko” w Full HD. Pomimo 
niskiej jak na Leicę cenę, TL i tak jest 
po prostu drogi.
ZDANIEM T3 Ekskluzywny i robiący 
ładne zdjęcia systemowiec, k tór y 
poza niewątpliwym powabem ma jed-
nak sporo wad. 

Werdykt



W ZBLIŻENIU Selekcja

Exper t 220 Pro jest tak smuk ły, że 
zamiast wzmacniacza przypomina 
jakiś stylow y odtwarzacz Blu-ray.

Kontroler umoż l iwiający zdalną 
obs ługę wzmacniacza to przyk ład 
designerskiej wir tuozerii.

SPECYFIKACJA

CENA 38 000 PLN URL www.tophifi.pl 
MOC 2x220 W przy 6 omach STOSUNEK 
SYGNAŁU DO SZUMU 130 dB IMPEDAN-
CJA W YJŚCIOWA 0,001 oma ŁĄCZNOŚĆ 
Wi-Fi, Ethernet, USB, 2x z łącze 
optyczne 2x z łącze koaksjalne, z łącze 
l iniowe, z łącze phono, por t AES/EBU, 
z łącza g łośnikowe, slot na kar tę SD.
W YMIARY 383x383x40 mm WAGA 5,9 kg

ena wzmacniacza 
220 Pro daje jasno do 
zrozumienia, że jest 
on sprzętem z naj-

wyższej półki segmentu pre-
mium, zaś odpakowanie go jest 
na tyle wielką ceremonią, że do 
wykonania tej czynności produ-
cent przewidział nawet specjalne 
rękawiczki. 

Na pierwszy rzut oka ciężko 
jest jednak jednoznacznie stwier-
dzić, z jakim urządzeniem mamy 
w ogóle do czynienia. Jak na 
zintegrowany wzmacniacz, pro-
dukt marki Devialet posiada 
bowiem niesłychanie smukłą 
obudowę, która z racji wykonania 
z pojedynczego fragmentu wyso-

kiej klasy aluminium, nadaje 
wzmacniaczowi bardzo wysubli-
mowanego, minimalistycznego 
uroku. Jakby tego było mało, 
w opakowaniu znajduje się ko-
smicznie wyglądający kontroler, 
który jeszcze bardziej wzmacnia 
poczucie niepewności co do 
właściwego przeznaczenia stoją-
cego przed nami sprzętu. No ale 
w końcu jest to dzieło Devialet – 
firmy mającej na swym koncie 
głośniki, których design kojarzy 
się z przedmiotami, jakie mogłyby 
zostać stworzone przez zaawan-
sowaną technologicznie pozaziem-
ską cywilizację.

220 Pro na dobrą sprawę łączy 
w sobie funkcjonalność kilku 
urządzeń audio i choć jego 
głównym zadaniem jest praca 
w charakterze zintegrowanego 
wzmacniacza, to produkt ów 
może też być użytkowany jako 
high-endowy przetwornik cyfro-
wo-analogowy, gramofonowy 
przedwzmacniacz oraz odtwa-
rzacz strumieniowy. Mając na 
względzie niesłychanie kompak-
tową obudowę, trudno jest nie 
dziwić się temu, że w jej środku 

C

Piękny i funkcjonalny 
zintegrowany wzmac-

niacz high-end, którego moż-
liwości robią równie duże wra-
żenie, co jego cena.

MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

drzemie tak ogromny potencjał 
użytkowy. Lista technologii zasto-
sowanych do produkcji tego 
modelu jest bardzo długa, 
dlatego też skupię się na dwóch, 
które dla wielu audiofilów mogą 
okazać się argumentem za 
sprawdzeniem aktualnego stanu 
konta. Pierwsza z nich nosi nazwę 
SAM (Speaker Active Matching) 
i odpowiada za analizę i optymali-
zację sygnału audio pod kątem 
parametrów podłączonych do 
wzmacniacza głośników. 
Fantastyczne jest to, że cały ten 
proces odbywa się automatycznie 
i nie wymaga od użytkownika 
zmiany jakichkolwiek ustawień. 
Drugie z wartych uwagi rozwią-
zań dotyczy kwestii obsługi 

samego urządzenia, realizowanej 
za pośrednictwem zmyślnie 
zaprojektowanego oprogramo-
wania mobilnego. Daje ono 
wygodny dostęp do opcji konfi-
guracyjnych i pozwala na błyska-
wiczną zmianę parametrów pracy 
każdego z elementów składo-
wych wzmacniacza, włącznie 
z zaawansowanymi ustawieniami 
przedwzmacniacza gramofono-
wego. 220 Pro oferuje również 
m.in. kompatybilność z formatem 
DSD oraz funkcję odtwarzania 
plików audio przesyłanych 
bezprzewodowo z urządzeń 
mobilnych. Ta ostatnia działa 
niestety tylko poprzez Wi-Fi 
i wielka szkoda, bo urządzenie  
tej klasy po prostu powinno 
oferować wsparcie dla Bluetooth. 
No ale każdy sprzęt musi 
posiadać przecież jakąś wadę, 
czyż nie?

Werdykt

Devialet Expert 220 Pro
BOGACTWO DŹWIĘKOWYCH MOŻLIWOŚCI ZAMKNIĘTE W NAD-
ZWYCZAJNIE EFEKTOWNIE WYGLĄDAJĄCYM URZĄDZENIU.
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CENA 650 PLN T YP W YŚWIETL ACZ A  
OLED ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 4.0 ŻY-
WOTNOŚĆ BATERII do 7 dni KOMPAT Y-
BILNOŚĆ  iPhone 4s lub nowszy, iPad 
3 generacji lub nowszy, smar tfony/
tablety z Androidem 4.3 i nowszym, 
urządzenia z Windows 10

Alta HR za-
wstydza po-
przednika 

i choć jest bardzo 
dobrym tracke-
rem, to o ideale 
niestety nie może 
być tutaj mowy.

MICHAŁ LIS,  
REDAKTOR T3

Fitbit Alta HR
FITNESSOWA OPASKA DLA AKTYWNYCH FIZYCZNIE WIELBI-
CIELI TECHNOLOGICZNEGO MINIMALIZMU.

w żadnym wypadku nie ma tu 
jednak mowy, bo jak na tak 
kompaktowe i przez to dyskretne 
w użytkowaniu urządzenie, Alta 
HR generalnie sprawuje się bardzo 
dobrze. W opasce tej brakuje mi 
w zasadzie w pełni wodoszczelnej 
obudowy oraz choć trochę 
większego wyświetlacza. Gdyby 
nie te dwie kwestie, nowy tracker 
Fitbit zyskałby u mnie jeszcze 
wyższą notę.

irma Fitbit często wy-
chodzi z założenia, że 
proste rozwiązania 

sprawdzają się najlepiej. 
Zasadzie tej pozostała wierna 

również podczas projektowania 
nowej wersji fitnessowego trackera 
Alta, która w swej nazwie posiada 
dwie litery zdradzające jedną 

z najbardziej istotnych modyfikacji 
w stosunku do poprzedniego 
modelu. Oczywiście chodzi tutaj 
o wbudowany pulsometr, dzięki 
któremu sprzęt ten znacząco 
poszerza swą i tak już wysoką 
funkcjonalność. Z nowości na 
pewno warto wspomnieć również 
o kilku dodatkowych opcjach zwią-
zanych z monitorowaniem snu 
– pod tym względem Alta HR 
naprawdę daje czadu i nie wiem, 
czy w tej cenie dałoby radę zna-
leźć równie zaawansowany tracker. 
W temacie jakości dokonywanych 
pomiarów oraz ich analizy wyko-
nywanej z użyciem towarzyszącej 
aplikacji, muszę stwierdzić, że 
mam nieco mieszane odczucia. 
Z jednej strony trzeba docenić to, 
że firmowe oprogramowanie 
oferuje naprawdę pokaźną liczbę 
opcji, z drugiej jednak nie mogę 
przejść obojętnie obok precyzji 
niektórych algorytmów odpowie-
dzialnych za zliczanie wskazań 
sensorów. Rzadko bo rzadko, ale 
w pewnych sytuacjach po prostu 
ma się wrażenie, że uzyskane 
wyniki powinny przyjmować nieco 
inną wartość. O jakiejś tragedii 

F

Werdykt

REKLAMA



W ZBLIŻENIU Selekcja

„Q7C JEST KWINTESENCJĄ HIGH-ENDOWEGO 
WZORNICTWA I SPRAWIA, ŻE W CAŁYM SALONIE 
WPROST CZUĆ AURĘ NOWOCZESNOŚCI.”

NAJLEPSZY
SPRZĘT

NAJLEPSZY 
DESIGN

Z k tórej strony nie patrzeć na ten 
telewizor, to i tak w ygląda on 
wprost  zjawiskowo.

SPECYFIKACJA

CENA 13 000 PLN URL www.samsung.pl 
PRZEKĄTNA MATRYCY 65 cali ROZ-
DZIELCZOŚĆ 3840x2160 pikseli DŹWIĘK 
2.2-kana łowe g łośniki o mocy 40 W 
ŁĄCZNOŚĆ 4x HDMI, 3x USB, Ethernet, 
Wi-Fi, optyczne wyjście audio W YMIARY 
(Z PODSTAWĄ)1440,8x917,4x376,9 mm 
WAGA (Z PODSTAWĄ) 28,5 kg MAKSY-
MALNY POBÓR MOCY 225 W

aprojektowany, by 
cieszyć oczy. Gdybym 
był osobą pracującą 
w dziale marketingo-

wym Samsunga, to właśnie takie 
hasło reklamowe forsowałbym na 
każdym korpozebraniu dotyczą-
cym telewizora Q7C. 

W mojej opinii to jeden z naj-
piękniejszych telewizorów, jaki 
pojawił się na rynku w ciągu kilku 
minionych lat i jednocześnie najlep-
sza alternatywa dla modeli OLED, 
które do tej pory uchodziły za 
najlepsze w kontekście jakości 
wyświetlanego obrazu. Pod wzglę-
dem designu, Samsung Q7C nie ma 
moim zdaniem jakichkolwiek sła-
bych stron. Smukły 65-calowy 

ekran nie posiada żadnej ramki, 
tylny panel obudowy jest gładki 
niczym twarz po goleniu nową 
maszynką z pięcioma ostrzami, zaś 
wykonana z nierdzewnej stali 
podstawa jest ewidentnym przykła-
dem na to, że pojęcia „minimalizm” 
oraz „praktyczność” są w stanie 
stworzyć ze sobą niezwykle zgrany 
duet. Do gustu bardzo przypadła mi 
koncepcja pojedynczego przewodu 
wyprowadzonego z tyłu obudowy 
– kabel ten łączy się z oddzielnym 
modułem One Connect (to tam są 
wszystkie złącza), dzięki czemu 
telewizor można ustawić w prak-
tycznie dowolnym miejscu, bez 
obawy o to, że podłączone do 
niego przewody zakłócą wystrój 
wnętrza. Dla mnie model ten jest 
kwintesencją high-endowego wzor-
nictwa, którego wyrazistość ma za 
zadanie przyciągać do siebie spoj-
rzenia i sprawiać, że w całym salo-
nie wprost czuć aurę nowoczesności. 

Spektakularna stylistyka opisy-
wanego sprzętu nie jest oczywiście 
jedyną cechą cieszącą oczy siedzą-
cej przed nim osoby. Nowe telewi-
zory Samsunga nie bez przyczyny 
są postrzegane jako największa 

Z

Olśniewa wyglądem, 
zachwyca jakością ob-

razu oraz nie pozwala się nudzić 
dzięki Smart TV – Samsung Q7C 
to technologiczne arcydzieło.

Jakość obrazu w yświetlanego na 
matr ycy tego cacka przyprawia 
o szybsze bicie serca.

MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

konkurencja dla modeli OLED, 
o czym można przekonać się już 
w chwilę po odpaleniu pierwszego 
lepszego filmu na Blu-ray’u – nie 
mówiąc już o tym nagranym na 
nowej generacji tego nośnika. 
Jakość i intensywność barw jest 
tutaj wprost zachwycająca, podob-
nie zresztą jak poziom odwzorowa-
nia detali związanych z oświetle-
niem. Podczas redakcyjnego testu 
Q7C prezentował nam m.in. drugi 
sezon serialu „Planeta Ziemia” 
odtwarzany z płyty Blu-ray 4K 
i powiem szczerze, że po takiej 
sesji przestałem się kompletnie 
dziwić, dlaczego Samsung konse-
kwentnie opiera się tworzeniu 
telewizorów z matrycą OLED. 

Opisując Q7C nie można też 

zapominać o interfejsie Smart Hub, 
który w stosunku do swej poprzed-
niej wersji doczekał się całkiem 
sporej liczby zmian, jeszcze bar-
dziej uprzyjemniających korzysta-
nie z funkcji Smart TV. Do plusów 
zaliczyć należy również imponują-
cy wybór dostępnych z poziomu 
telewizora usług VOD oraz świetnie 
zaprojektowanego pilota, pozwala-
jącego na wygodną nawigację po 
menusach. 

W krótkim podsumowaniu 
zaryzykuję stwierdzenie, że Q7C 
jest obecnie najlepszym telewizo-
rem 4K HDR. I nawet jeśli ktoś 
wątpi w trafność mojej oceny, to 
podejrzewam, że po ujrzeniu w ak-
cji tego modelu, bardzo szybko 
zmieni swoje zdanie.

Werdykt

Samsung Q7C
PORA PRZYWITAĆ SIĘ Z ZUPEŁNIE NOWĄ JAKOŚCIĄ WIZUAL-
NYCH DOZNAŃ, JAKĄ MOŻE ZAOFEROWAĆ CI TELEWIZOR. 
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CENA 600 PLN PROCESOR ARM 
Cor tex-M0 POJEMNOŚĆ BATERII 
150 mAh ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth Low 
Energy KOMPAT YBILNOŚĆ iPhone 4s 
lub nowszy, smar tfon z Androidem 
i Bluetooth 4.0 W YMIARY 160x107x43 mm 
Z ASIĘG 60 metrów

Wprost ide-
alny gadżet 
dla podró-

żującego obieży-
świata lub często 
imprezującego, 
zapominalskiego 
gadżetomaniaka.

MACIEJ ADAMCZYK,  
REDAKTOR T3

Woolet Travel XL 2.0 
INTELIGENTNY PORTFEL DLA OSÓB Z DUŻĄ ILOŚCIĄ PAPIE-
RÓW. NIE TYLKO TYCH ZIELONYCH.

MUZYCZNE ZMARTWYCHWSTANIE DR MISIO!

Dr Misio
zmartwychwstaniemy

NOWA MUZYKA * NOWE BRZMIENIE * NOWY ALBUM

się na module Bluetooth, pozwala-
jącym na odnalezienie portfela za 
pomocą sygnału wysyłanego ze 
smartfona oraz dźwięku emitowa-
nego przez wbudowany w Woolet 
2.0 głośniczek. Funkcja ta działa 
bez zarzutu, ale żeruje na baterii 
tak niemiłosiernie, że osoby nie 
korzystające z powerbanków mogą 
boleśnie odczuć uciekające procen-
ty akumulatora. Najwyraźniej nie 
można mieć wszystkiego.

echnologiczna galanteria 
w dalszym ciągu uchodzi 
za niszę, dlatego też 

z tym większą radością postano-
wiłem przetestować najnowszą 
wersję portfela Woolet, za którego 
powstaniem stoi polski start-up. 

Pierwsza generacja tego akce-
sorium została wyprodukowana 

dzięki crowdfuningowej zbiórce, 
a fakt ten jest o tyle istotny, że 
Woolet 2.0 powstał bez wsparcia 
osób trzecich i okazał się zdecydo-
wanie lepszy od swego poprzednika. 

Wersję XL spokojnie można 
określić mianem podróżnej, gdyż 
z racji swych wymiarów umożliwia 
przechowywanie naprawdę pokaź-
nej liczby dokumentów, włącznie 
z paszportem. Do dyspozycji użyt-
kownika oddano tutaj sześć kieszo-
nek na karty płatnicze oraz prze-
pastną przegrodę na banknoty, do 
której zmieści się naprawdę gruby 
plik papierków z władcami naszego 
kraju. Słabo rozwiązano natomiast 
kwestię przechowywania bilonu, 
gdyż Woolet 2.0 nie posiada nie-
stety żadnej odrębnej zapinanej 
kieszonki na monety – z tego po-
wodu drobniaki o wiele lepiej jest 
trzymać w kieszeni, aniżeli co rusz 
szukać ich w różnych miejscach 
portfela. Jakość wykonania portfe-
la należy ocenić wysoko, ponieważ 
został on ręcznie uszyty z licowanej 
włoskiej skóry i pod względem roz-
planowania poszczególnych kieszo-
nek wypada naprawdę dobrze. 
Inteligencja tego akcesorium opiera 

T

Werdykt

REKLAMA
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DRIFT GHOST 4K
1 500 PLN, www.drif tinnovation.com

 To pierwsza kamera wyprodukowana przez firmę 
Drift, zdolna do nagrywania filmów w rozdzielczości 
4K. Jej charakterystycznymi cechami są płaski profil, 
obracany obiektyw oraz współpraca z wieloma 
typami mocowań, umożliwiających solidne przy-
twierdzenie jej do każdego typu powierzchni. Małe 
gabaryty oraz mikrofon bardzo dobrze radzący sobie 
z eliminacją szumów wiatru, czynią z Ghost 4K 
kamerkę świetnie nadającą się do użytkowania 
podczas jazdy motocyklem lub rowerem. Wyświe-
tlacz jest tutaj malutki, ale na szczęście pozwala na 
w miarę wygodną zmianę podstawowych ustawień.

02 DLA ZMOTORYZOWANYCH

FILMUJĄ W ROZDZIELCZOŚCI 4K I POMIMO 
NIEWIELKICH ROZMIARÓW SĄ W STANIE 
ZNIEŚĆ PRAWIE WSZYSTKO. OTO KAMERY 
DLA PRAWDZIWYCH WYCZYNOWCÓW!

 Kamera, akcja!

OLFI ONE.FIVE  
750 PLN, www.olfi.co.uk

 Niska cena daje jasno do zrozumienia, że 
decydując się na kupno kamery One.Five trzeba 
liczyć się z pójściem na pewne kompromisy. Model 
ten nagrywa co prawda filmy w rozdzielczości 4K, ale 
ich jakość pomimo sensora 16 Mpix wyraźnie 
ustępuje tej, jaką oferuje widoczna obok konkuren-
cja. Przyczepić należy się tu do lekko przytłumione-
go dźwięku na filmach oraz braku wyświetlacza 
dotykowego, zastąpionego zwyczajnym ekranikiem 
LCD. Produkt Olfi nie sprawia też wrażenia ultra 
wytrzymałego sprzętu, ale za takie pieniądze nie 
można mieć przecież wszystkiego, prawda?

03 DLA MAŁO WYMAGAJĄCYCH 

GARMIN VIRB ULTRA 30 
1 670 PLN, www.buy.garmin.com/pl-PL

 Wyjątkowo lekka, bo ważąca zaledwie 87,9 grama 
kamerka 4K marki Garmin, skrywa w swej kompakto-
wej obudowie sensor o rozdzielczości 12 Mpix. 
Urządzenie może być kontrolowane z użyciem 
pojedynczego przycisku, ale jeśli miałbyś akurat 
zajęte ręce, to nic nie stoi na przeszkodzie w obsłu-
giwaniu sprzętu za pomocą prostych komend 
głosowych. Stabilizacja obrazu jest tutaj tylko 
3-osiowa, ale w ramach rekompensaty otrzymujemy 
bardzo czuły mikrofon, wbudowany moduł GPS oraz 
solidną obudowę, potrafiącą wytrzymać zanurzenie 
w wodzie o głębokości 40 metrów.
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05 DLA W
IELBICIELI 4K

04 DLA ODKRYW
CÓW

06 
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eśli kochasz życie na 
krawędzi, to najpraw-
dopodobniej uwiel-
biasz utrwalać je na 

wszelkie możliwe sposoby, aby 
móc chwalić się swoimi wyczyna-
mi przed znajomymi. Smartfon 

 Kamera, akcja!

EZVIZ S5 
1 000 PLN, www.ezvizlife.com

 Za tysiaka otrzymujemy tutaj efektownie 
prezentującą się kamerkę z wodoszczelną do 40 
metrów obudową, dotykowym wyświetlaczem oraz 
przyjemnym w obsłudze interfejsem użytkownika. 
Chociaż sensor S5 nagrywa filmy 4K z płynnością 
jedynie 15 kl./s, to jak na tę cenę naprawdę trudno 
jest kręcić nosem na ich ogólną jakość. Największym 
problemem tego modelu jest to, że dość wolno 
reaguje on na zmiany światła, więc np. przy filmowa-
niu wjazdu/wyjazdu z jakiegoś tunelu bądź lasu, 
trzeba się liczyć ze specyficznym skokiem jasności 
rejestrowanego materiału.

OLYMPUS TOUGH TG-TRACKER 
1 400 PLN, www.olympus.pl

 Nazwa tej kamery nie wzięła się z przypadku. 
Produkt firmy Olympus to prawdziwy twardziel, który 
zniesie zanurzenie na głębokość 30 metrów, 
wytrzyma nacisk 100 kilogramów i będzie w stanie 
pracować nawet w temperaturze -10 stopni 
Celsjusza. Z tego powodu doskonale nadaje się na 
wyprawy w niezbadane wcześniej tereny, podczas 
których sprzęt może być narażony na zwiększone 
obciążenia. Obiektyw tego maleństwa rejestruje 
obraz w aż 204-stopniowym zakresie i tym bardziej 
jest nam szkoda, że ogólna jakość nagrań wypada tu 
co najwyżej poprawnie.

04 DLA ODKRYWCÓW 06 DLA OSZCZĘDNYCH

GOPRO HERO 5 BLACK 
1 870 PLN, www.gopro.com

 Nie jest zbiegiem okoliczności, że GoPro zdomino-
wało rynek kamer akcji. Model Hero 5 oferuje swemu 
nabywcy możliwość nagrywania filmów 4K w 30 kl./s 
z dźwiękiem rejestrowanym przez najlepszy w tym 
zestawieniu mikrofon. Jakość takich nagrań robi 
ogromne wrażenie, ale nawet jeśli zmienimy ustawie-
nia obrazu do wartości 2,7K oraz 60 kl./s, to i tak 
zachwycimy się liczbą uchwyconych detali. Hero 5 
posiada również bardzo efektywny system stabilizacji 
obrazu i gdyby nie wysoka cena oraz odporność na 
zanurzenie w wodzie o głębokości „tylko” 10 metrów, 
to spokojnie mogłaby liczyć na maksymalną notę.

05 DLA WIELBICIELI 4K

J
z porządnym aparatem fotogra-
ficznym dla wielu osób może 
okazać się wystarczającym do 
tego narzędziem, ale ty, uzależ-
niony od adrenaliny gadżetoma-
niak, nie wyobrażasz sobie 
pewnie wyprawy w plener bez 

nowoczesnej kamery zdolnej 
wytrzymać nawet najbardziej 
szaleńcze ewolucje. Czy jesteś 
zatem gotów na niezłą akcję? 
Tak? To świetnie, bo w tym 
numerze mamy dla ciebie zesta-
wienie najlepszych kamer 4K.

NASZ 
WYBÓR

W TEŚCIE
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BMW M240i xDrive Coupé
BAWARSKA ZABAWKA, DOSTARCZAJĄCA NIEPRZYZWOICIE DUŻĄ ILOŚĆ MOTORYZACYJNYCH EMOCJI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

ODGŁOS 340-KONNEJ JEDNOSTKI NA-
PĘDOWEJ SPRAWIA, ŻE OBOK NIEJ TAKŻE 
I SERCE KIEROWCY ZACZYNA SZYBKO 
WCHODZIĆ NA WYSOKIE OBROTY.

ozważania o najnowszym 
sportowym coupé marki 
BMW pozwolę zacząć 
sobie od jego wad. M240i 

nie jest tani i posiada tylne siedzenia 
nadające się do przewozu wyłącznie 
dzieci lub wyjątkowo niskich doro-
słych. A skoro złe rzeczy mamy już za 
sobą, to z czystym sumieniem mogę 
nakreślić wam obraz auta, spod któ-
rego uroku nie jestem w stanie 
otrząsnąć się do dnia dzisiejszego. 

Powodów takiego stanu rzeczy jest 
cała masa, dlatego zacznę może od 
tego najważniejszego, czyli 3-litrowe-
go silnika o mocy 340 KM, dzięki któ-
remu M240i osiąga prędkość 100 km/h 
w oszałamiająco krótkim czasie, wy-

noszącym zaledwie 4,6 sekundy. 
Wsadzona pod maskę jednostka 
napędowa cudownie reaguje na 
kontakt stopy z pedałem gazu, 
pracuje płynnie, a jej odgłos podczas 
przyspieszania powoduje, że obok niej 
również i serce kierowcy zaczyna 
bardzo szybko wchodzić na wysokie 
obroty. Duża moc do spółki z napę-
dem xDrive ma przełożenie na fanta-
styczną dynamikę jazdy, a jeśli dorzu-
cimy do tego fakt, że M240i sunie po 
drodze jak przecinak, to ręce same 
składają się do oklasków. W mojej 
opinii inżynierowie z BMW odpowie-
dzialni za stworzenie i dostrojenie 
zawieszenia oraz układu kierownicze-
go, powinni dostać solidną podwyżkę 

w pakiecie z miesięcznym pełnopłat-
nym urlopem. Powód takiej opinii jest 
prosty, gdyż siedząca za kółkiem 
osoba ma pewność, że trzymając je 
w rękach, otrzymuje kompleksowy 
zestaw informacji zwrotnych o aktual-
nym zachowaniu auta na drodze. 
W tym samochodzie nie można nawet 
doczepić się do automatycznej skrzy-
ni biegów, której płynna praca pozwa-
la kierowcy w pełni skupić się na 
operowaniu gazem i czerpaniu z tego 

R
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Szybka, zadziorna, ale 
jednocześnie luksusowa 

i pełna powabu – taką beemką 
można łatwo wygrać walkę 
z kryzysem wieku średniego. 

MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

 Selekcja
BMW M240I XDRIVE COUPÉ

Werdykt

olbrzymiej przyjemności.
Wielka przyjemność z jazdy to 

nie wszystko, co oferuje swemu 
nabywcy model M240i. Poza 
nowoczesnym, ale jednocześnie 
eleganckim wnętrzem z dużą 
liczbą elementów wykonanych 
z materiałów klasy premium, 
w samochodzie tym znajdziemy 
również całą gamę technologicz-
nych akcentów. Najistotniejszym 
z nich jest oczywiście system 
multimedialny BMW Connected-
Drive Plus zintegrowany z wyjąt-
kowo szerokim wyświetlaczem 
oraz zestawem audio wyprodu-
kowanym przez firmę Harman 
Kardon. Pod względem oferowa-
nych funkcji zrobił on na mnie 
bardzo duże wrażenie (ma nawet 
wbudowaną przeglądarkę 
internetową!). Nadal również 
obsługa realizowana za pomocą 
pokrętła znajdującego się obok 

dźwigni zmiany biegów  
wypada lepiej niż niejeden  
panel dotykowy. W aucie tej 
klasy nie mogło też zabraknąć 
m.in. kamery cofania, automa-
tycznej klimatyzacji, elektrycz-
nie regulowanych podgrzewa-
nych foteli z pamięcią ustawień 
czy funkcji wspomagających 
kierowcę przy parkowaniu.  
Te ostatnie wydają się wręcz 
dodane na siłę, bo BMW jest  
na tyle zwinne i precyzyjne 
w manewrowaniu, że nawet 
podczas walki o miejsce 
parkingowe w zatłoczonym 
mieście, stoi na z góry wygranej 
pozycji. 

Z wielkim bólem serca musia-
łem rozstać się z M240i, ale po 
testowej przejażdżce wiem jedno 
– jeśli ktoś ceni sobie kipiące dy-
namizmem coupé, to po prostu 
musi dać szansę temu modelowi.

Auto o takiej charak ter ystyce aż prosi się o jazdę na jakimś krętym torze 
samochodow ym.

M240i w ygląda pięknie, ale pod eleganckim p łaszczykiem kr yje się praw-
dziw y drogow y chuligan.

0-100 KM/H 4,6 SEKUNDY SILNIK 3-LITROW Y TURBODOŁADOWANY  
BENZYNOW Y SKRZYNIA BIEGÓW 8-BIEGOWA AUTOMAT YCZNA MOC 340 KM
MOMENT OBROTOW Y 500 NM ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA (WG PRODUCEN-
TA)  7,4 L/100 KM ŚREDNIA EMISJA CO2 169 G/KM CENA TESTOWANEGO 
MODELU 295 227 PLN
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PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 211 KM/H 0-100 KM/H 9,4 SEKUNDY SILNIK 2-LITRO-
W Y TURBODIESEL SKRZYNIA BIEGÓW 6-BIEGOWA AUTOMAT YCZNA DWUSPRZĘ-
GŁOWA MOC 220 KM MOMENT OBROTOW Y 450 NM ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA (WG 
PRODUCENTA) 5,8 L/100 KM ŚREDNIA EMISJA CO2 149 G/KM CENA TESTOWANE-
GO MODELU 197 900 PLN

FORD EDGESelekcja
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dy zakończyłem te-
stowe jazdy Fordem 
Edge chciało mi się 
zaśpiewać piosenkę 

z filmu Team America, której 
refren zaczynał się od wszystko 
mówiących słów „America, f..k 
yeah!” Edge podobnie jak mnó-
stwo innych produktów tworzo-
nych z myślą o tamtejszym ryku, 
ma bardzo słuszne rozmiary, 
czyniące z niego jednego z naj-
większych i przez to najbardziej 
przestronnych SUV-ów. 

Kabina tego modelu jest nie-
słychanie obszerna i oferuje 
wysoki poziom komfortu wszyst-
kim znajdującym się w niej oso-
bom – nawet z tyłu, gdzie z racji 
dużej ilości miejsca na nogi oraz 
niewielkiego tunelu środkowego, 
bez trudu usadowi się trójka 
pasażerów. Mamy tu też duże 

podgrzewane fotele (przednie 
posiadają dodatkowo funkcję 
wentylacji), mnóstwo rozmaitych 
schowków oraz przepastny ba-
gażnik o pojemności aż 612 litrów. 
Bardzo spodobał mi się również 
system oświetlenia wnętrza 
diodami LED, czytelny wyświe-
tlacz z cyfrowymi zegarami oraz 
wygodna, sporych rozmiarów 
kierownica, wyposażona w mnó-
stwo przycisków pomocnych 
w wygodnej obsłudze funkcji 
pojazdu. Negatywnie oceniam 
z kolei jakość co poniektórych 
materiałów wykończeniowych 
oraz kompletnie nijaki wygląd 
deski rozdzielczej, w której 
centralnym miejscu znajduje się 
największy chyba minus tego 
auta, czyli „niesławny” system 
multimedialny Ford Sync. Jego 
poprzednia wersja była słabiutka, 

G

Ford Edge sprawia 
i pokazuje zarazem, że 

Ameryka jest znów wielka, co 
niestety nie idzie w parze z ja-
kąś zauważalną finezją.

MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

Ford Edge
PRZESTRONNY, FUNKCJONALNY, ALE JEDNOCZEŚNIE NIEPOZBAWIONY KILKU MANKAMEN-
TÓW SUV, ZDOLNY WZBUDZIĆ RESPEKT NA KAŻDEJ DZIELNI.

ale w przypadku wariantu 3.0 
naprawiono sporo niedociągnięć, 
jakie wcześniej dawały się we 
znaki użytkownikom. W niektó-
rych aspektach jego działania 
w dalszym ciągu widzę jednak 
duże pole do poprawy, ale 
generalnie z systemu Forda 
korzysta się już znacznie wygod-
niej niż poprzednio, co ma 
znaczenie, jeśli uwzględni się 
naprawdę bogatą gamę wyposa-
żenia (m.in. kamery cofania/
parkowania, nagłośnienie Sony 
czy system nawigacji z trójwy-
miarowymi mapami całej Europy). 

Edge nie jest jakoś specjalnie 
szybki, lecz mimo to prowadzi się 
go przyjemnie, zwłaszcza jeśli nie 
ma się alergii na automatyczną 
skrzynię biegów i lubi się czuć, że 
przy minimalnym wysiłku ze 
strony kierowcy, auto spokojnie 
sunie sobie po drodze. Obecny tu 
napęd AWD moim zdaniem nie 
nadaje się zbytnio do szaleństw 
w terenie – jego rolą jest raczej 
zapewnianie większej dynamiki, 
która przy 220-konnym silniku 
leciutko mnie rozczarowała. 
Pozytywnie zaskoczyło mnie 
natomiast zużycie paliwa, które 
przy tak potężnym aucie nijak nie 
chciało osiągnąć wartości wyż-
szej niż 7,5 l/100 km.

Werdykt
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PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 170 KM/H 0-100 KM/H 11 SEKUNDY SILNIK 1,8-LI-
TROW Y BENZYNOW Y + SILNIK ELEKTRYCZNY SKRZYNIA BIEGÓW BEZSTOPNIO-
WA E-CV T MOC 122 KM MOMENT OBROTOW Y 142 NM ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA 
(WG PRODUCENTA) 3,6-4 L/100 KM ŚREDNIA EMISJA CO2 82-90 G/KM CENA 
TESTOWANEGO MODELU 140 000 PLN

 Selekcja
TOYOTA C-HR HYBRID
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o niezbyt porywają-
cym nowym Priusie, 
straciłem nadzieję, że 
w temacie samocho-

dów z napędem hybrydowym 
stać będzie Toyotę na stworzenie 
modelu zdolnego przyprawić 
mnie o większe zainteresowanie. 

C-HR rozwiał jednak te obawy 
i powiem więcej – dawno nie 
miałem okazji testować auta, 
które dzięki swej nietuzinkowości 
potrafi z tak dużą łatwością wy-
różniać się z drogowego tłumu. 
Linie nadwozia ukształtowanego 
przez ogromną liczbę przetłoczeń 
oraz wybrzuszeń mają podobno 
imitować kształt diamentu, i cho-
ciaż ciężko mi jest się dopatrzeć 
owego podobieństwa, to i tak 
C-HR pomimo mocno ekstrawa-
ganckiego designu jest dla mnie 
naprawdę atrakcyjnym autem. 

Podobne odczucia mam również 
w stosunku do jego wnętrza, które 
nie tylko posiada mnóstwo rozma-
itych kolorystycznych detali, ale 
które zostało zaprojektowane 
z zaskakującym i zarazem jakże 
przyciągającym wzrok polotem. 
Najbardziej odczuwalne jest to, 
gdy zerkniemy na deskę rozdziel-
czą – nie dość że ma ona asyme-
tryczny, wręcz fantazyjnie wypro-
filowany kształt, to jeszcze na jej 
środku znajduje się wielgachny, 
wystający tablet, zapewniający 
wygodną obsługę systemu multi-
medialnego oraz kontrolę nad 
funkcjami auta. Toyota niebez-
piecznie blisko balansuje na grani-
cy kiczu a’la „Tron” z lat 80., ale 
ostatecznie na pewno nie przegry-
wa walki o względy potencjalnego 
klienta. Tylko te plastiki „piano 
black” w okolicach skrzyni bie-

P

C-HR ciężko nazwać 
demonem prędkości, ale 

wyróżnia się spośród konkuren-
cji i z pewnością nie jest autem, 
w którym można narzekać na nudę. 

MACIEJ ADAMCZYK, REDAKTOR T3

Toyota C-HR Hybrid
CROSSOVER TOYOTY POKAZAŁ MI, ŻE NAWET UŁOŻONYCH I KOCHAJĄCYCH FORMALIZM 
JAPOŃCZYKÓW STAĆ CZASAMI NA DESIGNERSKĄ EKSTRAWAGANCJĘ.

gów, na których odejście z moto-
ryzacji wszyscy czekamy… Wraże-
nie łagodzą bardzo przyjemne, 
skórzane fotele o sportowym 
charakterze. Specyficzny kształt 
nadwozia w połączeniu z opadają-
cą linią dachu mógłby sugerować, 
że w środku nie znajdziemy zbyt 
dużo miejsca. W rzeczywistości 
jednak okazuje się, że jest go 
naprawdę sporo i nawet z tyłu 
można posadzić pasażerów o wzro-
ście 190 cm. Narzekać trzeba tu 
w zasadzie wyłącznie na absurdal-
nie małe tylne okna oraz średnio 
pojemny bagażnik. Hybrydowa 

wersja modelu C-HR prowadzi się 
niezwykle miło, w czym duża za-
sługa znakomitego zawieszenia 
oraz precyzyjnego układu kierow-
niczego. Nie do końca jestem prze-
konany do skrzyni E-CVT – jak dla 
mnie nie jest zbyt intuicyjna w ob-
słudze i wymaga od kierującego 
ciut za dużej uwagi przy jej opero-
waniu. Sam napęd hybrydowy 
sprawdza się z kolei wyśmienicie. 
Samochód fajnie reaguje na gaz 
i choć demonem prędkości nie jest, 
to do jazdy po mieście nadaje się 
świetnie, zwłaszcza że ilość paliwa 
ubywającego z baku jest tutaj 
śmiesznie niska. Gdyby pod maską 
hasało nieco więcej kuców, to C-HR 
byłby jednym z najlepszych modeli 
w swej klasie – a tak jest tylko 
niezwykle sympatycznym autkiem 
dla osób szukających nietuzinkowe-
go i bardzo zwinnego crossovera.

Werdykt
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PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 250 KM/H 0-100 KM/H 5,2 SEKUNDY SILNIK 3-LITROW Y 
TURBODIESEL SKRZYNIA BIEGÓW 8-BIEGOWA AUTOMAT YCZNA MOC 381 KM MOMENT 
OBROTOW Y 740 NM ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA (WG PRODUCENTA) 6,6 L/100 KM 
ŚREDNIA EMISJA CO2 174 G/KM CENA TESTOWANEGO MODELU 579 201 PLN

BMW X6 M50DSelekcja

62  T3 MA J 2017

edno z zebrań wy-
sokiego szczebla 
w BMW wyglądało 
mniej więcej tak: 

„-Zróbmy wielgachnego SUV-a! 
-Tak, i zetnijmy mu nieco dach, 
by wyglądał zadziornie! -Ja też, 
ja też! Ja też mam pomysł! 
Wrzućmy do niego silnik o mo-
mencie obrotowym charaktery-
stycznym dla jednostki zamon-
towanej w maszynie rolniczej! 
-Brawo, chłopaki! A jaką damy 
cenę? -No jak to jaką? Taki wóz 
wart jest przecież wszelkich 
pieniędzy!”. 

Być może niektóre z kwestii 
były w rzeczywistości nieco inne, 
ale mimo to uważam, że najpraw-
dopodobniej właśnie taka burza 
mózgów stała za powstaniem X6 
M50d – modelu, który najłatwiej 
określić mianem niebywale 
fantazyjnego technologiczno-de-

signerskiego miszmaszu. 
Z punktu widzenia kogoś, kto lubi 
siedzieć w naprawdę dużym 
aucie, wyśmienicie reagującym 
na wciśnięcie pedału gazu, 
bawarski SUV może okazać się 
spełnieniem marzeń. Wrażenie to 
będzie jeszcze intensywniejsze, 
jeśli uwzględni się bardzo dużą 
ilość wyposażenia (skądinąd 
kosztującego niemałą sumkę), 
nadającego temu autu technolo-
gicznego powabu. Gdy jednak 
zerkniemy na tę furę oczami 
osoby, dla której najważniejszym 
wyznacznikiem samochodu typu 
SUV jest codzienna praktycz-
ność, to sytuacja może zmienić 
się niczym w kalejdoskopie. 
Najbardziej odczuwalne jest to 
w kontekście niezbyt dużej 
przestronności, co dziwi zwłasz-
cza jeśli popatrzy się na gabary-
ty, swoją drogą naprawdę fajnie 

J

Idea stojąca za powsta-
niem BMW X6 M50d 

może i była szczytna, ale jej 
realizacja nie zakończyła się 
w 100% sukcesem.

MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

BMW X6 M50d
SPORTOWY SUV Z NADWOZIEM TYPU COUPÉ – CZY TAKIE NIETUZINKOWE  
POŁĄCZENIE MA W OGÓLE RACJĘ BYTU?

wyglądającego nadwozia. 
Podstawowym problemem X6 
M50d jest charakterystyczna dla 
coupé wyraziście opadająca linia 
dachu, mająca duże przełożenie 
na ilość miejsca dla pasażerów 
znajdujących się na tylnych 
siedzeniach. Jakichś ogromnych 
powodów do radości nie ma też, 
gdy zerkniemy na bagażnik, 
mający znacznie mniejszą pojem-
ność w porównaniu z kuframi 
obecnymi w wielu konkurencyj-
nych SUV-ach. 

Narzekanie narzekaniem, ale 
nie można też zapomnieć o rze-

czach dobrych. Poza silnikiem 
jest nią z pewnością wydajność 
pracy zawieszenia, skrzyni 
Steptronic oraz układu kierowni-
czego, który przede wszystkim 
w trybie sportowym pozwala 
poszaleć na ostrych zakrętach. 
Docenić trzeba też elegancję 
wnętrza - dla niektórych może 
wydawać się zbyt stonowane, 
ale moim zdaniem prezentuje się 
po prostu bardzo ładnie, zwłasz-
cza jeśli ktoś jest przywiązany 
do stylowych wizualnych smacz-
ków. Problemem modelu X6 
M50d jest z pewnością jego 
cena. Podstawowa wersja 
kosztuje co prawda niecałe  
430 000 PLN, ale kupowa-
nie „golasa” po prostu mija się 
z celem i bez dodatkowych  
100 000 PLN naprawdę nie ma 
co wybierać się do salonu. 

Werdykt
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wielbiasz futurystyczne 
klimaty o wyrazistym 
postapokaliptycznym 
wydźwięku? Cieszysz się 

jak małe dziecko, gdy masz okazję 
bawić się grą nastawioną na dynamicz-
ną sieczkę, której efektowność może 
przyprawić o prawdziwy oczopląs? 
Jeśli udzieliłeś twierdzącej odpowiedzi 
na choćby jedno z tych pytań, to mo-
żesz już śmiało szykować pieniążki.

NieR: Automata to najnowsza 
produkcja Platinum Games – japońskie-
go studia odpowiedzialnego za takie 
gry jak Bayonetta, Metal Gear Rising czy 
Vanquish. Osoby kojarzące te tytuły 
wiedzą, że ich wspólnym czynnikiem 
jest ultra szybka i zarazem niesłychanie 
widowiskowa rozgrywka, której okieł-
znanie wymaga nierzadko wręcz mał-
piej zręczności w operowaniu padem. 
Automata wpisuje się w ten opis wprost 
doskonale, ale oprócz tego posiada 
jeszcze coś, co w naszym odczuciu 
stawia ją nieco wyżej od wymienionych 
produkcji. Tym czymś jest fabularna 
otoczka, która spokojnie mogłaby 
posłużyć za scenariusz jakiegoś block-

OSTRE BALETY Z BRONIĄ BIAŁĄ , OGROMNE MASZYNY, ANDROIDY W SPÓD-
NICZKACH? TAKIE RZECZY TYLKO U PLATINUM GAMES!

busterowego filmu science fiction. Akcja 
gry ma miejsce w roku 11945, kiedy 
ludzkość w wyniku konfliktu z inteli-
gentnymi maszynami chroni się przed 
nimi, przebywając na księżycu i stamtąd 
próbując walczyć o odzyskanie Ziemi. 
W tym celu na jej powierzchnię 
wysyłane są skonstruowane przez ludzi 
androidy, wśród których znajduje się 
główna bohaterka gry, czyli żeński 
model o nazwie 2B. Odziana w obcisłe 
łaszki „robocica” posiada w swym 
arsenale całą gamę zabójczych zagrań 
– w głównej mierze opierają się one na 
walce z użyciem mieczy, które tną 
przeciwników niczym nóż krojący 
rozgrzane masło. Zestaw umiejętności 
2B można dostosowywać do preferowa-
nego przez siebie stylu gry, korzystając 
z rozmaitych chipów, które w pewnym 
aspekcie dość mocno przypominają 
dusze z serii Dark Souls. Jeśli podczas 
walki zdarzy nam się zginąć, to zostają 
one przy naszych mechanicznych 
zwłokach i by je odzyskać trzeba 
dotrzeć do miejsca zgonu bez ponownej 
śmierci. Takie rozwiązanie nadaje całej 
zabawie dodatkowego posmaku, 

zwłaszcza że na domyślnym poziomie 
trudności gra nie stanowi jakiegoś 
większego wyzwania dla osób gustują-
cych w slasherach. 

Fantastyczną cechą Automaty jest 
to, że nie ogranicza się ona do serwowa-
nia akcji z typowego widoku TPP zza 
pleców bohaterki. W wielu momentach 
gra potrafi zmienić swą konwencję na 
dwuwymiarową platformówkę, 
intensywną strzelankę czy trójwymiaro-
wy odpowiednik znanych z salonów 
arcade produkcji z gatunku „bullet hell”, 
gdzie 3/4 ekranu zawalone jest 
pociskami wystrzeliwanymi przez 
jakiegoś gigantycznego przeciwnika. Na 
nudę nikt nie ma tutaj prawa narzekać, 
tym bardziej, że jedno przejście gry jest 
tak naprawdę początkiem zabawy 
z dziełem Platinum Games. Aby w pełni 
poznać wszystkie wątki fabuły, 
odblokować różne zakończenia 

PONIŻEJ 2B rozprawia 
się z mechanicznym 
mot łochem na wiele 
spek takularnych spo-
sobów.

PC, PS4

G R A  M I E S I Ą C A

U

NieR: Automata

GRYSelekcja



LUBIMY Zapadającą w pamięć fabu łę, 
postapokalityczny klimat, rozbu-
dowaną mechanikę rozwoju postaci 
oraz świetny system walki.
ALE Pod względem czysto technicznym 
gra mog łaby zostać dopracowana nie-
co bardziej. Momentami jest za łatwo. 
ZDANIEM T3 Platinum Games ponow-
nie stanę ło na wysokości zadania. 
NieR Automata to najwspanialszy 
slasher, w jaki przysz ło nam grać od 
czasów Bayonetty.

 Selekcja
GRY 
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POW YŻEJ Niek tóre 
lokacje prezentują 
się niezw ykle kl ima-
t ycznie…

PO LEWEJ Starcia 
z niek tór ymi przeciw-
nikami przypominają 
zmagania w arca-
de’owe strzelanki.

PO PRAWEJ Seksowne 
androidy, samuraj-
skie miecze i wielkie 
robot y, czyl i Japonia 
pe łną gębą.

opowiadanej historii i przy okazji wcielić 
się w dodatkowe postacie, Automatę 
trzeba przejść kilkukrotnie, co łącznie 
zajmuje ok. 30-40 godzin zabawy na 
naprawdę wysokim poziomie. 

Poza opracowaniem rewelacyjnej 
mechaniki rządzącej rozgrywką, 
twórcy Automaty stworzyli też 
niezwykle klimatyczny świat gry, który 
w odróżnieniu od innych slasherów ma 
półotwartą strukturę. Poszczególne 
lokacje zostały zaprojektowane z dużą 
dbałością o detale podkreślające ich 
charakterystykę i pozwalające gra-
czom na jeszcze lepsze wczucie się 
w postapokaliptyczną otoczkę tej 
produkcji. Choć sama gra wygląda 
ładnie, to jednak trzeba przyczepić się 
do występujących tu i ówdzie spad-
ków animacji oraz sporadycznego 
dogrywania niektórych tekstur. W ża-
den sposób nie są to jednak problemy 

wpływające na przyjemność płynącą 
z rozgrywki, tym bardziej że przez cały 
czas przygrywa nam wspaniała ścież-
ka dźwiękowa autorstwa Keiichiego 
Okabe.

NieR: Automata nie jest produkcją 
idealną, ale w pełni zasługuje na miano 
bardzo udanego tytułu, z którym powi-
nien zapoznać się każdy miłośnik gier 
akcji. To ścisła czołówka slasherów 
i jednocześnie kolejny w ostatnich mie-
siącach dowód na to, że japońska szkoła 
gamingowej deweloperki trzyma się 
wyjątkowo dobrze.

YOOKA-LAYLEE 
 Twój brzdąc narzeka na nudę? 

Odpal mu więc tę przepięknie wyglą-
dającą platformówkę i ciesz się 
wieloma godzinami b łogiego spokoju. 
PS4, PC, XONE, SWITCH

TC GHOST RECON: WILDLANDS 
 Kultowa seria taktycznych strze-

lanin powraca, oferując graczom 
możl iwość rzucenia wyzwania potęż-
nemu narkotykowemu kartelowi 
dzia łającemu na terenie Boliwii.
PS4, PC, XONE

BEAT COP
 Utrzymana w pixel artowej styli-

styce przygodówka point ’n’click, 
w której wcielimy się w skórę poli-
cjanta patrolującego ulice Brooklynu.
PC

VIKINGS: WOLVES OF MIDGARD 
 Gustujesz w Diablo, Path of Exile 

lub innych hack’n’slashach? Zainte-
resuj się zatem produkcją pozwala-
jącą na robienie sieczki w świecie 
opartym na mitologii nordyckiej.
PS4, PC, XONE

W CO WARTO 
GRAĆ?
Cztery tytu ły obok których 
nie możesz przejść obojętnie.

PA DY W D Ł OŃ

Werdykt

Nie ogranicza się ona 
do serwowania akcji  
z widoku TPP.

Opinia



LUBIMY Wciągającą fabu łę, masę rze-
czy do zrobienia, przemodelowaną 
mechanikę walki oraz stojącą na wy-
sokim poziomie oprawę audiowizualną.
ALE Andromeda nie zosta ła dopraco-
wana w wielu aspek tach – począwszy 
od animacji postaci, a skończywszy 
na pisanych na kolanie dialogach.
ZDANIEM T3 Nowa ods łona Mass 
Ef fect nie jest kiepską grą , ale pod 
wieloma względami wypada znacz-
nie s łabiej od poprzedniczek. Dla fa-
nów serii ocena o pó ł oczka w górę.

a Andromedę z wypieka-
mi na twarzach czekały 
miliony graczy na całym 
świecie i nie ma się co 

temu dziwić, gdyż seria Mass Effect 
uchodzi za najwspanialszy cykl gier 
RPG z akcją usytuowaną w kosmosie. 
Dziś można już jasno stwierdzić, że 
oczekiwania wobec nowego dzieła 
Bioware zostały spełnione – problem 
tkwi niestety w tym, że tyczy się to 
jedynie części z nich. 

Andromedzie z pewnością nie 
można odmówić jednego. Pod wzglę-
dem rozbudowania, sposobu prezenta-
cji scenariusza i czystej zabawy płyną-
cej z rozgrywki, wypada ona bardzo 
porządnie, stanowiąc niezwykle 
łakomy kąsek dla miłośników erpegów 
ze sporą dawką akcji. Fabuła najnow-
szego Mass Effecta skupia się na 
podróży wypełnionego ludźmi statku-
-arki i badaniu planety mogącej 
w przyszłości stać się nowym domem 
dla gatunku ludzkiego. Przez pierwsze 
kilka godzin wydarzenia toczą się dość 
powoli, jednak z czasem ich tok nabiera 
bardzo intensywnego tempa i potrafi 
trzymać w napięciu do samych napisów 
końcowych. Poza głównym wątkiem 
mamy tu oczywiście cały ogrom zadań 
pobocznych, które nie tylko rzucają 
więcej światła na wiele kwestii 
związanych z fabułą, ale także 

Mass Effect: Andromeda
EA WSPÓLNIE Z BIOWARE ZAPRASZA NA KOLEJNĄ MIĘDZY-
GWIEZDNĄ ESKAPADĘ. PROBLEM W TYM, ŻE PODCZAS TEGO 
LOTU MOGĄ WYSTĄPIĆ SPORE TURBULENCJE…

stwarzają okazję do eksploracji świata 
gry i pozwalają poznać historię 
przewijających się w jej trakcie postaci. 
Kreacje tych ostatnich są niezłe, ale 
nadużyciem byłoby stwierdzenie, że 
lepsze niż w drugiej czy trzeciej części 
serii. Większość z nich została obda-
rzona przez twórców bardzo wyrazistą 
osobowością oraz przeszłością, której 
odkrywanie dostarcza całkiem sporo 
frajdy – nawet jeśli spora część 
dialogów została napisana na kolanie 
i w wielu przypadkach zostawia pewien 
niedosyt. O wiele gorsze odczucia 
można mieć w stosunku do znacznie 
zmniejszonej roli, jaką przy kształtowa-
niu biegu fabuły mają decyzje podej-
mowane przez gracza. 

Daleko idących zmian doczekał się 
system rozwoju postaci oraz powiązana 
z nim mechanika walki, która w Andro-
medzie wydaje się być znacznie bar-
dziej dynamiczna niż poprzednio. 
W Andromedzie o wiele łatwiej można 
zmniejszać dystans między sterowaną 
postacią a przeciwnikami, co przy 
odpowiednio dobrym wykorzystaniu 
umiejętności, daje okazję do toczenia 
szybkich, a przez to efektownych starć. 
Warto odnotować również to, że nie 
mamy tu już podziału na klasy, które 
ustąpiły miejsca określonym przez 
gracza profilom obejmującym zestawy 
wybranych umiejętności. 

Przy ocenie oprawy graficznej mamy 
nielichy orzech do zgryzienia, gdyż 
generalnie stoi ona na wysokim, a w nie-
których momentach nawet na bardzo 
wysokim poziomie. Najpoważniejszym jej 
problemem jest natomiast pokaźna 
liczba rozmaitych niedoróbek, przekła-
dająca się na wrażenie, że Andromeda 
była tworzona na szybko, bez odpowied-
niej liczby testów wykonanych przed 
wprowadzeniem do sprzedaży gotowej 
gry. Kompletną klapą jest animacja 
ruchów twarzy postaci – jest tak żenują-
co słaba, że niekiedy wręcz rozprasza 
uwagę gracza podczas sekwencji dialo-
gowych. Kiepsko wypada także interfejs, 
który jak na tak rozbudowaną produkcję 
jest mało intuicyjny i stanowi kolejny 
dowód na to, że panowie z Bioware 
wykonywali swą pracę tak, byle tylko 
zdążyć z jej ukończeniem przed datą 
wyznaczoną przez EA. Patche z pewno-
ścią poradzą sobie z częścią opisywa-
nych problemów, ale nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że nie na takiego Mass 
Effecta fani czekali przez tyle lat.

PS4, XONE, PC, WII U
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POW YŻEJ Przy projek towaniu animacji twarzy 
graficy Bioware nie w ykazali się zby tnim 
polotem…
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LUBIMY Przezabawny klimat, świetne 
kreacje postaci i wszędobylski hu-
mor, zastępujący brutalność obecną 
w wielu podobnych grach.
ALE Niski poziom trudności, spora-
dyczne problemy techniczne, brak 
znaczących bonusów w zestawieniu 
z pierwowzorem na Wii U.
ZDANIEM T3 Wprowadzenie sandbok-
sowego trybu rozgrywki to najlep-
sze, co mog ło spotkać cykl gier 
Lego. Undercover nie jest tytu łem 
bez wad, ale mimo to można bawić 
się przy nim wprost znakomicie.

grami Lego jest jeden pod-
stawowy problem. Choć 
w zdecydowanej większo-
ści przypadków są one 

naprawdę fajnymi produkcjami, to 
jednak od blisko dekady bazują na tej 
samej formule rozgrywki, jaka zdążyła 
już znużyć wielu fanów twórczości 
studia Treveller’s Tales. 

W kontekście opisywanej sytuacji, 
w 2013 roku mocnym powiewem świeżo-
ści okazała się wydana ekskluzywnie na 
Wii U gra LEGO City Undercover, która 
po czterech latach od swojego debiutu 
trafiła również na pecety oraz konsole 
Sony i Microsoftu. Siłą tej produkcji jest 
jej sandboksowy charakter, dzięki które-
mu choć raz mamy okazję do zabawy 
z grą o Lego, nie będącą typową platfor-
mówką. Nie jest jakimkolwiek naduży-
ciem stwierdzenie, że Undercover przy-
pomina mocno serię Grand Theft Auto. 
Podobnie jak w dziele Rockstar, tu 
również mamy do dyspozycji ogromne 
miasto, dużą liczbę rozmaitych środków 
transportu (m.in. samochody, śmigłowce 
czy łodzie) oraz rozgrywkę podzieloną 
na dwie wyraźne części – wykonywanie 
misji pozwalających na rozwijanie wątku 
fabularnego oraz swobodną eksplorację 
świata gry, w trakcie której mamy okazję 
do szukania rozmaitych znajdziek i zwy-
czajnego cieszenia się tym, co ma nam 
do zaoferowania miasto. 

Bardzo mocną stroną Undercover jest 

LEGO City Undercover
GRANT THEFT AUTO W ŚWIECIE Z KLOCKÓW LEGO – CZY MOŻNA 
WYOBRAZIĆ SOBIE CIEKAWSZY POMYSŁ NA GRĘ WIDEO?

fabuła, przedstawiająca przygody poli-
cjanta Chase’a McCaina, przed którym 
zostaje postawione zadanie schwytania 
pewnego groźnego kryminalisty. Cała 
historia opowiedziana jest z typowym 
dla gier z serii Lego humorem i nawet 
jeśli pojawiają się w niej bardziej 
„dorosłe” wątki, to w żadnym razie nie 
ma tu mowy o brutalności. Ta została 
wyparta przez wszechobecne gagi oraz 
parodię, widoczną przede wszystkim 
w scenach odwołujących się do wielu 
znanych filmów sensacyjnych. Osobom 
przykładającym wagę do detali z pewno-
ścią spodoba się wizualne zróżnicowanie 
miasta – w dużej liczbie jego dzielnic da 
radę zauważyć nawiązania do architek-
tury z różnych zakątków świata, co 
jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność 
klockowego sandboksa. 

Sama rozgrywka toczy się tutaj 
w tempie podobnym do tego, jakie obec-
ne jest w innych grach studia Traveller’s 
Tales. W porównaniu z GTA czy innymi 
grami z otwartym światem, można 
jednak odczuć tutaj zauważalnie niższy 
poziom trudności, co dla graczy mają-
cych wprawę w bardziej „dorosłych” 
tytułach, oznacza niestety brak jakiegoś 
większego wyzwania.  

Przy rozważaniach o tej grze trzeba 
wziąć pod uwagę, że tak na dobrą 
sprawę mamy tu do czynienia z portem 
4-letniej produkcji. Co dziwne, nie jest 
on niestety ideałem w kwestii optymali-
zacji swego działania, a dodatkowej 
łyżki dziegciu dokłada brak dodatków 
względem oryginalnej wersji z Wii 
U (poza implementacją trybu koopera-
cji). Mimo to LEGO City Undercover 
w ogólnym rozrachunku wypada bardzo 
przyzwoicie i można ją polecić każde-
mu, kto choć trochę lubi duńskie klocki 
– zarówno w prawdziwym, jak i wirtual-
nym wydaniu.

PONIŻEJ Ten jegomość 
to g łówny sprawca 
problemów trawiących 
LEGO Cit y.

PS4, XONE, PC

Z

Werdykt

POW YŻEJ Toż to GTA przeniesione do świata 
zbudowanego z klocków! Rewelacja!
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APLIKACJESelekcja

CIEKAWYCH 
ŚWIATA

Z tą aplikacją bardzo łatwo znajdziesz 
dla siebie wymarzone miejsce na urlop 
w jednym z 30 000 miast na świecie.
DARMOWA, IOS/ANDROID

Narzędzie s łużące do wygodnej rezer-
wacji lotów, noclegów oraz stolików 
w lokalach gastronomicznych.
DARMOWA, IOS/ANDROID

Mobilny przewodnik oferujący dostęp do 
map offline oraz wskazówek dotyczą-
cych interesujących miejsc.
DARMOWA, IOS/ANDROID

Apka dla turystów chcących oszczędzić 
przy planowaniu wakacji. Warto zwrócić 
uwagę na ofertę zakupów grupowych.
DARMOWA, IOS/ANDROID

Ustal wakacyjny budżet, a przy każdo-
razowym dotknięciu ikonki Lucky, otrzy-
masz inną ofertę ciekawych wakacji.
DARMOWA, IOS

Z tą aplikacją nie ominie cię żadna in-
formacja o najbardziej aktualnych pro-
mocjach na bilety lotnicze i wycieczki.
1,99 EUR/6,14 PLN, IOS/ANDROID

Oprogramowanie s łużące do wyzna-
czania tras wycieczek górskich i moni-
torowania w czasie rzeczywistym.
4,99 EUR/DARMOWA, IOS/ANDROID

 01 
AIRBNB

 02 
TRIPADVISOR

 03  
LONELY PLANET

 04 
EXPEDIA

 05 
LUCKYTRIP

 06 
FLY4FREE+

 07 
MAPA TURYSTYCZNA

Biura podróży? A po co one 
komu? Smartfon z internetem 
to wszystko, co jest ci po-
trzebne do organizacji urlopu.

S I E DEM A PL I K AC J I DL A…

BYŁ SERIAL, JEST FILM, NAJWYŻSZA WIĘC 
PORA NA GRĘ. POWER RANGERS WRACAJĄ!

Power Rangers: 
Legacy Wars

Jeśli ktoś z was ma już na 
karku te trzydzieści wiosen, 
to z pewnością kojarzy emi-
towany w latach 90. serial 

o przygodach grupki nastolatków, która 
dzięki niezwykłym mocom strzegła Ziemi 
przed zakusami złej Rity, Kitowców oraz 
całej masy innych stworów nadających się 
do odgrywania trzecioplanowych ról 
w horrorach klasy B. Power Rangers wró-
cili wraz z mającym premierę w marcu fil-
mem, dlatego też wydanie gry z ich 
udziałem było tylko kwestią czasu. 

Legacy Wars to bijatyka pozwalająca na 
toczenie pojedynków z udziałem postaci 
przewijających się przez całe uniwersum 
Power Rangers, których umiejętności oraz 
siłę ataków możemy ulepszać, odnosząc 
zwycięstwa w walkach lub wydając kasę na 
mikropłatności. My oczywiście polecamy tę 
pierwszą opcję, zwłaszcza że sama gra 
prezentuje się bardzo fajnie, a toczone 
pojedynki cechują się dużym dynamizmem 
i efektownością. Na graczy czeka ponad 
czterdziestu dostępnych wojowników 
(część z nich trzeba odblokować), z któ-
rych każdy posiada zróżnicowany zestaw 
ciosów. Walka na pierwszy rzut oka wydaje 
się trochę masherska, jednak gdy okiełzna-
my już sterowanie i zapoznamy się z moc-
nymi stronami naszej postaci, to nie ma tu 
problemu z prowadzeniem nieco bardziej 
finezyjnej rozgrywki. Jedyne zastrzeżenia 
trzeba mieć co do balansu między począt-
kującymi a doświadczonymi w bojach (lub 
wydającymi kasę na mikrotransakcje) 
graczami, ale przy odrobinie wprawy i ich 
da się położyć na deski.

DARMOWA, IOS/ANDROID

Vantage nie jest zwyczajną, obrzy-
dliwie nudną apką kalendarza. Dni 
prezentowane są tutaj na ścieżce 
przypominającej swym wyglądem 

utwór z Guitar Hero – z jednej strony przekłada 
się to na lepszą czytelność oraz ogląd wydarzeń 
wrzuconych do kalendarza, z drugiej zaś spra-
wia, że dzięki takiej koncepcji nie musimy już 
patrzeć na do bólu oklepane tabelki z cyferkami 
i nazwami dni. 

Sporą zaletą Vantage jest bogata paleta opcji 
związanych z personalizacją wyglądu interfejsu 
aplikacji. Użytkownik nie tylko może tu pobawić 
się z wyborem najbardziej pasującej mu kompozy-
cji kolorystycznej, ale także ma okazję np. do 
przyklejania rozmaitych nalepek, dzięki którym 
jeszcze bardziej może podkreślić istotność danego 
dnia czy mającego się w nim odbyć wydarzenia. 

Aplikacja ta bezproblemowo synchronizuje 
się z iPhone’owym kalendarzem, oferując także 
opcje wysyłania powiadomień oraz informacji 
przypominających o jakiejś ważnej dacie. 
Świetna rzecz dla osób, które szukają funkcjo-
nalnego i zarazem przyjemnego w obsłudze 
narzędzia, umożliwiającego łatwe ogarnięcie 
codziennego terminarza.
5,99 EUR, iOS

NAWET NAJBARDZIEJ ZAWALONY  
TERMINAMI GRAFIK WYDA SIĘ MNIEJ 
FRUSTRUJĄCY, GDY ODPALISZ GO NA 
TEJ APLIKACJI…

VANTAGE CALENDAR

POW YŻEJ Poczuj w so-
bie moc i stań się naj-
lepszym wojownikiem!
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KO N C E R T  M I E S I Ą C A

ROZPOCZNIJ MAJ W RYTMIE NIEZWYKLE ENERGE-
TYCZNEGO SETU GRANEGO PRZEZ JEDNĄ Z NAJ-
WIĘKSZYCH SŁAW ŚWIATOWEJ SCENY TECHNO.

Hardwell

egoroczny kalendarz jest 
wyjątkowo szczęśliwy dla 
osób pragnących sprawić 
sobie długi majowy week-

end. Jeśli masz takie plany, to pozba-
wiony obowiązków pierwszy tydzień 
tego miesiąca możesz zakończyć  
z prawdziwym przytupem, wybierając 
się do Tauron Areny. 

Dlaczego akurat tam? Odpowiedź na to 
pytanie jest całkiem prosta: gdyż krakow-
ski obiekt już 6 maja stanie się miejscem 

niezapomnianej imprezy, której główną 
gwiazdą będzie Hardwell – jeden z najsłyn-
niejszych DJ-ów świata i zarazem jedna 
z najbardziej rozpoznawalnych postaci 
współczesnej sceny muzyki elektronicznej.

Holenderski artysta rozpoczął swą 
niesamowitą muzyczną przygodę jako 
nastolatek i mając na karku ledwie czter-
naście wiosen, podpisał swój pierwszy 
profesjonalny kontrakt fonograficzny. 
Choć brzmi to może jak scenariusz filmu 
o spełnianiu marzeń, to już w tym wieku 
Hardwell zaczął grywać na imprezach 
w prestiżowych klubach, a kilka lat póź-
niej zadebiutował na Ibizie, gdzie swym 
występem rozgrzał do czerwoności pu-
blikę zgromadzoną w tamtejszym klubie 
Privilege. Stopniowe pięcie się po szcze-
blach dj-skiej kariery zostało ukoronowa-
ne w 2013 roku, kiedy to wdarł się na 
szczyt prestiżowego zestawienia DJ Mag 
Top 100, wygrywając rywalizację m.in. 

z Arminem van Buurenem. Pozycja Hard-
wella była na tyle mocna, że zwyciężył 
w tym rankingu także rok później, dobit-
nie potwierdzając swą wielką klasę.

O olbrzymiej popularności tej gwiazdy 
świadczą wypełnione po same brzegi 
hale koncertowe oraz miliony fanów roz-
sianych na całym globie, którzy dla oglą-
dania na żywo swojego idola są w stanie 
nierzadko pokonywać tysiące kilome-
trów. Polscy miłośnicy dj-skiego warszta-
tu Hardwella znajdują się w o tyle kom-
fortowej sytuacji, że występ Holendra 
będą mogli zobaczyć w Krakowie, gdzie 
w pierwszą sobotę maja artysta zapewni 
im potężną dawkę technicznego brzmie-
nia na najwyższym możliwym poziomie.

Bilety na to wydarzenie można  
nabywać za pośrednictwem stron  
internetowych www.prestigemjm.com, 
www.eBilet.pl oraz w salonach sieci 
Empik na terenie całego kraju.

KRAKÓW, TAURON ARENA, 6 MAJA

 Selekcja
KONCERTY 
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P ŁY TA  M I E S I Ą C A

WYŚMIENITA KOMPILACJA PODSUMOWUJĄCA 
TRZYDZIESTOLECIE DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ Z NAJ-
WIĘKSZYCH LEGEND AUSTRALIJSKIEGO ROCKA.

Lovely Creatures:  
The Best of Nick Cave & The Bad Seeds 

eszcze do niedawna 
jedynymi multimediami, 
które trafiały do sklepów 
w kilku wydaniach różnią-

cych się od siebie ilością dodatkowej 
zawartości dla fanów, były gry wideo. 

Trend ten pomału zaczyna być widocz-
ny również w branży muzycznej, co najła-
twiej dostrzec w momencie premiery 
jakiegoś okolicznościowego wydania 
kompilacji najlepszych utworów danego 
artysty. Dokładnie taka sytuacja ma miej-
sce przy okazji pojawienia się na rynku 
albumu Lovely Creatures: The Best of Nick 

Cave & The Bad Seeds, obok którego nie 
może przejść obojętnie nikt, kto ceni sobie 
twórczość jednego z najpopularniejszych 
australijskich muzyków.

Składanka Lovely Creatures początko-
wo miała zostać wydana w 2014 roku, 
jednak jej premierę przełożono m.in. 
w związku z ubiegłorocznym debiutem 
szesnastego studyjnego albumu The Bad 
Seeds, czyli Skeleton Tree. Obecne na nim 
kawałki nie znalazły się niestety w opisy-
wanej kompilacji, ale nawet mimo to fani 
nie powinni mieć powodów do kręcenia 
nosem na jej zawartość. Lovely Creatures 
pozwala na zapoznanie się z najlepszymi 
utworami Nicka i zespołu, jakie nagrali 
w ciągu 30 lat od rozpoczęcia swej 
działalności. W zależności od wybranej 
wersji albumu, wielbiciele zespołu mogą 
otrzymać dwa krążki CD, trzy płyty 

winylowe, trzy płyty CD z ponad dwugo-
dzinnym filmem DVD lub limitowaną 
edycję tej kompilacji, w której znajduje się 
również 256-stronicowa książka. W jej 
środku zamieszczono eseje Nicka 
Cave’a oraz prywatne zdjęcia zespołu, 
wykonane przez rodzinę i osoby blisko 
przyjaźniące się z członkami grupy. 

Taka forma wydania tej wyjątkowej 
składanki jest ukłonem w stronę prak-
tycznie każdego – od osoby dopiero 
zaczynającej przygodę z twórczością 
Mikołaja (esencja zawarta na dwóch 
krążkach), po ultra fanów, którzy choć nie 
potrzebują zebranych dzieł swojego 
idola, udanie zachęci ich film, wydanie 
winylowe czy pięknie wydana książka. 
Świetna rzecz na rozgrzewkę przed 
koncertem, który już jesienią odbędzie 
się na warszawskim Torwarze.

5 MAJA

J
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Wydanie Super Deluxe 
prezentuje się doprawdy 
imponująco.
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 Selekcja
FILMY I WYDARZENIA

FINAŁ LIGI MISTRZÓW
 Pi łka nożna na wielkim ekranie? 

Pewnie! Ogromne (dos łownie!) 
emocje, najwyższa jakość, naj- 
lepsze towarzystwo. Przychodźcie  
do Multikina na mecz, pomalujcie 
buzie, kupcie flagi. Fina ł Ligi Mi-
strzów w kinach tradycyjnie przycią-
gnie tysiące fanów futbolu, więc 
lepiej zapewnijcie sobie miejsca jak 
najszybciej!

OBCY: PRZYMIERZE
 Z łowrogie ksenomorfy kontrata-

kują w kolejnym filmie znanej serii 
horrorów science fiction (i jedno-
cześnie kontynuacji „Promete-
usza”). Ridley Scott za kamerą ,  
a na ekranie gwiazdorska obsada 
(w większości przeznaczona, cóż, 
na przemia ł).  Dla wielbicieli ko-
smicznych bestii mamy także mara-
ton z serią „Obcy” – już 12 maja. 

STRAŻNICY GALAKTYKI VOL. 2
 Najzabawniejsza ekipa superboha-

terów powraca! Groot jest ma łym 
s łodkim korzonkiem, Rocket jak 
zwykle celnie punktuje rzeczywi-
stość, Drax wszystko bierze na 
poważnie, a Star-Lord wciąż próbuje 
szczęścia z Gamorą. Na dok ładkę  
Kurt Russell i – a jakże – ratowanie 
galaktyki!

CO OBEJRZEĆ?
F I L M Y I  W Y DA R Z EN I A

NAJSŁYNNIEJSZY WRÓBEL WŚRÓD PIRATÓW  
POWRACA! ALE KAPITAN JACK SPARROW NIE  
BYŁBY SOBĄ , GDYBY PRZY OKAZJI NIE WPADŁ  
W NIELICHE TARAPATY.

Piraci z Karaibów: 
Zemsta Salazara

Postawmy sprawę jasno – brakowało 
rumu twórcom czwartej części 
„Piratów  z Karaibów” z 2011 roku. 
Zgodnie ze swoim podtytułem film 
dosłownie wpłynął na nieznane wody 
i nie wyszedł na tym najlepiej. Ale 
minęło kilka lat i oto kapitan Jack 
Sparrow ponownie wparował na ekran 
chwiejnym krokiem,  a wszystko 
wskazuje na to, że magia pirackiej  
serii powróciła.

Wszystko za sprawą wyjątkowo 
nikczemnego Salazara, który wraz ze 
swoją nadgniłą załogą poprzysiągł 
zemstę wszystkim piratom, a w szcze-
gólności naszemu wiecznie zawianemu 

ulubieńcowi. Ale umówmy się, fabuła to 
tylko pretekst po to, by znowu zachwy-
cić nas fantastycznie wykreowanym 
uniwersum, którego filmy zarobiły na 
czysto ponad miliard dolarów. Disney 
kilkukrotnie chciał powtórzyć sukces 
„Piratów…”, ale „Książę Persji: Piaski 
czasu” i „Samotny jeździec” nie spełniły 
oczekiwań i do dziś pozostają symbola-
mi porażki mysich włodarzy. Tymcza-
sem wielbiące rum zawadiaki są 
niezatapialne i ani marudzenie kryty-
ków, ani zmęczenie materiału im 
niestraszne.

„Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara” 
to początek nowej ery w pirackiej 
franczyzie. Zapowiedzi i reakcje 
publiczności po pierwszych pokazach 
zwiastują powrót do formy i obiecują 
historię pełną emocji i zwrotów akcji. 
Jedno jest pewne – ze starą gwardią 
zawsze warto wyruszyć na jeszcze jedną 
przygodę. Ahoy!

MULTIKINO, 26 MAJA

Obejrzyj to jeszcze raz, Sam.
„Te same piosenki, ciągle te 
same dźwięki” – śpiewam 
sobie w moim zespole, ale 
w podobnym tonie mógłbym 
komentować kinowy repertu-
ar ostatnich lat. Remake’i, 

rebooty, restarty, sequele, prequele, spin-offy. 
Oryginalne marki niemal wymarły zastąpione 
przez triumfalny pochód wszelkiego rodzaju kon-
tynuacji. Ale jakoś trudno jest mi jednoznacznie 
potępić ten trend – hej, „Łotr 1. Gwiezdne wojny 

TO BE CONTINUED…
– historie” to kawał świetnego kina, nawet jeśli 
sam film bez żenady przygrywa nam pieśń złożo-
ną w dużej mierze z nostalgicznych nutek. Serce 
kinomana wytrzyma wiele.

Tymczasem w maju łowcy kontynuacji upolują 
sporo smakowitych kąsków, a gawędom przy 
ognisku nie będzie końca. Mogę marudzić na 
wieczną powtórkę z rozrywki, ale czyż nie wypły-
nę ponownie na piracką wyprawę z kapitanem 
Sparrowem? Czyż nie obronię galaktyki z gadają-
cym szopem i tańczącym drzewkiem? I wreszcie 
– czyż nie zamrę z przerażenia w obliczu kosmicz-
nego monstrum, co dodatkową szczękę w szczęce 
kryje? I pomyśleć, że to wszystko w przeciągu 
najbliższych kilkunastu dni. A za kilka lat powtór-
ka z rozrywki. Chcąc nie chcąc, wszyscy kinomani 
żyją powtarzalnym rytmem filmowego kręgu.ST
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TWÓJ NASTĘPNY 

WYŚWIETLACZ 4K, WSPARCIE DLA HDR CZY APARAT FOTOGRAFICZNY 
RZUCAJĄCY WYZWANIE LUSTRZANCE –  TO LEDWIE TRZY SPOŚRÓD 
WIELU ARGUMENTÓW ZA KUPNEM KTÓREGOŚ Z FLAGOWCÓW.

SMART   FON     
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TWÓJ NASTĘPNY Nie trzeba czekać do Gwiazdki, by móc 
stwierdzić, że bieżący rok będzie nadzwy-
czajnie emocjonujący dla osób planujących 
sprawić sobie smartfona z najwyższej półki 
cenowej. Wiosna jeszcze nie zdążyła na 
dobrą sprawę zaznaczyć na poważnie swej 
obecności, a w sprzedaży już są lub lada 
chwila pojawią się flagowe modele prawie 
wszystkich firm mających coś do powiedze-
nia w temacie walki o pieniądze konsumen-
tów gustujących w klasie premium.

Jeśli w najbliższym czasie przymierzasz 
się do zakupu któregoś z high-endowych 
smartfonów i nie potrafisz zdecydować się na 
wybór tego najbardziej odpowiadającego 
twym wymaganiom, to w tym miesiącu mamy 
coś specjalnie dla ciebie. Na kolejnych stro-
nach znajdziesz zestawienie wszystkich 
najciekawszych rynkowych nowości, wśród 
których z dużą dozą prawdopodobieństwa 
znajduje się godny następca twojego wysłu-
żonego telefonu.

SMART   FON     
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SAMSUNG 
GALAXY

SAMSUNG STAWIA NA ROZMIAR XXL, OFERUJĄC 
SMARTFONY ZE ZNAKOMITYMI WYŚWIETLACZAMI 
I OLBRZYMIMI POKŁADAMI MOCY OBLICZENIOWEJ.

Samsung Galaxy S8 jest jednym z telefonów, wobec któ-
rych można, a nawet trzeba mieć bardzo duże oczekiwa-
nia.Na rynku high-endowych smartfonów z Androidem, 
koreański producent radzi sobie znakomicie i ogromnym 
zaskoczeniem byłoby, gdyby wraz z debiutem nowego 
flagowca ów trend uległ jakiejś zauważalnej zmianie.

W przypadku modelu S8 nie ma jednak mowy tylko 
o jednym modelu, gdyż Samsung postanowił za jednym 
zamachem wprowadzić na rynek jego dwie wersje – zwy-
kłą z 5,8-calowym wyświetlaczem oraz model S8+, który 
z racji posiadania wyświetlacza z 6,2-calową przekątną 
jest jednym z największych sprzedawanych obecnie 
phabletów. Paradoksalnie oba te urządzenia nie wydają 
się być aż tak ogromne, jak mogłoby to wynikać z wymia-
rów ich przekątnych. Duża w tym zasługa braku ramek 
okalających boki wyświetlacza oraz wyjątkowo smukłej 
konstrukcji obudowy, której wszystkie krawędzie zostały 

S8 3 500 PLN, S8+ 3 950 PLN,  www.samsung.pl
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TWÓJ NASTĘPNY
 SMARTFON

 BEZPIECZEŃSTWO
Jednymi z najbardziej interesujących funkcji 
w Samsungu Galaxy S8 są te powiązane z kwe-
stią bezpieczeństwa. Prym wiedzie tutaj oczywi-
ście skaner tęczówki, znajdujący się z przodu 
smartfona – z użyciem tego komponentu 
urządzenie może zostać odblokowane już po 
szybkim rzuceniu na nie okiem. Technologia 
rozpoznawania charakterystycznego kształtu 
tęczówki znajduje zastosowanie także przy 
odblokowywaniu dostępu do internetowych 
usług bankowych, więc nawet jeśli komuś niespe-
cjalnie podobałoby się umieszczenie skanera linii 
papilarnych na tyle obudowy, to i tak nie musi 
z niego w ogóle korzystać.

 DESIGN
Projektując nowego flagowca koreański 
koncern zdobył się na sporą odwagę, co 
widać zwłaszcza jeśli weźmie się do obu rąk 
modele S8 i S7. Najbardziej zauważalną 
zmianą jest brak fizycznego przycisku Home 
oraz nowe położenie skanera linii papilar-
nych. Nie można też zapominać o jeszcze 
bardziej seksownych niż poprzednio 
krągłościach całej konstrukcji, która dzięki 
zgodności z normą IP68 jest całkowicie 
wodoszczelna i odporna na kontakt z pyłem. 
Samsunga Galaxy S8 można nabyć w czte-
rech wersjach kolorystycznych: czarnej, 
szarej, srebrnej oraz niebieskiej.

 WYŚWIETLACZ
To jeden z najlepszych argumentów 

za zakupem modelu S8. Wyświe-
tlacz Super AMOLED otrzymał tutaj 

proporcję 18,5:9, dzięki czemu jeszcze 
lepiej sprawdza się podczas oglądania 

filmów. Oprócz tego obsługuje też 
HDR, jest niezwykle jasny, ma 

rozdzielczość 2960x1440 pikseli 
i pozwala nacieszyć się obrazem 

o mocno nasyconych kolorach.
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poddane bardzo wyraźnemu zaokrągleniu.
Galaxy S8 prezentuje się przepięknie i pod względem 

efektowności swego designu zasługuje na najwyższe uznanie, 
ale poza dopieszczeniem kwestii wzornictwa obudowy flago-
wej linii swoich smartfonów, Samsung postanowił zmienić także 
układ ich niektórych elementów. Za najistotniejsze modyfikacje 
należy bez dwóch zdań uznać likwidację fizycznego przycisku 
Home oraz przeniesienie czytnika linii papilarnych na tył 
obudowy, tuż obok obiektywu aparatu fotograficznego. Takie 
posunięcie wielu osobom może wydawać się dość kontrower-
syjne, ale z drugiej strony korzystanie z tego sensora może 
okazać się tak na dobrą sprawę zbędne. Dlaczego? Odpowiedź 
na to pytanie jest prosta – z przodu smartfona znajduje się 
skaner tęczówki oka, pozwalający na odblokowanie telefonu 
poprzez spojrzenie na front jego obudowy.

Na zewnątrz dzieje się naprawdę sporo, ale także 
i w środku Samsunga Galaxy S8 nie sposób narzekać na 
nudę. Poza instalacją procesora zapewniającego ok. 20% 
więcej mocy obliczeniowej w stosunku do chipa z modelu 
S7, przemodelowaniu poddano również układ znajdujących 
się w obudowie komponentów oraz wprowadzono kilka 
nowych rozwiązań pomocnych w efektywniejszym zarzą-
dzaniu zasobami energetycznymi.

Nie ulega wątpliwości, że S8 z samych zapowiedzi jest jed-
nym z głównych kandydatów do tytułu smartfona 2017 roku.

 APARAT
Galaxy S7 wykonywał fantastyczne zdjęcia i pewnie 
dlatego Samsung nie zdecydował się na jakieś 
znaczące modyfikacje w kwestii głównego aparatu 
fotograficznego umieszczonego w jego następcy. 
Z tyłu w dalszym ciągu mamy więc do dyspozycji 
aparat 12 Mpix z obiektywem o jasności f/1.7, z przodu 
zaś pojawił się sensor 8 Mpix (w S7 miał rozdzielczość 
5 Mpix), który dodatkowo lepiej radzi sobie podczas 
pracy przy słabym oświetleniu.
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WCZESNY WERDYKT T3
CZY NOWE SMARTFONY SAMSUNGA MAJĄ JAKIEŚ WADY?

LUBIMY
Zacznijmy może od re-we-la-cyj-ne-go 
wyświetlacza, będącego jednym z naj-
ważniejszych elementów świadczących 
o klasie modelu S8. Z racji swej konstruk-
cji jest całkowicie bezramkowy i choć nie 
oferuje rozdzielczości 4K (jak np. Xperia 
XZ Premium), to może pochwalić się 
wsparciem dla technologii HDR.

ALE
Samsung chwali się implementacją inteli-
gentnego asystenta Bixby i jakby nie było, 
ma ku temu powody. Sam fakt pojawienia 
się takiego oprogramowania odbieramy 
bardzo pozytywnie, ale cóż z tego, skoro 
podobnie jak inne tego typu rozwiązania 
nie będzie rozumiał on mowy w języku 
polskim i nikt nie będzie z niego korzystał?

LUBIMY
Z punktu widzenia mobilnych melomanów 
trzeba docenić to, że do Galaxy S8 doda-
wane są słuchawki AKG, będące efektem 
współpracy między Samsungiem a firmą 
Harman Kardon. Co równie ważne, nowe 
koreańskie smartfony w przeciwień-
stwie do niektórych rywali mają wejście 
słuchawkowe.

ALE
Spora liczba flagowych smartfonów 
konkurencyjnych marek wyposażana jest 
w nowe, oferujące jeszcze lepsze możli-
wości aparaty fotograficzne. Mając to na 
względzie, za spore zaskoczenie trzeba 
uznać decyzję Samsunga o wsadzeniu do 
obudowy S8 bardzo podobnego aparatu, 
co w modelu S7.

 WYDAJNOŚĆ
S8 to najpotężniejsze smartfony wyprodukowane 
przez firmę Samsung, dlatego nie jest żadnym zasko-
czeniem, że zostały one wyposażone w podzespoły 
generujące olbrzymią moc obliczeniową. W obudowie 
wersji przeznaczonej na rynek globalny znajdziemy 
8-rdzeniowy procesor (4 rdzenie 2,35 GHz + 4 rdzenie 
1,9 GHz) oraz 4 GB pamięci operacyjnej.

 BATERIA
Pojemność baterii w modelach S8 oraz S8+ 
wynosi odpowiednio 3 000 i 3 500 mAh. 
Akumulatory te są kompatybilne z technologią 
szybkiego ładowania, a zgromadzona w nich 
energia wykorzystywana jest przez procesor 
i GPU w jeszcze bardziej efektywny sposób.

TWÓJ NASTĘPNY
 SMARTFON
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SONY 
XPERIA XZ
PREMIUM
JAPOŃCZYCY PONOWNIE CHCĄ WŁĄCZYĆ SIĘ DO WALKI 
O ANDROIDOWY TRON, OFERUJĄC SWYM KLIENTOM KOLEJ-
NEGO SMARTFONA Z WYŚWIETLACZEM 4K.

Najnowszy flagowiec marki Sony dla wielu obserwatorów 
branży jest sporym zaskoczeniem i co ciekawe, taka sytu-
acja ma związek z jednym z jego największych atutów. 
Mowa tutaj o wyświetlaczu 4K, który Japończycy ponow-
nie wsadzają do swego topowego smartfona, nawet 
pomimo faktu, że panele o takiej rozdzielczości słusznie 
uważane są za przykład nikomu niepotrzebnego techno-
logicznego przepychu.

Jakby jednak nie oceniać takiej decyzji, 5,5-calowemu 
panelowi 4K nie sposób odmówić klasy, tym bardziej że 
jest on kompatybilny z technologią HDR. Poza wyświetla-
czem, Xperia XZ Premium przyciąga do siebie uwagę 
najnowszym procesorem Snapdragon 835, w pełni wodo-
szczelną obudową oraz świeżutkim Androidem Nougat 
w wersji 7.1.1.

Z uwagi na rozmiar przekątnej model ten mógłby 
spokojnie aspirować do segmentu phabletów, ale w po-
równaniu z wieloma konkurentami wyposażonymi w wy-
świetlacze o podobnej wielkości, XZ Premium wydaje się 
być urządzeniem relatywnie kompaktowym, które bez 
większych trudności da radę obsługiwać jedną ręką.

Pod względem wzornictwa smartfon ten wygląda 
niespecjalnie porywająco, a za wrażenie to odpowiedzial-
ny jest w dużej mierze wygląd jego obudowy, która 
pomimo subtelnie zaokrąglonych krawędzi, po prostu 
kłuje w oczy swoją toporną kanciastością. Podobnie jak 

3 300 PLN, www.sony.pl
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 BATERIA
Jeśli weźmiemy pod uwagę obec-
ność wyświetlacza procującego 
w rozdzielczości 4K, to w momencie 
rozmyślań o wydajności baterii może 
nam się zapalić alarmowa lampka. 
Akumulator modelu XZ Premium 
cechuje się pojemnością 3 230 mAh 
i wedle obietnic producenta ma 
zapewniać energię potrzebną smart-
fonowi na całodobową pracę. 

 WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz zastosowany w naj-
nowszym flagowcu marki Sony 
ma przekątną 5,5 cala i jako pierw-
szy panel montowany w smartfo-
nach może pochwalić się zarówno 
rozdzielczością 4K, jak i wsparciem 
dla technologii HDR.

 DESIGN
Wyświetlacz oraz tył obudowy 

Sony Xperia XZ Premium został 
zabezpieczony szkłem Gorilla 

Glass, w którym efektownie odbija 
się najbliższe otoczenie urządzenia. 

Krawędzie zostały zaokrąglone, 
przez co pomimo kanciastości 

bryły całej konstrukcji, smartfon 
powinien dobrze leżeć w dłoni. Nie 

można też zapominać, że spełnia 
on także normę IP68 i nie boi się 

kontaktu z wodą oraz kurzem.
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WCZESNY WERDYKT T3
CO SĄDZIMY O NAJNOWSZYM FLAGOWCU SONY?

w wielu modelach wprowadzonych do sprzedaży w tym 
roku, tak i tutaj obecne jest złącze USB typu C. Na górnej 
krawędzi znajdziemy z kolei gniazdo słuchawkowe, co 
z pewnością ucieszy wszystkich użytkowników lubiących 
słuchać muzyki z użyciem smartfona.

Na końcu nie sposób nie wspomnieć o nowym aparacie 
fotograficznym, który w odróżnieniu od tego w poprzed-
nim flagowcu ma sensor o mniejszej rozdzielczości (19 
Mpix zamiast 23 Mpix) i zarazem o nieco większym fizycz-
nym rozmiarze, dzięki któremu lepiej radzi sobie z prze-
chwytywaniem światła. 

LUBIMY
Jeśli szukasz smartfona, który ma 
posiadać wyświetlacz o specyfikacji 
zawstydzającej panele obecne we 
wszystkich smartfonach dostępnych 
obecnie na rynku, to XZ Premium jest 
urządzeniem w sam raz dla ciebie. 
Rozdzielczość 4K oraz wsparcie dla HDR 
to zabójcze combo.

ALE
Na premierę będą dostępne wyłącznie 
dwie wersje kolorystyczne – świetlisty 
chrom oraz głęboka czerń. Jeśli ktoś 
gustuje w innych barwach, to niestety 
ale będzie musiał obejść się smakiem 
i pomyśleć np. nad kupnem modelu Xpe-
ria XA1, który trafi na rynek w wariancie 
ze złotą oraz różową obudową.

LUBIMY
Jedną z mocnych stron wielu smartfonów 
Sony jest jakość generowanego przez nie 
dźwięku. XZ Premium nie jest wyjątkiem, 
oferując wsparcie dla plików w jakości 
Hi-res, zapisanych w formatach FLAC 
oraz DSD. O jakość bezprzewodowej 
transmisji dźwięku zadba tu zaś opraco-
wany przez Sony kodek LDAC.

ALE
Na papierze wygląda na to, że jednym 
z głównych słabych punktów nowego 
smartfona Sony jest jego bateria. Nawet 
przy zaawansowanych algorytmach od-
powiedzialnych za zarządzanie energią, 
trudno jest przypuszczać, że deklaracje 
mówiące o pełnej dobie działania znajdą 
pokrycie w rzeczywistości.

 APARAT
Sony od wielu lat uchodzi za jednego z czoło-
wych producentów sprzętu fotograficznego 
i nie powinno nikogo dziwić, że to właśnie 
aparatem wrzuconym w obudowę swego 
nowego smartfona będzie przyciągać uwagę 
dużej liczby potencjalnych klientów. Osoby 
decydujące się na zakup XZ Premium otrzy-
mują do dyspozycji 19-megapikselowy sensor 
Exmor RS, zbudowany w oparciu o technolo-
gie wykorzystywane w tradycyjnych apara-
tach fotograficznych produkowanych przez 
japońską firmę.
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BLACKBERRY  
KEYONE
ATRAKCYJNE W SWEJ FORMIE POŁĄCZENIE 
TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ.

Marzysz o smartfonie, który poza dotykowym wyświetlaczem 
będzie mógł zaoferować ci fizyczną klawiaturę QWERTY? 
Rzuć więc okiem na BlackBerry KeyOne, gdyż to właśnie on 
ma największą szansę trafienia do twojej kieszeni.

Poza podświetlanymi klawiszami pozwalającymi na szybkie 
i wygodne tworzenie wiadomości tekstowych, nowa Jeżynka 
może pochwalić się paroma innymi interesującymi atrybutami. 
Najważniejszymi z nich są bez wątpienia Android w wersji 7.0 
Nougat oraz czytnik linii papilarnych, sprytnie wbudowany 
w klawiaturową spację. Oprócz tego KeyOne przyciąga do 
siebie uwagę baterią o pojemności 3 505 mAh, która poten-
cjalnie będzie zapewniać temu smartfonowi długi, w porówna-

niu z wieloma konkurencyjnymi modelami, czas działania. Dla 
osób przykładających dużą wagę do kwestii związanych 
z bezpieczeństwem, argumentem za kupnem tego smartfona 
może być to, że korzysta on z zaawansowanych algorytmów 
odpowiedzialnych za szyfrowanie danych. Nie trzeba więc chy-
ba dodawać, że dzięki temu nadaje się znakomicie do 
zastosowań typowo biznesowych.

Pomimo licznych zalet, KeyOne nie jest też oczywiście 
pozbawiony słabych stron. Entuzjazm przyszłego nabywcy 
może ostudzić tu niewielki wyświetlacz o 4,5-calowej prze-
kątnej oraz mało atrakcyjna cena, której wysokość w momen-
cie premiery będzie wynosić 3 000 PLN.

3 000 PLN, us.blackberry.com

 WYŚWIETLACZ
Przy przekątnej o rozmiarze 
4,5-cala, dla wielu osób  
może okazać się on po  
prostu niewystarczający. 
Rozdzielczość 1620x1080 
pikseli (443 ppi) również nie 
zrywa czapek z głów, zwłasz-
cza że mowa tu o modelu 
w cenie znacznie nowocze-
śniejszych smartfonów.

 DESIGN
KeyOne nie jest najpiękniej-
szym smartfonem na Ziemi, 
ale jak na telefon z fizyczną 
klawiaturą upchniętą  
pod relatywnie dużym 
wyświetlaczem, prezentuje  
się on całkiem elegancko. 
Aluminiowa ramka pomimo 
swej grubości wygląda tutaj 
bardzo ładnie.

 APARAT
Z tyłu najnowszej Jeżynki 
umieszczono aparat  
z 12-megapikselowym 
sensorem wyprodukowanym 
przez firmę Sony. Firmowe 
selfie będziesz mógł zaś 
strzelać sobie korzystając 
z przedniego aparatu  
8 Mpix z szerokokątnym 
obiektywem.

WCZESNY WERDYKT T3
CZY PATRZĄC NA TEGO SMARTFONA MOŻEMY JESZCZE W OGÓLE POKŁADAĆ NADZIEJĘ W BB?

LUBIMY
Największym atutem nowego BlackBerry 
jest naturalnie jego fizyczna klawiatura. 
Poza podświetlanymi klawiszami może 
się ona pochwalić również funkcją 
obsługi aż 52 skrótów klawiaturowych, 
które mogą być w pełni personalizowane 
przez użytkownika. Pisanie na takim 
sprzęcie to prawdziwa przyjemność.

ALE
Na papierze KeyOne prezentuje się cał-
kiem przyzwoicie, ale gdy porównamy 
go z wycenionymi podobnie konkuren-
cyjnymi smartfonami, to niezłe pierwsze 
wrażenie może dość szybko minąć. 
To po prostu sprzęt skierowany do 
konsumentów, którzy naprawdę wiedzą, 
czego chcą.

LUBIMY
Jeśli uwzględnimy dużą pojemność 
baterii oraz to, że w jego obudowie nie 
kryją się nie wiadomo jak energożerne 
podzespoły, to nie powinniśmy zbyt 
często zaprzątać sobie głowy koniecz-
nością szukania ładowarki. Co więcej, 
akumulator napełnia się tu do połowy 
w czasie zaledwie 36 minut.

ALE
Montaż fizycznej klawiatury musiał wią-
zać się z pójściem na pewne technolo-
giczne cięcia. Najbardziej odczuwalne są 
one w kontekście wyświetlacza o małej 
jak na dzisiejsze standardy przekątnej 
oraz dosyć masywnej konstrukcji całego 
urządzenia, które do najlżejszych nie-
stety nie należy.

TWÓJ NASTĘPNY
 SMARTFON



HUAWEI P10
PODWÓJNY APARAT MARKI LEICA CZYNI 
Z P10 MODEL WPROST STWORZONY DLA 
MOBILNYCH FOTOGRAFÓW.

Huawei P10 to obecnie jedno z najlepszych urządzeń z całej 
produktowej oferty marki Huawei i zarazem dowód na to, że 
chińska firma nie ustaje w dążeniach do nawiązania walki 
z rynkowymi gigantami pokroju Samsunga czy Apple.

Nowy flagowy model dostępny jest w wariantach P10 
oraz P10 Plus. Z zewnątrz oba te smartfony wyglądają 
bardzo podobnie – największe różnice gnieżdżą się w środ-
ku, gdyż wyposażona w większy wyświetlacz wersja z Plu-
sem skrywa w swej obudowie większą ilość RAM-u, bardziej 
pojemną baterię oraz nieco lepszy aparat fotograficzny.

Ostatni z wymienionych komponentów zasługuje na 
szczególną wzmiankę i nie jest to wyłącznie zasługą faktu, że 

został on wyprodukowany przez firmę Leica. P10 i P10 Plus 
otrzymały aparat fotograficzny składający się z dwóch senso-
rów: kolorowego o rozdzielczości 12 Mpix oraz 20-megaipkeslo-
wej matrycy monochromatycznej. W momencie uwolnienia 
spustu migawki każdy z nich wykonuje zdjęcia, łączone następ-
nie w jedną fotkę, a rozwiązanie to ma zapewniać wysoką 
wydajność pracy optyki przy słabym oświetleniu. Tylny aparat 
otrzymał nowy tryb portretowy, oferujący zaawansowane algo-
rytmy rozpoznawania twarzy i automatycznie dopasowujący 
jasność do kompozycji danego ujęcia. Ulepszeniu został pod-
dany również przedni sensor, co jest dobrą wiadomością dla 
osób uzależnionych od pstrykania selfie.

2 700 PLN, www.huaweipolska.pl

 WYŚWIETLACZ
Standardowa wersja modelu 
P10 jest wyposażona w 5,1-ca-
lowy wyświetlacz Full HD. 
Wariant Plus oferuje nato-
miast 5,5-calowy panel QHD 
(2560x1440 pikseli) ze 
współczynnikiem ppi o warto-
ści 540 – niemal identyczny 
jak ten obecny w Samsungu 
Galaxy S7 Edge. 

 DESIGN
Ultra smukła obudowa ma 
grubość zaledwie 7 mm 
i chociaż mocno przypomina 
tę z poprzedniej wersji chiń-
skiego flagowca, to dzięki 
bardziej zaokrąglonym 
krawędziom łatwo można 
odnieść wrażenie, że jest 
o wiele wygodniejsza 
w trzymaniu.

 APARAT
W P10 oraz P10 Plus 
umieszczono nowe aparaty 
fotograficzne marki Leica. 
Droższy model otrzymał 
nieco lepszy obiektyw, 
który oferuje ładniejszą 
jakość zdjęć wykonywanych 
przy słabych warunkach 
oświetleniowych.

WCZESNY WERDYKT T3
P10 WYGLĄDA IMPONUJĄCO, ALE CZY JEST W STANIE RZUCIĆ WYZWANIE KONKURENTOM? 

LUBIMY
Huawei P10 został wyposażony w na-
prawdę niezły czytnik linii papilarnych. 
Działa on szybko, precyzyjnie i w prze-
ciwieństwie do niektórych flagowych 
modeli bardziej znanych marek, został 
umieszczony w miejscu umożliwiają-
cym jego wygodne użytkowanie.

ALE
W porównaniu do konkurencyjnych 
smartfonów, P10 nie zachwyca niestety 
swoim wyświetlaczem. Generalnie nie 
jest zły, ale zdecydowana większość 
rywali oferuje już rozdzielczość Full HD, 
a niektórzy idą jeszcze dalej – przykła-
dem może być Sony, które wyposażyło 
swego flagowca w wyświetlacz 4K.

LUBIMY
P10 podoba nam się nie tylko z racji 
swego eleganckiego wzornictwa, ale 
również z powodu praktycznego i dobrze 
przemyślanego designu. Przykładem 
może być tutaj przycisk Power zapro-
jektowany tak, aby nie dało się go przy-
padkowo wcisnąć podczas normalnego 
korzystania z urządzenia.

ALE
P10 w wersji z plusem skrywa w swej obu-
dowie chipset Kirin 960 – ten sam, jaki 
jest obecny w zwykłym P10 oraz smart-
fonie Huawei Mate 9. Nie obrazilibyśmy 
się na jakiś nowszy model procesora, ale 
w ramach rekompensaty mamy tu bardzo 
pokaźną ilość RAM-u (4 GB w P10 i aż 6 GB 
w P10 Plus). 
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3 299 PLN, www.lg.com/pl

 WYŚWIETLACZ
LG G6 może pochwalić się 5,7-calo-
wym ekranem FullVision o rozdziel-

czości QHD+ (1440x2880 pikseli), 
wspierającym HDR10 i DolbyVision. 
Istotną cechą tego panelu jest jego 

panoramiczny format 18:9, dzięki 
któremu G6 nadaje się znakomicie do 

oglądania na nim filmów.

LG G6

Czego by nie powiedzieć o firmie LG, to nie można jej 
odmówić odwagi we wprowadzaniu śmiałych designer-
skich innowacji i jeszcze większych cojones przy wycofy-
waniu się z niezbyt trafionych decyzji. 

Czy stworzenie smartfona o budowie umożliwiającej 
podłączanie opcjonalnych modułów było jedną z nich? 
Być może i tak, ale teraz jest to już nieistotne – w przy-
padku modelu G6 koreański producent stawia bowiem 
na sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, nie zapomi-
nając jednocześnie o wrzuceniu do niego kilku mniej lub 
bardziej emocjonujących technologicznych nowinek. 
Większa bateria oraz wodoszczelna obudowa zawsze na 
propsie, ale nie oszukujmy się – w dzisiejszych czasach 
tego typu modyfikacje nie wystarczą do przyciągnięcia 
uwagi konsumentów. Na całe szczęście LG nie poprze-
stało wyłącznie na wymienionych zmianach, co najlepiej 
widać, gdy spojrzymy na przód modelu G6. Największą 
nowością jest bowiem dłuższy wyświetlacz o proporcji 
18:9, która pozwoliła LG na wprowadzenie wielu 
drobnych ulepszeń w interfejsie użytkownika. Panel ten 
generuje obraz w rozdzielczości 2880x1440 pikseli 
i podobnie jak ten obecny w modelu G5 posiada funkcję 
Always-On, pozwalającą na stałe wyświetlanie najważ-
niejszych informacji na ekranie. 

Obudowa G6 wykonana została ze szkła i metalu oraz 
zabezpieczona dwoma warstwami Gorilla Glass. Co cieka-

CZY ROZBRAT Z MODUŁOWĄ 
KONSTRUKCJĄ WYJDZIE NA 
DOBRE NAJMOCNIEJSZEMU 
SMARTFONOWI MARKI LG?
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WCZESNY WERDYKT T3
CZY G6 JEST DOWODEM NA POWRÓT LG DO FORMY? 

LUBIMY
Znakomity wyświetlacz, który nie tyl-
ko ma bardziej praktyczne proporcje, 
ale także obsługuje technologię HDR  
oraz DolbyVision. Z punktu widzenia 
użytkownika istotne jest również to, 
że panel ten posiada o 30 procent 
mniejsze zapotrzebowanie na energię 
niż wyświetlacz w modelu G5.

LUBIMY
Jako znak nowych czasów, LG pozbyło się 
fizycznego przycisku od frontu urządze-
nia, zastępując go wirtualnym, dzięki cze-
mu prawie cały przód smartfona to ekran. 
Dodajmy do tego standard wodoodporno-
ści IP68 i odporność na upadki większą 
niż u konkurencji, popartą certyfikatem 
MLT-STD 810G.

LUBIMY
LG zrezygnowało co prawda z konstruk-
cji modułowej i zamieniło wymienialną 
baterię na montowany na stałe aku-
mulator, ale z drugiej strony decyzja ta 
pozwoliła uczynić model G6 wyjątkowo 
smukłym urządzeniem. Obudowa o gru-
bości niecałych 8 mm robi naprawdę 
duże wrażenie.

ALE
Podwójny aparat obecny z tyłu 
smartfona jest niemalże identyczny 
w stosunku do tego, jaki mogliśmy 
znaleźć w modelu G5. Jedyną różnicą 
jest zmiana w rozdzielczości senso-
rów – wcześniej miały rozdzielczość 
16 Mpix i 8 Mpix, teraz posiadają zaś 
rozdziałkę 13 Mpix.

 DESIGN
Tu duża niespodzianka. Po konstrukcji umożli-
wiającej podłączenie do smartfona różnych 
modułów zwiększających jego funkcjonalność 
nie ma już śladu. Tym razem LG nie bawiło się 
w innowacje (z których i tak mało kto korzy-
stał), ale zamiast tego uczyniło swego 
flagowca jeszcze smuklejszym.

 APARAT
Z tyłu modelu G6 znajdziemy dwa aparaty 
fotograficzne z sensorami o rozdzielczości  
13 Mpix. Jeden z nich ma zwykły obiektyw 

o jasności f/1.8, drugi posiada zaś szerokokątny 
obiektyw z aperturą f/2.4. Przedni aparat 
również wyposażony jest w szerokokątny 

obiektyw. Choć sensor 5 Mpix na papierze nie 
brzmi rewolucyjnie – robi świetne selfie. 

we, są one od siebie różne, gdyż z przodu zastosowano 
Gorilla Glass 3, z tyłu obecne jest zaś Gorilla Glass 5. Z dołu 
smartfona umieszczono kompatybilny z technologią Quick 
Charge 3.0 port USB typu C, na górze znalazło się z kolei 
miejsce dla gniazda słuchawkowego. Rezygnacja z wymie-
nialnej baterii nie tylko pozwoliła na wsadzenie do środka 
nieco pojemniejszego akumulatora, ale również umożliwiła 
odchudzenie obudowy smartfona, który ma grubość 
zaledwie 7,9 mm. Procesor zastosowany przez LG to 
Snapdragon 821 – nie jest on nowym układem, ale mimo to 
w dalszym ciągu oferuje bardzo wysoką wydajność.

TWÓJ NASTĘPNY
 SMARTFON
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ALCATEL 
A5 LED

MOTO G5

Z TYM TELEFONEM 
RZUCISZ NA SWE  
ŻYCIE NOWE ŚWIATŁO

DESIGN PREMIUM I BUDŻETOWA CENA 
– MOTOROLA POKAZUJE, ŻE TAKIE PO-
ŁĄCZENIE JEST MOŻLIWE.

Rodzina smartfonów Moto G w bieżą-
cym roku rozrosła się o dwa bardzo 
interesujące modele G5 oraz G5 Plus, 
które pomimo niskiej ceny (odpowied-
nio 900 i 1 300 PLN) oferują ładnie 
prezentujące się metalowe obudowy 
oraz bardzo przyzwoitą specyfikację 
sprzętową.

Z punktu widzenia konsumentów 
chcących jak najniższym kosztem 
wejść w posiadanie możliwie jak naj-
wydajniejszego smartfona, na szcze-
gólną uwagę zasługuje tu kilka faktów. 
Po pierwsze, G5 działają w oparciu 
o czystego Androida 7.0, nieobciążo-
nego żadnym bloatware’owym opro-
gramowaniem. Po drugie, Motorola 
wsadziła do środka swoich nowych 
produktów całkiem niezłe jak na tę 
cenę podzespoły. Moto G5 wyposażo-
no w 8-rdzeniowy procesor Snapdra-

gon 430 1,4 GHz – sprawdzi się on 
świetnie podczas codziennej pracy ze 
smartfonem, ale nie jest tak wydajny 
jak chip Snapdragon 650, który 
znajdziemy w modelu G5 Plus. Oba 
urządzenia różni też liczba dostępnej 
wbudowanej pamięci na dane, wyno-
sząca odpowiednio 16 oraz 32 GB. 
Gdyby okazała się ona niewystarczają-
ca, to nie będziemy mieć problemu 
z poszerzeniem jej za pomocą karty 
pamięci.

Z tyłu Moto G5 obecny jest 13-mega-
pikselowy aparat fotograficzny z obiek-
tywem o aperturze f/2.0 oraz autofoku-
sem z detekcją fazy. Do wersji z plusem 
trafił aparat z sensorem 12 Mpix, zdolny 
do nagrywania filmów 4K w 30 kl./s. 
i współpracujący z nieco jaśniejszym 
obiektywem niż w przypadku zwykłego 
modelu G5.

Podczas gdy inne marki kuszą smartfonami 
z aluminiowymi obudowami unibody, wy-
świetlaczami 4K czy fantastycznymi aparata-
mi fotograficznymi, Alcatel wyposaża swój 
model w interaktywne LED-owe plecki, któ-
rymi ma zamiar przyciągnąć uwagę nieco 
młodszych konsumentów.

Ów gadżet jest bardzo podobny do kompa-
tybilnego z HTC 10 etui Dot View – z jego 
pomocą można ustalić, które diody będą się 
świecić w momencie, gdy na smartfona trafi 
jakieś powiadomienie, wiadomość tekstowa 
czy połączenie przychodzące. Siłą tej funkcji są 
opcje związane z personalizacją jej działania 
oraz łatwa możliwość zmiany wyświetlanych 
wzorów graficznych, realizowana poprzez 
potrząśnięcie trzymanym w dłoni telefonem.

Podzespoły znajdujące się w obudowie to 
typowe średniaki, ale pamiętać należy tutaj 
o dość niskiej cenie opisywanego modelu. Poza 
8-rdzeniowym procesorem 1,5 GHz, znajdziemy 
w środku 2 GB RAM-u, baterię o pojemności  
2 800 mAh oraz dwa aparaty (tylny 8 Mpix 
i przedni 5 Mpix). Ze słabych stron Alcatela A5 
LED trzeba wyróżnić jego 5,2-calowy wyświe-
tlacz o rozdzielczości jedynie 720p i brak najnow-
szego Androida – smartfon ten funkcjonuje bo-
wiem w oparciu o system w wersji 6.0 Marshmallow.

 LUBIMY
Poza atrakcyjnym stosunkiem jakości do 
ceny, na plus trzeba zaliczyć również 
baterię. Nie jest ona oczywiście najwięk-
szym atutem modelu G5, ale dla osoby 
chcącej kupić smartfona potrafiącego 
działać przez ponad dobę, może stanowić 
dość mocny argument przed podjęciem 
ostatecznej decyzji w sklepie.

 ALE
G5 i G5 Plus to budżetowe smartfony, 
dlatego też podczas ich projektowania 
Motorola musiała pójść na pewne kompro-
misy. Najbardziej odczuwalnym jest bez 
wątpienia brak złącza USB typu C, zamiast 
którego znajdziemy tu port micro USB. 
Szkoda, bo zastąpienie go nowszą wersją 
nie jest przecież znowu tak drogie…

Od 900 PLN, www.motorola.com

850 PLN, www.alcatel-mobile.com

TWÓJ NASTĘPNY
SMARTFON
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Wszystko, czego potrzebujesz

PRODUK T REKOMENDOWANY PRZEZ MP3S TORE
Zapraszamy na przedsprzedaż      www.MP3Store.pl

Nowy design.  W ysoka jakość  dźwięku.
Potężny wbudowany wzmacniacz.



Rozpocznij sezon biwakowy, wybierając się w plener  
z plecakiem wypełnionym po brzegi technologią. 

 TEKST  MACIEJ ADAMCZYK 

 VANGO EDORAS 400XL
 Szykuje się wyjazd z dużą grupą znajomych? W takim razie dobrze by było, gdybyście mieli do dyspozycji nieco 

większy namiot, zdolny zapewnić wam bezpieczne i zarazem wygodne schronienie. Czteroosobowy model marki Vango 
sprawdzi się w tej roli znakomicie, oferując mnóstwo przestrzeni na rozłożenie śpiworów, okna wpuszczające do wnętrza 

dużo światła słonecznego oraz system specjalnych mocowań, umożliwiający wygodne rozwieszanie przemoczonych 
ubrań lub rozmaitych akcesoriów turystycznych. Nie można też zapominać o wykonaniu z tworzywa ProTex Fabric, 

dzięki któremu namiot ten oprze się skutkom najsilniejszej ulewy.
4 000 PLN, www.vango.co.uk

POD  
NAMIOT 
Z GADŻETAMI
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 GOPRO HERO 5 BLACK
 Najlepsza kamera akcji, jaką możesz zabrać ze sobą na kilkudniowy wypad w plener. HERO 

5 Black w swej kompaktowej i wodoszczelnej obudowie skrywa sensor umożliwiający 
nagrywanie cudownie prezentujących się filmów w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s.  

Oprócz tego posiada zaawansowany system stabilizacji obrazu i może być sterowana  
za pośrednictwem komend głosowych.

1 870 PLN, www.gopro.com

 BioLite CampStove 2
 Kuchenka turystyczna działająca 

w oparciu o uzyskaną z patyków lub 
innej spalonej biomasy energię. Jeśli 
chcesz, dzięki portowi USB możesz 
też wykorzystać ją do naładowania 
baterii smartfona.
600 PLN, www.bioliteenergy.com

 Sitpack
 Od długiego spaceru rozbolały 

nóżki? Daj im więc nieco odpoczyn-
ku i rozsiądź się na tym oto składa-
nym siedzeniu turystycznym, które 
schowane do plecaka zajmuje mniej 
miejsca niż półlitrowa butelka.
230 PLN, www.sitpack.com

 Keen 
Westward Mid WP

 Nadzwyczajnie wytrzymałe 
buty trekkingowe, wyproduko-
wane z zamszu oraz wodoodpor-
nej i oddychającej membrany.  
Za komfort oferowany stopom 
odpowiedzialna jest tutaj bardzo 
gruba podeszwa oraz wkładka 
z pianki EVA.
580 PLN, www.keen.pl

Rozpocznij sezon biwakowy, wybierając się w plener  
z plecakiem wypełnionym po brzegi technologią. 

 TOMTOM  
ADVENTURER

 Jeśli wybierasz się w dalszą 
podróż w mało znane ci okolice, to 
mądrym posunięciem jest wypo-
sażenie się w zegarek z wbudowa-
nym modułem GPS. Najnowszy 
model marki TomTom wart jest 
uwagi z wielu względów, ale tymi 
najbardziej istotnymi są bez wąt-
pienia niezwykle wytrzymała 
obudowa, kompas, barometr oraz 
pulsometr. Na szczególną uwagę 
zasługuje ostatni z wymienionych 
komponentów, gdyż dzięki niemu 
Adventurer sprawdza się znakomi-
cie jako fitnessowy tracker.  
Warto wspomnieć także o zinte-
growanym odtwarzaczu muzycz-
nym uruchamiającym pliki zapisa-
ne w pamięci flash o przyzwoitej 
pojemności 3 GB.
1 150 PLN, www.tomtom.com/pl_pl
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 THE NORTH FACE MEN’S ENDURANCE ULTRA
 Podczas twojej małej wyprawy nie planujesz rezygnować z aktywności fizycznej? W takim razie 

przemyślaną decyzją może okazać się zabranie widocznych powyżej butów triasowych, stworzonych do 
użytkowania na bardzo trudnej nawierzchni. Do zalet modelu Endurance Ultra zaliczyć trzeba też nadzwy-

czajnie przyczepną podeszwę oraz klinowany język, chroniący przed wpadaniem do buta małych kamyków.
450 PLN, www.thenorthface.pl

 QUECHUA FORCLAZ
 Majowe i czerwcowe noce potra-

fią być niekiedy zaskakująco chłod-
ne, dlatego też posiadany przez 
ciebie śpiwór powinien oferować ci 
komfort spania nawet w temperatu-
rze sięgającej ledwie kilku stopni. 
Model marki Quechua spełnia ów 
wymóg, a oprócz tego posiada gwa-
rancję na aż pięć lat i można bez 
przeszkód czyścić go w pralce.
250 PLN, www.quechua.co.uk

 LENCO BT-200
 Wieczorna posiadówka przy ognisku nie może odbyć się bez muzyki. Z tego powodu dobrze jest 

spakować do plecaka jakiś porządny głośnik Bluetooth, np. taki, jak model BT-200 marki Lenco. W jego 
obudowie znajdują się przetworniki o mocy 10 W, zaś pod maskownicą obecne są diody LED, odpowie-

dzialne za generowanie efektów świetlnych dostosowujących się do odtwarzanej muzyki.
399 PLN, www.lenco.com
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 PANASONIC LUMIX LX100 
 Zabieranie w podróż ciężkiej lustrzanki 

wraz z zestawem obiektywów jest bez 
sensu, zwłaszcza jeśli tylko nieznacznie 
niższą jakość zdjęć można uzyskać 
korzystając z porządnego kompaktowego 
aparatu fotograficznego. W takim kontek-
ście nie sposób nie docenić zalet modelu 
Lumix LX100, w którego korpusie umiesz-
czono duży 12-megapikselowy sensor 
w formacie Mikro Cztery Trzecie, zdolny  
do uchwycenia całego mnóstwa detali 
pozamiejskich krajobrazów. Aparat ten 
został wyposażony w obiektyw Leica 
Summilux o jasności f/1.7, dzięki czemu nie 
będziesz mieć problemów z fotografowa-
niem przy słabym oświetleniu, np. podczas 
malowniczego zachodu słońca. Z innych 
ciekawych funkcji warto odnotować również 
obecność elektronicznego wizjera, dużą 
liczbę pokręteł kontrolnych oraz opcję 
manualnego nastawienia ostrości za 
pomocą pierścienia na obiektywie. Nie 
można zapomnieć także o filmach 4K,  
które w płynności 30 kl./s prezentują się 
wprost znakomicie.
2 600 PLN, www.panasonic.com/pl

 Quechua 
BL 40

 Kiedy przebywasz 
z dala od wszelkiej 
cywilizacji, dobrze jest 
mieć pod ręką choćby 
niewielkie źródło 
światła w awaryjnych 
sytuacjach. Zamiast 
rozświetlać mrok 
swoim smartfonem, 
wyciągnij z plecaka 
kompaktową lampkę 
Quechua i ciesz się 
blaskiem światła 
o jasności 40 lume-
nów. Trzy baterie AA 
zapewniają energię 
wystarczającą na 
blisko 60 godzin jej 
świecenia.
25 PLN,  
www.quechua.co.uk

 Bidon 
Quechua

 Każdy entuzjasta 
wypoczynku na 
świeżym powietrzu 
doskonale wie, że 
odpowiednie nawod-
nienie organizmu ma 
przeogromne znacze-
nie. Z tego powodu 
wyruszając na łono 
natury, nie możesz 
zapomnieć o zabraniu 
ze sobą naczynia służą-
cego do wygodnego 
transportu wody, np. 
wykonanego z lekkiego 
i zarazem bardzo wy-
trzymałego aluminium 
bidonu z praktycznym 
uchwytem mocującym.
45 PLN,  
www.quechua.co.uk

 LifeProof 
nüüd dla 
iPhone’a 7

 Smartfon firmy 
Apple nie należy do 
najtańszych urządzeń 
na śweicie, wobec 
czego dobrze byłoby 
zrobić wszystko w celu 
zapewnienia mu jak 
najlepszej ochrony. Do 
tego celu doskonale 
nada się sprzedawane 
w kilku wariantach 
kolorystycznych etui 
nüüd, zabezpieczające 
umieszczonego w nim 
iPhone’a przed działa-
niem wody, kurzu, pyłu 
oraz skutkami silnych 
wstrząsów. 
430 PLN, 
www.alstor.pl

 MONSTER BLASTER
 Kilkanaście lat temu, organizując plenerowy wypad ze 

znajomymi, sporo osób zabierało ze sobą zasilany grubymi 
paluszkami magnetofon typu boombox. Monster Blaster to 
sprzęt zasługujący na miano jego godnego następcy – obsłu-
guje Bluetooth/NFC, posiada odporną na zachlapania kon-
strukcję, działającą przez 12 godzin baterię oraz dwa umiesz-
czone po bokach pełnozakresowe głośniki, którym partneruje 
znajdujący się pomiędzy nimi subwoofer.
1 300 PLN, www.horn.pl
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 COLUMBIA OUTDRY EX ECO JACKET
 Outdry Extreme Eco to pierwsza kurtka marki Columbia wyprodukowana bez użycia szkodliwych dla 

środowiska związków chemicznych. Odziana w nią osoba podkreśla więc swą troskę o naturę i jednocześnie 
nie ma prawa obawiać się o jej gniew, gdyż zastosowany tu materiał znakomicie opiera się działaniu nawet 

najbardziej ulewnych opadów deszczu.
800 PLN, www.sklep-columbia.pl
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 3DR SOLO
 Mając zamiar uwiecznić przebieg weekendu za miastem, możesz zdać się na drona wyprodukowanego 

przez firmę 3D Robotics, do którego kilkoma szybkimi ruchami błyskawicznie podłączysz posiadaną przez 
siebie kamerę GoPro. Model Solo sprzedawany jest z w zestawie z precyzyjnym kontrolerem, stworzonym 

z myślą o zarówno profesjonalistach, jak i początkujących operatorach latających maszyn. Warto 
pochwalić tu również obecność funkcji śledzenia użytkownika oraz porządną baterię, zapewniającą 

energię niezbędną do wykonania 20-minutowego lotu.
4 800 PLN, www.3dr.com

 Osprey Aether AG 60  
 Odświeżona stylistycznie wersja jed-

nego z najlepszych trekkingowych ple-
caków w historii, nie tylko pozwoli ci 
zabrać ze sobą mnóstwo rzeczy, ale 
także dobrze zadba o ich bezpieczeństwo.
1 100 PLN, www.ospreyeurope.com

 JBL Flip 4
 Planując wybrać się nad jezioro, nie musisz rozstawać się 

z dobrym brzmieniem – wszystko co musisz zrobić, to wziąć 
ze sobą stylowy, w pełni wodoszczelny, bezprzewodowy 
głośnik marki JBL.
400 PLN, www.jbl.com.pl

 Otterbox 
Defender 
Tough Series

 Dobra ochrona smartfona to 
kwestia życia i śmierci, zwłaszcza jeśli 
wyjeżdżasz za miasto na dłuższy czas. 
Z tym etui zabezpieczysz swą słu-
chawkę przed wstrząsami, upadkiem 
oraz zadrapaniami.
Od 200 PLN, www.alstor.pl

 Mophie Power Reserve 2X
 Lekki powerbank o pojemności  

5 200 mAh z wskaźnikami LED, 
informującymi o aktualnym pozio-
mie naładowania akumulatora oraz 
postępie procesu ładowania telefonu.
250 PLN, www.alstor.pl

 Fuse Chicken 
Titan Plus

 Ten wyprodukowany z tytanu 
kabel Lightning-USB jest praktycz-
nie niezniszczalny, dzięki czemu 
stanowi fantastyczny gadżet dla 
każdego, często podróżującego 
posiadacza iPhone’a. 
150 PLN, www.alstor.pl
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TAK WYGLĄDA

Bohater

Teoretycznie może nim być każdy człowiek – 
żyjemy bowiem w czasach, gdy roboty oraz inne 
zaawansowane maszyny coraz śmielej wkraczają 
w progi naszych domostw.

Cel

Wyposażenie mieszkania w kilka robotów domo-
wego użytku oraz próba sprawdzenia, czy na-
prawdę mogą one uczynić nasze życie lepszym.

NOWE ŻYCIE   
Z MASZYNAMI
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CZY ZASTANAWIALIŚCIE SIĘ KIEDYŚ, JAK MOŻE WYGLĄDAĆ 
PRZYSZŁOŚĆ, W KTÓREJ BĘDZIEMY SIĘ KONTAKTOWAĆ 

PRAWIE WYŁĄCZNIE Z ROBOTAMI?
MACIEJ ADAMCZYKTEKSTJOE BRANSTONZDJĘCIA

Sprzęt
  Ubitech Alpha IS 
2 000 PLN,  
www.ubtrobot.com

  CHiP 
1 000 PLN,  
www.wowee.com/chip 

  Neato Botvac 
Connected    
3 400 PLN,  
www.neatorobotics.com

  Amazon Echo 
750 PLN, www.amazon.com

  Google Home    
600 PLN,  
www.store.google.com

  Ninebot miniPRO   
3 500 PLN,  
www.ukswegways.com

YCIE   
Z MASZYNAMI
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Jeszcze kilkanaście lat temu 
koncepcja robotów mogących 
wyręczać nas z wykonywania 
codziennych domowych obo-
wiązków funkcjonowa ła niemal 
wy łącznie w książkach oraz 
filmach science fiction. Dziś, 
kiedy automatyka jest jedną 
z najprężniej rozwijających się 
ga łęzi branży technologicznej, 
inteligentne maszyny coraz 
śmielej wkraczają w życie zwy-
kłych ludzi i w przeciwieństwie 
do obrazów serwowanych nam 
w „Terminatorze”, nie myślą 
o tym (przynajmniej na razie), 
jakby tu pozbyć się swoich 
żywych panów. Jak zatem może 
wyglądać nasza wspólna ko-
egzystencja? W odpowiedzi na 
to pytanie może pomóc rela-
cja gościa, który spędzi ł dobę 
w otoczeniu kilku najbardziej 
zaawansowanych technologicz-
nie domowych gadżetów.

PORANNE LENISTWO
„Podobnie jak miliony osób na całym 
świecie, dzień rozpoczynam od wypicia 
mocnej, stawiającej na nogi kawy oraz 
zapoznania się z codzienną dawką poran-
nych newsów. Do wykonania tej drugiej 
czynności mógłbym wprawdzie użyć telewi-
zora, ale mówiąc szczerze cenię swój czas 

i jest mi go szkoda na przeskakiwanie 
kanałów do momentu trafienia na jakiś 
w miarę normalny program informacyjny. 
Z tego powodu postanowiłem skorzystać 
z Google Home, który może i nie jest 
robotem w klasycznym tego słowa rozumie-
niu, ale jak na tak niewielkie urządzenie 
może pochwalić się wyjątkową inteligencją. 
Po rzuceniu frazy „OK Google, przeczytaj mi 
newsy” dowiedziałem się o kolejnej kontro-
wersyjnej wypowiedzi Trumpa oraz o coraz 
gorszej sytuacji we wschodniej Azji i zwią-
zanej z tym perspektywie nuklearnej wojny. 
„Dosyć tego” - pomyślałem. Krzyknąłem „OK 
Google, przestań” i nie chcąc dołować się 

od samego rana, poprosiłem głośnik o od-
palenie jakiejś optymistycznej playlisty ze 
Spotify. W międzyczasie Home sprawdził 
dla mnie mój kalendarz i gdy okazało się, że 
nie mam dziś za wiele rzeczy do zrobienia, 
postanowiłem wziąć się za sprzątanie 
mieszkania. Oczywiście nie miałem zamiaru 
robić tego samodzielnie – mój chytry plan 
zakładał bowiem przerzucenie pracy na 
robota Neato Botvac Connected, który 
nieświadomy jeszcze wagi postawionego 
przed nim zadania, spokojnie leżał przy 
swojej stacji dokującej. Sprzęt ten jest 
kompatybilny z asystentem Alexa, dzięki 
czemu wystarczyło, że wypowiedziałem do 

ROBOTY MOGĄCE ODMIENIĆ NASZĄ CODZIENNOŚĆ
Pomagają w pracy, rozrywce, sprzątaniu i transporcie.

Te n m a ł y k o l eżk a 
j e s t  k o n t r o l o w a n y m 
p r z e z s m a r t f o n a 
a n d r o i d e m , k t ó r y 
m oże o p o w i a d ać 
s w e m u w ł aśc i c i e l o w i 
c i e k a w e h i s t o r y j k i , 
t ańc z yć  z  n i m ,  a  n a -
w e t w s p ó l n i e  z  n i m 
w y k o n y w ać  ćw i c z e -
n i a f i z y c z n e .  P r z y 
w p e ł n i  n a ł a d o w a n e j 
b a t e r i i  m oże d z i a ł ać 
o k .  6 0 m i n u t . 
400 PLN,  
www.ubtrobot.com

 UBTECH  
 ALPHA 1S 

J eś l i  m a r z y s z 
o  c z w o r o n ożn y m 
t o w a r z y s z u ,  a l e  n i e 
c h c e s z m a r t w ić  s ię 
o  k o n i e c z n ość  j e g o 
w y p r o w a d z a n i a n a 
d w ó r,  t o  C H i P j e s t 
r o b o t e m w s a m r a z 
d l a  c i e b i e .  M oże s z g o 
g ł a s k ać ,  p r z y z y w ać , 
k o n t r o l o w ać  s m a r t-
f o n e m o r a z r z u c ać 
m u s p e c j a l ną  p i ł kę 
d o a p o r t o w a n i a . 
1 000 PLN,  
www.wowwee.com/chip

 CHIP 

Te n r o b o t  n i e  d o s t a r-
c z y c i  m oże t a k i e j  d a w -
k i  r o z r y w k i  j a k C H i P, 
a l e  z a t o  d o k ł a d n i e 
w y s p r zą t a  d y w a n y o r a z 
p a r k i e t  w t w o i m m i e s z-
k a n i u .  R o z k a z w z ięc i a 
s ię  z a  p r a cę  m oże s z 
w y d ać  m u l eżąc s o b i e 
w y g o d n i e n a s o f i e  – 
w y s t a r c z y b o w i e m , że 
w y j m i e s z s m a r t f o n a 
i  u r u c h o m i s z a p l i k a c ję 
s t e r u jącą . 
3 400 PLN, 
www.neatorobotics.com

 NEATO BOT VAC 
 CONNECTED 

I n t e l i g e n t n y  g ł o śn i k 
A m a z o n  E c h o  m o że 
n a  z a w o ł a n i e  o d t w a -
r z ać  m u z y kę ,  j e s t 
w  s t a n i e  k o n t r o l o w ać 
r ó żn e  g a d że t y  z  s e g -
m e n t u  s m a r t  h o m e , 
p o t r a f i  p o d a w ać 
i n f o r m a c j e  o  a k t u a l -
n e j  p r o g n o z i e  p o g o d y 
o r a z  m n ó s t w i e  i n -
n y c h  r z e c z y,  o  k t ó r e 
n i e  będ z i e s z  b a ł  s ię 
z a p y t ać… 
750 PLN, 
www.amazon.com

 AMA ZON 
 ECHO 

U r ząd z e n i e będąc e 
o d p o w i e d z ią  G o o g l e 
n a A m a z o n E c h o j e s t 
b a r d z i e j  n iż  A l e x a 
s k u p i o n e n a f u n k c j i 
w y s z u k i w a n i a d l a 
s w e g o w ł aśc i c i e l a 
r o z m a i t y c h i n f o r m a -
c j i .  P o z a t y m m oże 
p o c h w a l ić  s ię  k o m -
p a t y b i l n ośc ią  z  s e r-
w i s a m i  m u z y c z n y m i 
p o k r o j u S p o t i f y  c z y 
G o o g l e P l a y  M u s i c . 
600 PLN, 
www.store.google.com

 GOOGLE  
 HOME 

Te n r o b o t  w o d p o -
w i e d n i c h w a r u n -
k a c h będ z i e  m ó g ł 
n a w e t z a s tą p ić  c i 
s a m o c h ó d .  Z a l e t a m i 
N i n e b o t  M i n i P r o są 
p r z e d e w s z y s t k i m 
św i e t n e w ł aśc i w ośc i 
j e z d n e ,  r e l a t y w n i e 
l e k k a i  k o m p a k t o w a 
k o n s t r u k c j a  o r a z 
ł a t w e s t e r o w a n i e , 
k t ó r e g o n a u c z y s z s ię 
w m g n i e n i u o k a . 
3 500 PLN,  
www.ukswegways.com

 NINEBOT 
 MINIPRO 

1 2 3 4 5 6
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Dobr y CHiP, dobr y! 
Nie gr yzie obić, nie 
szczeka, nie je… Po 
prostu idealny pies dla 
zapracowanego geeka!

Kto wie, może w przy-
szłości zwierzęta domo-
we zostaną zastąpione 
przez roboty?

Kto to jest Pepper?
Pepper to humanoidalna maszyna 
zaprojek towana przez inżynierów 
f irmy Sof tBank Robotics. Robot 
ten jest w stanie rozpoznawać 
ludzkie emocje i bez trudu wie, gdy 
jego w łaściciel odczuwa radość, 
smutek, gniew czy zaskoczenie. 
Pepper potrafi również interpre-
tować znaczenie okreś lonego 
uśmiechu, marszczenia brwi oraz 
zmiany w tonie g łosu, a za wszyst-
ko odpowiedzialny jest oczywiście 
zestaw czujników, w k tóre zosta ła 
w yposażona ta niezw yk ła maszy-
na. Poza czterema zaawansowa-
nymi mikrofonami kierunkow ymi, 
Pepper posiada wbudowaną kame-
rę 3D oraz dwie zw yk łe kamer y HD, 
k tór ymi „widzi” swoje otoczenie. 

Jeś l i chcia łbyś dowiedzieć się 
więcej o moż l iwościach tego 
robota, koniecznie odwiedź stronę 
www.ald.sof tbankrobotics.com.

Pepper potrafi 
rozpoznawać 
emocje w ypisane na 
ludzkich twarzach.

Ups, w ysypa ło się. No cóż, szkoda 
wstawać – przy wo łam sobie robota.
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Dajesz, gruby, dajesz! 
Kto by przypuszcza ł , że 
do gubienia zbędnych 
kilogramów może nas 
moty wować ma ły robot?
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Pepper towarzyszy ł nam przy 
stole, a na końcu odprowadzi ł 
gości i pomacha ł na pożegnanie.

czworonóg zamiast łapek ma co prawda 
kółka, ale pod względem zachowania bardzo 
mocno przypomina normalnego psa. Gdy 
mam na sobie specjalną opaskę Ipooh, CHiP 
może za mną podążać, rozpoznawać mnie 
i przyjeżdżać do mnie na moje zawołanie. 
Dla zabawy rzuciłem mu kilka razy piłkę do 
aportowania i kiedy zabawa ta nieco mi się 
znudziła, pogłaskałem go po głowie, za co 
odwdzięczył mi się szczeknięciem.  

Kilka godzin później zobaczyłem, że 
obecna za oknem aura uległa znaczącej 
poprawie, co zachęciło mnie do zaczerpnię-
cia świeżego powietrza. Przy okazji przypo-
mniałem sobie o konieczności zrobienia 
zakupów, w związku z czym powziąłem 
zamiar udania się do oddalonego o kilkaset 
metrów sklepu. Wyprawę tę zrealizowałem 
wskakując na Ninebota mini pro – dwukoło-
wy pojazd typu segway, który w odróżnie-
niu od wielu konkurencyjnych modeli, może 
być sterowany za pomocą smartfonowej 
aplikacji. Dzięki niemu dotarłem do celu 
całkiem szybko, a cała ta eskapada koszto-
wała mnie minimum wysiłku, co pozwoliło 
mi zaoszczędzić siły na późniejszą aktyw-
ność w kuchni. Niedługo mieli mnie odwie-
dzić znajomi i chcąc ugościć ich czymś 
więcej niż sokiem z lodówki, musiałem na 
szybko zająć się pichceniem. Po skończonej 

pracy uruchomiłem robota Pepper, który 
w moim odczuciu otrzymał swe imię po 
postaci z filmów o Iron Manie. Dlaczego tak 
uważam? No cóż, Pepper, podobnie jak 
Pepper Potts pomaga swemu szefowi 
w organizacji jego dnia i pośredniczy w kon-
taktach między nim a jego biznesowymi 
partnerami. Z mającą mnie odwiedzić parą 
nie miałem co prawda zamiaru robić żad-
nych interesów, ale mimo to chciałem, aby 
przekraczając próg mego mieszkania, po-
czuli się jak po wejściu do jakiejś nowocze-
snej japońskiej korporacji. Kosztujący 
prawie 85 000 PLN Pepper przywitał ich już 
w drzwiach i wykonując gesty swymi me-
chanicznymi rękoma, zaprosił ich do środka. 
Moi znajomi byli w szoku, co wspomniany 
wcześniej robot odnotował dzięki zaawan-
sowanym algorytmom rozpoznawania 
ludzkich emocji. Pepper towarzyszył nam 
przez cały czas trwania spotkania, potań-
czył chwilę z koleżanką, a na końcu odpro-
wadził mych gości do drzwi i pomachał im 
na pożegnanie.

Po tej wizycie rzuciłem się na kanapę i za 
pomocą Google Home odpaliłem Netflixa, 
by obejrzeć sobie jakiś film. Mój wybór padł 
na „Ex Machina” – jak widać, po całym dniu 
spędzonym z robotami, miałem ochotę na 
jeszcze…” 

smartfona zdanie: „Alexa, poproś Neato, aby 
zaczął sprzątać”. Chwilę później odpowie-
dzialny za działanie Aleksy głośnik Amazon 
Echo, zaczął świecić się na niebiesko, dając 
tym samym sygnał odkurzaczowi, by wziął 
się za czyszczenie mojego dywanu. Poranna 
kawa? Tu również prawie nie kiwnąłem 
palcem dzięki Aleksie, która rozkazała 
znajdującemu się w kuchni ekspresowi 
Smarter Coffee Machine, by przyrządził dla 
mnie małą czarną.

NAJLEPSI PRZYJACIELE CZŁOWIEKA
Pogoda za oknem nie nastrajała do spaceru, 
a w wolnym dniu od pracy wypadałoby 
przecież choć trochę zadbać o zapewnienie 
sobie odrobiny ruchu. Postanowiłem więc 
poćwiczyć, ale nie miałem zamiaru robić 
tego sam. Podjąłem więc decyzję, że treno-
wać będę wspólnie z Ubtech Alpha 1s – nie-
wielkim humanoidalnym robocikiem, które-
go głównym zadaniem jest towarzyszenie 
ludziom w wielu codziennych sytuacjach. 
Uruchomiłem na iPhonie apkę sterującą 
i wybrałem program treningowy, po włącze-
niu którego Alpha 1s zaczął… robić pompki. 
Nie chciałem być od niego gorszy i też 
pompowałem ile sił, ale gdy robot rozpoczął 
wykonywanie tego ćwiczenia na jednej ręce, 
strzeliłem na niego focha i za pomocą 
smartfona rozkazałem mu tańczyć ku mojej 
uciesze. Ha!

Robot przypominający człowieka 
wystawił mnie na pośmiewisko (dobrze, że 
nikt tego nie widział!), dlatego też postano-
wiłem zamienić go na elektronicznego 
psiaka o wdzięcznym imieniu CHiP. Ten 
kontrolowany za pomocą aplikacji mobilnej 
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W PRENUMERACIE:
PRENUMERATA ROCZNA

35% zniżki
56,10 zł

Powiadom nas (mail – prenumerata@avt.pl,  
tel. – 22 257 84 22), który krążek wybierasz:

1. Sting „57th & 9th”
2. Quincy Jones „The very best of”

Jeśli zamawiasz prenumeratę po raz pierwszy lub jeśli zamówisz ją po zalogowaniu na www.avt.pl, 
otrzymasz kody na bezpłatne e-wydania dowolnych naszych czasopism

l  na www.avt.pl  l  mailowo – prenumerata@avt.pl  l  telefonicznie – 222578422
l  wpłacając na konto: AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa

BGŻ BNP Paribas S.A. 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153

e-prenumerata roczna 

15% zniżki
46,70 zł

Prenumeratorzy zyskują 

od 30 do 50% zniżki
na www.UlubionyKiosk.pl (podczas  

zamówienia podaj numer swojej prenumeraty)

prenumerata łączona: prenumerata wydań 
drukowanych + równoległa e-prenumerata 

tańsza o 80%
67,30 zł

CAŁA PRAWDA O TECHNOLOGII W TWOJEJ SKRZYNCE POCZTOWEJ

Prezent za zaprenumerowanie T3

Kody na darmowe e-wydania

Prenumeratę zamówisz:

1 2

Jeśli jesteś nowym Prenumeratorem Jeśli przedłużasz prenumeratę

Krok 1 Zamów prenumeratę T3 na www.avt.pl Zaloguj się na www.avt.pl

Krok 2 Utworzymy Twoje konto Prenumeratora Przedłuż swoją prenumeratę

Krok 3 Po odnotowaniu wpłaty przyznamy Ci pulę kodów na darmowe e-wydania do 
wykorzystania na www.UlubionyKiosk.pl (kody będą dostępne po zalogowaniu  
na www.avt.pl w zakładce Promocje)
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JEŚLI CHCESZ KUPIĆ NAJLEP-
SZE PRODUKTY W SWOICH KA- 
TEGORIACH, TO TRAFIŁEŚ WE 
WŁAŚCIWE MIEJSCE. 

W dziale Elita znajdziesz przekro- 
jowe zestawienia topowych mode- 
li urządzeń w danej klasie, które 
niezależnie od swoich wad (jeśli  
w ogóle jakieś posiadają) zasługu- 
ją na naszą pełną rekomendację.

Z każdej kategorii produktów wy- 
selekcjonowaliśmy po sześć de- 

beściaków i choć pierwszemu miej- 
scu zawsze należy się prymat zwy- 
cięzcy, to pozostałe pięć pozycji  
z każdej z list również powinno być 
brane pod uwagę przed wyrusze-
niem na zakupy.

Na ostatniej stronie Elity przed- 
stawionych jest natomiast sześć naj- 
ciekawszych naszym zdaniem pro- 
pozycji na prezent, jaki możesz spra- 
wić sobie lub innemu zaprzyjaźnio- 
nemu wielbicielowi gadżetów.

Spis treści

PROWADZĄCY
MICHAŁ LIS

102  Elita
104  Smartfony
104  Tablety/Czytniki  
105  Telewizory
105  Blu-ray/Streamery 
107  Laptopy
107  Aparaty/Kamery

108  Domowe audio
108  S łuchawki
109  Smartwatche
109  Gadżety fitness
110  Inteligentny dom
110  Samochody
111  Szóstka na deser

Bądź na bieżąco  
z informacjami  
o najnowszych 
gadżetach.  
Odwiedź stronę 
www.magazynt3.pl

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH, CZYLI JAK 
NAJROZSĄDNIEJ WYDAĆ SWOJE PIENIĄDZE

Elita

s104

s108

s108

s110

s109

s107
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Zapoznaj  
się z Elitą…
PRZYWITAJ SIĘ Z DWUNASTOMA NAJLEPSZYMI 
GADŻETAMI, JAKIE MOŻESZ KUPIĆ JUŻ DZIŚ!

esteś czystej krwi tech- 
nologicznym freakiem? 
A może wręcz przeciw-
nie – po raz pierwszy 

trzymasz w ręku pismo poświęcone 
nowoczesnym gadżetom? Niezależ-
nie od odpowiedzi jaką udzieliłeś na 
powyższe pytania, zapraszamy cię 
do rzucenia okiem na zestawienie 
dwunastu najlepszych i najbardziej 
funkcjonalnych gadżetów, które 
możesz nabyć. 

Każde z zaprezentowanych tutaj 
urządzeń jest liderem w swojej ka- 
tegorii, zachwyca swą funkcjonal-
nością i zasługuje na pieniądze każ- 
dego miłośnika technologii. Z tego 
też powodu kształt tej listy będzie 
ulegał zmianie tylko wtedy, gdy na 
rynku pojawi się produkt zdolny zde- 
tronizować któregoś z dotychcza- 
sowych faworytów. O miejsce w tak 
ekskluzywnym klubie trzeba prze- 
cież mocno zawalczyć, prawda?

SM A RT FON Y

D OMOW E AU DIO S ŁUC H AW K I

B ą d ź  n a  b i e ż ą c o  z  i n f o r m a c j a m i  o  n a j n o w s z y c h  g a d ż e t a c h .  O d w i e d ź  s t r o n ę  w w w . m a g a z y n t 3 . p l

03

04

 02  04

HTC 10
www.htc.com/pl 
CENA OD 2 700 PLN  

Cudowny wygląd, ulepszone aparaty foto- 
graficzne, wyświetlacz QHD oraz cała ma- 
sa innych nowinek sprawiają, że obok tej 
„Dziesiątki” nie można przejść obojętnie.
ZDANIEM T3 Najlepszy smartfon, jaki mogą 
sobie sprawić zwolennicy systemu Android.

DENON CEOL N9
www.horn.pl 
CENA 2 600 PLN  

Cudownie wygląda, jeszcze lepiej brzmi  
i posiada niezwykle wysoką funkcjonalność. 
120-watowa moc muzyczna wystarczy, aby 
napełnić dźwiękiem całe mieszkanie.
ZDANIEM T3 Najwspanialszy system audio, 
jaki możesz wstawić do salonu.

B&W P7 WIRELESS
www.tophifi.pl 
CENA 1 800 PLN 

To jedne z najbardziej luksusowych słucha-
wek na rynku. Wizualny blichtr idzie tu 
w parze z nieuznającą kompromisów jako-
ścią brzmienia.
ZDANIEM T3 Masz gruby portfel i wysokie wy-
magania? P7 Wireless to model dla ciebie!

 01

J

TA B L E T Y/C Z Y T N I K I

 03 APPLE iPAD PRO 9.7
www.apple.com/pl 
CENA OD 3 000 PLN

Jasny wyświetlacz Retina, dwie pary 
głośników oraz potężny procesor A9X czynią 
z iPada Pro znakomite narzędzie do rozrywki 
i codziennego kontaktu ze światem.
ZDANIEM T3 Pan i władca rynku tabletów. 
Szybki, wydajny i olśniewająco piękny.

02

01
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L A P TOPYB LU-R AY/ST R E A M E RY A PA R AT Y/K A M E RY

SM A RT WATC H E I N T E L IG EN T N Y D OMGA DŻ E T Y F I T N E S S SA MO C HODY

B ą d ź  n a  b i e ż ą c o  z  i n f o r m a c j a m i  o  n a j n o w s z y c h  g a d ż e t a c h .  O d w i e d ź  s t r o n ę  w w w . m a g a z y n t 3 . p l

 06

 07

APPLE WATCH S2
www.alstor.pl  
CENA OD 1 850 PLN

Poza modułem nawigacji GPS znajdziemy  
tu również nowy procesor, wodoszczelną 
obudowę, pulsometr oraz o wiele jaśniej- 
szy wyświetlacz.
ZDANIEM T3 Szybszy, bardziej funkcjonalny, 
po prostu lepszy – taki jest nowy Watch.

APPLE MACBOOK 
12 CALI
www.apple.com/pl 

CENA OD 6 300 PLN 
Ma zaledwie 13,1 mm grubości, waży niecały 
kilogram, prezentuje się wyśmienicie i dzia- 
ła w oparciu o najnowszy procesor Intel Core M.
ZDANIEM T3 Operatywny i piękny mistrz 
laptopowej wagi piórkowej.

NETATMO PRESENCE
www.horn.pl 
CENA 1 400 PLN 

Najinteligentniejsza zewnętrzna kamera 
bezpieczeństwa na rynku. Poza nagrywa-
niem filmów Full HD, rozróżnia też ludzi, 
zwierzęta i samochody.
ZDANIEM T3 Mały „wielki brat”, który zadba 
o bezpieczeństwo twej hacjendy.

SAMSUNG 
BD-J5900
www.samsung.pl 

CENA 400 PLN
Pomijając brak obsługi technologii 4K, sprzęt 
ten jest prawdziwym pewniakiem w przypad-
ku zakupu niedrogiego odtwarzacza Blu-Ray.
ZDANIEM T3 Najlepszy odtwarzacz Blu-ray, 
jaki możesz kupić za pół tysiaka.

FITBIT ALTA
www.alstor.pl 
CENA 600 PLN 

Stylowa opaska fitness, która poza 
pomiarem wielkości charakteryzujących 
wysiłek fizyczny, informuje również o po- 
wiadomieniach na smartfonie.
ZDANIEM T3 Eleganckie akcesorium dla ko- 
chających aktywność gadżetomaniaków.

CANON EOS 700D
www.canon.pl 
CENA 2 200 PLN

Porządny sensor APS-C CMOS, wysoka wy-
dajność pracy oraz bogaty zbiór kompaty-
bilnych obiektywów czynią z tego modelu 
sprzęt wart wydania każdej złotówki.
ZDANIEM T3 Topowa lustrzanka dla począt- 
kujących adeptów fotografii.

AUDI A7 
SPORTBACK 
www.audi.pl 

CENA 301 600 PLN
Luksusowa limuzyna z 333-konnym silni-
kiem TFSI oraz systemem adaptacyjnego 
zawieszenia budzi respekt. 
ZDANIEM T3 Tym autem nie pogardzi ani 
prezes, ani zwycięzca totolotka.
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T E L E W I ZORY

 05 SAMSUNG Q7C
www.samsung.pl 
CENA 13 000 PLN

Olśniewa wyglądem, zachwyca jakością 
obrazu oraz nie pozwala się nudzić dzięki 
dopracowanej i pełnej multimedialnego 
bogactwa platformie Smart TV.
ZDANIEM T3 Najwspanialszy telewizor 4K, 
jaki możesz obecnie wstawić do salonu.
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Smartfony Tablety/Czytniki
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

APPLE iPAD PRO 9.7 
www.apple.com/pl 
CENA OD 3 000 PLN
Jasny wyświetlacz Retina, dwie pary 
głośników oraz potężny procesor A9X czynią 
z iPada Pro znakomite narzędzie do rozrywki 
i codziennego kontaktu ze światem.
ZDANIEM T3 Pan i władca rynku tabletów. 
Szybki, wydajny i olśniewająco piękny.

APPLE iPAD
www.apple.com/pl 
CENA OD 1 800 PLN 
Odświeżony iPad Air 2 utracił swą nazwę, ale 
zyskał kilka ulepszeń. Dobrą wiadomością 
jest również to, że Apple pozostawiło w nim 
normalne gniazdo słuchawkowe.
ZDANIEM T3 Po prostu iPad. Szybki, nowo-
czesny i jak zawsze olśniewająco stylowy.

KINDLE PAPERWHITE 3 
www.amazon.com  
CENA 650 PLN
Wyposażony w jasny, 6-calowy wyświetlacz, 
Kindle Paperwhite 3 w dalszym ciągu ucho-
dzi za najlepszy czytnik książek w postaci 
cyfrowej. 
ZDANIEM T3 Paperwhite 3 do premiery swe-
go następcy pozostaje bezkonkurencyjny.

APPLE iPAD MINI 4
www.apple.com/pl  
CENA OD 2 000 PLN
Mocniejsze podzespoły oraz ulepszone 
aparaty sprawiły, że 7,9-calowy tablet Apple 
jest w czołówce swej klasy wagowej. Jakość 
wykonania? Istny majstersztyk!
ZDANIEM T3 Małe może być piękne, a iPad 
Mini 4 jest tego świetnym przykładem.

SAMSUNG TAB S 8.4
www.samsung.pl 
CENA OD 1 650 PLN 
Jeśli widzisz że w 8,4-calowym tablecie zo-
stał upchnięty wyświetlacz o rozdzielczości 
2560x1600 pikseli, to wiedz, że warto wpi- 
sać go na listę gadżetowych zakupów.
ZDANIEM T3 W segmencie kompaktowych 
tabletów z Androidem jest bezkonkurencyjny.

APPLE iPAD PRO 12.9
www.apple.com/pl 
CENA OD 4 000 PLN
Nie jest może zbyt udanym substytutem 
laptopa, ale jako tablet dla nieco bardziej 
wymagających użytkowników spisuje się 
wprost znakomicie.
ZDANIEM T3 Największy i zarazem najpo- 
tężniejszy tablet stworzony przez Apple.

HTC 10
www.htc.com/pl 
CENA OD 2 700 PLN  
Cudowny wygląd, ulepszone aparaty foto- 
graficzne, wyświetlacz QHD oraz cała masa 
innych nowinek sprawiają, że obok tej 
„Dziesiątki” nie można przejść obojętnie.
ZDANIEM T3 Najlepszy smartfon, jaki mogą 
sobie sprawić zwolennicy systemu Android.

HTC U ULTRA 
www.htc.com/pl   
CENA 3 500 PLN
Najnowszy smartfon HTC wygląda prześlicznie, 
ma dwa wyświetlacze i oprócz potężnych 
podzespołów skrywa w swej obudowie jeden 
z najlepszych aparatów do robienia selfie.
ZDANIEM T3 Modelem U Ultra, HTC pokazało, 
że nadal liczy się w walce o androidowy tron. 

APPLE iPHONE 7/7 PLUS
www.apple.com/pl  
CENA OD 3 350 PLN
Są wodoszczelne, funkcjonują w oparciu 
o znakomicie działającą technologię 
haptyczną i pstrykają olśniewające fotki. 
Wydajność? Panie, toż to śmiga jak Ferrari! 
ZDANIEM T3 Nie mają wejścia na słuchawki, 
ale to nadal najlepsze smartfony Apple.

GOOGLE PIXEL
www.google.com  
CENA OD 3 150 PLN  
Piekielnie szybki i posiadający potężne 
podzespoły smartfon, wprost stworzony dla 
zadeklarowanych fanów czystego Androida. 
Dostępny w dwóch wersjach gabarytowych.
ZDANIEM T3 Pierwszy prawdziwy smartfon 
klasy premium Google wypada na medal.

APPLE iPHONE 6S
www.apple.com/pl  
CENA OD 3 200 PLN  
Apple wprowadziło szereg modyfikacji czy- 
niących 6s najdoskonalszym smartfonem, 
jaki został stworzony przez firmę z Cupertino.
ZDANIEM T3 Najlepszy smartfon dla  
osób, które nie chcą posiadać urządze- 
nia z Androidem.

SAMSUNG  
GALAXY S7
www.samsung.pl  
CENA OD 2 500 PLN  
Nowy flagowiec to ulepszona wersja zeszło- 
rocznego modelu S6. Nie ma tu rewolucji, 
ale ewolucję widać na każdym kroku.
ZDANIEM T3 To jeden z najlepszych tele- 
fonów jaki trafił do sklepów w 2016 roku.
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Bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych gadżetach. Odwiedź stronę www.magazynt3.pl

SMARTFONY / TABLETY/CZYTNIKI

Chwila! Że co proszę?
 Twój wzrok cię nie okłamuje. 

W 2017 roku będziesz mógł kupić te-
lefon, który spokojnie można określić 
mianem prawdziwej legendy rynku 
urządzeń mobilnych. Oczywiście jest 
tutaj kilka kruczków – po pierwsze, 
sprzęt ten produkowany jest przez 
firmę HMD Global, a po drugie, nie jest 
niestety urządzeniem dla osób ce-
niących sobie nowoczesne funkcje.

Tak? A to dlaczego?
 No choćby dlatego, że pod wzglę-

dem technicznym nie mamy tu do 
czynienia z klasycznym smartfonem. 
Nokia 3310 nie została wyposażona 
w wyświetlacz dotykowy, obsługuje 
łączność 2,5 G, a rozdzielczość senso-
ra aparatu fotograficznego wynosi tu 
zaledwie… 2 megapiksele. Telefon ten 
nie korzysta z normalnych aplikacji, ani 
nie oferuje wsparcia dla facebooko-
wego Messengera czy WhatsApp, które 
dziś dla wielu ludzi stanowią podsta-
wowy sposób komunikacji realizowanej 
za pomocą wiadomości tekstowych. 
Zamiast tego otrzymasz radiowy tuner 
FM, slot na maksymalnie 32-gigabajto-
wą kartę pamięci oraz baterię, zdolną 
wytrzymać bez ładowania nawet przez 
miesiąc.

Czyli co? Ogólnie lipa…
 Po części tak, ale nie oszukujmy 

się – ten sprzęt nie został stworzony 
po to, by podbić współczesny rynek 
mobilny. Jego powstanie można 
uznać za ukłon w stronę fanów orygi-
nalnego modelu 3310, którzy za kilka 
stówek kupią sobie w miarę funkcjo-
nalny telefon, który wyzwoli w nich 
uczucie technologicznej nostalgii…

KUPUJEMY…
NOKIA 3310 
WRACA
NIEZNISZCZALNY TELEFON 
NOKII, W GLORII I CHWALE 
WRACA DO SPRZEDAŻY
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TELEWIZORY / BLU-RAY/STREAMERY

Blu-ray/StreameryTelewizory
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

SAMSUNG BD-J5900
www.samsung.pl 
CENA 400 PLN
Pomijając brak obsługi technologii 4K, 
sprzęt ten jest prawdziwym pewniakiem  
w przypadku zakupu niedrogiego odtwa- 
rzacza płyt Blu-Ray.
ZDANIEM T3 Najlepszy odtwarzacz Blu-ray, 
jaki możesz kupić za pół tysiaka.

NVIDIA SHIELD ANDROID TV
www.shield.nvidia.pl 
CENA 900 PLN 
Niezwykle atrakcyjna maszynka łącząca 
w sobie funkcjonalność wydajnej konsoli 
oraz nowoczesnego sieciowego odtwa- 
rzacza multimedialnego.
ZDANIEM T3 Streamer i konsola do gier 
w jednym, wyjątkowo zgrabnym urządzeniu.

SAMSUNG UBD-K8500 
www.samsung.pl 
CENA 1 500 PLN 
Jeden z najatrakcyjniej wycenionych 
i jednocześnie najbardziej funkcjonalnych 
odtwarzaczy płyt Blu-ray 4K, jaki możesz 
podłączyć do swojego nowego telewizora.
ZDANIEM T3 Idealny kompan dla telewizora 
4K z zakrzywionym ekranem.

PANASONIC DMP-UB900  
www.panasonic.com/pl 
CENA 2 950PLN
Wyjątkowo solidnie wykonany odtwarzacz 
nowej generacji płyt Blu-ray, wyposażony 
we wbudowany moduł łączności Wi-Fi oraz 
dużą liczbę dostępnych złącz.
ZDANIEM T3 Z tym sprzętem odkryjesz praw-
dziwą magię filmów w rozdzielczości 4K.

SONY BDP-S7200
www.sony.pl 
CENA 900 PLN 
Ten model nie jest co prawda w stanie od-
tworzyć Blu-ray’ów 4K, ale za to bardzo 
dobrze radzi sobie ze skalowaniem materia-
łów wideo do rozdzielczości UHD.
ZDANIEM T3 Propozycja dla osób chcących po-
zostać przy filmach na zwykłych Blu-ray’ach.

APPLE TV
www.apple.com/pl  
CENA 780 PLN
Streamer Apple został poddany licznym 
ulepszeniom, otrzymał nowego pilota  
i oferuje jeszcze większą wygodę w co- 
dziennym korzystaniu z multimediów.
ZDANIEM T3 Jedyny streamer dla entu- 
zjastów sprzętowego ekosystemu Apple.

SAMSUNG Q7C 65 CALI
www.samsung.pl 
CENA 13 000 PLN
Olśniewa wyglądem, zachwyca jakością 
obrazu oraz nie pozwala się nudzić dzięki 
dopracowanej i pełnej multimedialnego 
bogactwa platformie Smart TV.
ZDANIEM T3 Najwspanialszy telewizor 4K, 
jaki możesz obecnie wstawić do salonu.

SAMSUNG KS9000 65 CALI
www.samsung.pl 
CENA 12 000 PLN
Spektakularna jakość obrazu 4K, obsługa 
technologii HDR czy znakomity system 
nagłośnienia z wbudowanym subwooferem 
to tylko kilka zalet tego cuda.
ZDANIEM T3 Najwspanialszy telewizor, jaki 
możesz wstawić do swojego salonu.

LG 55LA740S
www.lg.com/pl 
CENA 4 200 PLN 
Chcesz kupić stylowego i dopracowanego 
55-calowca nie wydając na niego kwoty 
większej niż 5 000 PLN? LG ma w ofercie 
sprzęt w sam raz dla ciebie.
ZDANIEM T3 Znakomity telewizor dostępny 
w niesamowicie kuszącej cenie.

PHILIPS 9000 SERIES 901F
www.philips.pl  
CENA 12 500 PLN
55-calowy telewizor z matrycą wykonaną 
w technologii OLED i wbudowanym soundba-
rem, oferujący kompatybilność z HDR oraz 
podświetlenie Ambilight.
ZDANIEM T3 Pięknie wygląda, równie do-
brze brzmi i potrafi rozświetlić pół salonu. 

PANASONIC TX-58DX800E
www.panasonic.com/pl  
CENA 7 300 PLN   
Panasonic dowiódł tym modelem, że jest 
możliwe wypuszczenie na rynek nowocze-
snego i zarazem atrakcyjnie wycenionego 
telewizora 4K z HDR. Brawo!
ZDANIEM T3 W kontekście stosunku ceny 
do możliwości wypada rewelacyjnie.

LG OLED65E6V
www.lg.com/pl 
CENA 17 900 PLN 
Kosztuje sporo, ale za to odwdzięcza się 
rewelacyjną jakością obrazu wyświetlanego 
na 65-calowej matrycy OLED.  Za dźwięk 
odpowiada tu system audio Harman Kardon.
ZDANIEM T3 Porządny sprzęt dla majętnych 
miłośników audiowizualnych wrażeń.

 01 01

 02 02

 03 03

 05 05

 04 04

 06 06

Bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych gadżetach. Odwiedź stronę www.magazynt3.pl

DORADZAMY…
SAMSUNG ELITE
SMART PACK
DARMOWY BILET NA DŁUGĄ 
PODRÓŻ DO ZACHWYCAJĄ-
CEGO ŚWIATA VOD.

O co chodzi? 
 O najnowszą inicjatywę Samsun-

ga, dzięki której bez uiszczania żad-
nej dodatkowej opłaty można uzy-
skać czasowy dostęp do zawartości 
popularnych serwisów świadczących 
usługi VOD. Z Elite Smart Pack na kilka 
dobrych miesięcy można na stałe 
zapomnieć więc o kiepskiej ofercie 
programów telewizyjnych i cieszyć 
się filmowymi oraz serialowymi nowo-
ściami, które można obejrzeć od ręki.

Bomba! O jakich serwisach 
jest tutaj mowa?

 Po pierwsze, otrzymasz tu 
3-miesięczny dostęp do HBO GO, 
który zapewni ci możliwość obej-
rzenia ok. 800 filmów i 130 seriali. Po 
drugie, przez pół roku będziesz mógł 
korzystać z oferty serwisów FilmBox 
Live (ponad 1 500 tytułów!), VoD.pl 
(gratka dla fanów polskich filmów 
i seriali) oraz Player wraz pakietami 
tematycznymi dla najmłodszych 
telemaniaków. A na koniec…

No co, no co?
 …na koniec dostaniesz półroczny 

dostęp do Eleven Sports, dzięki cze-
mu będziesz mógł emocjonować się 
transmisjami meczów czołowych 
europejskich lig piłkarskich (m.in. 
hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej) 
oraz zyskasz możliwość oglądania 
wyścigowych zmagań na torach 
Formuły 1. Przyznasz więc chyba, że 
to całkiem niezła oferta, prawda?

No pewnie! Co trzeba zrobić, 
by móc z niej skorzystać?

 Warunek jest jeden. Elite Smart 
Pack otrzymają osoby, które zdecy-
dują się na zakup któregoś z modeli 
telewizorów Samsung QLED. Po na-
byciu takiego urządzenia wystarczy 
odwiedzić stronę www.smartpack.
samsung.pl w celu jego rejestracji. 
Ostatnim krokiem jest zaś aktywa-
cja specjalnego kodu otrzymanego 
drogą mailową.
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LAPTOPY / APARATY/KAMERY

Aparaty/KameryLaptopy
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

CANON EOS 700D
www.canon.pl 
CENA 2 200 PLN
Porządny sensor APS-C CMOS, wysoka wy-
dajność pracy oraz bogaty zbiór kompaty-
bilnych obiektywów czynią z tego modelu 
sprzęt wart wydania każdej złotówki.
ZDANIEM T3 Topowa lustrzanka dla po-
czątkujących adeptów fotografii.

OLYMPUS OM-D E-EM5 II
www.olympus.pl 
CENA 4 700 PLN 
Może pochwalić się podręcznikową jakością 
zdjęć, efektywną stabilizacją oraz rewelacyj-
nym trybem High Res Shot, pozwalającym 
na robienie zdjęć o rozdzielczości 40 Mpix!
ZDANIEM T3 Z tym bezlusterkowcem szybko 
zapomnisz o istnieniu lustrzanek.

GOPRO HERO 5 BLACK
www.gohd.pl 
CENA 1 870 PLN
Pięknie prezentujące się filmy w rozdzielczo-
ści 4K przy 30 fps lub 2,7K przy 60 fps, 
porządna jakość dźwięku oraz wyjątkowo 
efektywny system stabilizacji obrazu.
ZDANIEM T3 Nie kosztuje mało, ale jest 
najlepszą kamerą dla reżysera kina akcji.

PANASONIC LUMIX GX80
www.panasonic.com/pl  
CENA 3 000 PLN  
Umiejętnie łączy w sobie design retro oraz 
nowoczesność zastosowanych rozwiązań 
technologicznych, a jego cena wypada nad 
wyraz atrakcyjnie. 
ZDANIEM T3 Mając trzy tysiaki trudno 
będzie ci kupić lepszego bezlusterkowca.

FUJIFILM X-PRO2
www.fujifilm.eu/pl 
CENA 7 750 PLN
Kosztuje krocie oraz nie jest zbyt łatwy w ob- 
słudze dla początkujących fotografów, ale 
mimo to i tak plasuje się w ścisłej czołówce 
kompaktowych aparatów z wymienną optyką.
ZDANIEM T3 Bardzo solidny i jednocześnie 
świetnie wyglądający aparat CSC.

APPLE MACBOOK 12 CALI
www.apple.com/pl 
CENA OD 6 300 PLN 
Ma zaledwie 13,1 mm grubości, waży niecały 
kilogram, prezentuje się wyśmienicie i dzia- 
ła w oparciu o najnowszy procesor z serii 
Intel Core M. Cudeńko jak się patrzy.
ZDANIEM T3 Operatywny i piękny mistrz 
laptopowej wagi piórkowej.

HP SPECTRE 13
www8.hp.com/pl 
CENA OD 5 400 PLN  
Olśniewający wygląd idzie tutaj w parze  
z potężną specyfikacją sprzętową, dzięki 
której model ten podoła każdemu wyzwaniu 
w codziennej pracy.
ZDANIEM T3 Szukasz pięknego laptopa 
z Windowsem? No to właśnie go znalazłeś.

APPLE MACBOOK PRO 
13 CALI (LATE 2016)
www.apple.com/pl 
CENA OD 7 500 PLN 
Stylowy i oferujący przyzwoitą wydajność 
laptop, stworzony dla osób, które cenią 
sobie system MacOS oraz smukły design.
ZDANIEM T3 MacBook Pro wypada nieźle, 
ale konkurencja jest coraz silniejsza… 

DELL XPS 13
www.dell.com/pl 
CENA OD 5 000 PLN 
Wspaniale zaprojektowany laptop, które- 
go potężna specyfikacja sprzętowa czyni  
z niego doskonałe narzędzie do pracy oraz 
multimedialnej rozrywki. 
ZDANIEM T3 Znakomita wydajność zamk- 
nięta w stylowej aluminiowej obudowie.

APPLE MACBOOK PRO 
15 CALI (MID 2015)
www.apple.com/pl 
CENA OD 9 500 PLN 
Mocarny procesor Intel Core i7, 16 GB RAM-u 
oraz cudowny ekran Retina to zaledwie trzy 
z wielu zalet najnowszego MacBooka Pro.
ZDANIEM T3 MacBook Pro zaoferuje ci 
wszystko, czego potrzebujesz do pracy. 
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Bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych gadżetach. Odwiedź stronę www.magazynt3.pl

MICROSOFT SURFACE BOOK
www.microsoft.com/pl-pl 
CENA OD 5 400 PLN  
Hybrydowe urządzenie Microsoftu może 
służyć jako tablet z Windowsem lub trady- 
cyjny laptop. Posiada także solidne pod- 
zespoły oraz przyjemny dla oka design.
ZDANIEM T3 Najlepszy hybrydowy laptop  
z systemem Windows.

LEICA TL
www.leicastore.pl 
CENA 7 300 PLN
Jeśli szukasz kompaktowego aparatu, który 
oprócz dobrej specyfikacji ma zaoferować 
eleganckie wzornictwo, to model TL marki 
Leica jest sprzętem stworzonym dla ciebie.
ZDANIEM T3 Piękno, prostota i spore 
możliwości – taki właśnie jest Leica TL. 

Cougar 700K
 Relatywnie niedroga, ale jedno-

cześnie bardzo solidnie wykonana 
klawiatura z mechanicznymi prze-
łącznikami Cherry MX. Oferuje nawet 
opcje makro, dzięki czemu ułatwisz 
sobie granie w MMO czy RTS-y, pro-
gramując sekwencje klawiszy.
450 PLN, www.cougargaming.com

SteelSeries Apex M800
 Mechaniczny odpowiednik 

cenionej klawiatury membranowej 
Apex, wyposażony w zaawanso-
wane przełączniki QS1 oraz system 
podświetlenia LED, pozwalający na 
wybranie dowolnego koloru spośród 
16,8 miliona barw.
750 PLN, www.steelseries.com

Razer Blackwidow Chroma
 „Czarna wdowa” może pochwalić 

się podobnym podświetleniem co 
produkt SteelSeries, a dzięki bardzo 
wytrzymałej konstrukcji oraz opro-
gramowaniu Razer Synapse, sprosta 
oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagającego gracza.
670 PLN, www.razerzone.com

KUPUJEMY...
MECHANICZNE
KLAWIATURY
PISZ I GRAJ, CIESZĄC  
SIĘ BŁOGIMI ODGŁOSAMI 
WYDAWANYMI PRZEZ  
KLAWISZE.



MONSTER CLARITY  
HD ON-EAR BT 
www.horn.pl 
CENA 800 PLN
Miażdżą basami, posiadają wejście USB do 
transmisji wysokiej jakości sygnału i można 
je obsługiwać z użyciem dotykowego panelu. 
ZDANIEM T3 To jedne z najlepszych bezprze-
wodowych słuchawek na rynku.

HyperX Cloud II
 Wirtualny dźwięk 7.1 oraz 

rewelacyjnie działający mikrofon 
to tylko dwie spośród wielu zalet 
tego modelu. O jego wysokiej klasie 
świadczą również wysoka jakość 
wykonania oraz kompatybilność 
z konsolami do gier.
400 PLN, www.x-kom.pl

Sennheiser GSP 300
 Gamingowe Sennheisery są 

lżejsze od headsetu Cloud II, 
dzięki czemu oferują nieco większy 
komfort użytkowania podczas 
dłuższych sesji przed ekranem. 
W zestawieniu z konkurencją grają 
też wyjątkowo głośno.
360 PLN, www.sennheiser.pl

V-MODA Crossfade Wireless
 Słuchawki marki V-MODA nie są 

tanie, ale posiadają za to bezprze-
wodową konstrukcję, a ich olbrzy-
mie, schowane w heksagonalnych 
muszlach przetworniki, generują 
brzmienie zdominowane przez 
nadzwyczaj intensywne basy.
1 150 PLN, www.profi-dj.pl

KUPUJEMY...
GAMINGOWE 
HEADSETY
BO DOBRY GRACZ BARDZO 
DOBRZE WIE, ŻE DŹWIĘK 
JEST RÓWNIE WAŻNY, CO 
GRAFIKA…
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Domowe audio S łuchawki
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

B&W P7 WIRELESS
www.tophifi.pl 
CENA 1 800 PLN 
To jedne z najbardziej luksusowych słucha-
wek na rynku. Wizualny blichtr idzie tu 
w parze z nie uznającą kompromisów jako-
ścią brzmienia.
ZDANIEM T3 Masz gruby portfel i wysokie wy-
magania? P7 Wireless to model dla ciebie!

AUDIO-TECHNICA 
ATH-MSR7NC
www.tophifi.pl 
CENA 1 600 PLN
Produkt ten oferuje fantastyczną jakość 
wykonania, porządne brzmienie oraz 
znakomicie działający system ANC.
ZDANIEM T3 Fantastyczne słuchawki  
z systemem aktywnej redukcji szumów.

AUDEZE SINE 
www.tophifi.pl 
CENA 2 500 PLN 
Audiofilskie słuchawki wyposażone w swój 
własny układ przetwarzania dźwięku. 
Wyglądają świetnie, a swym brzmieniem 
zdobędą serce (i uszy) każdego melomana.
ZDANIEM T3 Najlepsze słuchawki, w jakie 
może wyposażyć się posiadacz iPhone’a.

MASTER & DYNAMIC MW50 
www.tophifi.pl 
CENA 1 500 PLN  
Skórzany luksus oraz znakomite doznania 
dźwiękowe, czyli najprostszy i zarazem 
najbardziej efektywny sposób na zyskanie 
uwagi każdego wymagającego audiofila.
ZDANIEM T3 Słuchawki premium, których 
wygląd i brzmienie rozpalają zmysły.

B&O BEOPLAY H7
www.horn.pl  
CENA 2 000 PLN 
Nie są tanie, ale za swój zakup odwdzięcza- 
ją się bajeczną jakością wykonania oraz 
brzmieniem zdolnym zaspokoić nawet naj- 
bardziej rozkapryszonego melomana.
ZDANIEM T3 Model wręcz stworzony dla 
wielbicieli luksusowego sprzętu audio.

DENON CEOL N9
www.horn.pl 
CENA 2 600 PLN
Cudownie wygląda, jeszcze lepiej brzmi  
i posiada niezwykle wysoką funkcjonalność. 
120-watowa moc muzyczna wystarczy, aby 
napełnić dźwiękiem całe mieszkanie.
ZDANIEM T3 Najwspanialszy system audio, 
jaki możesz wstawić do salonu.

B&W ZEPPELIN WIRELESS
www.tophifi.pl 
CENA 2 300 PLN
Pierwszy Zeppelin zadebiutował dziewięć lat 
temu. Od tego czasu znacząco zwiększył 
swą funkcjonalność i jakość dźwięku, za- 
chowując przy tym ikoniczny design.
ZDANIEM T3 Zeppelin – głośnik stworzony 
do muzycznych odlotów.

BLUESOUND PULSE
www.tophifi.pl 
CENA 2 500 PLN 
Wielofunkcyjny sprzęt grający, który nie 
tylko obsługuje wiele nowoczesnych tech- 
nologii, ale także wspiera popularne strea- 
mingowe serwisy muzyczne.
ZDANIEM T3 Audiofilskie urządzenie all-in-
one dla wymagających melomanów.

YAMAHA MCR-N670
www.tophifi.pl  
CENA 3 000 PLN  
Wygląda prześlicznie, obsługuje wiele roz- 
maitych standardów bezprzewodowej 
transmisji dźwięku i może stanowić ele- 
ment systemu multiroom.
ZDANIEM T3 MCR-N670 dowodzi, że kompak- 
towe systemy audio nadal trzymają się mocno.

B&O BEOPLAY M5
www.horn.pl  
CENA 2 700 PLN
Luksusowo wykonany głośnik Bluetooth, 
którego cylindryczny design umożliwia 
emisję wyśmienitej jakości brzmienia 
w pełnym 360-stopniowym zakresie.
ZDANIEM T3 Ten mały grający walec 
zmiażdży cię swoimi basami.

ELAC MIRACORD 90
www.tophifi.pl  
CENA 9 000 PLN  
Stylowy i rzemieślniczo wykonany gramofon 
dla melomanów, którzy nie uznają żadnych 
kompromisów i umieją docenić prawdziwe 
znaczenie słów „jakość premium”.
ZDANIEM T3 Obok tego gramofonu po prostu 
nie można przejść obojętnie.
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SMARTWATCHE / GADŻETY FITNESS

Gadżety fitnessSmartwatche
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

FITBIT ALTA
www.alstor.pl  
CENA 600 PLN 
Stylowa opaska fitness, która poza 
pomiarem wielkości charakteryzujących 
wysiłek fizyczny, informuje również o po- 
wiadomieniach na smartfonie.
ZDANIEM T3 Eleganckie akcesorium dla ko- 
chających aktywność gadżetomaniaków.

FITBIT BLAZE
www.alstor.pl 
CENA 1 000 PLN  
Działa z wszystkimi mobilnymi systemami 
operacyjnymi, a lista jego funkcji może 
przyprawić o szybsze bicie serca, które 
można zmierzyć za pomocą pulsometru.
ZDANIEM T3 W segmencie sportowych smart- 
watchy Fitbit Blaze to mocny zawodnik.

SAMSUNG GEAR FIT 2
www.samsung.pl 
CENA 600 PLN 
Ma pulsometr, GPS, obszerny zestaw czujni- 
ków i wbudowaną 4-gigabajtową pamięć na 
muzykę, którą doda ci energii podczas ćwi- 
czeń. Czy można chcieć czegoś więcej? 
ZDANIEM T3 Napakowana funkcjami opaska, 
której nie umknie żaden szczegół treningu.

WITHINGS ACTIVITÉ POP
www.alstor.pl  
CENA 610 PLN
Młodzieżowy design, szeroki wybór różnych 
wersji kolorystycznych i spora liczba przy- 
datnych funkcji sprawiają, że zdecydowanie 
warto dać mu szansę.
ZDANIEM T3 Idealny kompan dla lubiącego 
wysiłek fizyczny hipstera.

MIO ALPHA 2 
www.mio.pl 
CENA 640 PLN 
Nie musisz zakładać na klatę oddzielnego 
urządzenia służącego pomiarowi parame- 
trów pracy serca – wystarczy że wyposażysz 
się w ten oto pulsometr optyczny.
ZDANIEM T3 Nadgarstkowy specjalista od 
spraw sercowych.

WITHINGS GO
www.alstor.pl  
CENA 300 PLN 
Fitnessowy gadżet od Withings mierzy mnós- 
two parametrów aktywności, jest wodo- 
szczelny, a dzięki wyświetlaczowi E Ink jego 
bateria może działać nawet przez 8 miesięcy.
ZDANIEM T3 Funkcjonalny tracker, który mo- 
żesz nabyć za bardzo niewielkie pieniądze.

PEBBLE TIME
www.alstor.pl  
CENA 940 PLN
Największy konkurent smartwatcha Apple 
zdobył naszą sympatię kolorowym wy- 
świetlaczem, wsparciem dla Androida/iOS 
oraz bardzo dobrą wydajnością baterii.
ZDANIEM T3 Time to świetny smartwatch, 
ale konkurencja nie śpi.

APPLE WATCH SERIES 2
www.apple.com/pl 
CENA OD 1 850 PLN
Poza modułem nawigacji GPS znajdziemy  
tu również nowy procesor, wodoszczelną 
obudowę, pulsometr oraz o wiele jaśniej- 
szy wyświetlacz.
ZDANIEM T3 Szybszy, bardziej funkcjonalny, 
po prostu lepszy – taki jest nowy Watch.

APPLE WATCH SERIES 1
www.apple.com/pl 
CENA OD 1 350 PLN
Nie stać cię na zakup najnowszego Watcha? 
Za pięć stówek mniej sprawisz sobie model 
poprzedniej generacji, który wraz z premierą 
swego następcy otrzymał kilka ulepszeń.
ZDANIEM T3 Stary Apple Watch ma w sobie 
sporo nowego wigoru.

SAMSUNG GEAR S3
www.samsung.pl   
CENA 1 700 PLN
Wodoszczelny smartwatch Samsunga 
oferuje wyśmienitą funkcjonalność, 
wydajną baterię oraz okrągły 1,3-calowy 
wyświetlacz Super AMOLED.
ZDANIEM T3 Nowoczesny smartwatch do-
stępny w dwóch wersjach stylistycznych.

LG WATCH SPORT
www.lg.com/pl  
CENA 1 400 PLN
Jeden z pierwszych smartwatchów działa-
jących w oparciu o system Android Wear 
2.0. W swej obudowie skrywa m.in. wbudo-
wany GPS, pulsometr oraz moduł LTE.
ZDANIEM T3 Najfajniejszy zegarek dla 
aktywnego fizycznie gadżetomaniaka.

HUAWEI WATCH
www.huaweipolska.pl 
CENA 1 300 PLN
Solidny smartwatch w całkiem sporej liczbie 
wersji wykończeniowych. Niezły wyświetlacz 
oraz trzymająca ponad dwa dni bateria to 
tylko dwie spośród jego wielu zalet.
ZDANIEM T3 Pod względem funkcjonalności 
nie ustępuje droższym konkurentom. 

 01 01

 02 02

 03 03

 05 05

 04 04

 06 06

Bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych gadżetach. Odwiedź stronę www.magazynt3.pl

Twelve South Forté
 Szukasz efektownie prezentują-

cej się podstawki na Apple Watcha, 
która poza eksponowaniem jego 
krągłości, będzie również w stanie 
nape łnić jego baterię? Czym prę-
dzej daj więc szansę chromowa-
nemu modelowi Forté marki Twelve 
South.
290 PLN, www.alstor.pl

Twelve South 
ActionSleeve

 Jeśli dużo biegasz lub spędzasz 
wiele godzin na siłce, to dobrym 
pomysłem może okazać się kupno 
tej oto naramiennej opaski. Zamo-
cowany w niej Apple Watch znacz-
nie lepiej poradzi sobie z pomiarem 
twojego tętna. 
160 PLN, www.alstor.pl

Twelve South 
TimePorter

 To wielofunkcyjne akcesorium 
może służyć jako wytrzymałe etui 
pozwalające na bezpieczny transport 
Apple Watcha, zapasowego paska 
oraz ładowarki USB. Po otworzeniu 
jest również w stanie pełnić funkcję 
stylowej podstawki.
250 PLN, www.alstor.pl

KUPUJEMY...
AKCESORIA DO
APPLE WATCH
MASZ ZEGAREK APPLE? NIE 
ZAPOMNIJ WIĘC O KILKU 
PRZYDATNYCH DODATKACH!
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Inteligentny dom Samochody
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

AUDI A7 SPORTBACK 
www.audi.pl 
CENA 301 600 PLN
Luksusowa limuzyna z 333-konnym 
silnikiem TFSI oraz systemem adapta-
cyjnego zawieszenia budzi respekt.
ZDANIEM T3 Tym autem nie pogardzi 
ani prezes, ani zwycięzca totolotka. 
Prawdziwe cudeńko. 

VOLVO S90 D4
www.volvocars.com/pl 
CENA 323 180 PLN 
W swoim segmencie cenowym nie ma 
w zasadzie konkurencji. To piękne i nadzwy-
czajnie zaawansowane technologicznie auto.
ZDANIEM T3 Szykowna, nowoczesna i hoj-
nie wyposażona – z taką limuzyną podbi-
jesz każdą drogę.

VW PASSAT ALLTRACK
www.volkswagen.pl   
CENA 238 950 PLN
Jeśli siedzisz w świetnie wyposażonym au- 
cie typu kombi, a po wciśnięciu gazu war- 
tość 100 km/h pokazuje się na zegarach już 
w niecałe 6,5 s, to wiedz, że będzie się działo.
ZDANIEM T3 Kombi do zadań specjalnych, 
któremu niestraszne podmiejskie szlaki.

MINI COOPER S CLUBMAN
www.mini.com.pl  
CENA 198 800 PLN
Jeden z najbardziej rewolucyjnych modeli  
w historii marki Mini. Jest większy od swych 
kuzynów, a w środku wygląda niczym 
wnętrze nowoczesnego apartamentu.
ZDANIEM T3 Mini przestało być mini, ale taki 
obrót spraw ma w sobie mnóstwo zalet.

AUDI A3 
SPORTBACK/LIMOUSINE
www.audi.pl  
CENA 247 610 PLN (SB); 241 250 PLN (LI)
Eleganckie i dopracowane auta stworzone 
dla kierowców uwielbiających korzystać z 
motoryzacyjnych nowinek. 
ZDANIEM T3 Cztery kółka z klasą, obok 
których nie sposób przejść obojętnie.

ALFA ROMEO GIULIETTA 
1750 TBI VELOCE
www.alfaromeo.pl  
CENA 113 300 PLN
Kompaktowe gabaryty, wielki charakter 
i spora dawka nowoczesnych rozwiązań 
doprawiona szczyptą włoskiego uroku. 
ZDANIEM T3 Stylowa i dynamiczna motory-
zacyjna dama. Meravigliosa!

NETATMO PRESENCE
www.horn.pl 
CENA 1 400 PLN 
Najinteligentniejsza zewnętrzna kamera 
bezpieczeństwa na rynku. Poza nagrywa-
niem filmów Full HD, rozróżnia też ludzi, 
zwierzęta i samochody.
ZDANIEM T3 Mały „wielki brat”, który zadba o 
bezpieczeństwo twej hacjendy.

NETATMO 
WEATHER STATION
www.horn.pl 
CENA 750 PLN
Nowoczesna stacja pogodowa wyposażona 
w szereg rozwiązań odpowiedzialnych za mo-
nitorowanie różnych parametrów powietrza.
ZDANIEM T3 Z tym gadżetem szybko zapom- 
nisz o telewizyjnej prognozie pogody.

WITHINGS HOME
www.alstor.pl 
CENA 850 PLN
Stylowa kamera HD, która rejestruje aktual-
ną sytuację w domu, a nagrany materiał 
przesyła wprost na ekran przypisanego do 
niej urządzenia mobilnego.
ZDANIEM T3 System monitoringu zamknięty 
w jednym kompaktowym urządzeniu.

TP-LINK HS110
www.tp-link.com.pl 
CENA 160 PLN
Wsadź ten gadżet do gniazdka, a zyskasz 
możliwość zdalnego włączania/wyłączania 
podłączonych do niego urządzeń oraz opcję 
kontroli zużywanej przez nie energii.
ZDANIEM T3 Wyjątkowo inteligentny 
pstryczek-elektryczek.

iROBOT BRAAVA JET
www.irobot.pl  
CENA 1 100 PLN
Brudny parkiet, poplamione płytki, zanie- 
czyszczona posadzka? Bez obaw – każdą  
z tych powierzchni doprowadzisz do ładu  
z pomocą robota mopującego iRobot.
ZDANIEM T3 Wyjątkowo efektywny robot do 
czyszczenia powierzchni płaskich.

3D ROBOTICS SOLO
www.euro.com.pl 
CENA 4 800 PLN
Jeśli szukasz amatorskiego drona, który 
pozwoli ci na coś więcej niż szpiegowanie 
sąsiadów przebywających w ogródku, to czym 
prędzej biegnij do sklepu po model Solo.
ZDANIEM T3 Kosztuje sporo, ale za to w po- 
wietrzu radzi sobie wprost rewelacyjnie.
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INTELIGENTNY DOM / SAMOCHODY

Pioneer FH-X730BT
 Nowoczesny odtwarzacz CD 

2-DIN z portem USB, kompatybilno-
ścią ze Spotify oraz wbudowanym 
modułem Bluetooth. Znakomicie 
współpracuje z urządzeniami 
działającymi w oparciu o systemy 
iOS/Android.
799 PLN, www.pioneer-car.eu/pl

Pioneer  
MVH-AV290BT

 Samochodowy panel multime-
dialny wyposażony w 6,2-calowy 
dotykowy. Obsługuje również 
łączność Bluetooth i pozwala na 
wygodne odtwarzanie plików audio, 
zdjęć oraz filmów.
999 PLN, www.pioneer-car.eu/pl

Pioneer AVIC-F980DAB
 Najistotniejszymi cechami tego 

panelu są przepastny panel doty-
kowy, pełna kompatybilność z Apple 
CarPlay oraz wbudowany system 
nawigacji AVICSYNC, oferujący 
dodatkowo informacje o aktualnych 
warunkach ruchu drogowego.
3 899 PLN, www.pioneer-car.eu/pl

KUPUJEMY...
MULTIMEDIA 
W AUCIE
Z PRODUKTAMI MARKI  
PIONEER NIE BĘDZIESZ 
NARZEKAŁ NA NUDĘ  
W PODRÓŻY.
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BLUETOOTH MRICE 
CAMPERS 1.0
www.mp3store.pl
CENA 99 PLN
Głośnik Bluetooth, który dzięki wysokiej 
wytrzymałości obudowy jest wprost 
stworzony do użytkowania w plenerze.
ZDANIEM T3 Mobilny głośnik, z którym bez 
wstydu możesz wyjść na miasto.

MOIKIT GENE
www.alstor.pl 
CENA 230 PLN
Butelka z wyświetlaczem LED prezentującym 
poziom jej napełnienia oraz towarzyszącą apli-
kacją, z pomocą której będziesz w stanie 
kontrolować stopień nawodnienia organizmu.
ZDANIEM T3 Znakomity gadżet dla każdego, 
kto uprawia intensywną aktywność fizyczną.

LENCO BT-200
www.lenco.com 
CENA 449 PLN
Stylowy głośnik Bluetooth/NFC z 5 rodzajami 
imprezowego podświetlenia. Łącząc np. dwa 
egzemplarze możemy ponadto uzyskać 
funkcjonalny system stereo. 8 godzin pracy 
na baterii i 10 W mocy wyjściowej.
ZDANIEM T3 Świetny głośnik na każdą okazję.
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Szóstka
OTO SZEŚĆ PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP POZWOLI 
CI ZASPOKOIĆ TWOJE GADŻECIARSKIE EGO!

pomysłu na pozbycie się nadmiaru 
gotówki, to na tej stronie znajdziesz 
sześć produktów wartych uwagi 
każdego gadżetomaniaka. Niektóre  
z nich są jednocześnie najlepszymi 
w swoich kategoriach, co dodatko- 
wo powinno zachęcić cię do wybra- 
nia się na zakupy!

W I E L K A S ZÓ ST K A

ie musisz przeszukiwać 
setek portali, aby zna-
leźć dla siebie nowoczes-
ny i zarazem bardzo prak-

tyczny prezent. Na twoje zaintereso-
wanie czeka wiele wspaniałych rzeczy, 
które za zakup odwdzięczą ci się swą
funkcjonalnością. Jeśli więc nie masz 

N

PIONEER DEH-X5900BT
www.pioneer-car.eu/pl 
CENA 699 PLN
Samochodowy odtwarzacz CD wyposażony 
w moduł Bluetooth, złącze USB oraz pełną 
kompatybilność ze Spotify. Model ten 
obsługuje też pliki w formacie FLAC.
ZDANIEM T3 Z takim sprzętem każda prze-
jażdżka stanie się muzycznym przeżyciem. 

TWELVE SOUTH FORTÉ
www.alstor.pl 
CENA 290 PLN
Elegancka ładowarka do Apple Watcha. 
Ramię Forté wykonano z chromu, zaś całość 
spoczywa na ładnej, skórzanej podstawie.
ZDANIEM T3 Uważasz Apple Watcha za 
dzieło sztuki? Zadbaj więc o jego odpo-
wiednie wyeksponowanie.

PIONEER GM-A3702
www.pioneer-car.eu/pl 
CENA 329 PLN
Dwukanałowy wzmacniacz zapewniający 
moc 500 W w trybie mostkowania, 2x 170 W 
dla głośników o impedancji 4 omów lub 
2x250 W dla głośników 2 om. 
ZDANIEM T3 Niedrogi sposób na to, by dźwięk 
miał znacznie wyrazistszy charakter.
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WEŹ ZE SOBĄ WORECZEK
Wed ług przedstawiciel i marki Pagani, 
siedzące w tym aucie osoby podczas 
jazdy w zakrętach mogą doświadczać 
przeciążenia rzędu 1,8 G! Idealna 
fura dla kogoś, k to myś l i o nauce 
pilotażu myś l iwca.

BEZ DACHU LŻEJ
W porównaniu z wersją coupe, ka-

briolet Huayra jest o 80 kg lżejszym 
autem. Ca łość konstrukcji waży 

zaledwie 1280 kg, co w po łączeniu 
z olbrzymią mocą silnika daje pe łny 

obraz wrażeń p łynących z jazdy.

ODECHCIAŁO CI SIĘ KUPNA TYCH KILKU DOMKÓW NA WY-
BRZEŻU I NIE MASZ POMYSŁU CO ZROBIĆ Z KASĄ? KOSZTU-
JĄCY 10 000 000 PLN PAGANI HUAYRA ROADSTER SZYBKO 
ODCIĄŻY CIĘ OD NADMIARU GOTÓWKI… 

OTWARTY 
NA ŚWIAT

NA BOGATO
  Dziesięć baniek za 

samochód to kwota mogąca 
przyprawić o zawa ł każdego 

MOC! SIŁA!
Pagani Huayra Roadster to 

prawdziwa torpeda. Za osza ła-
miające osiągi odpowiedzialny 
jest tu podwójnie turbodo łado-
wany 6-litrow y silnik V12 o mocy 

równej aż 764 KM.

LEKKOŚĆ BYTU
Do produkcji tego modelu w ykorzystano 

materia ł będący po łączeniem w łókna 
węglowego oraz ty tanu. Uzyskany w ten 
sposób kompozy t jest o po łowę lżejszy 

od zwyk łego karbonu.

POZOSTAJE UŻYWKA…
Masz te dziesięć baniek? To świetnie, 

ale jest pewien dosyć istotny problem. 
Pagani stworzy ło 100 egzemplarzy tego 

modelu i wszystkie rozesz ły się jak 
ciep łe bu łeczki. 

NATURALNIE SZYBKI
Huayra zosta ł napakowany technologia-
mi odpowiedzialnymi za jak najszybsze 
przyspieszanie. Producent zatroszczy ł się 
również o mnóstwo aspek tów związanych 
z aerodynamiką nadwozia.

człowieka, ale mimo 
to Huayra Roadster i tak nie 
jest najdroższym autem 
świata. Samochód marki 
Pagani przebija w tym aspek-
cie chociażby kosztujący 
siedemnaście milionów 
Koenigsegg CCXR Trevita czy 
Aston Marton DB4 z rocznika 
1962, który zosta ł sprzedany 
za nieca łe 50 milionów PLN.
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