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Witamy

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

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

NASI LUDZIE

NIE TYLKO NA PAPIERZE

Od redakcji
Nostalgia to potężne narzędzie marketingowe. Doskonale 
wiedzą o tym firmy z naszej branży.

W ostatnich dwóch latach wykorzystało to Nintendo, 
wypuszczając na rynek nowe wersje konsol NES i SNES,  
które w oryginalnej formie sprzedały się w nakładzie po 
50-60 milionów egzemplarzy. Z kolei w tym roku w okresie 
przedświątecznym do sklepów trafia wspominkowa „reedycja” 
konsoli innej japońskiej firmy, Sony, której oryginalne PlayStation 
sprzedano ponad 100 milionów razy!

Wraz z popularnym PSX-em nie otrzymujemy możliwości 
kupowania gier, a już gotowy ich zestaw, znajdujący się 
w pamięci urządzenia. Wśród 20 pozycji uwagę zwraca m.in. 
Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Tekken 3 czy pierwsze GTA. 
Wiele tytułów z listy wymieniłbym jednak na inne pozycje, jak 
choćby Castlevania, Silent Hill, Tony Hawk, Gran Turismo czy Doom...

Z drugiej strony oczywistym jest fakt, że zawartość 
merytoryczna nie jest tutaj najważniejsza. Sony, trochę jak 
Apple za czasów Steve’a Jobsa, sprzedaje emocje, i to pokole-
niu dzisiejszych 30-40-latków, którzy nie muszą już prosić 
rodziców o pieniądze na „szaraka”, tylko sami sięgną do 
swoich portfeli. Czego się nie robi, by choć na chwilę poczuć 
magię dzieciństwa z czasów, gdy zapotrzebowanie na określe-
nie „nolife” było dopiero w drodze...

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

STRONA INTERNETOWA 
Strona T3 to twoja co-
dzienna dawka newsów 

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

TABLETY I SMARTFONY
Interaktywne wydanie 

„Magazynu T3” to ta sama 
treść w nowoczesnej 

formie. Edycja skrojona na 
twojego iPada lub urządze-

nie z systemem Android.
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Najciekawsze zdobycze świata  
technologii zmierzające  

w twoim kierunku.

022
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Wyjazd za granicę w okresie  
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Twój inteligentny, w pełni osobisty 
Mercedes - to nie koncepcja, to fakt!
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Cel misji: infiltracja wystawy  
poświęconej najsłynniejszemu szpiegowi 

w służbie Jej Królewskiej Mości. 

028
FACET I KUCHNIA

Smaczne i zdrowe gotowanie  
w prawdziwie męskim wydaniu.

030
STYL

Zakupy odzieżowe, modowe dodatki, 
porady stylistyczne i coś dla fanów 

marek premium. 

TECHNOLOGIE POD CHOINKĄ
Mamy nadzieję, że byłeś grzeczny w tym roku, ponieważ Święty 
Mikołaj przygotował dla ciebie coś specjalnego.

092 
 

KOMPLETNY 
PRZEWODNIK:
BLUESOUND 2I
Zapraszamy na 
spotkanie z jednym 
z najbardziej zaawan-
sowanych i najlepiej 
brzmiących systemów 
multiroom na rynku.

097 
 

CZYSTE 
BRZMIENIE
Devialet zdradza  
nam swój sekret na 
stworzenie najpotęż-
niejszego na świecie 
superkompaktowego 
głośnika.
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034
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć  
o swoim inteligentnym domostwie.

036
AKTUALIZACJA

Wygodne i efektowne rozwiązania 
dla domu. Poczuj magię Świąt 

Bożego Narodzenia dzięki  
pomocy TP-Link.

038
ANALIZA

Sprawdziliśmy cztery piękne taśmy 
LED, które rozświetlą twój dom.

024
JBL L100 CLASSIC 

Z tak pięknym sprzętem w salonie aż 
nie będzie ci się chciało wychodzić.

029
FOSTEX TH909

Luksusowe słuchawki z wyselekcjo-
nowanych materiałów.

042
APPLE IPHONE XS MAX

iPhone dołącza do trendu gigantycz-
nych smartfonów, ale czy warto skusić 

się na niego dla samego rozmiaru?

046
SPRZĘT

Harman Kardon Enchant 800 + Sub, 
Creative Sound BlasterX H6, Denon 

CEOL N10, Lenovo Yoga C930, PSB M4U 
TW1, JBL Clip 3 oraz Sony Xperia XZ3. 

054
MOTORYZACJA

Najciekawsze modele samochodów, 
jakie możesz znaleźć w salonach.

060
ROZRYWKA

Multimedialna dawka rozrywki  
dla każdego.

INTELIGENTNY DOM

ANTRAKT

AUTOPSJA

PRENUMERATA
Zaprenumeruj i oszczędzaj!

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

103
LISTA ZAKUPÓW

Jeśli szukasz najlepszych, najbardziej 
wydajnych i najatrakcyjniejszych 

gadżetów na rynku, dobrze trafiłeś. 
Crème de la crème to konkretny 

i dokładny przewodnik po świecie 
technologicznych zakupów.  

CRÈME DE LA CRÈME 
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HUAWEI 
WATCH GT

 1 000 PLN, www.huawei.com/pl

Nie od dziś wiadomo, że klasyczny zegarek jest 
nieodzownym elementem garderoby każdego 
dżentelmena, a smartwatch to rozpoznawalny 
znak technologicznego obycia. Huawei połączył 
te dwa aspekty w jeden i stworzył Watch GT 
- elegancki gadżet, który pasuje zarówno do 
stylu biznesowego, jak i na siłownię. 

Jego stalowa koperta pokryta została 
odporną na zarysowania ceramiczną warstwą, 
a ekran AMOLED HD o przekątnej 1,39 cala  
jest ostry, kolorowy i responsywny. Urządzenie 
wyposażono ponadto w pojemną baterię, która 
przy umiarkowanym użytkowaniu może wystar-
czyć nawet na miesiąc pracy na jednym ładowa-
niu. Towarzyszy jej system operacyjny LiteOS 
- autorska propozycja Huawei umożliwiająca 
szybkie przełączanie się pomiędzy aplikacjami 
i dodatkową oszczędność baterii.

Pod względem funkcjonalności Watch GT to 
prawdziwy flagowiec - zegarek współpracuje 
z nawigacją satelitarną GPS, GLONASS i GALI-
LEO, co szczególnie spodoba się miłośnikom 
sportów outdoorowych. Osoby rozpoczynające 
regularne treningi powinny zwrócić również 
uwagę na tryb trenera personalnego, który 
zmierzy ich codzienną aktywność, podsunie 
propozycje ćwiczeń dopasowanych do ich 
możliwości i przypomni o regularnym ruchu. 
Wszyscy użytkownicy polubią natomiast 
zaawansowany system monitorowania snu 
TruSleep 2.0 - rejestruje on długość i jakość 
nocnego odpoczynku, a także pomaga zwal-
czyć problemy z zasypianiem.

Możesz wybrać 
jedną z dwóch ele-
ganckich wersji ko-
lorystycznych. Styl 
Classic utrzymany 
jest w ponadczaso-
wych tonach natu-
ralnej skóry, a Sport 
w minimalistycznej, 
stylowej czerni.

Huawei Watch GT to 
towarzysz na niemal  
każdą okazję - służy 
pomocą podczas twoich 
ćwiczeń, snu i pracy!
Agnieszka Stradecka, Redaktor T3

Prowadzący Michał Lis

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN

Subiektywnie...

Najciekawsze zdobycze świata technologii zmierzające w twoim kierunku
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SŁODKICH SNÓW
Za pomocą technologii TruSleep 
2.0 zegarek monitoruje czas i fazy 
snu. Zebrane przez niego wyniki 
są następnie analizowane przez 
sztuczną inteligencję, która pod-
powiada użytkownikowi, w jaki 
sposób wyeliminować najczęst-
sze problemy ze snem.

SPRINTER
Watch GT działa w oparciu o system operacyjny 

LiteOS. Jego główną zaletą jest szybkość działania - 
brak zbędnych, „śmieciowych” aplikacji i przejrzysty 

interfejs ułatwiają dostęp do niezbędnych funkcji.

TRENER IDEALNY
Smartwatch może także 
pełnić rolę opaski fitnes-
sowej, która monitoruje 
i analizuje codzienną aktyw-
ność. W oparciu o pręd-
kość, długość pokonanego 
dystansu, prędkość i wiele 
innych czynników, tworzy 
on spersonalizowany plan 
treningowy dla każdego.
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OCULUS QUEST 
 1 550 PLN, www.oculus.com

Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, 
niejednokrotnie podkreślał, że jego marzeniem 
jest stworzenie urządzeń VR dostępnych nie 
tylko dla hardkorowych graczy. Oculus Go 
udowodnił, że możliwe jest cieszenie się 
prostymi grami i programami VR bez połącze-
nia z komputerem lub smartfonem, a jego nieco 
potężniejszy kolega, Oculus Quest, zaoferuje 
nam nieco bardziej zaawansowaną rozrywkę. 

Headset będzie dostępny na wiosnę 2019 
roku, ale już wiadomo, że umożliwi on zabawę 
w sześciu stopniach swobody i bez konieczno-
ści instalowania zewnętrznych czujników - te 
wbudowane zadbają o to, abyśmy podczas gry 
nie zderzyli się z żadnym obiektem. Już w dniu 
premiery na Questa ma trafić aż 50 gier, na 
które czekamy z niecierpliwością.

SUBIEKTYWNIE: Nowy headset Oculusa 
dostarczy ci jeszcze więcej wolności podczas 
zwiedzania wirtualnych światów.

HOTEL CHOCOLAT 
VELVETISER

 440 PLN, www.hotelchocolat.com

W profesjonalnie przygotowanej gorącej czeko-
ladzie kryje się pewna magia - tej gęstości i aro-
matu nie da się po prostu podrobić samodziel-
nie. Zamiast zadowalać się domowymi napojami 
o smaku słodkiej wody, wypróbuj profesjonalne 
urządzenie do robienia gorącej czekolady 
Velvetiser, które jest owocem współpracy 
konfekcjonera Hotel Chocolat i producenta 
sprzętu AGD Dualit. Pozwala ono na zrobienie 
kubka idealnie gładkiej i gęstej czekolady za 
pomocą jednego przycisku. 

Do jego przygotowania potrzebne są jedynie 
saszetki z napojem (do wyboru mamy pięć 
różnych smaków), mleko (zwykłe lub roślinne) 
i trzy minuty. Velvetiser dostępny jest w trzech 
wersjach kolorystycznych, ale nam najbardziej 
podoba się miedziana, limitowana edycja.

SUBIEKTYWNIE: Idealny prezent gwiazdkowy lub 
mikołajkowy dla każdego miłośnika czekolady.

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN
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PLAYSTATION 
CLASSIC

 450 PLN, www.playstation.com/pl

Kto z nas nie tęskni czasami za grami z dzieciń-
stwa, w które mogliśmy grać godzinami bez trosk 
o takie bzdury jak praca czy płacenie rachunków? 
24 lata po premierze pierwszego PlayStation na 
rynek trafia jego reedycja - pozwoli nam ona 
wrócić myślami w tamte piękne czasy. 

PlayStation Classic to mniejszy i zgrabniejszy 
brat kultowej konsoli. Odłóżmy jednak na 
miejsce stare płyty z grami, ponieważ nowa 
konsolka nie będzie z nimi współpracować. 
Zamiast tego gracze otrzymają do dyspozycji 
20 wgranych tytułów, w tym Tekkena 3, Metal 
Gear Solid, R4: Ridge Racer Type 4, Final Fantasy 
VII i pierwsze Resident Evil. To doskonały 
sposób, aby przypomnieć sobie ukochane gry 
z dzieciństwa lub nadrobić zaległości - wiele 
spośród klasycznych tytułów wciąga znacznie 
bardziej niż nowe tytuły AAA. 

Aby prosta grafika lepiej prezentowała się na 
dużych ekranach, rozdzielczość obrazu zostanie 
przeskalowana do 720p. Sprzęt podłączymy do 
naszych telewizorów za pomocą portu HDMI, 
a zamiast fizycznych kart pamięci otrzymamy 
dysk wewnętrzny, na którym zapiszemy stany gry. 

W zestawie z PlayStation Classic znajdą się 
również dwa kontrolery wzorowane na oryginal-
nych padach do PSX-a, czyli jeszcze z czasów, 
w których o analogowych joystickach nie było 
mowy. W sam raz do gry z przyjaciółmi - tak jak 
niegdyś… po szkole…

SUBIEKTYWNIE: Wielkie gry w miniaturowym 
opakowaniu. Szykuje się wiele sentymentalnych 
powrotów do przeszłości.

PlayStation Classic 
jest o 45% mniejszy 
niż model z 1994 
roku i zdecydowanie 
prostszy w obsłu-
dze - ach, jak dobrze 
jest nie martwić się 
miejscem na karcie 
pamięci!

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN
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CENTRUM ZARZĄDZANIA
Do Pixela 3 możesz dokupić bezprze-
wodową ładowarkę Qi - to pierw-
szy flagowiec Google wyposażony 
w możliwość ładowania indukcyjnego. 
Włożenie do niej smartfona zmienia 
go w hub smart home z Asystentem 
Google na pokładzie.

W poprzedniej generacji Google Pixel świetne 
rozwiązania mieszały się z rażącymi niedoróbka-
mi - nawet doskonała kamera i wydajność nie 
mogły zupełnie przykryć problemów z jasnością 
i żywotnością wyświetlaczy. Google wyciągnęło 
z tego całkiem słuszne wnioski, a ich owocem  
są Pixel 3 i Pixel 3 XL. 

Obydwa smartfony wpisują się w tę samą 
stylistykę co poprzednicy - matowe, łagodnie 
zakrzywione wykończenie z przyjemnego w do-
tyku szkła i aluminium sprawia, że zasługują na 
tytuł urządzeń premium. 5,5-calowy model nie 
otrzymał modnego ostatnio wcięcia, ale w więk-
szym telefonie z ekranem o przekątnej 6,3 cala 
jest ono obecne. 

Jak na prawdziwe flagowce przystało,  
nowe Pixele wyposażone zostały w ekrany 
OLED. Już na pierwszy rzut oka są one ostrzej-
sze i jaśniejsze niż w poprzedniej generacji, 
a otaczające je ramki uległy odchudzeniu. 
Dzięki temu mimo jedynie niewielkiego po-
większenia telefonu, ekran sprawia wrażenie 
bardziej przestronnego. 

Pod względem wydajnościowym jest równie 
dobrze. Procesor Qualcomm Snapdragon 845,  
4 GB RAM i od 64 do 128 GB pamięci wewnętrz-
nej to właściwie flagowcowe standardy. Dziwić 
może natomiast dość mała bateria 2 915 mAh, 
ale należy pamiętać, że wszystko zależy od 
optymalizacji działania aplikacji i systemu 
operacyjnego. 

Kolejną niespodzianką jest aparat fotograficz-
ny - z tyłu otrzymujemy „jedynie” pojedynczą 
kamerkę 12,2 Mpix o jasności f/1,8 z autofokusem 
oraz stabilizacją optyczną i elektroniczną. Bezla-

gowa obsługa HDR+ pozwala na robienie 
jasnych i wyraźnych fotek również w słabych 
warunkach oświetleniowych. Aparat dzielnie 
wspiera wbudowana sztuczna inteligencja, 
której działanie najłatwiej zaobserwować 
w trybie Top Shot. Dzięki niej Pixel 3 wykonuje 
serię zdjęć i rozpoznaje, które wyszły najlepiej, 
a które są rozmazane lub źle wykadrowane, po 
czym wybiera to najładniejsze. Przydatne, jeśli 
zawsze mamy problem z uchwyceniem odpo-
wiedniego momentu.

GŁOŚNO I WYRAŹNIE
Możliwościami dźwiękowymi telefonu można 
cieszyć się jedynie za pomocą słuchawek 
Bluetooth (Pixel 3 nie ma wejścia słuchawkowe-
go) lub głośników. Te ostatnie są na szczęście 
o 40% głośniejsze od poprzedników. Fabrycznie 
zainstalowanemu Androidowi 9.0 Pie towarzyszy 
pełna integracja z Asystentem Google. 

Korzystanie z Pixela 3 utwierdziło nas 
w przekonaniu, że jest to telefon zaprojektowa-
ny z myślą o osobach, które nad ogromne 
wyświetlacze i najpotężniejszą specyfikację na 
rynku przedkładają komfort i intuicyjność. 
W tym aspekcie nowe dziecko Google przypo-
mina produkty Apple: wzornictwo, podzespoły 
i oprogramowanie zlewają się tutaj w jedną, 
perfekcyjnie działającą i funkcjonalną całość.

GOOGLE PIXEL 3
 Od 3 050 PLN, www.store.google.com

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN

Wysoka jakość wykonania, 
szybkie działanie i doskonałe 
aparaty - Pixel 3 nie zawiódł 
naszych oczekiwań!  
Michał Lis, Redaktor T3

Subiektywnie...

MAGIA EKRANU
Pixelem 3 nakręcisz 
filmy w jakości 4K 
i 30 kl./s, 1080p i 30, 
60 lub 120 kl./s oraz 
720p i 30, 60 lub 240 
kl./s. Szkoda tylko, że 
brak w tym zestawie-
niu trybu ultra slow-
-motion - aparat na 
pewno świetnie dałby 
sobie z nim radę.



Puls

 GRUDZIEŃ 2018 T3 13



14  T3 GRUDZIEŃ 2018

Horyzont

OLYMPUS  
8×42 PRO  
I 10×42 PRO

 Brak ceny, www.olympus.pl

Dobra lornetka to prezent, z którego ucieszą się  
nie tylko entuzjaści survivalu, lecz także miłośnicy 
dzikiej przyrody.

Dwie najnowsze lornetki Olympus PRO o średni-
cy 42 mm i 8-krotnym lub 10-krotnym przybliżeniu 
zostały wyposażone w soczewki ED, ograniczające 
do absolutnego minimum aberrację chromatyczną 
odpowiedzialną za rozmycie obrazu. Specjalna 
powłoka koryguje przesunięcie fazy, dzięki czemu 
obraz jest jasny, ostry i wyrazisty. Minimalna odle-
głość ogniskowania wynosząca 1,5 m, pozwala 
obserwować najdrobniejsze elementy fauny i flory.

Wodoodporne, wytrzymałe korpusy 8x42 PRO 
oraz 10x42 PRO wypełnione są azotem, który 
zapobiega zaparowywaniu układu optycznego 
i pozwala obserwować naturę nawet w miejscach 
o wysokiej wilgotności i znacznych różnicach 
temperatur. Lornetki doskonale leżą w dłoni, 
a ergonomiczne elementy sterujące, regulowane 
okulary oraz pierścień regulacji dioptrii gwarantują 
komfortową obsługę.

Lornetki sprzedawane są w zestawie z futera-
łem, paskiem i osłonami obiektywów. Obydwa 
modele objęte są 15-letnią gwarancją. Po zareje-
strowaniu lornetek w serwisie MyOlympus, czas 
obowiązywania ich gwarancji można przedłużyć 
do 25 lat.

SUBIEKTYWNIE: Olympus 8x42 PRO oraz  
10x42 PRO to lornetki dla profesjonalistów, które 
zapewniają doskonałą jakość obrazu i najwyższy 
komfort użytkowania.

Lornetki Olympus 
PRO - możliwość 
zanurzenia do 1 m, 
obudowa odporna 
na wodę, mgłę  
i zabrudzenia.
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SONORO 
PRESTIGE

 3 600 PLN, www.tophifi.pl

Bywają takie dni, kiedy człowiekowi nie chce się 
robić nic poza odpaleniem ulubionej płyty lub 
playlisty z serwisu streamingowego i wygodnym 
wyciągnięciem się na sofie. Doskonałym towarzy-
szem tych leniwych chwil będzie kompaktowy 
system audio Sonoro Prestige. 

W niewielkiej obudowie zestawu znajdują się 
dwa głośniki wysokotonowe, dwa średniotonowe 
i zintegrowany subwoofer, dzięki któremu muzyka 
brzmi głęboko i drapieżnie, a jednocześnie charak-
teryzuje się bogatą przestrzenią. Za przetwarzanie 
dźwięku odpowiedzialny jest zaawansowany cyfro-
wy procesor. 

Sonoro Prestige potrafi odtwarzać muzykę 
z płyt CD, urządzeń Bluetooth, Spotify Connect 
oraz radia. Oprócz analogowych stacji uruchomi-
my na nim radio cyfrowe, w tym stacje należące do 
TuneIn, najbardziej rozbudowanej bazy na świecie. 
Urządzenie obsługuje standard Qualcomm aptX, 
który gwarantuje wysoką jakość bezprzewodowe-
go przesyłania dźwięku. W pamięci urządzenia 
można zapisać dziesięć playlist Spotify lub czter-
dzieści stacji radiowych. Połączenie Bluetooth 
działa w dwie strony, dzięki czemu do odtwarzacza 
podłączymy również słuchawki. 

Sonoro Prestige może pełnić również funkcję 
budzika - zamiast mechanicznych brzęczyków 
rankiem powita nas specjalna playlista lub ulubiona 
stacja radiowa. Kolorowy wyświetlacz można do-
datkowo przyciemnić tak, aby nie rozświetlał po-
mieszczenia w nocy.

SUBIEKTYWNIE: Kompleksowy system audio, 
który może towarzyszyć ci o każdej porze dnia.

System audio  
Sonoro Prestige  
dostępny jest 
w trzech wersjach 
kolorystycznych 
- czarnej, białej 
i szarej.
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FIIO M9 
 1 500 PLN, www.mp3store.pl

M9 to najwyższy model z serii FiiO M oferującej 
wysokiej jakości playery w rozsądnej cenie. Jest 
to wielofunkcyjne urządzenie, które odtwarza 
muzykę lub pełni rolę wzmacniacza z konwer-
terem DAC o jakości podobnej do flagowego 
modelu Q5. Po podłączeniu za pomocą portu 
USB może on również służyć jako dwukierun-
kowy adapter Bluetooth. 

Wszystkie te funkcje są jednak drugorzędne 
w stosunku do muzycznych umiejętności 
playerka. M9 gra ciepło i przyjemnie, jego 
brzmienie charakteryzuje się subtelnością, 
którą docenią miłośnicy niejednego gatunku 
muzycznego. Zgodnie współpracuje on z róż-
nymi typami słuchawek, zarówno tymi przewo-
dowymi, jak i bezprzewodowymi. Dzięki wbu-
dowanemu modułowi Wi-fi możliwe jest 
strumieniowanie muzyki.

SUBIEKTYWNIE: To właściwie kilka doskonałych 
urządzeń w jednej, atrakcyjnej obudowie.

64AUDIO TIA FOURTÉ
 15 500 PLN, www.mp3store.pl

Czy słuchawki douszne mogą zapewnić 
przestrzenne brzmienie? Okazuje się, że tak;  
tia Fourté od 64Audio wykorzystują w tym 
celu Apex - technologię usuwania ciśnienia 
powietrza z kanału słuchowego, która nie  
tylko podkreśla trójwymiarowość dźwięku,  
ale również zwiększa komfort korzystania ze 
słuchawek. 

Autorski system tia obejmuje armaturowe 
przetworniki, komory akustyczne i radiatory 
pasywne, które dodają brzmieniu głębi i bo-
gactwa. Dzięki specjalnej aluminiowej kon-
strukcji z jednym otworem, słuchawki eliminują 
niepożądane rezonanse i dobrze tłumią hałas 
otoczenia. Ten zabieg sprawia również, że tia 
Fourté doskonale wyglądają, a wykończenie 
z miedzianej patyny dodaje im niebanalnego 
charakteru.

SUBIEKTYWNIE: Najbardziej kompaktowy 
sposób na przestrzenny dźwięk.
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BLUESOUND 
PULSE MINI 2i

 2 700 PLN, www.tophifi.pl

Pulse Mini 2i należy do odświeżonej serii multiroom 
Bluesound 2i, która za cel stawia sobie perfekcyjne 
brzmienie bez kabli. Warto zainteresować się tym 
głośnikiem, nawet jeśli nie posiadamy innych 
urządzeń Bluesound, oferuje on bowiem niespoty-
kaną przy jego rozmiarach moc dźwięku. 

Dwa przetworniki niskotonowe 102 mm i dwa 
tweetery 19 mm wspierane są przez wzmacniacz 
o mocy 100 W, dzięki któremu sprzęt wypełni 
muzyką nawet duże pomieszczenia. Bluesound 
Pulse Mini 2i można podłączyć do sieci Wi-fi 
i odtwarzać utwory ze Spotify, TIDALa, Deezera 
i innych serwisów streamingowych, interneto-
wych stacji radiowych oraz pliki lokalne z telefo-
nu, tabletu lub domowego serwera. Głośnik 
działa zgodnie z poprawiającym jakość transmi-
sji plików standardem aptX HD, a z urządzeniami 
Apple może łączyć się poprzez AirPlay 2. 
Bluetooth pracuje w obydwie strony, dzięki 
czemu do Pulse Mini 2i podłączymy nie tylko 
smartfona, ale także słuchawki bezprzewodowe. 

Ten bezprzewodowy sprzęt z powodzeniem 
zastąpi niejeden mały zestaw muzyczny lub 
miniwieżę. Dzięki wbudowanemu sensorowi IR 
można podłączyć go również do telewizora. 
Jeśli posiadamy w domu inne urządzenia 
Bluesound, Pulse Mini 2i doskonale sprawdzi się 
jako część kompleksowego systemu multiroom 
Hi-fi, którą możemy sterować za pomocą dedy-
kowanej aplikacji.

SUBIEKTYWNIE: Jeden z najlepiej brzmiących 
i najbardziej funkcjonalnych głośników bezprze-
wodowych, jakie możesz mieć.

Dwa głośniki Pulse 
Mini 2i można połą-
czyć w parę stereo. 
Każdy z nich będzie 
odtwarzał wtedy po 
jednym kanale.
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JAYS M-SIX  
WIRELESS 

 Brak ceny, www.salonydenon.pl

Słuchawki sportowe muszą nie tylko dobrze grać, 
ale przede wszystkim zapewniać odpowiednią 
wygodę - trudno biegać lub uprawiać jogę, kiedy 
wkładki ruszają się w uszach lub z nich wypadają. 
Model m-Six Wireless powstał właśnie w celu 
rozwiązania tego problemu. 

W lewej słuchawce znajduje się akumulator, zaś 
w prawej mikrofon, interfejs ładowania i sterowanie, 
dzięki czemu możliwe było pominięcie pilota. Ela-
styczne haczyki układają się dookoła małżowiny 
tak, aby dokładnie przylegały bez nadmiernego 
uciskania. 

Mocna bateria starcza na maksymalnie 4,5 
godziny treningu, a szybkie ładowanie umożliwia 
wydłużenie czasu ich pracy o jedną godzinę w trak-
cie jedynie kwadransa podłączenia do prądu.

SUBIEKTYWNIE: Dzięki Jays m-Six Wireless 
nareszcie odpadnie nam wymówka z serii „nie idę 
na siłownię, bo nie mam dobrych słuchawek”.

DENON AH-D5200
 2 000 PLN, www.salonydenon.pl

A teraz czas na słuchawki przeznaczone do 
zupełnie innych zadań. Model AH-D5200 raczej 
nie nadaje się na siłownię, za to gwarantujemy, że 
po powrocie z treningu nie ma nic przyjemniej-
szego niż relaks w jego towarzystwie. 

Nauszna, lekka konstrukcja słuchawek dopaso-
wuje się do głowy dzięki miękkim poduszkom, 
wypełnionym pianką z pamięcią kształtu. Muszle 
wykonane są z drewna Zebrano o pierwszorzęd-
nych właściwościach akustycznych i bezbłędnym 
wyglądzie. 

Za piękne brzmienie odpowiedzialne są 
natomiast przetworniki FreeEdge o średnicy  
50 mm. Odtwarzana przez nie muzyka brzmi 
bogato, żywo i klarownie. Wykończenie ze skóry 
ekologicznej i matowego aluminium dodają 
prostemu wzornictwu elegancji i klasy.

SUBIEKTYWNIE: Słuchawki, które zadbają  
o to, aby żaden szczegół muzyki nie umknął 
twojej uwadze.
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CREATIVE X-FI 
SONIC CARRIER

 15 000 PLN, www.pl.creative.com

Soundbar X-Fi Sonic Carrier wygląda trochę jak 
element wyposażenia statku kosmicznego, ale 
wrażeń nie z tej Ziemi dostarczy nam dopiero po 
odpaleniu. Działa on w opatentowanej przez 
Creative technologii SuperWide X-Fi, która naśladuje 
pełnoprawny system 15.2 bez konieczności instalo-
wania dodatkowych głośników satelitarnych. Zestaw 
wyposażony jest dodatkowo w obsługę Dolby 
Atmos i dtsX, czyli dwa najpopularniejsze standardy 
przestrzennego audio. Dzięki temu jest on w pełni 
uniwersalny i doskonale sprawdzi się jako element 
kina domowego oraz systemu muzycznego. 

Siedemnaście przetworników wypełni każdy 
pokój sugestywnym, trójwymiarowym brzmie-
niem o mocy do 1 600 W. Dzięki zaawansowanym 
technologiom przetwarzania dźwięku, X-Fi Sonic 
Carrier brzmi nie tylko potężnie, ale i szczegóło-
wo - X-Fi DRE pozwala na cyfrową obróbkę 
plików w niskiej rozdzielczości i poprawę ich 
jakości, Smart Volume pilnuje, aby głośność 
poszczególnych utworów, kanałów telewizyjnych 
i filmów pozostawała na tym samym poziomie, 
a Dialog Plus eksponuje ścieżkę dialogów. 

Soundbarem sterujemy za pomocą aplikacji 
Sonic Carrier Mobile, która umożliwia przeprowa-
dzenie kalibracji dźwięku, sterowanie odtwarzaniem 
i modyfikowanie ustawień brzmienia zgodnie 
z własnymi upodobaniami. Nic dziwnego, że X-Fi 
Sonic Carrier był jedną z największych atrakcji 
warszawskiego Audio Video Show - jednej z najbar-
dziej prestiżowych imprez tego typu w Europie. 

SUBIEKTYWNIE: Gadżet, który zmieni twoje 
spojrzenie na kino domowe.

Soundbar może 
współpracować 
także ze Spotify 
Connect, TIDALem 
i Chromecastem - 
pełen serwis!
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LENOVO 
THINKPAD  
X1 EXTREME

 Od 9 790 PLN, www.lenovo.com/pl

Pojęcie „laptop do pracy” jest mocno subiektyw-
ne i zależy od potrzeb użytkownika. Niektó-
rzy preferują niewielkie wymiary i mocną baterię, 
niektórzy duży ekran, a jeszcze inni - potężną 
specyfikację. Lenovo postanowiło połączyć po-
trzeby wszystkich powyższych grup i stworzyć 
sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowni-
ków – ThinkPad X1 Extreme. 

Ekran 15,6 cala z powłoką antyodblaskową 
(można wybrać zwykłą matrycę Full HD lub doty-
kową 4K) zamknięty jest w eleganckiej, smukłej 
obudowie z włókna węglowego i specjalnego, 
wydajnie rozpraszającego ciepło stopu aluminium. 
Dzięki podświetlanej klawiaturze można wygodnie 
pracować na nim także w nocy. 

Wewnątrz laptopa znajdziemy procesor Intel 
Core 8. generacji z trybem Turbo - w zależności od 
wybranej wersji i5 lub i7 - kartę graficzną GeForce 
GTX 1050 Ti Max-Q, do 64 GB pamięci RAM i dysk 
SSD o pojemności do 1 TB. Ta konfiguracja sprawia, 
że ThinkPad X1 Extreme może być wykorzystywa-
ny do wymagających zadań - pracy w zaawanso-
wanych edytorach graficznych, edycji wideo, 
analizy danych lub zarządzania infrastrukturą IT. 

Urządzenie działa na baterii do 15 godzin, a dzię-
ki szybkiemu ładowaniu w godzinę uzupełnimy jej 
poziom do 80%. Dodatkową zaletą jest możliwość 
sterowania głosowego za pomocą Cortany lub 
Amazon Alexy.

SUBIEKTYWNIE: ThinkPad X1 Extreme to za-
awansowane centrum pracy, które możesz za-
brać ze sobą, gdzie tylko zapragniesz.

ThinkPad X1 Extre-
me przeszedł szereg 
militarnych testów, 
dzięki czemu mo-
żesz być pewny, że 
wytrzyma on nawet 
najbardziej ekstre-
malne warunki.
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Zrób spektakularne zdjęcia podczas wyprawy. Wybierz najbardziej 
mobilny na świecie system fotograficzny i odbierz bonus. 
bonus.olympus.eu

Promocja obowiązuje od 1 października 2018 do 15 stycznia 2019. 
Warunki promocji określa regulamin. Więcej informacji znajdziesz na stronie: bonus.olympus.eu

Wspieramy
Twoją wyprawę

3400zł
ZWROT AŻ DO

OM-D E-M10 Mark III 
Zwrot 450 zł

OM-D E-M5 Mark II 
Zwrot 450 zł

12mm F2.0 
Zwrot 450 zł

17mm F1.8 
Zwrot 350 zł

75mm F1.8  
Zwrot 450 zł

60mm F2.8 Macro  
Zwrot 350 zł

75–300mm F4.8–6.7 II  
Zwrot 450 zł

9–18mm F4.0–5.6  
Zwrot 450 zł

 14   DNI WYPRAWY.
 2  WIELKIE MIASTA.
 1  SYSTEM FOTOGRAFICZNY.
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W podróży

SŁUCHAWKI 
Z REDUKCJĄ 

SZUMÓW

BEOPLAY E4
Idealne słuchawki do samolotu 
- lekkie, wygodne i przenośne. 
Dzięki wydajnej redukcji hałasu 
wytłumią wszystkie niepożąda-
ne dźwięki, a w trybie przezro-
czystości przerwą odtwarzanie, 
aby umożliwić ci usłyszenie 
komunikatów na lotnisku.
1 100 PLN, www.salonydenon.pl

B&W PX WIRELESS
Zagłusz zgiełk podróży za po-
mocą tych stylowych słucha-
wek z różnymi poziomami 
redukcji hałasu. Ich komfor-
towa konstrukcja pozwoli ci 
cieszyć się muzyką przez 22 
godziny, a duże przetworniki 
dostarczą doskonałych wra-
żeń muzycznych.
1 555 PLN, www.tophifi.pl

JBL E65BT NC
E65BT NC są składane na pła-
sko, dzięki czemu łatwo scho-
wasz je do torby. Duże, miękkie 
poduszki dobrze izolują od 
otoczenia. W trybie aktywnej 
redukcji hałasu można korzy-
stać z nich do 15 godzin.
800 PLN, www.jbl.com.pl 

ŚWIĘTA W CIEPŁYCH KRAJACH

Ucieczka od błotnistej pluchy i śnieżnych za-
wiei brzmi niezwykle kusząco, w szczególno-
ści, gdy naszym celem jest jakaś ciepła 
i słoneczna kraina. Karaibska Grenada to 
popularny wśród turystów kierunek - pora 
deszczowa kończy się w niej w listopadzie, 
dzięki czemu w grudniu możemy cieszyć się 
piękną roślinnością i gorącymi dniami. 

W tym roku możesz spędzić świąteczną 
przerwę w luksusowym resorcie Silversands 
Grenada (www.silversandsgrenada.com/en). 
Za noc zapłacisz od 3 800 PLN, ale w cenę 
wliczony jest transport z lotniska, śniadanie 
i nieograniczony wybór napojów bezalkoho-
lowych i piwa. To pierwszy od ćwierćwiecza 
hotel otwarty na uwielbianej przez turystów 
plaży Grand Anse i na pewno stanie się świą-

tecznym przebojem. 
Jeśli wolisz udać się w dalszą podróż, kup 

bilet lotniczy na Kostarykę. Lasy deszczowe 
pełne są fascynującej fauny i flory, a ciepłe 
i piaszczyste plaże zachęcają do relaksu. 
Miasteczko Playa Hermosa w prowincji Gu-
anacaste to najlepsze miejsce na plażowy 
relaks, a park narodowy Manuel Antonio  
- na odkrywanie tajemnic przyrody i popija-
nie drinków z palemką. 

Możesz wybrać się również do rzadko 
wybieranej w okresie świątecznym Kambo-
dży. Położony w przepięknym miejscu hotel 
Alila Villas Koh Russey (od 1 420 PLN/noc, 
www.alilahotels.com/kohrussey) zapewni ci 
widok na czyste niebo nad oceanem. Czy 
można chcieć czegoś więcej?

Wyjazd za granicę w okresie świątecznym? Czemu nie!  
Sprawdzamy najciekawsze kierunki na wigilijne wojaże.

PALMA ZAMIAST JODŁY



Po zakupie nowego gadżetu lub sprzętu AGD, nietrudno popaść 
w zachwyt, ale najwięcej o jego funkcjonowaniu dowiemy się 
w trakcie korzystania. Tylko niektóre urządzenia będą po roku 
budziły w nas tak samo silne emocje, jak podczas pierwszego 
uruchomienia. Z własnego doświadczenia wiemy, że do tej 
kategorii należą roboty sprzątające od iRobot - ich niezawodność 
i funkcjonalność zaczynamy w pełni doceniać dopiero wtedy,  
gdy na dobre zadomowią się w naszych czterech ścianach. 

Mało kto uruchamia klasyczny odkurzacz na co dzień - najczę-
ściej odkładamy sprzątanie na weekend, kiedy to mamy trochę 
czasu na zajęcie się porządkami. Czy nie przyjemniej byłoby jed-
nak przeznaczyć ten czas na przebywanie z rodziną, spotkania ze 
znajomymi lub rozwijanie swoich pasji? Urządzenia iRobot wyrę-
czą nas w żmudnym obowiązku odkurzania, zapewniając nam 
więcej czasu wolnego - w skali roku oszczędzimy nawet kilka-
dziesiąt godzin! Co najlepsze, posprzątają one nasz dom nawet 
wtedy, gdy jesteśmy poza nim, dzięki czemu po powrocie zasta-
niemy idealny porządek. 

Jeśli chcemy, możemy zaprogramować roboty do sprzątania 
częściej niż raz w tygodniu, nawet codziennie (możemy tego 
dokonać poprzez ustawienie harmonogramu w dedykowanej 
aplikacji). Różnice zauważalne są już po kilku tygodniach: częste, 
dokładne odkurzanie każdego zakamarka domu, przyniesie szcze-
gólną ulgę alergikom, osobom cierpiącym na problemy skórne 

i choroby układu oddechowego. Najbar-
dziej zaawansowane modele Roomby 
wyposażone są w gumowe szczotki i wy-
dajne filtry AeroForce, które doskonale 
radzą sobie z trudnymi do usunięcia aler-
genami pokroju zwierzęcej sierści i kłębów 
roztoczy. Nawet w najtańszych modelach 
znajdziemy zaawansowany system filtro-
wania zanieczyszczeń AeroVac. 

Produkty iRobot są właściwie bezob-
sługowe. Dzięki zaawansowanemu sys-
temowi wykrywania przeszkód iAdapt 
oraz iAdapt 2.0 potrafią one samodziel-
nie poruszać się po pomieszczeniach, 
omijać potencjalne zagrożenia i wracać 
do stacji ładowania. Praktycznie wszyst-
kie Roomby dodatkowo korzystają 
z funkcji Dirt Detect - identyfikują szcze-
gólnie zabrudzone obszary i poświęcają 
im szczególnie dużo uwagi. Jedyną 
czynnością w której musimy im pomóc, 
jest opróżnienie pojemnika na kurz, ale 
roboty same poinformują nas, kiedy po-
winniśmy to zrobić. Dodatkowo charak-

teryzują się one wyjątkowo cichą, nieza-
wodną pracą. Gdyby nie perfekcyjna 
czystość, można by zapomnieć, że w ogóle 
mamy je w domu! 

Modele wyposażone w łączność Wi-fi 
obsługujemy za pomocą aplikacji iRobot 
HOME. Pozwala ona nie tylko na usta-
wianie harmonogramu pracy robo-
ta sprzątającego, ale również sprawdze-
nie raportów sprzątania, w których 
zauważymy, o ile czystsze stały się 
nasze domy od czasu zakupu robota. 
Znajdziemy w niej też przydatną doku-
mentację techniczną urządzenia. 

Oferta iRobot jest bogata, a wśród 
propozycji znajdziemy te przeznaczone 
do dużych i mniejszych mieszkań, róż-
nych rodzajów podłóg, posiadaczy 
zwierząt domowych i osób nie potrzebu-
jących połączenia z aplikacją. W zależno-
ści od twoich potrzeb i budżetu na pewno 
znajdziesz tu idealnego robota dla siebie, 
który będzie stał na straży czystości two-
jego domu przez długie lata.

iRobot
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iROBOT 
POMOCNIK NA CAŁY ROK



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

ANTRAKT

Ach, jak miło czasem powrócić do dawnych lat. Oryginalne kolumny JBL L100 miały swego czasu status kultowego sprzętu 
audio, a teraz powracają w odświeżonym wydaniu jako JBL L100 Classic. To przede wszystkim gratka dla miłośników stylistyki 

vintage - surowe formy z drewna orzechowego pokryte kratowaną, piankową maskownicą, na pewno podbiją ich serca. 
Kolumny można zamontować również na specjalnych metalowych stojakach, które dodatkowo podkreślają ich niebanalne 

wzornictwo. Pod względem brzmienia głośniki zachowują ducha oryginału, ale aby osiągnąć ten cel, wykorzystują najnowsze 
technologie inżynierii dźwięku. W każdej kolumnie znajdziemy trzy perfekcyjnie dostrojone do siebie przetworniki. Ten 

niskotonowy ma 12 cali średnicy i membranę z celulozy, która dostarcza ciepłych i mięsistych basów. Towarzyszą mu 5,25-calo-
wy przetwornik średniotonowy z celulozy pokrytej polimerem oraz tytanowy tweeter o średnicy 1 cala. Dzięki tak zaprojekto-

wanym głośnikom brzmienie JBL L100 Classic jest porywające, szczegółowe i potężne, a kreowana przez nie przestrzeń 
dźwiękowa pokrywa całe pomieszczenie. Dodatkowo usztywniana wewnętrzna część obudowy chroni sprzęt przed wpadaniem 

w wibracje. Z tak pięknym sprzętem w salonie aż nie będzie ci się chciało wychodzić na dwór - w sumie dobrze, zimno jest.

9 400 PLN/szt., www.jbl.com.pl

JBL L100 CL AS SIC

WSPOMNIENIA 
SPRZED LAT
JBL L100 Classic mają ma-
skownice w dwóch wer-
sjach kolorystycznych, na-
wiązujących do stylistyki 
legendarnego poprzednika 
- możesz wybrać czarną 
lub pomarańczową.



Standardy w klasie aut premium są z roku 
na rok wyższe. Mocny silnik i skórzana 
tapicerka oczywiście nie wychodzą 
z mody, ale oprócz nich kierowcy oczeku-
ją wyjątkowych rozwiązań, które uświetnią 
każdą podróż nowym samochodem. Mer-
cedes doskonale o tym wie, dlatego do 
kompaktowej limuzyny Klasy A trafił wy-
jątkowy, nowoczesny system Mercedes 
me connect. 

Umożliwia on bezpośrednią komunika-
cję z twoim samochodem z dowolnego 
miejsca na świecie za pomocą aplikacji lub 
portalu internetowego i dostęp do wielu 
luksusowych, skrojonych na twoją miarę 
usług. Z wielu z nich skorzystasz w trakcie 
podróży: na przykład tuż przed startem 
automatycznie ustawisz swój profil kie-
rowcy oraz zaplanujesz najwygodniejszą 
lub najszybszą drogę do celu. Funkcja ta 
szczególnie przyda się kierowcom pojaz-
dów elektrycznych - system automatycz-
nie zaproponuje ci trasę z regularnie roz-
mieszczonymi punktami ładowania. 

W trasie za pomocą usługi Concierge 
znajdziesz najbliższe punkty usługowe; 
twoi doradcy mogą także wyszukać  
dla ciebie najlepsze hotele i restauracje 

w okolicy oraz zaproponować sposoby na 
spędzenie wolnego czasu. Jeśli po doje-
chaniu na miejsce będziesz zmęczony, 
możesz zlecić zaparkowanie asystentowi 
zdalnego parkowania. System czuwa  
nad twoim bezpieczeństwem nawet 
w najbardziej stresujących sytuacjach, 
a w razie wypadku natychmiast poinfor-
muje o nim centralę Mercedes Benz 
i służby ratunkowe. 

Mercedes me connect jest przydatny 
również po opuszczeniu pojazdu. Aplika-
cja umożliwi ci między innymi zdalne 
zlokalizowanie pojazdu i odczyt stanu 
parametrów, takich jak poziom napełnie-
nia baku, ciśnienie w oponach lub ilość 
płynu do spryskiwaczy. W ten sam sposób 
sprawdzisz, czy wszystkie drzwi i okna 
pojazdu zostały dokładnie zamknięte. 
Zimą nie sposób przejść obojętnie obok 
zdalnie włączanego ogrzewania postojo-
wego oraz otwieranego zamka centralne-
go. Jeśli auto zostanie uszkodzone pod-
czas postoju lub dojdzie do kradzieży, 
twój samochód od razu cię o tym poinfor-
muje poprzez notyfikacje, umożliwiając 
szybkie zareagowanie na każdą niepoko-
jącą sytuację. 

System me connect jest doskonałym 
uzupełnieniem nowego Mercedesa Klasy 
A. To wyjątkowe auto charakteryzuje się 
sportową linią, komfortowym wyposaże-
niem i najnowocześniejszymi rozwiązania-
mi technicznymi z wykorzystaniem sztucz-
nej inteligencji, a na dodatek zachwyci cię 
perfekcją prowadzenia. 
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Mercedes me connect

 SAMOCHÓD 
PRZYSZŁOŚCI

 TWÓJ INTELIGENTNY, W PEŁNI OSOBISTY MERCEDES 
 - TO NIE KONCEPCJA, TO FAKT!

MERCEDES  
ME CONNECT 
UMOŻLIWIA  

BEZPOŚREDNIĄ 
KOMUNIKACJĘ  

Z TWOIM  
SAMOCHODEM  
Z DOWOLNEGO 

MIEJSCA ZA  
POMOCĄ APLIKACJI 

LUB PORTALU 
INTERNETOWEGO
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W podróży

Jakimi cechami powinna charakteryzować się 
wiarygodna aplikacja tłumacząca? Przede wszyst-
kim ważne jest, aby działała ona także bez dostę-
pu do internetu. Darmowy Tłumacz Google (iOS, 
Android) oferuje możliwość pobrania pakietów 
językowych i zapisania ich w pamięci urządzenia. 
Do wyboru mamy aż 103 najpopularniejsze języki 
świata. Aplikacja pozwala także tłumaczyć tekst 
ze zdjęć i obrazów. Ciekawą alternatywą dla 
Tłumacza Google jest bezpłatny iTranslate (iOS, 
Android) oraz współpracujący z dalekowschodni-
mi alfabetami WayGo (20 PLN, iOS, Android).

LICENCJA NA ZABAWIANIE

Bariery językowe mogą zniechęcać do podróży w odległe lokalizacje. 
Możemy ich uniknąć dzięki aplikacjom tłumaczącym.

Każdy z nas ma swój ulubiony film o agencie 
007 i aktora, który najlepiej wcielał się w jego 
postać. Wystawa 007 Elements w malowni-
czym miasteczku Sölden w Austrii, na pewno 
spodoba się nie tylko zagorzałym fanom serii 
o Jamesie Bondzie. Pozwala ona przypomnieć 
sobie najbardziej znane i lubiane momenty 
z filmów, ale także zajrzeć za ich kulisy. 

Sam pawilon wystawowy wygląda jak 
żywcem przeniesiony z planu filmowego. 
Usytuowana na wysokości 3 050 metrów nad 
ziemią struktura wbudowana jest w zbocze 
góry Gaislachkogl niczym siedziba jednego 
z bondowskich złoczyńców. Miłośnicy serii na 
pewno rozpoznają ten widok - to tutaj nakrę-

cono wiele scen wykorzystanych w Spectre, 
najnowszej części sagi. Na szczycie góry gości 
wita luksusowa restauracja Ice Q i główna atrakcja. 

Wystawę zwiedza się w określonej kolejno-
ści, a poszczególne sale tematyczne połączone 
są tunelami. Przewodnikiem po wystawie jest 
Naomie Harris, czyli filmowa panna Moneypenny. 
Podczas pobytu w 007 Elements możemy 
podejrzeć, w jaki sposób skonstruowane są 
legendarne gadżety Jamesa Bonda i podzi-
wiać autentyczne rekwizyty z planów filmo-
wych, a to wszystko w otoczeniu zapierających 
dech w piersiach alpejskich panoram. Bilety 
kosztują 22 EUR (ok. 95 PLN) i są do kupienia 
na stronie www.007elements.soelden.com.

Cel misji: infiltracja wystawy poświęconej najsłynniejszemu 
szpiegowi w służbie Jej Królewskiej Mości. Miejsce: austriackie Alpy.

WSTRZĄŚNIĘCI, NIE ZMIESZANI

NIEZBĘDNE APLIKACJE

PODRÓŻ ZA JEDNO SŁOWO

APARATY,  
KTÓRE WODY 
SIĘ NIE BOJĄ 

OLYMPUS TOUGH TG-5
Wysoka jasność obiektywu 
TG-5 umożliwia robienie 
wyraźnych i szczegółowych 
fotek pod wodą. Specjalny 
tryb Pro Capture służy do 
uwieczniania interesujących 
detali. Aparat potrafi także 
kręcić filmy w 4K i przesyłać 
je za pomocą modułu Wi-fi.
2 000 PLN, www.olympus.pl 

GOPRO HERO6 BLACK
Najlepszy wybór do kręce-
nia ekstremalnych sportów 
wodnych. HERO6 Black to 
niewielka, poręczna kamerka 
umożliwiająca nagrywanie 
w jakości 4K i 60 kl./s. Przy 
30 kl./s można skorzystać ze 
stabilizacji obrazu. Kamerka 
jest wodoodporna do 10 m.
2 400 PLN, www.gopro.com  

PANASONIC LUMIX FT7
Dzięki wodoodporności do  
31 metrów, Lumix FT7 to do-
skonały towarzysz nurkowa-
nia. Do dyspozycji dostajemy 
matrycę 20,4 Mpix, obiektyw 
z zoomem 4,6x i elektro-
niczny wizjer. Znajdziemy 
tutaj również szereg filtrów 
i efektów artystycznych.
1 800 PLN, www.panasonic.com/pl 
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Facet i kuchnia

Domowa szarlotka to wspaniałe, pachnące 
cynamonem kruche ciasto pełne jabłek. 
Zarówno do samego ciasta, jak i do jabłek 

nie dodaję cukru, ale jeśli wolisz, możesz je 
dosłodzić (cukrem, miodem, ksylitolem etc.).

W robocie kuchennym kruche ciasto 
wyrabia się błyskawicznie – wystarczy 
dodać składniki do misy, włączyć i po ok. 
minucie jest gotowe. Dzięki temu przygo-

towanie całej szarlotki nie zajmuje więcej 
niż 30 minut. Później jeszcze tylko chwila 
w piekarniku i gotowe.

Szarlotkę piekę w tortownicy z odpinaną 
obręczą o średnicy 23 cm. Taka ilość przekła-
da się na 8 dużych lub 16 mniejszych porcji.

PRZEPIS NA

SKŁADNIKI
Kruche ciasto:

 › 200 g mąki owsianej bezglutenowej
 › 100 g mąki ziemniaczanej bezglutenowej
 › 250 g zimnej ricotty (z lodówki)
 › 200 g zimnego masła (z lodówki)
 › szczypta soli
 › 1 ziarenko tonki, świeżo starte lub utłu-

czone w moździerzu – to składnik opcjo-
nalny, który możesz pominąć albo zastąpić 
wanilią, kardamonem, cynamonem

Plus:
 › nierafinowany olej kokosowy do na-

tłuszczenia tortownicy (jeżeli wolisz, 
zamiast oleju możesz użyć masła, ale 
pamiętaj, że masło łatwiej się spieka)

Jabłkowy środek:
 › ok. 1,8–2 kg twardych jabłek, kwaśnych 

lub słodkich (u mnie: szara reneta,  
6 dużych sztuk, waga przed obraniem)

 › 2 łyżki cynamonu
Plus:

 › 1 białko do posmarowania wierzchu 
ciasta przed wstawieniem do piekarni-
ka (opcjonalnie, nie jest to konieczne) 

PRZEPIS
 ● Rozgrzej piekarnik do temp. 200 stopni.

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

 ● Wszystkie składniki ciasta (mąka, 
ricotta, masło, ewentualne przyprawy) 
zmiksuj w robocie kuchennym.

 ● Przełóż ciasto z misy robota do miski, 
uformuj z niego kulę i wstaw na 15 minut 
do zamrażarki (albo na 1-2 godziny do 
lodówki). Schłodzone kruche ciasto 
łatwiej się wałkuje.

 ● W tym czasie obierz jabłka ze skórki (szara 
reneta ma twardą skórkę, innych jabłek 
– wedle uznania – możesz nie obierać) 
i pokrój na mandolinie w cienkie plasterki.

 ● Dokładnie wymieszaj w misce plasterki 
jabłek z cynamonem tak, by pokryły się 
przyprawą.

 ● Dno tortownicy o średnicy 23 cm wyłóż 
papierem do pieczenia, wypuszczając 
papier na zewnątrz. Natłuść dno i boki 
tortownicy.

 ● Z kuli ciasta odkrój 1/3 i odłóż. Pozosta-
łe 2/3 ułóż na blacie lub dużej de-
sce wyłożonej papierem do pieczenia 
(albo silikonową matą do pieczenia) 
i rozwałkuj na placek o grubości ok. 
3-4 mm. Nie używam dodatkowej mąki 
do podsypywania ciasta przy rozwał-
kowywaniu, ale jeżeli uznasz, że jest 
taka potrzeba, możesz to zrobić.

 ● Ciasto trzeba rozwałkować szybko, 
sprawnie i bez zbędnych ceregieli, po 
czym za jednym zamachem cały płat 
przełożyć do tortownicy – formując 
spód i boki szarlotki. Ciasto – choć 
bezglutenowe – dzięki dodatkowi 
ricotty jest na tyle elastyczne, że nie 
rwie się ani nie sprawia innych proble-
mów. Gdyby jednak z jakiegoś 
powodu ciasto pękło podczas przekła-
dania go do formy, nie przejmuj się – 
posklejaj je w miejscach, gdzie będzie 
taka potrzeba. Ładnie się upiecze i nic 
nie będzie widać.

 ● Spód ciasta ponakłuwaj widelcem.
 ● Wypełnij ciasto plasterkami jabłek po 

same brzegi.
 ● Pozostawioną wcześniej 1/3 ciasta roz-

wałkuj tak samo jak pierwszą partię. 
Płatem ciasta przykryj jabłka, tworząc 
wierzch szarlotki. Ponakłuwaj go widelcem.

 ● Wierzch ciasta możesz posmarować 
roztrzepanym białkiem, ale nie jest to 
konieczne.

 ● Piecz w temperaturze 200 stopni przez 
ok. 30-35 minut (bez termoobiegu).

 ● Po upieczeniu odstaw szarlotkę do 
ostygnięcia.

SZARLOTKA



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

ANTRAKT

Słuchawki o konstrukcji półotwartej są próbą połączenia tego co najlepsze w modelach zamkniętych i otwartych - mają one 
znany z tych pierwszych efekt izolacji od otoczenia oraz typową dla tych drugich bogatą, przestrzenną scenę dźwiękową. Do tej 
elitarnej grupy należą Fostex TH909 - luksusowe słuchawki z wyselekcjonowanych materiałów o doskonałych właściwościach 

akustycznych. Zewnętrzne osłony muszli wykonane zostały przez japońskich rzemieślników i pokryte tradycyjnym lakierem 
urushi-e, a wewnętrzne przykuwają wzrok dzięki podwójnej strukturze, która dodatkowo niweluje rezonanse. Słuchawki pewnie 
leżą na głowie dzięki miękkim, dostosowującym się do kształtu ucha poduszkom. Duże przetworniki 50 mm gwarantują szeroki 
zakres dynamiki dźwięku, a sprężysta membrana z Biodyniny - materiału łączącego w sobie włókna organiczne i nieorganiczne 
- zapewnia wyraziste basy i eleganckie soprany. W high-endowych słuchawkach niezbędnym elementem jest także odpowiedni 

przewód. Ten dołączony do TH909 wykonany jest z nieoksydowanej miedzi o wysokiej czystości, co eliminuje powstawianie 
zakłóceń na wejściu. Kabel można odczepić i zastąpić przewodem o odmiennej charakterystyce - wejścia pokryte są warstwą 

rodu dla zapewnienia dokładniejszej powierzchni styku. Efekt? Słuchawki, których wręcz nie chce ściągać się z uszu. 

7 500 PLN, www.mp3store.pl

FOSTEX TH909

SIŁA TRADYCJI
W pracy nad modelem 
TH909 uczestniczyli 
specjaliści z Sa-kamoto 
Urushi Factory - tradycyj-
nego zakładu lakierniczego 
założonego w 1900 roku. 
To właśnie jemu słuchawki 
zawdzięczają wyjątkowe, 
czerwone wykończenie.
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 KURTKA ESPRIT
Kurtka z miękkiego, aksamitnego w do-
tyku materiału. Pikowanie z podszewką 
zapewnia ochronę przed zimnem. Dzię-
ki ocieplanemu kołnierzowi niestraszny 
ci będzie nawet mroźny wiatr!
400 PLN, www.espritshop.pl

 SWETER ESPRIT
Sweter wykonany jest z miękkiej, ba-
wełnianej dzianiny, a motyw Świętego 
Mikołaja na przodzie i raglanowe ręka-
wy w norweski wzór nadadzą charak-
teru twoim świątecznym stylizacjom.
200 PLN, www.espritshop.pl

 SPODNIE MEDICINE
Spodnie sztruksowe to must have 
tego sezonu! Ten model jest wykonany 
z gładkiej bawełny. Lekko zwężana 
nogawka i regularna talia to uniwer-
salny krój. Zapięcie na guzik i suwak 
zapewnia wygodę. 
150 PLN, www.wearmedicine.com

 CZAPKA ESPRIT
Ta ciepła czapka z bardzo szerokim 
wywinięciem będzie doskonała na zimę. 
Jest wykonana z miękkiej, prążkowanej 
dzianiny w modnym, czerwonym kolorze 
i ozdobiona dyskretnym logo z ekoskóry.
100 PLN, www.espritshop.pl

 KOSZULA LEE
Koszula z kołnierzykiem zapinanym 
na guziki i kieszonkami na piersi. 
Klasyczny krój pasuje do wszystkich 
stylizacji. Dzięki stonowanym kolo-
rom i tonalnym niciom przywodzi 
ona na myśl styl lat 80. 
250 PLN, www.lee.pl

NAJGORĘTSZE NOWE ZEGARKI
 CALVIN KLEIN 

SWING
 BAUME HRS 

LIMITED EDITION
 BRAUN  

AW 10 EVO
To pierwszy „poważny” 
zegarek sygnowany 
przez odzieżowego gi-
ganta. W stylowej ko-
percie zamknięty jest 
automatyczny mecha-
nizm, który można po-
dejrzeć przez przezro-
czystą obudowę.  
2 270 PLN, www.calvinklein.pl

Baume połączyło siły 
z mistrzem skateboar-
du Erikiem Ellingto-
nem i stworzyło linię 
unikatowych zegar-
ków wykonanych ze 
zużytych deskorolek. 
Każdy egzemplarz jest 
niepowtarzalny. 
4 700 PLN, www.baumewatches.com

Kultowy model AW 10, 
pierwszy zegarek 
Braun zaprojektowany 
przez Dietricha Lubsa 
i Dietera Ramsa, w uno-
wocześnionej wersji, 
która zachowuje ducha 
oryginału. 
1 560 PLN,  
www.braun-clocks.com 

MAGICZNE ŚWIĘTA Zadbaj o to, aby nie przemarznąć podczas świąt  
- puchowe kurtki, grube swetry i ciepłe koszule  
ochronią cię przed mrozem.

ZEGAR TYKA
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Styl

Wyjątkowa woda per-
fumowana dla wyjąt-
kowej kobiety w two-
im życiu. Cierpki, 
świetlisty charakter 
kompozycji przywo-
dzi na myśl roziskrzo-
ne, złote ozdoby. 
Stworzona z płatków 
róży nuta serca ujaw-
nia wszystkie strony 
osobowości tego 
kwiatu. W bazie kom-
pozycji odnajdziemy 
natomiast bogatą nutę 
wanilii, która została 
wzbogacona molekułą 
paczuli Akigalawood. 
1 060 PLN/50 ml, www.douglas.pl

ZŁAP STYL!

TOM HARDY
Kto by pomyślał, że Venom może tak dobrze 

wyglądać w każualowych ciuchach?

KASA NIE 
GRA ROLI

Kilian Woman In Gold

KURTKA
Stylizacje Toma Hardy’ego, nawet 
te najprostsze, potrafią zdomino-
wać czerwony dywan. Podstawą 
tej jest praktyczna kurtka bom-
berka. Wybierz podobny model 
w nieśmiertelnym odcieniu czer-
ni, na przykład ten od Hugo Bossa  
(670 PLN, www.zalando.pl).

SPODNIE
Błękitne dżinsy nigdy nie wyjdą 
z mody, a w zależności od tego, jak 
je nosisz, mogą pasować do wielu 
różnych stylizacji. Warto mieć 
w szafie przynajmniej jedną parę 
dopasowanych spodni, na przy-
kład Wrangler Spencer (330 PLN, 
www.wrangler.pl).

BUTY
Sportowe buty to doskonałe uzu-
pełnienie dżinsowych spodni. 
Postaw na jasne kolory, które do-
dadzą outfitowi wyrazistości, 
i klasyczny krój. Air Max 1 od Nike 
(od 410 PLN, www.nike.com/pl) są 
nie tylko stylowe, ale i wygodne.

Mówią, że piękno nie ma metryki. Przełomowe odkrycia 
w dziedzinie kosmetologii pomagają zachować mło-
dość przez długie lata, zapobiegając pojawianiu się 
zmarszczek i odwracając pierwsze oznaki starzenia. 
Jednym z najważniejszych było stworzenie serum 
Miracle Broth, które od wielu lat stosowane jest w ko-
smetykach marki La Mer. Ta pełna składników odżyw-
czych mieszanka wytwarzana jest w naturalnym proce-
sie biofermentacji alg morskich. 

W nowej serii Genaissance de la Mer wykorzystano jej 
najczystszą, skrystalizowaną postać. Crystal Miracle 
Broth perfekcyjnie się wchłania, dostarczając skórze 
potężną dawkę substancji przyspieszających regenera-
cję skóry dojrzałej. Ten cenny wyciąg znajdziemy w La 
Mer The Serum Essence (2 500 PLN, www.douglas.pl), 
czyli skoncentrowanej esencji do codziennej pielęgnacji 
twarzy. Regularne stosowanie serum wygładza zmarszcz-
ki i drobne niedoskonałości skóry, a także poprawia jej 
jędrność i przywraca blask. 

Działanie esencji można wzmocnić poprzez stosowanie 
koncentratu The Eye and Expression Cream (1 530 PLN, 
www.douglas.pl), przeznaczonego do walki ze zmarszcz-
kami mimicznymi wokół oczu i ust. Różnicę można po-
czuć już po jednej aplikacji - znikają opuchnięcia i cienie 
pod oczami, a skóra staje się bardziej napięta. Krem na-
kładany jest specjalnym narzędziem do masażu, dzięki 
czemu pielęgnacja staje się relaksującą przyjemnością. 

Codzienny rytuał uzupełni The Infused Lotion  
(1 120 PLN, www.douglas.pl) - silnie nawilżający balsam, 
który pomaga odnowić naturalne bariery lipidowe skó-
ry i przywrócić jej gładkość. Kosmetyki Genaissance de 
la Mer nadają się do każdego typu skóry dojrzałej.

KOLEKCJA 
GENAISSANCE  

DE LA MER
Luksusowe kosmetyki dla cery  

dojrzałej i wymagającej specjalnej troski  
- regenerują, nawilżają, odmładzają.

ODWRÓĆ BIEG CZASU





 GRUDZIEŃ 2018 T3 33

INTELIGENTNY  
DOM

Nowoczesny, bezpieczny i własny

Prowadzący Michał Lis

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

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

oszczędzą twój cenny czas i uprzyjemnią 
wykonywanie codziennych obowiązków. 
Najlepsze rozwiązania dla domu czekają na 
ciebie na kolejnej stronie - nie czekaj 
i zapoznaj się z tym, jak może wyglądać 
mieszkanie idealne. 
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Inteligentny dom

Wiele zależy od tego, jakim 
budżetem dysponujesz i jak 
chcesz podjąć gości. Przede 

wszystkim zadbaj o dobrej jakości 
nagłośnienie. Najwygodniejszym rozwią-
zaniem będą głośniki działające w syste-
mie multiroom, na przykład HEOS 1 
HS2 z HEOS by Denon (1 000 PLN, 
www.salonydenon.pl). Pozwalają one na 
skoordynowanie odtwarzania muzyki 
w różnych pomieszczeniach i podłącze-
nie się bezpośrednio do Spotify, 

Chcę zorganizować niezapomnianą imprezę urodzinową. 
Jakie gadżety powinienem wybrać?

ROBERT STARZYŃSKI, POZNAŃ

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

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

Deezera czy TIDALa. 
Odpowiedni klimat wprowadzą 

natomiast inteligentne żarówki, na 
przykład TP-Link LB130 (190 PLN, 
www.tp-link.com.pl). W towarzyszącej 
im aplikacji, łatwo ustawisz pożądaną 
barwę, temperaturę i jasność światła. 
Obydwa powyższe rozwiązania są 
kompatybilne z Alexą, więc jeśli posia-
dasz na przykład Echo Dot 2 generacji 
(220 PLN, www.amazon.com), będziesz 
mógł zmieniać oprawę dźwiękową 

i świetlną za pomocą jedynie komend 
głosowych. 

Telewizor Samsung Q8D 75 cali  
(16 900 PLN, www.samsung.com/pl) 
dzięki Ambient Mode ozdobi twoje wnę-
trze, a gdy impreza w sposób nieuniknio-
ny zmieni się w „YouTube party”, będzie 
służył pomocą. Po domówce zawsze 
trudno jest zabrać się za sprzątanie, dla-
tego najlepiej zlecić je robotowi sprząta-
jącemu iRobot Roomba e5 (2 499 PLN, 
www.irobot.pl).

P
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Pytania i odpowiedzi

Na rynku dostępne są trzy klasy 
urządzeń rozwiązujących proble-
my z jakością sygnału Wi-fi. 

Pierwsze z nich, wzmacniacze, to niewiel-
kie moduły łączące się bezprzewodowo 
z routerem i klonujące sieć w miejscach, 
w których jest on niestabilny lub słaby. Ze 
względu na fakt, że tworzą one dodatko-
we sieci, ich działanie najskuteczniejsze 
jest w domach wolnostojących - w tych 
wielorodzinnych znajduje się przeważnie 
dużo lokalnych połączeń, które mogą 
zakłócać działanie wzmacniacza. TP-Link 
RE360 (200 PLN, www.tp-link.com.pl) ma 
dodatkowo jedno łącze ethernetowe, do 
którego można podłączyć szczególnie 
wymagające urządzenie. 

Jeśli mieszkasz w bloku, wypróbuj 
transmitery, na przykład TL-WPA8630P 
KIT (500 PLN, www.tp-link.com.pl). Przeka-
zywanie sygnału odbywa się poprzez 
gniazdka elektryczne - pamiętaj jednak,  
że muszą one znajdować się w tej samej 
fazie, w innym przypadku nie uda się 
powielić sieci. 

W dużych domach mieszkalnych 
i mieszkaniach o nietypowym kształcie  
(na przykład bardzo długich) warto 
zainstalować sieć typu MESH. W przeci-
wieństwie do poprzednich rozwiązań nie 
klonuje ona sieci, a jedynie poszerza jej 
zasięg. TP-Link Deco M5 (1 000 PLN 
/3 szt., www.tp-link.com.pl) obejmie swoim 
zasięgiem obszar do 400 m2, a prędkość 
transmisji do 1 300 Mb/s usatysfakcjonuje 
osoby, które często grają w tytuły online 
lub strumieniują filmy.

Inteligentne głośniki ciągle 
nasłuchują naszych poleceń, ale 
nie nagrywają wszystkiego, co 

powiemy. Przez większość czasu Alexa 
i Asystent Google pozostają uśpione 
w oczekiwaniu na aktywującą je komen-
dę i dopiero po jej usłyszeniu rozpoczy-
nają rejestrację naszego głosu. 

Tutaj sytuacja zaczyna się kompliko-
wać. Każdy wirtualny asystent posiada 
archiwum wszystkich poleceń, które mu 
wydaliśmy, oraz czynności, jakie wykonał 
w odpowiedzi na daną prośbę. Bardzo 
często towarzyszą im oryginalne nagra-
nia komend. Funkcja ta przydaje się, jeśli 
asystent ma problemy z interpretacją 
konkretnych poleceń, ale wielu użytkow-

Mam problem  
z siecią Wi-fi w domu 
- jakie rozwiązanie 
zastosować?

Chcę kupić inteligentny głośnik, 
ale boję się hakerów.

MARIUSZ BRODECKI, BIAŁYSTOK

ŁUKASZ RZEPNIKOWSKI, KOSZALIN

INTELIGENTNE WŁĄCZNIKI

P

P

ników może martwić fakt, że na urzą-
dzeniu znajdują się jakiekolwiek klipy 
z ich głosem. 

Najważniejszą bronią w walce z hake-
rami są odpowiednio mocne zabezpie-
czenia. Przypisane do inteligentnych 
głośników konta powinny być chronione 
co najmniej mocnym hasłem, którego nie 
używamy nigdzie indziej, i dwuetapową 
weryfikacją. 

Każdy sprzęt tego typu powinien być 
wyposażony również w przycisk wyłą-
czający mikrofon, co może wydawać się 
niewygodne, jeśli chcemy często korzy-
stać z pomocy wirtualnego asystenta, 
ale pozwoli uniknąć przypadkowych 
nagrań.

Włączanie i wyłączanie świateł za 
pomocą telefonu jest fajne, ale 
w wielu codziennych sytuacjach po 
prostu niepraktyczne. Je-
śli nie przemawia do ciebie 
wizja grzebania w aplika-
cji przed każdym pójściem 
do kuchni, zainwestuj 
w inteligentne włączniki. 
Wiele z nich współpracu-
je z żarówkami różnych 
producentów, na przy-
kład Logitech POP (500 
PLN, www.logitech.com/pl). 

Natomiast osoby, które lubią 
korzystanie z aplikacji przy każdej 
możliwej okazji, mogą postąpić na 

odwrót i podłączyć  
swoje zwykłe żarówki  
do montowanego w ścia-
nie włącznika Wi-fi - cie-
kawą propozycją jest 
 tutaj Sonoff Basic  
(30 PLN, www.sonoff.
itead.cc), który można 
zaprogramować do pracy 
z różnymi systemami 
smart home.

Steruj oświetleniem za pomocą tych sprytnych gadżetów.
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Inteligentny dom 

Wpływ odpowiedniego oświetlenia na 
zdrowie, nastrój i samopoczucie człowie-
ka, szczególnie odczuwamy w miesiącach 
zimowych, kiedy światła słonecznego jest 
jak na lekarstwo, a noce zaczynają się 
coraz wcześniej. Możemy zmagać się 
wtedy ze znużeniem i przygnębieniem, 
często towarzyszy nam również spadek 
koncentracji i brak motywacji. Jednym 
z najskuteczniejszych sposobów na walkę 
z tymi objawami jest wymiana standardo-
wego oświetlenia na to inteligentne, które 
można zaprogramować tak, aby naślado-
wało naturalny cykl dobowy. Rozbudo-
wany system od TP-Link pozwoli nam 
stworzyć idealne warunki świetlne w do-
mowym zaciszu za rozsądną cenę. 

W walce z zimowym spadkiem 
nastroju szczególnie dobrze sprawdzą  
się żarówki TP-Link LB130 (190 PLN, 
www.tp-link.com.pl) o wysokiej jasności 
świecenia 800 lumenów. Ich najważniej-
szą cechą jest możliwość ustawienia 
temperatury barwowej w zależności od 
pory dnia. LB130 obsługuje zarówno 
ciepłe, wieczorne światło do 2 500 K,  
jak i wyraźnie niebieskie światło dzienne 
o maksymalnej chłodności 9 000 K. 
Przejścia pomiędzy temperaturami 

można przełączać ręcznie lub zaprogra-
mować w intuicyjnej aplikacji Kasa  
Smart, dostępnej na iOS i Androida. 
Możliwość tworzenia harmonogramów 
szczególnie przydaje się, jeśli wstajemy 
przed wschodem słońca - delikatne, 
stopniowe rozświetlenie pomieszczenia 
neutralnym blaskiem, uprzyjemni nam 
budzenie się. 

LB130 mogą również świecić na 
wszystkie kolory tęczy, dzięki czemu 

możemy zastosować je do fototerapii lub 
po prostu ozdobienia naszego wnętrza. 
Żarówki od TP-Link są długowieczne, 
oszczędne i potrafią współpracować z in-
nymi urządzeniami smart home. Je-
śli mamy w domu inteligentny głośnik 
z Alexą, możemy sparować go z syste-
mem oświetlenia i sterować lampami za 
pomocą komend głosowych. To jak, je-
steś już gotowy na zimę?

Poznaj wygodne i efektowne rozwiązania dla domu.

Inteligentne 
oświetlenie

TP-LINK 
LB100
Ta inteligentna 
żarówka cha-
rakteryzuje się 
nieco niższą 
jasnością niż 

powyższe propozycje - 600 lume-
nów to ekwiwalent 50 W, dlatego 
sprawdzi się ona przede wszystkim 
w lampkach nocnych i żyrandolach. 
Harmonogram jej pracy można usta-
wiać w aplikacji Kasa Smart, która 
pozwala na przykład na stopniowe 
rozpalanie żarówki o określonej 
godzinie - idealne podczas budzenia.
100 PLN, www.tp-link.com.pl

TP-LINK 
LB110
LB110 świeci 
stałym świa-
tłem o przy-
jemnie ciepłej 
temperaturze 

2700 K, dzięki czemu doskonale 
nadaje się do sypialni. Maksymalną 
jasność 800 lumenów można przy-
ciemniać według uznania, na przy-
kład przed snem. Żarówka współ-
pracuje z aplikacją, za pomocą 
której możemy zdalnie kontrolować 
jej stan, a także programować 
automatyczne przygaszanie i roz-
świetlanie.
120 PLN, www.tp-link.com.pl

TP-LINK 
LB120
Żarówka z bia-
łym światłem, 
którego tempe-
raturę można 
zmieniać w za-

kresie 2700-6500 K. Daje przyjemne 
dla oka światło o jasności 800 
lumenów. Dzięki integracji z aplikacją 
Kasa Smart można sterować nią 
nawet spoza domu, a obsługa 
Amazon Alexy wprowadza sterowa-
nie głosowe. Aplikacja umożliwia 
również śledzenie zużycia energii 
i ustawianie scen świetlnych.
130 PLN, www.tp-link.com.pl

WIĘCEJ 
ŚWIATŁA

Sprawdź inne żarówki  
od TP-Link.

Żarówki mają funkcję 
ustawienia temperatury 
barwowej

AKTUALIZACJA
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Aktualizacja

TP-Link HS110 ma 
funkcję monitorowania 
zużycia energii

Niektórzy z nas wpadają w gorączkę 
świątecznego szaleństwa już na początku 
grudnia, a inni bronią się przed nią niemal 
do samej Gwiazdki. Niezależnie od tego, 
do której grupy się zaliczamy, część 
przygotowań warto poczynić nieco 
wcześniej. W te święta zadbajmy o to, aby 
ozdoby świetlne były nie mniej inteligent-
ne niż reszta oświetlenia w naszych 
domach. Najłatwiej osiągniemy ten efekt 
za pomocą smart plugów TP-Link, stero-
wanych za pomocą aplikacji Kasa Smart. 
Gniazdka HS100 (110 PLN, www.tp-link.
com.pl) i HS110 (130 PLN) to uniwersalne 
rozwiązania pozwalające na dodanie 
nowoczesnych funkcji do starych lamp 

i girland świetlnych. 
Pozwalają one włączać i wyłączać urządzenia 

elektryczne za pomocą smartfona oraz programo-
wać harmonogram, tworząc całkowicie bezobsługo-
wy system. Dzięki temu wyłączymy lampki choinko-
we na przykład na noc, bez konieczności wyciągania 
wtyczki z gniazdka - wygodne, gdy znajduje się ono 
w słabo dostępnym miejscu. Model HS110 ma 
dodatkowo funkcję monitorowania zużycia ener-

gii elektrycznej, która przyda się w szcze-
gólności osobom uwielbiającym tworzyć 
bogate kompozycje świetlne. Dzięki niej 
poświąteczny rachunek za prąd nie bę-
dzie aż tak przykrą niespodzianką. Oby-
dwa gniazdka współpracują również 
z Amazon Alexą. 

Jeśli chcesz ozdobić światełkami także 
te punkty swojego domu, w których  
sieć Wi-fi działa słabiej, wypróbuj wzmac-
niacz sygnału RE270K ze smart plugiem 
(250 PLN). Zapewni on twoim urządze-
niom mocne i stabilne połączenie z siecią, 
a jednocześnie umożliwi ich zdalne włą-
czanie i wyłączanie. Miłej zabawy pod-
czas dekorowania domu!

Rozwiązania smart home oszczę-
dzą twój czas - wykorzystaj go na 
spotkanie z rodziną.

Grudzień to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.  
TP-Link ma wiele ciekawych propozycji na te rodzinne chwile.

Świąteczny blask
AKTUALIZACJA
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ŚWIECĄCY PRZYKŁADEM W DOBRYM ŚWIETLE

LIFX Z
400 PLN, www.lifx.com

Produkty LIFX, które do tej pory testowaliśmy, cechowały się 
wysoką jakością wykonania. Ich taśma LED również nie zawiodła 

naszych oczekiwań - w pudełku znajdują się dwa metrowe 
odcinki, które można połączyć w jeden wianuszek za pomocą 

niezwykle przemyślanego, łatwego w obsłudze złącza. To miłe, że 
producent zadbał nawet o taki drobny szczegół. Pod względem 

świetlnym taśmy LIFX również wyróżniają się na plus. Diody LED 
rozmieszczone są w dwóch rzędach (jednym dla spektrum bieli, 

jednym RGB) i dość blisko siebie, dzięki czemu dają sporo światła. 
Emitowany przez nie blask jest przyjemny dla oka, a jego barwę 
i intensywność można swobodnie regulować w aplikacji LIFX. 

Taśmy są dość drogie, ale za ich zakupem przemawia wiele 
czynników, w tym brak huba i sporo możliwości konfiguracji. 

PHILIPS HUE LIGHTSTRIP PLUS
300 PLN, www.meethue.com/pl

Na wstępie zaznaczmy, że propozycja Philipsa spodoba się przede 
wszystkim osobom, które mają już inne produkty z linii Hue. Taśma 
LED do działania wymaga bowiem huba - kosztuje on aż 230 PLN, 
co w połączeniu z dość wysoką ceną taśmy robi z LightStrip Plus 

drogą imprezę. Poza tą niedogodnością taśmy robią dobre 
wrażenie. Ekosystem Hue jest kompatybilny z wieloma innymi 

systemami smart home, w tym popularnym Zigbee, dzięki czemu 
łatwo wkomponować taśmy do domowych konfiguracji. W każdym 

świetlnym „punkcie” znajdują się trzy diody odpowiadające za 
wyświetlanie żądanych kolorów. Dają one w miarę jasne światło 
o dość żywej barwie, chociaż jak na nasz gust są one nieco zbyt 

daleko oddalone od siebie. Taśmą sterujemy za pomocą wygodnej 
w użyciu, choć często się wieszającej apki mobilnej.

Doskonały design, aplikacja i ładne światło,  
a to wszystko bez huba. LIFX wie, jak robić dobre  

produkty smart home.

Średnia jakość produktu przy dość wysokiej cenie jeśli 
dopiero zaczynasz zabawę z Hue, sprawiają, że jest to 

produkt dla niszy.

WERDYKT WERDYKT

Zabawa światłem to najprostszy sposób na zmianę wystroju wnętrza. 
Sprawdziliśmy cztery piękne taśmy LED, które rozświetlą wasze domy.

Inteligentne taśmy LED
ANALIZA

OCENA 86/100 OCENA 68/100

NASZ 
WYBÓR
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Analiza

HOMEKIT OŚWIECONY NIE WSZYSTKO ZŁOTO…

OSRAM SMART+  
HK FLEX 3P MULTICOLOR

280 PLN, www.osram.pl

Osram produkuje taśmy LED wspierające Zigbee, ale ten wariant 
jest dedykowany dla miłośników Apple - działa on jedynie z Home-

Kitem za pomocą Bluetooth. Sprawia to, że Flex 3P zostanie 
z miejsca skreślone przez wielu potencjalnych użytkowników. Jeśli 
nie masz w domu urządzeń wspierających Apple Home lub Siri, nie 

warto inwestować w ten produkt. Propozycja Osram składa się 
z punktowych świateł, na które składają się dwie diody - jedna biała 
i jedna RGB - a sama taśma podzielona jest na trzy osobne sekcje, 

co ułatwia dopasowywanie jej do wnętrza. Światło emitowane przez 
Flex 3P jest kolorowe i przyjemne dla oka, chociaż maksymalna 

jasność 10 W jest zbyt niska. Minusem jest także połączenie 
Bluetooth, które nie może równać się z Wi-fi pod względem 

funkcjonalności smart home.

VEHO KASA LED LIGHT STRIP
150 PLN, www.veho-kasa.com

To najprostsza i najmniej designerska z testowanych taśm - składa-
ją się na nią nieosłonięte diody RGB i osobny kontroler. Ogranicza 
to jej możliwości dekoracyjne (koniecznie musi znajdować się ona 
daleko od jakichkolwiek źródeł wody) i świetlne. Brak białych diod 

sprawia, że emitowany blask jest dość chłodny i ostry, a słabo 
zaprojektowana aplikacja mobilna dodatkowo utrudnia konfigura-
cję taśmy. Kiedy nasz smartfon wreszcie połączy się z Veho Kasa 
LED za pomocą Bluetooth, radzi sobie ona całkiem przyzwoicie, 
a jeśli weźmiemy pod uwagę jej niską cenę, nawet bardzo dobrze. 
Jest ona w końcu tańsza nie tylko od innych taśm, ale również od 

niejednej inteligentnej żarówki. Można ją także przycinać, 
a odcięcie kawałka Veho Kasa LED będzie bolało mniej, niż 

potraktowanie nożyczkami drogiej taśmy Philips Hue.

Taśma kompatybilna jest jedynie z ekosystemem Apple, ale 
Flex 3P nadrabia to łatwością montażu i personalizacji.

W porównaniu z zaawansowaną konkurencją, Veho Kasa LED 
może nie zachwyca, ale powinna spodobać się osobom, 

których budżet nie pozwala na większy wydatek.

WERDYKT
WERDYKT

DOBRY PLAN
Przed przyklejeniem taśm do ściany, 

przyłóż je na próbę i sprawdź, czy będą 
dobrze się układały. Szczególnie newral-
gicznymi punktami są rogi pomieszczeń 

- taśmy będą działały prawidłowo, gdy są 
wygięte maksymalnie pod kątem 90 stopni.

ODPOWIEDNIA PRZESTRZEŃ
LED-y umieszczone bezpośrednio przy 
ścianie stworzą wrażenie wyraźnych, 

oddzielonych od siebie punktów świetlnych. 
Jeśli zależy ci na subtelniejszym efekcie 

łuny, warto przymocować je nieco dalej od 
powierzchni, na którą będą świeciły.

WYMIAROWANIE
Większość taśm LED może być bezpiecznie 

przycięta nożyczkami w wyznaczonych 
miejscach. Wiemy, brzmi to trochę 

brutalnie, ale lepiej zmarnować trochę 
taśmy (albo przykleić ją gdzie indziej), niż 

rozmieścić ją nierównomiernie.

MONTUJEMY TAŚMY LED W NASZYM DOMU

OCENA 74/100 OCENA 65/100
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JAK TESTUJEMY?

WYRÓŻNIENIA

42

APPLE  
IPHONE XS MAX

46

DENON CEOL N10, CREATIVE 
SOUND BLASTERX H6, 

JBL CLIP 3 I INNE

54

MOTORYZACJA

60

ROZRYWKA

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

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

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

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

pozornej atrakcyjności ostatecznie okazał się 
nie warty większej uwagi. 

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

Dla urządzeń 
wyróżniających się 
dbałością o najmniejsze 
stylistyczne detale.

Nagroda dla produktów, 
które dominują w danej 
kategorii niezależnie od 
ostatecznego werdyktu.

To wyróżnienie  
trafia do zwycięzców 
naszych testów 
porównawczych. 

To wyróżnienie trafia 
tylko do najlepszych 
produktów w swojej 
klasie. 

NAJLEPSZY
SPRZĘT

NASZ 
WYBÓR

NAJLEPSZA 
CENA DO
JAKOŚCI

AUTOPSJA
Recenzje, które pozwolą wam podjąć 

wyłącznie dobre decyzje

Prowadzący Marcin Kubicki
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Autopsja

iPhone dołącza do trendu gigantycznych smartfonów,  
ale czy warto skusić się na niego dla samego rozmiaru?

Apple iPhone Xs Max
ZDE-MAX-OWANY

Ekran 6,5 cala OLED 2688x1242 px 
 Procesor A12 Bionic Pamięć 
64/256/512 GB Aparat tylny 

podwójny 12 Mpix teleobiektyw 
+ 12 Mpix obiektyw szeroko-
kątny Aparat przedni 7 Mpix 

TrueDepth Bateria 3 179 mAh 
Łączność Lightning, Bluetooth 

5.0, Wi-fi Wymiary 157,5 x 77,4 
x 7,7 mm Waga 208 g

otychczas iPhone 
z „plusem” zawsze był 
nieco lepszy od swojego 
mniejszego brata. O ile 

optymalna wielkość ekranu zależy od 
indywidualnych przyzwyczajeń, 
większe modele miały do tego pojem-
niejszą baterię i podwójny aparat 
zamiast pojedynczego. W tym roku 
Apple zerwało z tradycją: 5,8-calowy 
iPhone Xs i 6,5-calowy iPhone Xs 
Max to właściwie ten sam telefon 
w dwóch różnych opakowaniach, 
więc poniższą recenzję możemy 
traktować właściwie jako omówienie 
obydwu modeli.

Dotyk luksusu
Zacznijmy od spojrzenia na najbardziej 
przykuwający uwagę element nowego 
iPhone’a, czyli ekran. Kolorowy i jasny 
OLED o rozdzielczości 2688x1242 px nie 
jest może najostrzejszy w segmencie 
(pod tym względem wyprzedza go na 
przykład 6,4-calowy wyświetlacz 
Galaxy Note 9), ale korzystanie z niego 
to sama przyjemność. Jego możliwości 
docenimy w szczególności podczas 
oglądania filmów: wszystkie telefony 

D

SPECYFIKACJA

Od 5 480 PLN 
www.apple.com/pl
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Apple iPhone Xs Max

Apple obsługują Dolby Vision, czyli 
standard HDR używany chociażby 
przez Netfliksa czy iTunes. Najlepiej 
prezentują się na nim kasowe, holly-
woodzkie produkcje - głębia czerni 
i bogactwo kolorów przyćmiewa to, co 
prezentują niektóre tańsze telewizory. 

Miłym dodatkiem jest fakt, że 
wbudowane głośniki stereo rozdzie-
lają dźwięk na „prawdziwe” kanały, 
dzięki czemu poruszającym się obiek-
tom na ekranie towarzyszy wrażenie 
przestrzenności. Emitowany dźwięk 
jest głośny, klarowny i ładnie zbalan-
sowany, ale raczej nie zastąpi on 
dobrych słuchawek. Mimo tego Xs 
Max ma jedne z lepszych mobilnych 
głośników, z jakimi miałem do czy-
nienia. Ustępują one na przykład tym 
z Razer Phone, które oprócz oddawa-
nia wrażenia przestrzeni w poziomie 
imitowały także kanały wysokości. 

Większy ekran to oczywiście więcej 
przyjemności z oglądania, więc na Xs 
Max wszystkie filmy prezentują się 
bardziej spektakularnie niż na mniej-
szym Xs (który zresztą pod względem 
wielkości i rozdzielczości ekranu jest 
identyczny z modelem X). Poza tym 

różnice między nowymi flagowcami 
Apple są raczej kosmetyczne i prawie 
zupełnie nie wpływają na korzystanie 
z urządzeń.

Wysokie progi
Przejście z iPhone’a X na iPhone’a Xs 
Max nie jest tak wielkim krokiem, 
jakby mogło się to wydawać. Więk-
szość osób wciąż będzie mogła 
swobodnie pisać SMS-y i korzystać 
z komunikatorów za pomocą jednej 
dłoni przy jedynie nieznacznej 
zmianie chwytu, jakim należy 
trzymać telefon. Sięganie do lewej 
krawędzi ekranu nie sprawiało mi 
większych problemów, natomiast 
nieco trudniej jest teraz dotknąć 
górnej ramki. Większość osób, które 
poprosiłem o potrzymanie Xs Max 
i wykonanie kilku prostych czynno-
ści, stwierdziło, że flagowiec Apple 
jest granicą tego, jak duże mogą być 
telefony, aby wciąż można było 
korzystać z nich jedną dłonią. Dla 
niektórych był on już niewygodny 
- osoby z tego grona będą zaintereso-
wane raczej modelem Xs. 

W praktyce dodatkowa przestrzeń 

na ekranie była przydatna, ale nie 
niezbędna. Owszem, niektóre aplika-
cje korzystają z niej w przemyślany 
sposób, na przykład otwarcie skrzyn-
ki mailowej w poziomej orientacji 
sprawia, że z jednej strony pojawia się 
panel umożliwiający podejrzenie 
zawartości wybranej wiadomości. 
Niektórzy użytkownicy byli zawie-
dzeni faktem, że funkcja ta nie została 
zaimplementowana na mniejszym 
telefonie, ale dla mnie pozostała ona 
jedynie przyjemną, acz mało rewolu-
cyjną ciekawostką. 

Wiele phabletów, na przykład 
Samsung Galaxy Note 9, podchodzi 
do tego rozwiązania w nieco poważ-
niejszy sposób i umożliwia jednocze-
sne otwarcie dwóch aplikacji obok 
siebie, co rzeczywiście pozwala na 
poważną, wielozadaniową pracę. 
Przed zakupem warto być świado-
mym, że sam ogromny ekran nie 
zamieni telefonu w magiczne narzę-
dzie do zwiększania produktywności 
i wydajnego multitaskingu - ba, 
mniejszy i łatwiejszy w obsłudze 
model może niekiedy sprawdzić się 
w tej roli lepiej niż jego większy brat. 

GŁOŚNIK PEŁEN MOCY
Głośniki stereo (jeden umiesz-

czony we wcięciu, jeden w dolnej 
krawędzi) rozdzielają audio na 

prawy i lewy kanał, co uprzyjem-
nia słuchanie muzyki.

Tak, iPhone Xs 
wygląda dokładnie 

tak samo jak iPhone X 
- wersja Max jest 

nieznacznie większa.

NA SZÓSTKĘ 
6,5-calowy ekran doskonale 

sprawdza się podczas oglądania 
filmów, w szczególności  
zawartości Dolby Vision  

HDR z Netfliksa.



Apple nieraz podkreślało, że Xs Max 
otrzymał najbardziej wytrzymałą 
baterię w historii iPhone’ów. Według 
zapowiedzi powinna ona wystarczyć 
na pracę o godzinę dłuższą od 5,8-ca-
lowego Xs, ale trudno to ocenić jedno-
znacznie. Podczas moich testów Max 
spokojnie wytrzymywał cały dzień 
intensywnego użytkowania, chociaż 
należy pamiętać, że niektóre zadania 
(na przykład korzystanie z telefonu 
jako hotspotu lub gra w wymagające 
gry) mogą poważnie nadszarpnąć 
zasoby mocy. Pod tym względem 
smartfon wypadł porównywalnie do 
konkurencji. Zupełnie inaczej jest 

natomiast w kwestii procesora - A12 
Bionic jest zdecydowanie szybszy od 
flagowego czipu Qualcomma.

Wizja przyszłości 
Podczas prezentacji iPhone’a Xs Max, 
Apple poświęciło zadziwiająco mało 
czasu nowemu aparatowi fotograficz-
nemu. Na papierze wygląda on nieźle: 
znacznie większa matryca (aż o 30%!) 
potrafi robić jaśniejsze i wyraźniejsze 
fotki, a sztuczna inteligencja analizuje 
ujęcia w momencie ich uwieczniania, 
co przekłada się na wyraźny skok 
jakości. Po pstryknięciu kilkunastu 
zdjęć, okazuje się jednak, że najbar-

dziej widoczną zmianą jest większe 
nasycenie barw. Do tej pory fotki 
zrobione aparatami Apple utrzymane 
były w dość neutralnej palecie kolo-
rów, ale podczas projektowania Xs 
Max, producent najwyraźniej zapatrzył 
się w trend podkręcania barw. Nie-
znacznie poprawione zostały możli-
wości aparatu w słabych warunkach 
świetlnych - detale są ostre, a kolory-
styka przyjemna dla oka. 

Za oddanie kontrastów odpowiada 
technologia Smart HDR. Pomaga ona 
uniknąć sytuacji, gdy na zdjęciu 
wykonanym w bardzo jasnym świetle 
zanikają wszystkie cienie. W tym trybie 

URBAN ARMOR GEAR MONARCH
Aby ładny telefon pozostał ładny, musi być 
odpowiednio chroniony. Etui UAG Monarch 
wykonane jest z wytrzymałego poliwęglanu, 

który dodatkowo wzmacniany jest metalowymi 
elementami konstrukcyjnymi.

170 PLN, www.alstor.pl

AUDIO-TECHNICA ATH-ANC700BT
Dobre bezprzewodowe słuchawki to obowiąz-

kowy gadżet dla posiadaczy iPhone’ów. Te 
od Audio-Techniki wyposażone są w system 

aktywnej redukcji hałasu, a ich pojemna bateria 
starcza na aż 25 godzin słuchania.

1 000 PLN, www.tophifi.pl

NATIVE UNION DROP WIRELESS
Bezprzewodowa ładowarka o wyjątkowym de-

signie. Wzór imitujący pokrycie z tkaniny nadaje 
jej niecodziennego charakteru, a silikonowa 

wyściółka zadba o to, aby podczas ładowania 
telefon był zawsze na miejscu.

230 PLN, www.alstor.pl
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Autopsja

Brzegi telefonu 
i pokryty taflą szkła 

tył różnią się od siebie 
odcieniem złota, ale 

obydwa kolory 
świetnie się 
uzupełniają.

ZŁOTY MEDAL
Bardzo spodobał nam się 

nowy odcień złotego wykoń-
czenia (dostępny na smartfo-
nach i nowym Apple Watchu) 

- jest wytworny i subtelny.

SZEROKOŚĆ 
 FOTOGRAFICZNA

Obiektyw szerokokątny w Xs 
i Xs Max cechuje się… cóż, 
szerszym kątem widzenia  

niż w poprzednich iPhone’ach 
- fajne, jeśli lubisz fotografo-

wać krajobrazy.

AKCESORIA



smartfon składa kilka różnie naświetlo-
nych ujęć w jedno z poprawną ekspozy-
cją, ale końcowy efekt często jest płaski 
i nienaturalny. Ogólnie iPhone Xs Max 
robi barwne i wesołe fotki, chociaż jego 
podwójnemu aparatowi daleko jest 
chociażby do pojedynczej kamerki Pixe-
la 3 lub podobnego układu Samsunga 
Galaxy Note 9. Owszem, oferuje on 
dobrą jakość zdjęć, ale po tak dro-
gim i prestiżowym sprzęcie oczekiwa-
łem czegoś więcej. Kultowy już tryb 
portretowy doczekał się nowej funkcji, 
w której ustawimy poziom rozmycia 
tła. Wykonane z jej użyciem fotki są 
w najlepszym wypadku wysmakowa-
ne i artystyczne, a w najgorszym, 
delikatnie mówiąc, niepokojące. 

iPhone Xs Max umożliwia również 
nagrywanie wideo w HDR… no nie, tak 
właściwie to w EDR. Pod względem 
technologicznym działają one tak 
samo, więc na początku trudno było mi 
domyślić się, dlaczego Apple zdecydo-
wało się na zmianę nazwy. Efekt jest 
imponujący - w dramatycznym 
oświetleniu technologia podkreśla 
kontrasty, a w bardziej neutralnych 
scenach dodaje im głębi. Szkoda tylko, 
że jedynymi urządzeniami obsługują-
cymi standard EDR są nowe iPhone’y 
(stąd inna nazwa). Jeśli wrzucimy 
nagranie do internetu lub odtworzymy 

je na większym ekranie, cała magia 
zniknie. Do tego smartfony nie 
obsługują żadnego innego systemu 
HDR, w którym można nagrać film 
- szkoda, że Apple nie zdecydowało się 
na dodanie chociażby wykorzystywa-
nego przez YouTube standardu HLG.

Twarzą w twarz
Drobnemu liftingowi uległ Face ID, 
który teraz może rozpoznawać dwie 
twarze, a korzystanie z niego jest 
szybsze i sprawniejsze. Autoryzacja 
płatności w Apple Pay czy odblokowa-
nie telefonu trwa jedynie kilka sekund. 

Wszystkie powyższe zmiany na 
pewno uprzyjemniają korzystanie 
z iPhone’a Xs Max, ale trudno pozbyć się 
wrażenia, że nowe flagowce to właściwie 
ten sam produkt, który w zeszłym roku 
oferowany był pod nazwą iPhone X. 
Dawniej smartfony oznaczone literą S 
były nie tylko ładniejszymi i szybszymi 
wersjami głównych modeli, ale także 
posiadały szereg innowacji, takich jak 
Siri czy Touch ID, dla których warto było 
je kupić. Za Xs Max zapłacimy natomiast 
więcej niż za ubiegłorocznego flagowca, 
w zamian otrzymując właściwie to samo. 

Nie oznacza to, że nowy smartfon 
Apple jest złym sprzętem - to szybki, 
stylowy i funkcjonalny telefon wyko-
nany z materiałów jakości premium 

i wyposażony w doskonały ekran 
i głośniki. Szczęśliwi posiadacze 
iPhone’ów X powinni dobrze zastano-
wić się przed przejściem na nowszy 
model – moim zdaniem nie warto 
wydawać pieniędzy - ale jeśli masz 
starszego smartfona i spory budżet, 
flagowiec Apple cię nie zawiedzie. 
Zarazem jeśli ekosystem Apple nie jest 
dla ciebie najważniejszy, konkurencja 
w tym segmencie jest naprawdę duża.

Plusy Eleganckie wzornictwo i wysoka jakość 
wykonania. Rewelacyjny ekran. Wydajny pro-
cesor A12 Bionic. Face ID działa bez zarzutu. 

Ciekawe dodatki do trybu portretowego. 
Minusy Brak innowacyjności. Niezbyt pory-

wający aparat. Wysoka cena, w szczególności 
w wersjach z większą pamięcią masową. 

Podsumowując Max byłby sprzętem wybit-
nym, gdyby nie iPhone X - różnice w stosun-
ku do ubiegłorocznego flagowca są po prostu 

zbyt małe, aby uzasadniały zakup telefonu.

WERDYKT

OCENA 73/100
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Apple iPhone Xs Max

Face ID otrzymał 
kilka drobnych 

usprawnień - jest 
szybszy i bardziej 

niezawodny.

WSZYSTKO DO ZNIESIENIA
Apple chwali się, że szklane  
pokrycie iPhone’ów Xs jest  
najwytrzymalsze na świecie  
i przetrwa nawet upadek na  

beton z wysokości 3 metrów.



Autopsja
Harman Kardon Enchant 800 + Sub

3 000 PLN (800), 3 000 PLN (Sub) 
www.jbl.com.pl

obecnych czasach coraz 
trudniej wyobrazić sobie 
telewizor bez soundbara. 
Urządzenia te podbiły 

serca miłośników filmów i seriali 
w niemal ekspresowym tempie, 
a ciągle rozwijający się rynek nakłania 
producentów do tworzenia coraz 
lepszego sprzętu. Seria Enchant od 
Harman Kardon zawiera wiele intere-
sujących technologii, które czynią 
z niej kuszącą propozycję. 

Do testów otrzymałem mniejszy 
soundbar z linii, Enchant 800, ale do 
wyboru mamy również model Enchant 
1300 - ten pierwszy obsługuje osiem 
kanałów, a drugi trzynaście. Obydwa 
urządzenia mogą być sparowane z bez-
przewodowym subwooferem. Wzornic-
two to zdecydowana zaleta serii:  
dominuje czarna, elegancka tkanina 
i minimalistyczne srebrne wstawki. 
Minusem są natomiast ich rozmiary - 
soundbary są długie, a subwoofer wyso-
ki, przez co trudno będzie znaleźć dla 
nich miejsce w małych mieszkaniach. 

Szkoda, bo zastosowana w linii 
Enchant technologia Multibeam jest 

W

Czy zaawansowany zestaw z nowej serii Harman Kardon 
sprawdzi się podczas maratonu seriali?

Harman Kardon Enchant 800 + Sub
W CENTRUM AKCJI

Plusy Eleganckie wzornictwo. 
Łatwa konfiguracja i obsługa. 

Głębokie, sugestywne brzmienie.  
Minusy Urządzenia zajmują 

dużo miejsca. Stosunkowo mało 
funkcji sieciowych.

Podsumowując Seria Enchant 
od Harman Kardon ma szansę 
sporo namieszać na rynku kina 

domowego - to naprawdę kawał 
dobrego sprzętu.

WERDYKT

SPECYFIKACJA
SOUNDBAR: 
Kanały audio 8  
Przetworniki 
6x niskotonowy 
50 mm, 2x 
wysokotonowy 
25 mm  
Pasmo 
przenoszenia  
76 Hz - 20 kHz  
Łączność 1x 
HDMI, 1x 
analogowe,  
1x optyczne,  
1x USB, Bluetooth, 
Wi-fi; 
SUBWOOFER: 
Kanały audio 1 
Przetwornik  
1x 254 mm 
Pasmo 
przenoszenia  
35 Hz - 160 Hz

przystosowana właśnie do trudnych 
warunków przestrzennych. Dzięki niej 
brzmienie soundbara dostosowuje się 
do akustyki pomieszczenia. Proces 
kalibracji jest szybki i łatwy i ogranicza 
się do wciśnięcia odpowiedniego 
przycisku na pilocie. W ogóle Enchant 
800 należy pochwalić za łatwość, 
z jaką wtapia się w domowy ekosystem 
audio-wideo. Urządzenie „uczy się” 
sygnału pilota telewizyjnego, dzięki 
czemu podczas oglądania mogłem 
ustawiać głośność i zmieniać kanały 
jednym ruchem. Jest ono również 
kompatybilne z Google Home i może 
być sterowane za pomocą aplikacji. 

Pod względem dźwiękowym 
soundbar sprawuje się bez zarzutu. 
Osiem przetworników daje bogatą, 
sugestywną przestrzeń dźwiękową 
otaczającą widza. Część efektów 
wydawała się nawet dochodzić zza 
moich pleców, co dodatkowo budowa-
ło atmosferę podczas filmowego 
maratonu. Pomieszczenie w którym 
testowałem zestaw, nie miało idealnie 
sześciennego kształtu, co na pewno nie 
ułatwiało soundbarowi pracy. Enchant 
800 bardzo dobrze radzi sobie z basami 
sam, oferując wyraziste, ale czyste 
dźwięki z niższego krańca spektrum. 
Po podłączeniu do systemu bezprze-
wodowego subwoofera, można jednak 

wyczuć znaczącą różnicę - niskie tony 
brzmią wtedy naprawdę potężnie. 

Urządzenia sprawdziły się również 
w teście muzycznym, gdzie oferowały 
dokładną reprodukcję utworów, 
wzorowy balans i przyjemną dla ucha, 
głęboką barwę. Mogą one odtwarzać 
audio ze źródeł Bluetooth, USB oraz 
przez Chromecasta - szkoda, że nie 
współpracują bezpośrednio z takim 
Spotify Connect czy Deezerem. 

Mimo kilku niedoskonałości sprzęt 
z serii Enchant spełni oczekiwania 
nawet wybrednych kinomanów. 
Warto zapoznać się z jego możliwo-
ściami osobiście.
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480 PLN 
www.pl.creative.com

Autopsja
Creative SoundBlasterX H6 

amingowe akcesoria mają 
to do siebie, że najczęściej 
odpowiadają one wszyst-
kim graczom niezależnie 

od preferowanego gatunku i typu 
rozgrywki… i właściwie tylko im. 
Dlatego część producentów stara się 
odejść od typowej dla tych produktów 
stylistyki. Niepotrzebnie - Creative 
udowadnia, że zrobienie świetnie 
brzmiących, wszechstronnych i jed-
nocześnie na wskroś gamingowych 
słuchawek jest możliwe.  

Zacznijmy od podstaw: Sound 
BlasterX H6 to zestaw słuchawkowy 
z obsługą dźwięku przestrzennego. 
Został on przystosowany do długich 
sesji przy komputerze: nauszna 
konstrukcja jest lekka i stabilnie 
trzyma się na głowie, a poduszki 
pokryte tkaniną zapewniają dobrą 
wentylację uszu. Słuchawki ozdobio-
ne są podświetlanymi pierścieniami 
Aurora Reactive RGB; kolor i tryb 
podświetlenia można wybrać samo-
dzielnie. Sterujemy nimi za pomocą 
przycisków umieszczonych na lewej 
muszli. To rozwiązanie zaprojektowa-
no z myślą o pecetowcach - dzięki 
niemu podczas ustawiania poziomu 
głośności, nie musimy zdejmować 

G

Słuchawki gamingowe, które mają pomóc nam, usłyszeć każdy odgłos w grze.
Creative Sound BlasterX H6 

GAMING DLA MELOMANÓW 

Plusy Głęboka i sugestywna 
przestrzeń dźwiękowa. Reali-

styczny tryb Scout. Ergonomicz-
na konstrukcja. 

Minusy Mikrofon nie jest  
przymocowany do headsetu  

na stałe.
Podsumowując Nareszcie jest 
coś, w czym pecetowcy i kon-
solowcy będą zgodni - Sound 

BlasterX H6 to doskonały zestaw 
gamingowy.

WERDYKT

SPECYFIKACJA  
Przetworniki  
50 mm  
Pasmo 
przenoszenia 
20 Hz - 20 kHz 
Impedancja  
32 Om  
Mikrofon 
pojemnościowy 
Łączność audio 
3,5 mm, micro 
USB

dłoni z myszki. 
W komplecie z Sound BlasterX H6 

otrzymujemy dwa przewody: jeden 
zakończony wtykiem 3,5 mm, drugi 
micro USB. Dzięki temu słuchawki są 
kompatybilne z większością popular-
nych konsol: PlayStation 4, Xboksem 
One i Switchem, a także niektórymi 
przenośnymi systemami pokroju 
Nintendo 3DS. Dzięki temu prostemu 
zabiegowi osoby grające na różnych 
urządzeniach, nie muszą inwestować 
w kilka kompletów, pasujących do 
różnych konsol. 

Za reprodukcję dźwięku odpowia-
dają 50-milimetrowe, neodymowe 
przetworniki, dostarczające dyna-
micznego, kolorowego i sugestywne-
go brzmienia. Zestaw od Creative 
najbardziej przypadnie do gustu 
miłośnikom gier online, w szczegól-
ności tych mocno taktycznych. 
Obsługuje on technologię wirtualne-
go dźwięku przestrzennego 7.1, 
a wrażenie otaczających nas dźwię-
ków dodatkowo podbija tryb Scout. 
Podczas kilku potyczek w strzelance 
online World War 3 potrafił on urato-
wać nam skórę - możliwość usłysze-
nia nadlatującego zza pleców gracza 
drona bojowego, naprawdę daje prze-
wagę. Sprawdziliśmy je również 
w tytułach spod znaku horroru, gdzie 
pozwalały budować niesamowitą 
atmosferę osaczenia. 

Całości dopełnia rewelacyjny 

mikrofon, który wyłapuje tylko to, co 
powinien - nasz głos, a nie dźwięki 
tła. Drobnym minusem jest tutaj fakt, 
że pałąka nie da się złożyć, a jedynie 
odczepić, przez co łatwiej go zgubić. 

Zestaw nadaje się również do 
słuchania muzyki, chociaż przed 
rozpoczęciem sesji warto jest dosto-
sować profil odtwarzania w towarzy-
szącej im aplikacji. Sound BlasterX H6 
to sprzęt godny polecenia wszystkim 
graczom, którzy cenią sobie reali-
styczne wrażenia audio.

OCENA 84/100
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2 500 PLN 
www.salonydenon.pl

Mały system audio o wielkich możliwościach. Co potrafi w praktyce?

Denon CEOL N10
CUD MINIATURYZACJI

Mnogość źródeł 
odtwarzania muzyki 

zadowoli każdego 
melomana.

awniej do stworzenia 
dobrze grającego domo-
wego systemu audio 
potrzebne były spore 

fundusze i duża ilość wolnego miej-
sca, które byliśmy skłonni przezna-
czyć na ten cel. Rozwój miniaturyza-
cji na szczęście dotknął i tego 
segmentu rynku, dzięki czemu 

możemy cieszyć się chociażby takim 
Denon CEOL N10 - niewielkim, ale 
świetnie wyposażonym systemem 
muzycznym. Ten ciekawy sprzęt 
otrzymał prestiżowe wyróżnienie 
EISA Award 2018-2019 w kategorii 
„kompaktowy sprzęt audio” i nie 
możemy się doczekać sprawdzenia, 
co takiego urzekło w nim jurorów. 

Styl w rozmiarze XS
Po rozpakowaniu zestawu, trudno 
nam było powstrzymać zdziwienie 
- zaraz, to jest aż takie małe? Ko-
lumny i jednostka centralna spokoj-

Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz 
Impedancja 6 om Przetworniki  

w kolumnie 1x nisko-średniotonowy  
12 cm, 1x wysokotonowy 3 cm Łączność 

1x wejście analogowe 2x wejście 
optyczne, 1x wyjście 3,5 mm, USB,  

Wi-fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Alexa 

D

nie zmieszczą się na parapecie lub 
nawet stoliku kawowym, co na 
pewno ucieszy posiadaczy niezbyt 
dużych mieszkań. 

Jednocześnie należy pochwalić 
wzornictwo zestawu CEOL N10. 
Kolumny podstawkowe Denon 
SC-N10 z materiałową, przymoco-
waną na stałe maskownicą i dys-
kretnym logiem producenta z przo-
du, wyglądają skromnie i elegancko, 
ale jednocześnie przykuwają uwagę. 
Towarzyszy im stereofoniczny 
amplituner RCDN-10. Jego design 
jest minimalistyczny i funkcjonalny. 

SPECYFIKACJA

Autopsja
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Plusy Ładny, prosty w obsłudze 
i konfiguracji, funkcjonalny oraz 

świetnie grający sprzęt audio 
w przystępnej cenie. 

Minusy Pliki w stratnych for-
matach brzmią na nim jedynie 

poprawnie. 
Podsumowując Fachowcy 

z kapituły EISA znowu się nie 
mylili - Denon CEOL N10 to 

jeden z najlepszych kompakto-
wych systemów audio, z jakimi 

mieliśmy do czynienia.

WERDYKT

OCENA 89/100

Na górnej, pokrytej szkłem ściance 
urządzenia, umieszczone zostały 
przyciski sterowania odtwarzaniem 
- no, właściwie nie przyciski, a pod-
świetlane czujniki dotykowe, zinte-
growane ze szklaną płytką. Dzięki 
temu zabiegowi RCDN-10 doskonale 
prezentuje się w nastrojowym 
oświetleniu. Przednia ścianka to 
natomiast duży, czytelny wyświe-
tlacz OLED, port USB, gniazdo 
słuchawkowe 3,5 mm, przycisk 
włączania urządzenia i wysuwania 
tacki na płyty CD. 

Cały zestaw dostępny jest 
w trzech klasycznych wersjach kolo-
rystycznych: bieli, czerni i szarości. 
Ta ostatnia spodobała nam się naj-
bardziej - subtelny odcień przyjem-
nie ociepla nowoczesną stylistykę 
CEOL N10. 

Bez problemów 
System audio jest gotowy do pracy 
właściwie po wyjęciu z pudełka: 
wystarczy go ustawić w żądanym 
miejscu i podłączyć urządzenie do 
źródła prądu. Jeśli chcemy odtwarzać 
na nim muzykę z płyt CD, nośników 
pamięci USB lub słuchać radia, tyle 
wystarczy; aby skorzystać z możli-
wości strumieniowania muzyki 
z serwisów streamingowych, należy 
podłączyć CEOL N10 do domowego 
Wi-fi. Do podłączenia kont Spotify, 
TIDAL czy Deezer potrzebne jest 
konto HEOS i towarzysząca mu 
aplikacja mobilna, a konfiguracja 
zajmuje jedynie kilka minut. 

Osoby posiadające w domu 
głośnik z Alexą, mogą pokusić się 
dodatkowo o sparowanie go z wirtu-
alną asystentką, co umożliwi im 

sterowanie odtwarzaniem za pomo-
cą komend głosowych. System audio 
łączy się również z urządzeniami 
Apple za pomocą AirPlay 2, syste-
mem multiroom HEOS oraz z tele-
wizorami. W tym ostatnim przy-
padku potrafi on włączać się 
jednocześnie z telewizorem i inter-
pretować polecenia pilota TV. 

Na fali dźwięku 
Najważniejszą funkcją CEOL N10  
jest jednak odtwarzanie muzyki, 
dlatego postanowiliśmy sprawdzić 
jego możliwości w zakresie różnych 
gatunków i źródeł dźwięku. Na 
pierwszy ogień poszło Spotify, na 
którym odpaliliśmy kilka popular-
nych playlist. System natychmiast 
zaskoczył nas głębią brzmienia. 
Utwory - w szczególności te w wersji 
live - cechowały się bogatą, deta-
liczną przestrzenią i mnóstwem 
intrygujących niuansów. W „baso-
wych” gatunkach CEOL N10 odna-
lazł się równie dobrze, co w tych 
bazujących raczej na balansie po-
między instrumentami. W trakcie 
strumieniowania nic się nie zacina, 
ani nie przerywa - odtwarzanie jest 
płynne i stabilne. 

Podobnie dobrych odczuć dostar-
czyło nam odtwarzanie muzyki 
z płyt CD. Na duży plus należy 
zaliczyć fakt, że obracanie się krążka 
wewnątrz kieszeni nie wprawia 
lekkiego przecież amplitunera 
w drgania, które mogłyby zepsuć 
cały efekt. Z ciekawości sprawdzili-
śmy również, jak system radzi sobie 
z odtwarzaniem plików zapisanych 
w stratnych formatach. Kolumny 
były dla nich wyjątkowo łaskawe, 

nie obnażając tak bardzo niedocią-
gnięć wywołanych przez kompresję, 
jak robią to niektóre inne głośniki. 
Mimo tego polecamy słuchać na 
zestawie od Denona tych bezstrat-
nych formatów - po prostu zapew-
niają one fenomenalną głębię 
brzmienia. 

Denon CEOL N10 to ze wszechmiar 
udany sprzęt. Ma wszystko, czego 
można sobie zażyczyć w kompakto-
wym systemie audio: estetyczne 
i funkcjonalne wzornictwo, bogactwo 
funkcji internetowych, możliwość 
podłączenia do systemu multiroom 
i serwisów streamingowych oraz 
klarowne brzmienie z charakterem. 
Zdecydowanie warto zaprosić go na 
półkę w swoim pokoju.

Nowy CEOL N10  
z zewnątrz nie różni 

się specjalnie od 
swojego poprzednika, 
ale to nadal świetnie 
wyglądający kawałek 

sprzętu audio.

Denon CEOL N10
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Autopsja
Lenovo Yoga C930

6 290 PLN 
www.lenovo.com/pl

aptopy typu 2-w-1 prze-
szły długą drogę. Dawniej 
ekrany dotykowe monto-
wane były głównie w pro-

stych „maszynkach do internetu”, ale 
teraz trafiają do coraz potężniejszych 
urządzeń, nadających się i do pracy, 
i do rozrywki. Yoga C930 to zdecydo-
wanie przedstawiciel tej drugiej  
grupy - sprawdźmy jego możliwości 
w praktyce. 

Propozycja Lenovo robi wrażenie 
już od pierwszego spojrzenia. Smukła, 
rozkładana na płasko obudowa z gład-
kiego aluminium, po otwarciu ukazuje 
błyszczącą matrycę 13,9 cala, eleganc-
ką klawiaturę z dużym gładzikiem 
i czytnikiem linii papilarnych oraz 
nietypowy zawias działający w zakre-
sie 360 stopni. Jak przekonaliśmy się 
po włączeniu komputera, wewnątrz 
zawiasu kryje się obracany soundbar 
Dolby Atmos. Ten sposób umieszcze-
nia głośników jest nieprzypadkowy, 
ponieważ zapewnia on optymalne 
udźwiękowienie, gdy korzystamy 
z urządzenia zarówno jako z laptopa, 
jak i z tabletu. Efekt jest imponujący - 

L

Testujemy smukłego ultrabooka o głęboko  
brzmiącym systemie audio.

Lenovo Yoga C930
SZCZUPŁY MOCARZ

Plusy Elegancki, przenośny 
design. Doskonałe możliwości 
audiowizualne. Wydajny pod-
czas multitaskingu. Długi czas 

pracy na baterii.
Minusy Mało portów może 

sprawiać problem osobom, które 
korzystają z wielu akcesoriów.

Podsumowując Szukasz  
świetnego komputera, który  
jest tak samo wydajny jak ty?  

Lenovo Yoga C930 będzie  
doskonałym wyborem.

WERDYKT

SPECYFIKACJA
Ekran 13,9 cala 
IPS dotykowy 
Rozdzielczość 
1920x1080 px 
Procesor  
Intel Core  
i7-8550U  
RAM 8 GB  
Dysk 
wewnętrzny  
256 GB SSD 
Karta graficzna 
Intel UHD 
Graphics 620 
Łączność 1x USB 
3.1, 2x USB-C, 
1x audio 3,5 mm, 
Bluetooth, Wi-fi 
Wymiary 322 x 
227 x 14,5 mm 
Waga 1,38 kg

niezależnie od ustawienia sprzętu, 
soundbar generował trójwymiarową 
przestrzeń dźwiękową z wyrazistymi 
basami i przyjemnym balansem. 
Przyjemności z oglądania seriali 
dopełnił jasny i ostry ekran, który 
dzięki wsparciu dla HDR Dolby Vision 
cieszy oczy kontrastowymi, żywymi 
barwami. 

Nie samą rozrywką człowiek 
jednak żyje. Testowany model  
Yogi C930 wyposażony został w pro-
cesor Core i7 i 8 GB RAM, który umoż-
liwił sprawny multitasking w pakie-
tach biurowych i prostych apkach 
graficznych. Urządzenie bezproble-
mowo radziło sobie z szybkim uru-
chamianiem programów, przełącza-
niem się pomiędzy oknami oraz 
korzystaniem z aplikacji, gdy w tle 
uruchomione były inne procesy. 
Trudno było przy tym nie docenić 
pojemnego akumulatora, który star-
czał nam na 13-14 godzin wytężonej 
pracy. Oczywiście ze względu na brak 
zewnętrznej karty graficznej, Yoga 
C930 nie nadaje się do projektowania 
modeli 3D lub edycji skomplikowa-
nych materiałów wideo, ale umówmy 
się - urządzenia 2-w-1 nie służą do 
renderowania grafiki.

Ciekawym rozwiązaniem jest cy-
frowe pióro, za pomocą którego może-

my pisać po ekranie dotykowym. 
Dzięki szybkości działania zapewnia 
ono wrażenia podobne do korzystania 
z tradycyjnego notatnika. Rysik chowa 
się do wnętrza obudowy, dzięki czemu 
nie zgubimy go podczas transportu. 

Yoga C930 nie podbije jednak serc 
fanów dużej liczby złącz. Jeden port 
USB 3.1 i dwa USB-C to dość mało. Jeśli  
chcemy jednocześnie podłączyć np. 
mysz i pendrive’a to niezbędny okaże 
się rozgałęźnik. Spodobała nam się za 
to kamerka internetowa z manualną 
przysłoną, która dawała przyjemne 
poczucie prywatności. 

Lenovo Yoga C930 to laptop zapro-
jektowany z myślą o „cyfrowych no-
madach”, marzących o połączeniu 
mobilności i wydajności. To wytrzy-
mały, stylowy i funkcjonalny kompu-
ter dla wymagających użytkowników.
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270 PLN
www.jbl.com.pl

700 PLN
www.tophifi.pl

rodukty z serii JBL 
Clip to jedne z naj-
chętniej wybieranych 
przenośnych głośni-

ków w środowiskach młodzieżo-
wych i studenckich. Ich trzecia 
generacja jest jeszcze wytrzymal-
sza i bardziej „terenowa” od 
poprzedników, o czym może 
świadczyć także nowa wersja 
kolorystyczna moro. 

Charakterystyczna, okrągła 
forma JBL Clip 3, jak zawsze 
wyposażona jest w wytrzymały 
karabińczyk, za pomocą którego 
przymocujemy głośnik do pleca-
ka lub wewnętrznej ściany na-
miotu. Obudowa pokryta zosta-
ła gumowaną, wodoodporną 
warstwą we wzór barw masku-
jących, zapewniającą urządzeniu 
wodoodporność na poziomie 
IPX7 oraz chroniącą je przed 
przykrymi skutkami upadków. 

Głośnik jest nieco większy 
i cięższy niż w poprzedniej 
generacji, ale wraz z rozmiarem 
zwiększyły się jego możliwości 
w zakresie odtwarzania muzyki. 
Jak na tak niewielki sprzęt, Clip 
3 jest niezwykle głośny. Jego 
40-milimetrowy przetwornik 
odtwarza muzykę o jasnym, 
zbalansowanym profilu, 

łuchawki prawdziwie 
bezprzewodowe to 
jeden z tych wynalaz-
ków, których wystar-

czy raz spróbować, by nigdy nie 
przestać z nich korzystać. M4U 
TW1 łączą w sobie typową dla nich 
wygodę i głębokie, charaktery-
styczne brzmienie PSB. 

Od razu widać, że model ten 
został zaprojektowany z myślą 
o ludziach aktywnych - gładkie 
zauszniki pomagają utrzymać 
M4U TW1 w małżowinach nawet 
podczas wysiłku fizycznego. 
W połączeniu z wodoszczelnością 
na poziomie IPX5, czyni to z nich 
świetną propozycję dla biegaczy 
i kolarzy. Słuchawki sparujemy 
z urządzeniem Bluetooth za 
pomocą jednego przycisku. Połą-
czenie ze smartfonem jest stabil-
ne, nawet gdy oddalamy się od 
niego na odległość 10 metrów. 

Sterowanie może na początku 
sprawić nieco problemów, ponie-
waż rozdzielone jest ono na dwie 
słuchawki, a system gestów wy-
maga przyzwyczajenia. Na szczę-
ście szybko je opanowaliśmy 
i mogliśmy skupić się na brzmie-
niu urządzenia. 

P

S
Popularny głośnik turystyczny 

w nieśmiertelnych barwach moro.

JBL Clip 3 Squad
TAKTYCZNE BRZMIENIE

WOLNY JAK PTAK

Plusy Odporna na 
zamoczenie i upadek kon-
strukcja. Duża głośność. 
Wytrzymały akumulator.

Minusy Głośnik jest więk-
szy i mniej poręczny  

od poprzednika.
Podsumowując Wszech-

stronny głośnik przenośny 
do zadań specjalnych,  

który przeżyje u twego 
boku niejedną przygodę.

Plusy Piękne, lekko baso-
we brzmienie. Ergonomicz-
na i wygodna w obsłudze 

konstrukcja.
Minusy Sterowanie wyma-
ga chwili przyzwyczajenia.

Podsumowując Wszech-
stronne słuchawki z gatunku 
„true wireless” - doskonałe 

do pracy i na trening!

WERDYKT

WERDYKT

z wyraźnymi basami i ładnie od-
wzorowanymi tonami wysokimi. 

Oczywiście nie zabrakło 
miejsca na mikrofon, dzięki 
któremu z głośnika można ko-
rzystać jak z zestawu głośnomó-
wiącego. Plusem jest także aku-
mulator o pojemności 1 000 mAh, 
który wydłuża czas korzysta-
nia z urządzenia do maksymal-
nie 10 godzin. 

JBL Clip 3 Squad to godny 
towarzysz podróży, w szczegól-
ności w pasującej do charaktery-
styki sprzętu, zadziornej i mod-
nej stylistyce moro. 

M4U TW1 charakteryzują się 
głębokim dźwiękiem o wysokiej 
precyzji i wiernej reprodukcji 
detali. Przyjemnie akcentuje ono 
niskie tony, podkreślając rytm 
słuchanej muzyki. Słuchawki 
wyposażone są również w mikro-
fon do prowadzenia rozmów, któ-
ry dokładnie wyłapuje to, co 
powiemy. Zaletą jest też pięciogo-
dzinny czas pracy na baterii. 

Jeśli jeszcze nie miałeś okazji 
zapoznać się z „prawdziwie bez-
przewodowym” trendem, ko-
niecznie wypróbuj PSB M4U TW1 
- nie będziesz zawiedziony.

OCENA 82/100

OCENA 85/100

Sprawdzamy możliwości zgrabnych, 
w pełni bezprzewodowych słuchawek.

PSB M4U TW1

Autopsja
PSB M4U TW1 / JBL Clip 3 Squad 
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Ekran OLED 6 cali 2880x1440 px 
Procesor Qualcomm Snapdragon 845 

RAM 4 GB Pamięć 64 GB Aparat 
tylny 19 Mpix, przedni 13 Mpix 
Bateria 3 300 mAh Wymiary  

158 x 73 x 9,9 mm Waga 193 g

Sony nareszcie odświeżyło design 
swojego flagowca, ale czy Xperia 
XZ3 może dorównać konkurencji?

Sony 
Xperia XZ3

ŚLEPA PRÓBA

rzez długi czas Sony zda-
wało się nie zauważać 
trendów panujących na 
rynku telefonów, uparcie 

lansując smartfony o kanciastej for-
mie i szerokich ramkach na górnej 
i dolnej krawędzi ekranu. Powstawał 
w ten sposób frapujący paradoks: otóż 
otrzymywaliśmy urządzenia o super-

mocnych i nowoczesnych „wnętrz-
nościach”, oprawione w niemal 
archaiczną formę oraz wyposażone 
w niedopracowane oprogramowanie. 
Firma nareszcie zdecydowała się na 
podejrzenie osiągnięć konkurencji 
i zmianę swojego podejścia do two-
rzenia smartfonów. Efektem jej pracy 
jest Xperia XZ3, która pomimo wielu 
ulepszeń, wciąż obdarzona jest licz-
nymi wadami.

Ramowy program
XZ3 jest pierwszym od lat flagowcem 
Sony, który rzeczywiście wygląda na 
wyprodukowany w roku, w którym 
pojawił się na rynku. Niezgrabne 
ramki i kanciasta obudowa zostały 
wyparte przez modny, zakrzywiony 
ekran i aluminiowe wstawki. Telefon 
wygląda atrakcyjnie i sprawia 
wrażenie wytrzymałego. W jego 
konstrukcji wykorzystano alumi-
nium lotnicze, doskonale prezentują-
ce się na tle plastikowych rozwiązań 
preferowanych do tej pory przez Sony. 

Na tylnej ściance znajdziemy 
szklaną płytkę, pojedynczy aparat 
tylny i okrągły czytnik linii papilar-
nych. Jest on umieszczony trochę za 
nisko, aby komfortowo korzystać 
z niego za pomocą palca wskazujące-
go, gdy trzymamy telefon w dłoni. 
Producent nie zdecydował się również 

P

3 400 PLN 
www.sonymobile.com/pl

SPECYFIKACJA
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na zastosowanie popularnego obecnie 
rozpoznawania twarzy. 

Xperia XZ3 nie ma portu słuchaw-
kowego, ostał się w niej jednak fi-
zyczny przycisk uruchamiania 
aparatu, jak zwykle umieszczony nad 
prawym dolnym rogiem telefonu. 
Oprócz niego do dyspozycji dostali-
śmy także włącznik oraz regulator 
głośności, a do ładowania służy port 
USB-C. Flagowiec przypomina nieco 
propozycje Samsunga, co stanowi 
zdecydowany krok naprzód w sto-
sunku do przestarzałego designu 
poprzednich generacji. 

Na widoku 
W teorii Xperia XZ3 otrzymała 
całkiem imponujący wyświetlacz 
OLED o przekątnej 6 cali, rozdziel-
czości 2880x1440 px i ze wsparciem 
dla HDR. Za projekt odpowiadają 
specjaliści zajmujący się tworzeniem 
high-endowych telewizorów Sony 
Bravia, więc moje oczekiwania były 
bardzo wysokie. Rzeczywiście, pod 
względem ostrości trudno jest mu 
cokolwiek zarzucić. Niestety, w trybie 
automatycznego dostosowania 
podświetlenia jest on stosunkowo 
ciemny, a najwyższą jasność ustawi-

my jedynie manualnie. Przekłada się 
to oczywiście na kontrasty, które są 
wyraźne, ale mało porywające. 

Zadziwiający jest również fakt, że 
paleta kolorystyczna została tak 
fatalnie skalibrowana. Fabryczne 
ustawienia mają wyraźnie przesunię-
ty balans bieli, a barwy wyglądają 
zimno i sterylnie. Zmiana profilu 
wyświetlania na „ciepły” nieco ratuje 
sytuację, ale wciąż nie jest w stanie 
zaradzić temu problemowi. Najlep-
szym rozwiązaniem jakie wymyśli-
łem, jest skorzystanie z… zewnętrznej 
apki limitującej ilość niebieskiego 
światła przed snem, w której ustawi-
my temperaturę barw. 

Od strony technicznej XZ3 to dość 
typowy flagowiec z procesorem Qu-
alcomm Snapdragon 845, 4 GB pa-
mięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrz-
nej oraz baterią o pojemności 3 300 
mAh - do bólu nudny i poprawny. 

Jednym okiem 
Tak, to ten sam pojedynczy aparat 19 
Mpix znany z Xperii XZ2. Nakręcimy 
nim filmy w jakości 4K HDR oraz super 
slow-motion w 960 kl./s przy rozdziel-
czości 1080p. Niestety, pojedynczy 
aparat Sony nie działa tak sprawnie jak 

chociażby ten z Pixela 2 lub 3. 
Zupełną nowością jest tryb Side 

Sense, czyli czujniki nacisku w krawę-
dziach telefonu. W przeciwieństwie do 
znanego ze smartfonów HTC Edge Sen-
se, nie wymaga on ściskania urządze-
nia, a jedynie położenia palca na wy-
branych punktach ramki. Na chwilę 
obecną jest on jednak bardziej cieka-
wostką niż naprawdę przydatną funkcją 
- technologia jest dość powolna i cza-
sami nie łapie poleceń użytkownika. 

Xperia XZ3 działa na Androidzie 
9.0 Pie, ale nawet osoby, które nie 
mogą się doczekać jego wypróbowa-
nia, mogą być zawiedzone. Tegorocz-
ny flagowiec to pierwszy od wielu lat 
krok w dobrą stronę, ale jeśli Sony 
chce zrównać się z biegnącą do 
przodu konkurencją, musi zdecydo-
wanie przyspieszyć ruchy.

Kolorowe 
wykończenie  

dobrze pasuje do 
odświeżonego 

wyglądu smartfona.

SAMSUNG GALAXY S9
Nietrudno jest odnieść wrażenie, 
że to właśnie nim inspirowało się 
Sony podczas tworzenia Xperii 
XZ3. Do dyspozycji dostajemy 
podobną specyfikację i znacznie 
więcej przydatnych funkcji, w tym 
lepszy aparat.
3 100 PLN,  
www.samsung.com/pl

HTC U12+
High-endowy telefon dla osób, 
które lubią (udane) eksperymen-
ty. Wrażliwe na dotyk i ściśnięcia 
krawędzie oraz możliwość kręce-
nia filmów poklatkowych to tylko 
niektóre funkcje tego nietypowe-
go flagowca. 
3 500 PLN,  
www.htc.com/pl

ALTERNATYWA

Sony Xperia XZ3

Plusy Nowoczesny wygląd. 
Android 9.0 „z pudełka”. Dobra, 

wydajna specyfikacja. 
Minusy Słaba kalibracja barw 

i jasność ekranu. Niezbyt pojem-
na bateria. Przeciętny aparat. 
Side Sense często się myli lub 

nie uruchamia. 
Podsumowując Trudno polecić 
XZ3 jakiejkolwiek grupie użyt-

kowników - to przeciętny telefon, 
który dodatkowo obarczony jest 

wieloma niedociągnięciami.

WERDYKT

OCENA 64/100
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Cena modelu testowego 
89 970 PLN

Autopsja

oraz więcej producentów 
decyduje się na uzupeł-
nienie swojej oferty 
o warianty premium, 

które zmieniają dobrze znane autka 
miejskie i kompaktowe w luksusowe 
pojazdy dodające stylu i elegancji 
naszym codziennym podróżom do 
pracy. Różne marki mają do tego 
odmienne podejście - wiele decyduje 
się na dodanie jedynie kosmetycznych 
dodatków, ale część z nich „idzie na 
całość”, oferując klientom zupełnie 
świeże spojrzenie na dobrze znane 
auto. Ford Fiesta w prestiżowej wersji 

C

Sprawdzamy, jak jeździ się tym stylowym i eleganckim autem miejskim.
Ford Fiesta Vignale

LUKSUS W SEGMENCIE B

Vignale należy do tej drugiej grupy. 
W poniższym tekście sprawdzę, czy 
dzięki temu stanie się ona mocnym 
graczem w segmencie B. 

Jak większość modeli Forda, 
samochód dość poważnie podchodzi 
do panujących trendów. Stylistyka 
auta jest zachowawcza, elegancka 
i prosta. Nawet dodatki z wersji 
Vignale, czyli chromowane listwy 
ozdobne i większe niż w podstawowej 
Fieście alufelgi nie zmieniają charak-
teru modelu. To dobrze - dzięki temu 
auto wygląda zgrabnie i stylowo. 
Testowy egzemplarz otrzymał do tego 
„flagowy” kolor lakieru Milano 
Grigio, czyli ciepły, srebrzysto-mie-
dziany odcień. Nienachalnie podkre-
ślał on, że mamy do czynienia z mo-
delem luksusowym. 

Wrażenie to utrzymało się również 
po wejściu za kierownicę. Miękkie 
i twarde plastiki zastąpione skórą, 
dach panoramiczny, przyciemniane 
szyby z tyłu - wygląda fajnie i siedzi 
się równie dobrze. Na tylnej kanapie 
najwygodniej będzie dzieciom. Osoby 
dorosłe będą miały wystarczająco 
miejsca na kolana, ale wspomniane 
już okno dachowe zabiera sporo 
miejsca nad głową. Ciekawym zabie-
giem jest podzielenie szyberdachu na 
dwie części, przednią i tylną, z któ-
rych każda posiada własną roletę. 
Bagażnik Forda Fiesty Vignale nie był 
dla mnie specjalnym zaskoczeniem - 
jest on bardzo podobny do tego z aut 
poprzedniej generacji. 292 litry to 
niezbyt imponujący wynik w seg-
mencie B, ale na plus należy zaliczyć 

Prędkość maksymalna 180 km/h 
0-100 km/h 12,2 sekundy  

Silnik 1.0 EcoBoost Moc 100 KM 
Moment obrotowy 170 Nm 

Średnie zużycie paliwa  
(wg producenta) 5,2 l/100 km

SPECYFIKACJA
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możliwość złożenia kanapy na płasko, 
co zwiększa dostępną przestrzeń 
ładunkową. 

Przejdźmy jednak za kierownicę 
samochodu, tam bowiem dzieją się 
najciekawsze rzeczy. Z przodu 
miejsca jest dużo, a rozmaite pakiety 
dodatkowe pozwolą na stworzenie 
tam naprawdę luksusowych warun-
ków. Fotele w Fordach są z reguły 
dość twarde - tutaj jest podobnie, ale 
dzięki ergonomicznemu wyprofilo-
waniu nie narzekałem na wygodę. 

Deska rozdzielcza i kolumna 
centralna zaprojektowane zostały 
w taki sposób, aby łatwo było sięgnąć 
do każdej opcji. Najważniejszym 
elementem jest tutaj niewątpliwie 
nawigacja satelitarna Ford SYNC 3 
z modemem GSM, polskim sterowa-
niem głosowym, zestawem głośno-
mówiącym i głośnikami od Bang& 
Olufsen. Dzięki temu zabiegowi 
systemem multimedialnym można 
sterować właściwie bez odrywania 
rąk od kierownicy i uwagi od drogi. 
Na początku system komend może 
wydawać się przekombinowany, ale 
wystarczyło kilka godzin za kół-
kiem, by prowadzenie dialogów 
z wirtualną asystentką weszło mi 

w nawyk. System obsługuje także 
Apple CarPlay, Android Auto i syn-
chronizację z ekranem smartfona. 

Do testów otrzymałem samochód 
z jednym ze słabszych silników w ga-
mie - pod maską pracował litrowy 
EcoBoost o mocy 100 KM. Jak na 
typowo miejską jednostkę przystało, 
jest on żwawy przy niskich obrotach 
i chętnie przyspiesza, chociaż przy 
najwyższych prędkościach obroto-
wych zaczyna brakować mu pary. 
Towarzyszący mu sześciostopniowy 
automat pozwala wykrzesać z auta 
naprawdę sporo, mitygując trochę 
problemy z rozwijaniem większych 
prędkości. 

Jazda jest przyjemna i intuicyjna, 
auto płynnie sunie po nawet nierów-
nych drogach i zwinnie wchodzi 
w zakręty. Na szczególną pochwałę 
zasługuje właśnie układ kierowniczy, 
reagujący na każdy ruch kierowcy, 
a jednocześnie stawiający przyjemny 
opór, dzięki któremu nie miałem 
wrażenia bezwładności. W wersji 
z automatem silniczek podczas (mało 
ekologicznych) miejskich ekscesów 
palił maksymalnie 7 l/100 km, ale 
przeważnie udawało mi się utrzymy-
wać spalanie poniżej 6. 

Jak to jest z tym Vignale pod 
względem kosztów? Za podstawową 
wersję 1.0 100 KM + 6AT zapłacimy 74 
350 PLN, a większość pakietów 
wyceniona została na 1-2 tysiaki. Do 
tych ostatnich pałam dość mieszany-
mi uczuciami - z jednej strony nie są 
one aż tak drogie, ale zamknięto 
w nich dość wiele funkcji, które 
moim zdaniem mogły być dostępne 
w podstawowej wersji wyposażenia 
miejskiego samochodu luksusowego, 
na przykład bardzo przydatny system 
detekcji martwego pola. Mimo tego 
Fiesta jest ciekawą alternatywą dla 
Toyoty Yaris czy Volkswagena Polo - 
w tym aucie z przyjemnością siedzi 
się zarówno na fotelu pasażera, jak 
i za kierownicą.

Plusy Eleganckie wnętrze 
wykonane z wysokiej jakości 
materiałów. Wysoki komfort 
prowadzenia. Udany system 

multimedialny.
Minusy Niewielki bagażnik 

i mało miejsca na tylnej kanapie. 
Naprawdę luksusowe wyposaże-
nie dopiero po zakupie pakietów 

dodatkowych.
Podsumowując Ford Fiesta 

Vignale to godny polecenia sa-
mochód miejski dla kierowców, 
którzy pragną wprowadzić do 

swojego życia odrobinę luksusu.

WERDYKT

NA LEWO
Nowoczesna deska 

rozdzielcza zwraca na 
siebie uwagę. 

NA PRAWO
Drzwi Fiesty Vignale 
chronione są przed 
uszkodzeniami za 
pomocą systemu 
automatycznych 
osłon Door Edge 

Protector.

Wersje premium sa-
mochodów Forda no-
szą nazwisko Alfreda 
Vignale - legendarnego 
projektanta i producenta 
luksusowych aut. Jest on 
twórcą wielu rozpozna-
walnych nadwozi, w tym 
Maserati GT 3500 Spider 
czy Ferrari 166 MM.

„VIGNALE” ZNACZY LEGENDA

OCENA 82/100
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Cena modelu testowego 
54 360 PLN

Autopsja
Citroën C3 Elle

ielu kierowców wybucha 
śmiechem na myśl o samo-
chodach dla kobiet - wciąż 
pokutuje przekonanie, że 

ani to szybkie, ani ładowne, a tak właści-
wie to przerost formy nad treścią. 
Citroën C3 Elle udowadnia, że tak wcale 
być nie musi, a łatka „kobiecego auta” 
może być noszona z dumą.

Elle to właściwie specjalna wersja 
wyposażenia popularnego modelu C3, 
umiejscowiona gdzieś pomiędzy śred-
nim a najwyższym pakietem. Ekstrawa-
gancki design doskonale pasuje do 
charakteru samochodu, nadając mu 
niebanalnego miejskiego charakteru, 
podobnie jak specjalna naklejka dachowa. 

Wnętrze C3 Elle utrzymane jest 
przede wszystkim w czerniach i szaro-
ściach z akcentami w kolorze ciepłego 
różu. Cieszy fakt, że producent zastoso-
wał sporo miękkich, tkaninowych obić, 
które równoważą obecność twardszych 
plastików. Za kierownicą siedzi się 
pewnie i wysoko, co w aucie miejskim 
jest zdecydowanym plusem. 

Poza charakterystycznymi dla wersji 
Elle drobiazgami, mamy tutaj do 

W

To auto zaprojektowano z myślą o paniach, ale czy panom również może się spodobać?
Citroën C3 Elle

MODNISIA ZA KÓŁKIEM

Plusy Modna i elegancka wariacja 
na temat modelu C3. Dużo pa-

kietów dodatkowych. Oszczędny 
i wydajny silnik.

Minusy Podstawowe wypo-
sażenie wersji nie zachwyca. 

Samochód nadaje się w zasadzie 
tylko do miasta.

Podsumowując Citroën C3 Elle 
to doskonałe auto miejskie dla 
kobiet. Dla mężczyzn też, o ile 
oczywiście podoba im się jego 

ekstrawagancki design.

WERDYKT

ESENCJA MODY
C3 Elle jest owo-
cem współpracy 
marki Citroën 
i legendarnego 
francuskiego cza-
sopisma modo-
wego Elle. Jego 
design zainspiro-
wały lifestyle’owe 
i podróżnicze 
trendy obecnego 
sezonu.

SPECYFIKACJA
Prędkość 
maksymalna  
173 km/h  
0-100 km/h  
12,8 sekundy   
Silnik  
1.2 PureTech   
Moc 82 KM 
Moment 
obrotowy  
118 Nm  
Średnie zużycie 
paliwa (wg 
producenta)  
4,7 l/100 km

czynienia po prostu z lekko doposażo-
nym Citroënem C3 - samochód posiada 
zestaw multimedialny Connect Radio 
(aż dziwne, że nie utrzymany w kolory-
styce auta), tempomat z ograniczni-
kiem, system rozpoznawania dozwolo-
nej prędkości i czujniki parkowania 
z tyłu. W testowanym egzemplarzu nie 
miałem okazji zapoznać się z żadnymi 
pakietami dodatkowymi (no, poza 
kołem dojazdowym), ale rzut oka na 
cennik uświadomił mi, że opcji 
personalizacji auta jest tutaj naprawdę 
sporo, i to w przystępnych cenach. 

Sercem mojego C3 Elle była najsłab-
sza jednostka w gamie, czyli PureTech 
1.2 o mocy 82 KM z pięciobiegową 
manualną skrzynią biegów. W warun-
kach miejskich trudno o lepszą specyfi-
kację - silniczek pracuje żwawo, 
zapewniając wystarczającą moc do 
wyprzedzania i precyzję niezbędną do 
wciskania się na wąskie miejsca parkin-
gowe. Przy wyższych prędkościach 
zaczyna mu jej trochę brakować, cho-
ciaż na drodze szybkiego ruchu poje-
dziemy jeszcze bez frustracji. Zdecydo-
wanym plusem silników PureTech jest 
ich oszczędność - przy naprawdę mało 
ekologicznej jeździe po mieście udało mi 
się dobić maksymalnie do 6,8 l/100 km, 
a w cyklu mieszanym spalanie może 
spokojnie zejść poniżej 6. 

Cenowo C3 Elle kształtuje się mniej 
więcej na poziomie konkurentów 
z segmentu - jest tańszy na przykład od 
Nissana Micry czy Forda Fiesty i nie-
znacznie droższy od Škody Fabii. Żaden 
z nich nie może pochwalić się jednak tak 
stylowym designem i miejską funkcjo-
nalnością. Ten ładny Francuz spodoba 
się nie tylko paniom.

OCENA 82/100
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Cena modelu testowego 
276 100 PLN

Autopsja
Infiniti Q60S

NAJLEPSZE
AUTO

osiadanie auta sportowego 
to powód do dumy, ale 
nierzadko jest ono okupio-
ne wieloma niedogodno-

ściami, począwszy chociażby od 
samego wsiadania. Dlatego w luksuso-
wych segmentach rynku coraz częściej 
pojawiają się usportowione coupé czy 
liftbacki ze sztywnymi zawieszeniami, 
potężnymi silnikami i osiągami  z ko-
smosu. Do tej grupy należy także Q60S. 

Wydaje się, że wszystko w tym aucie 
zostało zaprojektowane po to, aby przy-
spieszać bicie serca. Samochód wygląda 
nowatorsko, ale jednocześnie jego piękno 
jest bardzo subtelne. We wnętrzu rów-
nież dominują klasyczne inspiracje, 
a zdobienia drzwi, deski rozdzielczej 
i kolumny centralnej, są wykonane ze 
skóry i aluminium. 

Za kierownicą usiądziemy na zadzi-
wiająco miękkich fotelach. Z jednej 
strony zabieg ten odbiera nieco sporto-
wego realizmu, ale zapewniam, że 
w trasie będziemy dziękować projektan-
tom Infiniti Q60S za to rozwiązanie. 
Wrażenia z tylnej kanapy pominę mil-
czeniem, chociaż trudno byłoby spodzie-

P

Zasiadamy za kierownicą pięknego i luksusowego modelu coupé.
Infiniti Q60S

ELEGANCKI SPORTOWIEC

Plusy Ach, jakie to piękne! 
Potężny, doskonale plastyczny 

silnik z komfortowym automatem. 
Bardzo czuły układ kierowniczy. 

Bogate wyposażenie.
Minusy Typowe dla segmentu 
- mało miejsca z tyłu, wysoka 

cena, przekombinowany system 
multimedialny. Silnik pracuje za 

cicho (naprawdę).
Podsumowując Infiniti Q60S 

zostało zaprojektowane po to, 
aby budzić emocje - i to te jak 

najbardziej pozytywne.

WERDYKT

POWRÓT  
DO OJCZYZNY
Japońska marka 
Infiniti została 
założona w 1989 
roku, ale na swój 
ojczysty rynek 
weszła dopiero 
w… 2013 roku 
z hybrydową wer-
sją modelu Q50.

SPECYFIKACJA
Prędkość 
maksymalna  
250 km/h  
0-100 km/h  
5 sekund  
Silnik 3.0 DOHC     
Moc 405 KM 
Moment 
obrotowy  
475 Nm  
Średnie zużycie 
paliwa (wg 
producenta)  
9,4 l/100 km

wać się po tego typu aucie przestronności 
rodem z SUV-a. 

W recenzowanej wersji Q60 Sport do 
dyspozycji dostajemy szereg dodatków, 
upiększających samochód i zwiększają-
cych bezpieczeństwo na drodze. Miło-
śników samodzielnej jazdy ucieszy fakt, 
że asystentów jest tutaj jak na lekarstwo 
- ot, system ostrzegania przed kolizjami 
z przodu i utrzymania pasa ruchu. 
Chętni mogą pokusić się o sprawdzenie 
bogatszego wyposażenia Sport Tech, 
w którym dostępny jest chociażby 
monitor martwego pola. Drobny minus 
należy się natomiast za skomplikowany 
interfejs systemu multimedialnego. 

Czas na to, co tygryski lubią najbar-
dziej. Należę do osób, które po zobacze-
niu magicznej cyferki 3.0 w rubryce 
„pojemność skokowa”, zacierają ręce, 
dlatego jazda testowym Infiniti Q60S 
była dla mnie perfekcyjną przyjemno-
ścią. Pod maską samochodu pracuje 
ponad 400 KM, które okiełznamy za 
pomocą doskonale reaktywnego układu 
kierowniczego. Auto prowadzi się 
pewnie, jest zwinne, stabilne i perfek-
cyjnie szybkie. Szczególnej radochy 
dostarczył mi tryb Sport, podkręcający 
dość ciche dźwięki silnika i umożliwia-
jący jeszcze precyzyjniejsze sterowanie. 
Dobrego nastroju nie potrafił zepsuć 
nawet fakt, że podczas moich miejsko-

-trasowych wojaży spalanie ukształto-
wało się na poziomie 14,6 l/100 km. 

Q60S to auto premium, które z powo-
dzeniem może rywalizować z Mercede-
sami i „beemkami”. Jego potencjał 
docenisz w mieście, a jeśli od czasu do 
czasu lubisz wypad na tor, zakochasz się 
w nim od pierwszego wciśnięcia gazu.
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Cena modelu testowego 
176 700 PLN

Autopsja
Hyundai Tucson

UV-y projektowane są po 
to, aby kierowca czuł się 
w nich pewnie i bezpiecz-
nie, na drugi plan spychając 

ekscytujący, sportowy model jazdy. 
Hyundai Tucson to model łamiący tę 
konwencję, łączący praktyczność 
z przyjemnością w jednej, atrakcyjnej 
dla oka i ucha oprawie. 

Tucson to drugi po recenzowanym 
w zeszłym numerze Santa Fe, SUV 
z oferty Hyundaia. W przeciwieństwie 
do „terenowych” konkurentów z seg-
mentu, stawia on przede wszystkim na 
elegancki, miejski styl. Rządzą tu 
chromowane ozdoby, wydłużone 
światła i zgrabna forma. 

Samochód równie dobrze wygląda 
wewnątrz, w szczególności, jeśli skusi-
my się na najwyższą wersję wyposaże-
nia Premium. Kabina jest duża i prze-
stronna (również z tyłu), a na dodatek 
rewelacyjnie wyciszona. Pod względem 
komfortu Tucson chlubnie kontynuuje 
tradycję marki - sprężyste fotele, 
dwupłaszczyznowa regulacja ustawie-
nia kierownicy i rozsądnie rozplanowa-
na kolumna centralna z intuicyjnym 

S

Czy jazda SUV-em może być ekscytująca? Sprawdzamy!
Hyundai Tucson

TWARDY GRACZ

Plusy Niespotykany jak na ten 
segment model prowadzenia 

- sportowa, dynamiczna jazda. 
Elegancki design w środku i na 

zewnątrz auta. Wysoki komfort. 
Minusy Samochód nie nadaje 

się nawet w lekki teren. Stosun-
kowo wysoka cena.

Podsumowując Za kierownicą 
Hyundaia Tucsona czeka cię 

wiele przyjemnych niespodzia-
nek - to naprawdę udany SUV.

WERDYKT

MIĘKKA  
HYBRYDA
Opisywany silnik 
2.0 CRDi do-
stępny jest także 
w wersji z tzw. 
miękką hybry-
dą - systemem 
odzyskiwania 
energii, który zna-
cząco ogranicza 
zużycie paliwa, 
w szczególności 
w mieście.  

SPECYFIKACJA
Prędkość 
maksymalna  
201 km/h  
0-100 km/h  
9,5 sekundy  
Silnik 2.0 CRDi  
Moc 185 KM 
Moment 
obrotowy  
400 Nm  
Średnie zużycie 
paliwa (wg 
producenta)  
6,0 l/100 km

systemem infotainment sprawiają, że 
podczas jazdy naszej uwagi nie będą 
rozpraszały żadne niewygody. 

Właśnie, jazda. Do testów otrzymali-
śmy auto wyposażone w najpotężniejszy 
w gamie Diesel 2,0 litra o mocy 185 KM 
z ośmiostopniowym automatem. To 
właśnie silnik jest sekretem przyjemno-
ści z kierowania Tucsonem - chętnie 
wchodzi on na wysokie obroty, pozwala-
jąc na plastyczne przyspieszanie nawet 
w miejskim ruchu. Praca skrzyni biegów 
również zasługuje na pochwałę. Co 
ciekawe, producent pokusił się tutaj 
o dodanie trybu Sport, który dodatkowo 
zwiększa dynamikę jazdy. 

W drodze towarzyszy nam również 
sprężyste, chociaż nieprzesadnie mięk-
kie zawieszenie i napęd na cztery koła. 
Ten ostatni wydaje się być wrzucony do 
Tucsona trochę na doczepkę, auto 
bowiem niezbyt chętnie jeździ w warun-
kach terenowych. Średnie spalanie rzędu 
8,5 l/100 km w mieście i 7 l/100 km 
w trasie to dość przyzwoity wynik. 

Ceny tego modelu z opisywanym 
silnikiem zaczynają się od 143 900 PLN. 
Za wersję Premium dopłacimy 30 
tysiaków, ale znajdą się w niej tak 
przydatne dodatki jak system monitoro-
wania martwego pola, asystent wykry-
wania pieszych i system ostrzegania 
o ruchu poprzecznym. Dostaniemy tu 

również elektrycznie sterowane, 
panoramiczne okno dachowe. 

Hyundai Tucson to pod wieloma 
względami unikat na rynku SUV-ów. 
Poświęca on część umiejętności 
terenowych na rzecz czystej mocy 
i przyjemności z jazdy w mieście 
i w trasie. Jeśli szukasz nietypowego 
SUV-a, koniecznie sprawdź ten 
samochód.

OCENA 84/100
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Cena modelu testowego 
236 950 PLN

Autopsja
DS7 Crossback

woje mocne wejście na 
europejski rynek marka DS 
Automobiles zawdzięcza 
przede wszystkim mode-

lowi DS7, czyli luksusowemu SUV-owi 
klasy średniej. Tym razem do zabawy 
dostałem wersję z największą jednost-
ką benzynową w gamie i bogatym 
wyposażeniem Grand Chic Performan-
ce Line. Auto godne Króla Słońca? 

DS7 Crossback wyróżnia się oryginal-
nym wzornictwem. Projektanci posta-
nowili wyeksponować fakt, że jest to 
duży, masywny samochód, i podkreślili 
jego bryłę futurystycznymi elementami 
dekoracyjnymi. Szczególnie piękny jest 
rysunek przednich reflektorów, które 
płynnie zlewają się z geometrycznym 
grillem. Przetłoczenia na masce, dwu-
dziestocalowe felgi z misternym rysun-
kiem, obracające się diody LED w świa-
tłach - to robi wrażenie. 

We wnętrzu dominują skóra i miękka 
alcantara z czerwonymi akcentami, 
pokrywająca drzwi i kolumnę centralną. 
Wnętrze jest przyjemnie przestronne, 
podobnie jak ustawny bagażnik. Uwagę 
przykuwa przede wszystkim duży ekran 

S

Nie daj się zwieść - w tym francuskim arystokracie drzemie dusza innowatora!
DS7 Crossback

PARYSKI SPLEEN

Plusy Oryginalne wzornic-
two. Wysoka jakość wykonania 
i użytych materiałów. Mnóstwo 

ciekawej elektroniki, której nie ma 
nigdzie indziej. Komfortowa jazda.

Minusy Bardzo drogie pakiety 
wyposażenia. Ekran systemu mul-
timedialnego błyskawicznie się brudzi.
Podsumowując DS7 Crossback 

to ciekawa alternatywa dla 
niemieckich i szwedzkich aut 
premium - robiąca wrażenie, 
dopracowana i funkcjonalna.

WERDYKT

DUMNY  
RODOWÓD
Marka DS Auto-
mobiles wywodzi 
się z kultowego 
modelu Citroën 
DS. Auto to było 
produkowane 
w latach 1955-
1975 i swego 
czasu było syno-
nimem innowacyj-
nych technologii 
w motoryzacji. 

SPECYFIKACJA
Prędkość 
maksymalna  
232 km/h  
0-100 km/h  
8,3 sekuny  
Silnik  
1.6 PureTech     
Moc 225 KM 
Moment 
obrotowy  
300 Nm  
Średnie zużycie 
paliwa (wg 
producenta)  
5,8 l/100 km

systemu multimedialnego, do którego 
w samochodzie testowym podczepiony 
był luksusowy system audio Hi-Fi FOCAL 
Electra z czternastoma głośnikami. 

To przedsmak tego, co czekało na 
mnie w DS7 od strony technologicznej, 
auto wręcz naszpikowane jest bowiem 
mniej lub bardziej przydatnymi 
bajerami. Z tych co ciekawszych warto 
wymienić kamerę termowizyjną, system 
jazdy półautonomicznej z monitorowa-
niem uwagi kierowcy, pakiet pozwalają-
cy symulować dźwięk sportowego 
silnika (serio!) i czujnik jakości powietrza 
w samochodzie. Poza tym producent 
oddaje nam do dyspozycji również 
nawigację Connect NAVI 3D oraz system 
multimedialny z Bluetooth i możliwością 
synchronizacji z ekranem smartfona. 

Pod maską DS7 Crossback pracuje 
1,6-litrowy silnik benzynowy o mocy  
225 KM. Jednostka jest cicha i kulturalna, 
ale bardzo dynamiczna, wkręca się na 
wyższe obroty bez opieszałości. Towa-
rzyszy jej funkcjonalny, ośmiostopniowy 
automat. Najprzyjemniej jeździło mi się 
w komfortowym trybie jazdy, który 
zmiękczył nieco zbyt sztywne jak na mój 
gust zawieszenie. Benzyniak pali przy 
tym jak smok - podczas testów w mieście 
spalanie nieraz przekraczało 10 l/100 km, 
ale cóż, taki już urok dużych SUV-ów. 

Podstawowa wersja z opisywanym 

silnikiem to koszt 162 900 PLN. W porów-
naniu z Volvo XC60 jest nieźle, ale jeśli 
doliczymy do tego zawierające wszystkie 
ciekawe systemy pakiety dodatkowe, 
okaże się, że cena poważnie skoczy do 
góry i przekroczy granicę 200 000 PLN. 
Fani nowinek technologicznych dysponu-
jący dużym budżetem powinni być 
jednak usatysfakcjonowani.
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PC, PS4, XONE

Autopsja

oczątki serii SoulCalibur 
sięgają 1995 roku i auto-
matów do gry, wśród 
których pojawił się  

tytuł Soul Edge. Gra zyskała tak 
znaczącą popularność, że doczekała 
się wersji konsolowych, a później 
także całego uniwersum. W szóstej 
części sagi poznamy alternatywny 
rozdział historii demonicznego 
miecza Soul Edge i jego tytułowego 
odpowiednika, błogosławionego 
Soul Calibura. Tym razem w konflik-

P

Sprawdzamy, czy najnowsza odsłona bijatyk z bronią białą w roli głównej  
ma do zaoferowania więcej niż tylko występ Geralta.

Soulcalibur VI
OGNIEM I MIECZEM

cie pomiędzy siłami zła i dobra 
wezmą udział także dość niespo-
dziewani goście… 

Główna oś fabularna zawarta jest 
w trybie Libra of Souls i jak zawsze 
osadzona została w alternatywnym 
świecie w XVI wieku. Nasz bohater, 
nieznany wojownik, styka się ze 
śmiercionośnym rozdarciem w cza-
soprzestrzeni, z którym nieodłącz-
nie splata on swój los. Szybko okazu-
je się, że na trop tego groźnego 
zjawiska wpadły dwie groźne siły: 
zajmująca się eksterminacją demo-
nów Organizacja Aval i czarnoksięż-
nik Azwel, który pragnie wykorzy-
stać jego moc do zawładnięcia 
światem. Nasz bohater oczywiście 

znajdzie się w samym centrum 
konfliktu, a jego decyzje wpłyną na 
losy ludzkości. 

Drugi tryb, Soul Chronicle, to 
natomiast zbiór opowieści o dobrze 
znanych bohaterach serii Soul 
Calibur - zagramy w nim jako Kilik, 
Xianghua i wielu innych lubianych 
wojowników. „Szóstka” na nowo 
pisze historię wielu z nich, pozwala-
jąc poznać postaci z zupełnie innej 
strony. Swoją linię fabularną 
otrzymał też „gość specjalny” tej 
odsłony serii, czyli dobrze nam 
znany Geralt z Rivii. 

Rozgrywka w obydwu trybach 
jest dość podobna. Bohaterowie 
podróżują pomiędzy punktami na 
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mapie i wchodzą w interakcje 
z misjami fabularnymi. Sposób 
prezentacji tych ostatnich jest  
dosyć staroszkolny, żeby nie 
powiedzieć staroświecki - więk-
szość zadań polega na przeczytaniu 
tekstowego wstępu, obiciu przeciw-
nika i przeklikaniu zakończenia (no 
dobra, czasami w ogóle nie ma bicia). 
Nieco spowalnia to tempo rozgryw-
ki, przede wszystkim we wciągają-
cym Libra of Souls. 

Na szczęście najważniejszy 
element Soulcalibur VI, walki,  
stoją na wysokim poziomie.  
Każda postać włada własną bronią 
i posiada unikatowy system uderzeń 
i kombosów. Zbalansowanie może 
budzić zastrzeżenia - taki na przy-
kład Siegfried miażdży wszystkich 
przeciwników bez litości, podczas 
gdy Maxi wymaga nieco więcej 
zręczności - ale po opanowaniu 
specyfiki danego stylu, każdym 
bohaterem da się wygrywać, 
w szczególności, jeśli zgłębimy 
tajemną sztukę wyrzucania prze-
ciwników poza ring. Gra zgrabnie 
łączy znane z poprzednich części 
mechaniki „ładowania” ciosów 
pokroju Soul Charge z zupełnymi 
nowościami, na przykład wprowa-

dzającym do rozgrywki element 
losowości Reversal Edge. 

W podstawowej wersji gry do 
wyboru mamy 20 postaci, a dodat-
kowi bohaterowie dostępni są jako 
zawartość DLC. Oczywiście każdy 
z nich ma kilka wersji kolorystycz-
nych a także, hmm, modeli znisz-
czenia - po wykonaniu szczególnie 
mocnego ataku, wierzchnia odzież 
wojownika ulega dezintegracji. 
Minusem jest tylko jedenaście 
dostępnych aren. Co z tego, że jedną 
z nich jest Kaer Morhen, skoro 
podczas losowego trybu gry trafia-
my na nią prawie cały czas? 

Jeśli znudzi nam się zabawa 
dostępnymi bohaterami, zawsze 
możemy stworzyć swoich własnych. 
Kreator postaci pozwala rozwinąć 
skrzydła wyobraźni. Z dostępnych 
elementów łatwo stworzyć ulubio-
nych herosów z innych uniwersów 
- szczególnie usatysfakcjonowani 
będą fani anime i gier jRPG. 

W ogóle Soulcalibur VI dostarcza 
wspaniałych wrażeń wizualnych. 
Modele postaci są płynnie animowa-
ne, atakom specjalnym towarzyszą 
efektowne rozbłyski światła, 
a niektóre „finiszery” zapadają na 
długo w pamięć. Do tego gra jest 

bardzo dobrze zoptymalizowana 
i w wersji na PC chodzi płynnie 
nawet na słabszych komputerach. 
Zaskakuje również mocny sound-
track, który towarzyszy nam nie 
tylko podczas potyczek, ale i misji 
fabularnych. Każda arena ma swój 
motyw przewodni, a Hunt or Be 
Hunted z Wiedźmina 3 zadziwiająco 
dobrze wpasowuje się we wzniosłe 
klimaty ścieżki dźwiękowej. 

W Soulcalibur VI studiu Project 
Soul udało się idealnie znaleźć 
balans pomiędzy grą przeznaczoną 
dla nowych fanów cyklu, jak 
i tytułem dla bijatykowych wyjada-
czy. Owszem, gra nie jest pozbawio-
na kilku niedociągnięć, ale warto się 
z nią zapoznać.

Plusy Dwa rozbudowane tryby 
fabularne. Zręcznościowy,  
sprawiedliwy system walki. 

Rozbudowany kreator postaci. 
Oprawa audiowizualna.

Minusy Część bohaterów za-
mknięta w DLC. Sposób opowia-
dania historii jak ze staroszkol-

nych erpegów. Mało aren  
do wyboru.

Podsumowując Soulcalibur VI  
to najlepsza przepustka do  

tego uniwersum, jaką możemy 
sobie wymarzyć - ładna,  
grywalna i przystępna  

dla każdego gracza.

WERDYKT

NA LEWO
Przerywniki 

fabularne są ładne 
i kolorowe, chociaż 
statyczne - szkoda, 
że cutscenek jest  

tak niewiele.

NA PRAWO
Samuraje  

w Kaer Morhen?  
W Soulcalibur VI 

wszystko jest 
możliwe!

Seria Soul Calibur znana 
jest z częstych występów 
znanych herosów: wśród 
nich znaleźli się chociażby 
Darth Vader czy Ezio Audi-
tore. Geralt z Rivii nie jest 
jedynym gościem w „szó-
stce” - w zawartości DLC 
znajdziemy także androidkę 
2B z gry NieR: Automata.

WALKA Z IMPORTU
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Autopsja
Call of Duty: Black Ops 4

PC, PS4, XONE

sobom nie grającym 
w pierwszoosobowe strze-
lanki, mogło do tej pory 
wydawać się, że każdy 

nowy tytuł z serii Call of Duty to tak 
naprawdę to samo co poprzednio, tylko 
inaczej opakowane i zaprezentowane. 
Wraz z Black Ops 4 zamyka się pewien 
rozdział w historii serii i pojawiają 
zupełnie nowe możliwości rozgrywki. 
Sprawdźmy czy to krok w dobrą stronę. 

Zacznijmy od najbardziej kontro-
wersyjnego aspektu gry, czyli zupełnej 
rezygnacji z trybu dla jednego gracza. 
CoD-y nigdy nie były tytułami prze-
znaczonymi jedynie do samodzielnej 
zabawy, ale kampania pozwalała po-
znać tło fabularne konfliktu i wczuć  
się w klimat gry. W Black Ops 4 niby 
mamy kilka misji tutorialowych 
i historie przewijające się w tle, jednak 
nie oszukujmy się - są one tylko miłym 
dodatkiem do rozgrywki. 

Najwięcej czasu spędziłem w Blacko-
ut, czyli pierwszym tak wielkoskalo-
wym battle royale w historii Call of 
Duty. Na dużej, zróżnicowanej i pełnej 
zakamarków mapie, może jednocześnie 
grać aż sto osób. Założenia są proste - 
zbierać przedmioty, dorwać przeciwni-

O

Gramy w najbardziej sieciową część kultowej strzelanki FPS.
Call of Duty: Black Ops 4

W KUPIE RAŹNIEJ

Plusy Blackout to pełnokrwisty, 
doskonale przemyślany i zreali-
zowany tryb battle royale. Moż-
liwość dostosowywania postaci 

do swojego trybu gry. Ładne, 
kinowe przerywniki.

Minusy Dobieranie drużyn 
w trybie multiplayer jest fatalnie 

niesprawiedliwe. Sporo map 
znamy z poprzednich części.  

Gra w Zombies z przypadkowy-
mi graczami jest właściwie  

bez sensu.
Podsumowując Zapaleni fani 
strzelanek i gier battle royale 
mogą być zadowoleni z nowej 

części Call of Duty, jednak przy-
słowiowego szału tu nie ma.

WERDYKT

SPECJALISTA  
NA ZAWOŁANIE
Misje tutoria-
lowe pozwalają 
zapoznać się ze 
specjalistami  
- żołnierzami, 
którymi sterujemy 
w trybach siecio-
wych. Służą one 
także do prze-
mycenia warstwy 
fabularnej.

ków i przeżyć. Rozgrywka jest bardziej 
dynamiczna niż w takim Playerunk-
nown’s Battlegrounds, a jednocześnie 
poważniejsza od tej z Fortnite’a. Do 
gustu przypadła mi w szczególności 
rzadka możliwość gry w czteroosobo-
wej drużynie - z obeznanymi w CoD 
znajomymi i czatem głosowym 
naprawdę można się świetnie bawić. 

Do dyspozycji otrzymujemy także 
standardowy tryb multiplayer. Tym 
razem jego bohaterami są specjaliści 
o różnych umiejętnościach bojowych. 
Każdą postacią gra się trochę inaczej, 
ale na szczęście gra pozwala na dosto-
sowanie ich do naszego stylu gry za 
pomocą ekwipunku. Poza tym sposób 
prowadzenia rozgrywki pozostał 
właściwie bez zmian w stosunku do 
poprzedniego tytułu z serii, chociaż po 
raz pierwszy można grać jedynie w to-
warzystwie botów. Minusem jest fakt, 
że algorytm przydzielania graczy do 
drużyny nierównomiernie rozkłada 
siły po obydwu stronach oraz to, że 
wiele map jest „z odzysku”. 

Na deser został nam obowiązkowy 
tryb co-opowy, czyli zombiaki. Jest 
fajnie, chociaż mało odkrywczo, a do 
dobrej zabawy właściwie niezbędna 
jest drużyna złożona ze znajomych  
- koordynacja działań żołnierzy to 
podstawa sukcesu. 

Call of Duty: Black Ops 4 chce być 
wieloma grami naraz - zakręconym 

battle royale, pełnym akcji co-opem 
i taktycznym FPS-em. Tak naprawdę 
jest ona jednak tylko kolejną odsłoną 
dobrze znanej serii - wciągającą i ro-
biącą wrażenie graficznie, ale daleką 
od ideału.

OCENA 62/100

62  T3 GRUDZIEŃ 2018



PC, PS4, XONE, Switch

Autopsja
Assassin’s Creed Odyssey

o ciepło przyjętym „egip-
skim” Origins, Ubisoft 
postanowił opowiedzieć 
nam o zmaganiach Asasy-

nów w innym antycznym imperium. Tak 
powstało Assassin’s Creed Odyssey: naj-
bardziej „erpegowa” jak do tej pory część 
kultowego cyklu. Sprawdźmy, czy zacho-
wuje ona ducha pierwszych części serii.

Akcja gry toczy się podczas począt-
ków wojny peloponeskiej. Wcielamy się 
w potomka spartańskiego króla Leoni-
dasa - Aleksiosa lub Kasandrę. Nasza 
postać ma jednak niewiele wspólnego 
z dumną rodziną królewską: bohater 
pracuje jako misthios, najemny żoł-
nierz, i wciąż zmaga się z traumatycz-
nymi przeżyciami z dzieciństwa. Oka-
zuje się, że demony przeszłości nie 
zapomniały o nim, a długa podróż 
w poszukiwaniu odpowiedzi wpłynie 
nie tylko na kształt greckich polis, ale 
również na losy świata. 

Fabuła pełna jest zwrotów akcji i nie-
dopowiedzeń, a fragmentaryczny spo-
sób zdradzania szczegółów, przykuwa 
do ekranu. Po raz pierwszy w serii 
Assassin’s Creed możemy wybrać płeć 

P

W najnowszej odsłonie kultowej serii przenosimy się w realia antycznej Grecji.  
Czy mamy jednak do czynienia z klasykiem?

Assassin’s Creed Odyssey
SEKRETY STAROŻYTNOŚCI

Plusy Jedna z lepiej opowiedzia-
nych linii fabularnych w serii. 

Świetni bohaterowie. Wciągająca 
eksploracja i walka, również ta 
morska. Uczta dla oka i ucha.

Minusy Nudne poboczne 
aktywności, mikrotransakcje, 
zmienione systemy mogą nie 

spodobać się fanom oryginału.
Podsumowując Assassin’s Creed 
Odyssey to ciekawie zaprojekto-
wany tytuł action-RPG, chociaż 
zapaleni fani serii mogą się od 

niego odbić.

WERDYKT

BICIE SERCA
Po raz pierwszy 
w Assassin’s Creed 
pojawił się system 
romansowania 
z postaciami 
niezależnymi, jest 
on jednak bardzo 
uproszczony 
i brak mu głębi. 
A szkoda…

bohatera. Poza kilkoma wzmiankami 
w dialogach, Kasandra i Aleksios 
właściwie się od siebie nie różnią, mają 
takie same drogi rozwoju, interakcje 
z otoczeniem i usposobienie. Szkoda 
- większe różnice pomiędzy postaciami 
zachęcałyby do ponownego przejścia 
opowieści. 

Gra kładzie duży nacisk na eksplora-
cję i odkrywanie nowych zadań 
pobocznych. Jako że nasz bohater jest 
najemnikiem, w każdym zakątku Grecji 
czeka na nas sporo wrogów do ubicia 
i statków do zatopienia. Tak, w Odyssey 
powracają znane z Black Flag, uwiel-
biane przez graczy bitwy morskie, 
chociaż ich mechanika została lekko 
zmieniona. Znacznie większy nacisk 
kładziony jest na walkę burta w burtę, 
a neutralizowanie wrogich statków 
wymaga taktyki. 

Odświeżeniu poddano również 
system walki lądowej. Misthios może 
specjalizować się w broni dystansowej, 
białej lub taktykach skradankowych. 
Na jego możliwości bojowe wpływają 
nie tylko opanowane umiejętności, ale 
również statystyki ekwipunku. Zupeł-
ną nowością są także wielkoskalowe 
potyczki pomiędzy armiami Aten 
i Sparty, do których możemy dołączyć. 

Oprawa graficzna i dźwiękowa stoją 
na wysokim poziomie. Jest tu zadziwia-

jąco mało typowych dla Ubisoftu wizu-
alnych bugów, a animacje postaci są 
dopracowane i naturalne, podobnie jak 
udźwiękowienie. 

W Assassin’s Creed Odyssey jest 
bardzo mało starych, dobrych „asasy-
nów”, za to sporo świeżych rozwiązań 
i ciekawych mechanik rozgrywki. To 
dobrze czy źle? Zagraj i sam sprawdź.
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Autopsja
Call of Cthulhu

PC, PS4, XONE

zieła H. P. Lovecrafta już 
od niemal stu lat budzą 
wyobraźnię czytelników, 
a stworzona przez niego 

mitologia Wielkich Przedwiecznych 
stała się nieodłącznym elementem 
popkultury. Nic dziwnego, że twórcy 
gier chętnie sięgają po nią w poszuki-
waniu inspiracji. Czy przygodowy 
horror Call of Cthulhu ma w sobie tę 
samą dawkę grozy, co opowiadania 
mistrza z Providence? 

W grze wcielamy się w postać 
Edwarda Pierce’a, niegdyś wziętego 
detektywa, a obecnie niemal bezro-
botnego alkoholika. Pierwsza od 
wielu miesięcy duża sprawa wydaje 
się mu prezentem od losu - rozwiąza-
nie zagadkowej śmierci wpływowej 
rodziny. Jedyną poszlaką jest niepo-
kojący obraz namalowany przez 
zmarłą panią domu. Po dotarciu na 
miejsce zbrodni okazuje się, że w całej 
sytuacji maczały palce nadprzyrodzo-
ne siły, a lokalna społeczność skrywa 
mroczny sekret. 

Na największą pochwałę zasługuje 
klimat opowieści i sposób prowadze-

D

Prywatny detektyw kontra pradawne moce - co wyjdzie z tej piorunującej 
mieszanki?

Call of Cthulhu
UŚPIONY W GŁĘBINACH

Plusy Niesamowita historia i kli-
mat. Ciekawy system rozwoju 
bohatera. Wspaniała oprawa 

dźwiękowa.
Minusy Grafika jak sprzed wielu 

lat. Gra jest bardzo krótka.
Podsumowując Call of Cthulhu 

to jeden z najbardziej klimatycz-
nych horrorów ostatnich lat. 
Warto udać się na spotkanie 
z Wielkimi Przedwiecznymi.

WERDYKT

LOVECRAFT  
PO POLSKU
Jeśli po przejściu 
gry będziesz wciąż 
odczuwał głód 
opowieści grozy, 
koniecznie prze-
czytaj utrzymane 
w podobnych 
klimatach opowia-
dania „polskiego 
Lovecrafta” - Ste-
fana Grabińskiego. 

nia fabuły. Zachowano tutaj charak-
terystyczne dla prozy Lovecrafta 
budowanie nastroju za pomocą 
niedopowiedzeń i zagadek, a nie 
typowych dla nowoczesnych horro-
rów „jumpscare’ów”. Oczywiście 
i takie bardziej intensywne momenty 
się znajdą, stanowią one jednak tylko 
uzupełnienie mrocznego, ciężkiego 
nastroju historii. 

Call of Cthulhu jest mieszaniną 
typowego dla przygodówek eksploro-
wania lokacji i rozwiązywania zaga-
dek oraz znanych z gier RPG mecha-
nizmów rozwoju postaci. Edward 
może specjalizować się w siedmiu 
dyscyplinach: sile, instynkcie, psy-
chologii, elokwencji, dociekliwości, 
medycynie i okultyzmie. Jego umie-
jętności wpływają na sposób rozwią-
zywania zagadek. Jeśli nie uda nam 
się wpłynąć na NPC-a za pomocą 
charyzmy, na pewno uda się to zrobić 
siłą lub sprytem. Decyzje i zachowa-
nie bohatera wpłyną także na to, 
które z czterech zakończeń opowieści 
zobaczymy. 

Graficznie Call of Cthulhu nie 
zachwyca. W animowanych scenkach 
i poza nimi gra straszy nas kiepsko 
animowanymi modelami postaci 
i lokacjami pełnymi brzydkich 
obiektów wyglądających jak z gier 

z poprzedniej dekady. Genialne jest 
natomiast surowe i minimalistyczne 
udźwiękowienie, w którym prawdzi-
wą wisienką na torcie jest praca 
lektorów. 

Największą wadą Call of Cthulhu 
jest długość - przy odrobinie samoza-
parcia da się ją przejść w jeden wie-
czór. Obiecujemy jednak, że będzie to 
najstraszniejsza noc, jaką ostatnio 
przeżyłeś…
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PC, PS4, XONE, Switch

Autopsja
LEGO DC Super-Villains Złoczyńcy

zy kogoś jeszcze dziwi, że 
gry z postaciami LEGO 
w roli głównej zdecydowa-
nie przewyższają niejeden 

„poważny” tytuł humorem i grywal-
nością? Najnowsze dzieło spod znaku 
plastikowych klocków to kolejny 
powrót do uniwersum DC Comics, tym 
razem jednak studio Traveller’s Tales 
zabierze nas na ciemną stronę mocy. 

W Super-Villains wcielamy się w po-
stać bandyty z Gotham. Na początku 
ten zabieg może dziwić - w końcu gra 
jest przeznaczona dla odbiorców 7+ - ale 
szybko okazuje się, że tym razem Joker, 
Harley Quinn i Lex Luthor przyjmą rolę 
„tych dobrych”. W uniwersum pojawił 
się bowiem pozaziemski Syndykat, 
który przejął kontrolę nad Ligą Spra-
wiedliwości i próbuje zaprowadzić 
własne porządki w uniwersum. Bardzo 
szybko okaże się, że jedynie bandyci 
mogą zapobiec zagładzie ludzkości. 

Super-Villains to typowa platfor-
mówka z serii LEGO. W grze poruszamy 
się po wypełnionych zagadkami ma-
pach, których rozwiązanie wymaga 
uważnej obserwacji i zarządzania umie-

C

Sprawdzamy, czy kanciasty Joker ma w sobie więcej  
z Jareda Leto czy z Heatha Ledgera.

LEGO DC Super-Villains Złoczyńcy
LEGION KLOCKOBÓJCÓW

Plusy Fabuła lepsza niż w nie-
jednym komiksie DC. Ciekawe, 
pełne ukrytych miejsc lokacje. 

Dużo postaci do wyboru. Świet-
ny dubbing.

Minusy Przez większość czasu 
wykonujemy podobne czyn-

ności. Proste zagadki logiczne. 
Jedynie przeciętna oprawa 

graficzna.
Podsumowując Przygoda u boku 
złoczyńców z uniwersum DC to 

miły, niezobowiązujący sposób na 
spędzenie wolnego wieczoru.

WERDYKT

BOHATEROWIE 
POWRACAJĄ…
…w zawartości 
DLC - jeśli zdecy-
dujemy się na wy-
kupienie Season 
Passa, otrzymamy 
możliwość zagra-
nia superboha-
terami LEGO DC 
w ich serialowych 
odsłonach.

jętnościami całej drużyny. Głównym 
bohaterem jest oczywiście stworzony 
przez nas szwarccharakter o pseudoni-
mie „Świeżyna”, ale w trakcie walki 
i eksploracji pokierujemy znacznie 
bogatszym repertuarem postaci. Nie-
którzy złoczyńcy mają specjalne umie-
jętności: Joker potrafi rekrutować 
postaci niezależne, Clayface wciśnie się 
w każdą szczelinę, a Człowiek-Zagadka 
natychmiast znajdzie wszystkie poszla-
ki. W trybie fabularnym to, kto znajdzie 
się w naszej drużynie, podyktowane 
jest oczywiście przez historię, ale nic 
nie stoi na przeszkodzie, by powrócić 
do znanych lokacji w wolnej grze 
z nowym zestawem bandytów. 

Poszczególne misje osadzone są 
w otwartym świecie, w którym po-
ukrywano także sporo dodatkowych 
aktywności. Są one jednak najsłabszym 
elementem gry, a wiele z nich wydaje 
się zwykłymi zapychaczami czasu. 

Projekt poziomów w Super-Villains 
zasługuje na pochwałę. Zagadki, choć 
proste i oparte na jedynie kilku 
mechanizmach, są ciekawe, a niszcze-
nie zbudowanych z klocków struktur 
daje dużo frajdy. Oprawa graficzna 
przypomina każdą inną grę z serii 
LEGO, za to udźwiękowienie stoi na 
wysokim poziomie. Rewelacyjny jest 
również polski dubbing. 

LEGO DC Super-Villains Złoczyń-
cy to tytuł szczególnie godny polece-
nia młodym fanom komiksów DC,  
ale spodoba się również starszym  
miłośnikom uniwersum, o ile nie 
odbiją się oni od niskiego poziomu 
trudności i małego zróżnicowania 
rozgrywki.
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Autopsja
WWE 2K19

PC, PS4, XONE

ówcie co chcecie, ale ja 
lubię wrestling. Jest tak 
kolorowy, efektowny i te-
atralny, że nie sposób się 

przy nim nie uśmiechnąć. Specyficzny 
klimat rozgrywek powinien być łatwy 
do oddania w grze komputerowej - dla-
czego więc WWE jest tylko średnie? 

Najnowsza odsłona serii pozwala 
nam bawić się w wielu trybach. Jest 
tutaj oczywiście kariera, tym razem 
z liniową, acz zakręconą jak prawdziwy 
sezon wrestlingu fabułą, możliwość 
rozegrania pojedynczych meczy gwiaz-
dami WWE lub swoimi postaciami 
w meczach o różnych zasadach, roz-
grywki online… Bogata jest również 
paleta zawodników, którymi przyjdzie 
nam pokierować. Największe gwiazdy 
pokroju Chrisa Jericho czy Johna Ceny 
mogą pochwalić się kilkoma wersjami 
nawiązującymi do przełomowych 
momentów w ich karierze, ale wiele 
dodatkowych kostiumów i skórek 
zamkniętych jest w paczkach z dodat-
kową zawartością. Mikrotransakcje są 
mniej intruzywne niż w innych tytu-
łach 2K, ale na pewno nie nastrajają do 

M

Czy najnowsza odsłona wrestlingowego tytułu dostarczy nam emocji 
prawdziwszych niż wykonywane przez zawodników ruchy?

WWE 2K19
LARIAT W TWARZ

Plusy Dużo do roboty - mnó-
stwo trybów gry, zawodników, 
kostiumów, ciosów. Wciągające 
starcia. Świetna linia fabularna 
w trybie kariery. Ładna oprawa 

audiowizualna.
Minusy Spora liczba bugów, 
niedoróbek i mikrotransakcji.

Podsumowując Kolejny rok, kolejny 
tytuł wrestlingowy od 2K poniżej 
oczekiwań. WWE 2K19 to jednak 

trochę zmarnowany potencjał.

WERDYKT

A RÓWNO-
UPRAWNIENIE?
Przed premierą 
krążyły pogłoski, 
że do gry trafi 
również tryb ka-
riery dla zawod-
niczek. Niestety, 
z uwagi na ogra-
niczenia czasowe 
nie został on 
wprowadzony.

gry pozytywnie. 
Mechanika najważniejszego ele-

mentu WWE 2K19, czyli starć w ringu, 
została dopracowana w najmniejszych 
szczegółach. W porównaniu do nie-
zdarnej i powolnej mechaniki z zeszło-
rocznej edycji otrzymaliśmy dynamicz-
ną rozgrywkę z mnóstwem zwrotów 
akcji i kontrataków. Poprawiono fizykę 
modeli, które teraz całkiem realistycz-
nie (no, jak na standardy wrestlingu) 
uderzają o różne elementy ringu. 

Rozgrywka nie jest pozbawiona 
bugów - ten najbardziej irytujący 
znajduje się w systemie meczy druży-
nowych. Gra uniemożliwia nam ak-
tywne wejście na ring i zmienienie 
zmęczonego kompana, a wrestlerzy 
sterowani przez grę „zapominają” 
o postaci gracza, zmuszając go do 
siedzenia bezczynnie i oglądania, jak 
partner dostaje wciry od przeciwni-
ków. Tytuł potrafi się również wykrza-
czyć podczas edycji zawodników, co 
często wiąże się z zaczynaniem tego 
długotrwałego procesu od nowa. 

Od strony graficznej WWE 2K19 to 
zdecydowany krok naprzód. Wspo-
mniałem już o lepszej fizyce, ale na 
pochwałę zasłużyły wszystkie aspekty 
wizualne gry - no, może poza dziwny-
mi bugami, które czasami dają się we 
znaki. Soundtrack stanowi ciekawą 

mieszaninę różnych gatunków mu-
zycznych. Szkoda, że żadnego z utwo-
rów nie możemy wybrać jako hymnu 
naszego wrestlera. 

WWE 2K19 to tytuł nierówny,  
dobry w niektórych aspektach i słabszy 
w innych. Miłośnikom wrestlingu 
powinien się spodobać, ale innym 
graczom, choćby fanom mordobić, już 
niekoniecznie.

OCENA 70/100
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andkowy seans z superbo-
haterem w tle? To będzie 
chyba najłatwiejsze 
zaciągnięcie partnerki do 

kina w historii. Wszystko dzięki 
odtwórcy głównej roli. Jason Momoa 
jako Król Siedmiu Mórz prezentuje się 
naprawdę imponująco. Przypakowany, 
napompowany i do tego jeszcze diablo 
przystojny. Może ta randka to jednak 
nie jest taki dobry pomysł…?

Aquaman po raz pierwszy pojawił 
się na kartach komiksów DC już w la-
tach czterdziestych ubiegłego wieku, 

R

Pora wypłynąć na powierzchnię.
Aquaman

GDY CURRY GADA Z RYBAMI

ale była to postać nieciekawa i raczej 
drugoplanowa. Dopiero w 1959 roku 
mężczyzna zyskał imię i nazwisko - 
Arthur Curry - oraz genezę. Syn 
latarnika i kobiety wygnanej z Atlan-
tydy szybko stał się jedną z wiodących 
postaci uniwersum DC. Był współza-
łożycielem Ligi Sprawiedliwości, 
doczekał się także kilku solowych 
zeszytów. Mimo wszystko jego kariera 
ekranowa rozpływała się w samych 
nijakich epizodach. Przemknął 
kraulem przez tasiemca Tajemnice 
Smallvile, doczekał się jednego odcin-
ka serialu Aquaman, zapowiadającego 
nigdy nie powstałą serię i parę razy 
wystąpił w animowanych produk-
cjach DC. Przełom nastąpił w 2015 
roku, gdy Jason Momoa jako Aquaman 

mignął na sekundkę w filmie Batman 
v Superman: Świt sprawiedliwości, 
zaliczając swój wielkoekranowy de-
biut. Potem morski heros nareszcie 
wskoczył na głęboką wodę, by w wy-
sokobudżetowej Lidze sprawiedliwo-
ści pokazać swoje nowe oblicze: 
zarośniętego, mocarnego, zarozumia-
łego cwaniaka, którego nie da się nie 
lubić. Tym bardziej cieszy, że właśnie 
tę wersję bohatera obejrzymy 
w Aquamanie Jamesa Wana. Tak, tego 
Jamesa Wana, który przeraził nas 
w seriach Piła, Naznaczony i Obec-
ność, ale i wzruszył w Szybkich 
i wściekłych 7 (wiemy, że płakaliście!). 
Obok Jasona w Aquamanie wystąpili 
także stały współpracownik Wana, 
czyli Patrick Wilson oraz między 
innymi Amber Heard, Nicole Kidman, 
Dolph Lundgren (tak!) i niezastąpiony 
Willem Dafoe. Wszystko wskazuje na 
to, że miłośnicy kina herosów znowu 
będą mieli powody do zadowolenia. 
Przekonamy się o tym już 21 grudnia, 
gdy Aquaman wpłynie na szerokie 
ekrany Multikina!

GRINCH
30 listopada | Czy złośliwy zielony stworek 

znowu przekona się, że magiczny świąteczny czas 
uraduje nawet największego ponuraka? Znana 

i lubiana historia w nowej animowanej wersji plus  
Jarosław Boberek w roli tytułowej. Idealna propo-

zycja na wieczór z dzieciakami w kinie!

ROBIN HOOD: POCZĄTEK
30 listopada | Zapomnijcie o Kevinie, za-
pomnijcie o Russelu. Nowy Robin schudł, 

odmłodniał i postawił przede wszystkim na 
akcję. Jesteście gotowi na ten szalony koktajl 

legendy, mitu i kinowego blockbustera? 
Ustrzelcie sobie seans!

SPIDER-MAN UNIWERSUM
28 grudnia | Tym razem Spidey nie będzie 
sam, bowiem w animowanym Spider-Man 

Uniwersum obok siebie staną Miles Morales, 
Peter Parker i kilka innych barwnych postaci 
noszących miano Człowieka-Pająka - w tym 

ulubieniec publiczności, czyli Spider-Pig!  

CO OBEJRZEĆ?
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Mamy nadzieję, że byłeś grzeczny w tym roku, ponieważ Święty Mikołaj 
przygotował dla ciebie coś specjalnego. W jego worku znajdziesz wspaniałe  

gadżety smart home, najpiękniej grające sprzęty audio, wesołe zabawki, 
nowoczesne smartfony i wiele innych niespodzianek!

TECHNOLOGIE POD



Epson EH-TW5650
Prawdziwie kinowe wrażenia 
uzyskasz tylko na odpowied-
nio dużym ekranie. Projektor 

EH-TW5650 może wyświetlać 
obraz 2D i 3D w rozdziel-
czości Full HD o przekąt-
nej nawet 300 cali. Proste 

w obsłudze systemy poziomej 
i pionowej korekcji obrazu 
zapewnią, że nawet przy 

nietypowym rzucie ekran nie 
będzie zniekształcony. Dzięki 

lampie o jasności 2 500 lume-
nów i technologii 3LCD za-

pewniającej równe natężenie 
światła białego i kolorowego 
i kontrastowi rzędu 30 000:1 
obraz jest doskonale widocz-

ny nawet w oświetlonych 
pomieszczeniach. Technologia 

interpolacji klatek upłynnia 
to, co dzieje się na ekranie, 

dzięki czemu do EH-TW5650 
możesz spokojnie podłączyć 

także konsolę do gier - projek-
tor ma dwa wejścia HDMI.
3 600 PLN, www.epson.pl

iRobot Roomba e5
RRobot odkurzający, który zadba o twoje mieszkanie,

kiedy ty odpoczywasz. Dzięki systemowi iAdapt
cicho i bezkolizyjnie porusza się on po wszystkich

zakamarkach domu, wymiatając uciążliwe zanieczysz-
czenia za pomocą gumowych szczotek AeroForce.

Harmonogram działania zaprogramujesz w towarzy-
szącej aplikacji iRobot Home.

2 500 PLN, www.irobot.pl

TP-Link LB130 
Łatwy sposób na nastrojowe 
i energooszczędne oświetle-
nie. LB130 może świecić na 
wszystkie kolory tęczy, a ste-
rowanie za pomocą aplikacji 
przyda się podczas leniwych, 

zimowych wieczorów.
190 PLN, www.tp-link.com.pl

Polk MagniFi MAX SR
Zestaw kina domowego zawierający soundbar, subwoofer 
i dwa głośniki satelitarne. Głośniki łączą się ze sobą bez-
przewodowo, dzięki czemu nie musisz zagracać salonu 

zbędnymi kablami. MagniFi MAX SR umożliwi ci cieszenie 
się głęboką i precyzyjną przestrzenią dźwiękową podczas 

oglądania filmów i słuchania muzyki.
3 199 PLN, www.salonydenon.pl

Wyobraź sobie następującą scenę - zimowy wieczór, ty i twoja druga połówka oglądacie  
film na kanapie i nie musicie myśleć o niczym poza sobą…

KINO WE DWOJE
Bardzo technologiczne święta
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Jabra Elite Active 65t
Śliczne i funkcjonalne słu-

chawki z gatunku tych całko-
wicie bezprzewodowych. Elite 

Active 65t to model prze-
znaczony przede wszystkim 
dla osób aktywnych, które 
docenią fakt, że doskonale 
trzymają się one w uszach 
i są wodoodporne. Dzięki 

technologii aktywnej redukcji 
szumów, słuchawki nadają się 
nie tylko do biura, ale również 
na siłownię lub w podróż. Aby 

na chwilę przerwać odtwa-
rzanie, wystarczy wyjąć jedną 

słuchawkę z ucha, a po jej 
ponownym włożeniu muzyka 
zacznie grać na nowo. Sta-
bilne połączenie Bluetooth, 
mocny akumulator i przeno-
śna stacja ładująca pozwalają 

na cieszenie się bogatym, 
czystym brzmieniem aż do 

15 godzin. Dodatkową zaletą 
jest możliwość głosowego 

sterowania.
699 PLN, www.jabra.pl

Yamaha MusicCast Vinyl 500
Doskonałe połączenie klasycznego gramofonu 

z zaawansowanym odtwarzaczem sieciowym. Vi-
nyl 500 to z jednej strony analogowe serce twoje-
go systemu audio z napędem paskowym i prostym 

ramieniem z wkładką MM, a z drugiej centrum 
dowodzenia multiroom MusicCast, które prześle 

dźwięk do każdego pomieszczenia w twoim domu.
2 780 PLN, www.tophifi.pl

Pioneer VSX-933
Wszechstronny amplituner 

7.2. Dzięki technologii Reflex 
Optimizer dba on o właści-
we rozmieszczenie efektów 
dźwiękowych w pomiesz-

czeniu, a wsparcie dla Dolby 
Atmos i DTS:X zapewnia re-
alistyczne wrażenia. 2 200 PLN,  
www.pioneer-audiovisual.eu/pl

JBL Clip 3 Squad 
Turystyczny głośnik Bluetooth 
w modnej kolorystyce moro. 

To sprzęt nie do zdarcia - 
odporny na wodę i upadki, 

bezbłędnie głośny i wyposa-
żony w potężny akumulator, 
zapewniający do 10 godzin 

pracy.
270 PLN, www.jbl.com.pl

Fender Player Series 
Stratocaster

Stratocaster to legenda wśród 
gitar. Teraz dzięki serii Fender 

Player możesz dołączyć do 
zacnego grona gitarzystów, 

którzy tworzyli na nim nieza-
pomniane solówki i rozbudza-

jące emocje riffy...
2 760 PLN, www.fender.com

Prezentujemy sprzęt audio, na którym świetnie brzmią wszystkie utwory…  
nawet do bólu ograne przeboje świąteczne.

MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE

Bardzo technologiczne święta
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ASUS ZenBook Pro 
15 UX580GE

Gdy wydawało się nam, że 
wiemy wszystko na temat 

wielozadaniowości, Asus zre-
definiował to pojęcie poprzez 
nowego ZenBooka Pro 15 ze 
specjalnym ekranem Full HD 
w gładziku. Pozwala on na 
korzystanie z dodatkowych, 
kontekstowych skrótów oraz 
obsługiwanie najpopularniej-
szych aplikacji, bez koniecz-

ności przełączania okien. 
Laptop jest doskonały także 
pod względem sprzętowym: 
w prezentowanej tu konfigu-
racji, otrzymasz procesor Intel 

Core i7 8 generacji, 16 GB 
RAM, potężną kartę graficzną 
NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 
oraz 512 GB pamięci SSD. Tej 
specyfikacji towarzyszy oczy-
wiście potężna bateria, która 
starcza na 9,5 godzin pracy 

urządzenia. A na dodatek ten 
elegancki wygląd…

8 000 PLN, www.asus.com/pl

AOC 24V2Q
Do pracy z materiałami graficznymi potrzebny jest dobry monitor. Su-
percienki AOC 24V2Q ma ekran Full HD o przekątnej 23,8 cala i czę-

stotliwości odświeżania 75 Hz. Matryca IPS charakteryzuje się szerokimi 
kątami widzenia i doskonałym balansem kolorów. Dzięki technologii 

FreeSync nadaje się on również do gier.
530 PLN, www.eu.aoc.com/pl

Apple iPad 9,7
Niegdyś „brzydkie kaczątko” rodziny iPadów, dzisiaj wszechstronne urzą-
dzenie doskonałe dla uczniów i studentów. Mocny procesor A10 Fusion 

daje mu wystarczająco mocy do edytowania wideo w 4K lub gier, 
a dzięki integracji z Apple Pencil, iPad może służyć jako multimedialny 

notatnik. Duży plus za sporo aplikacji AR.
Od 1 600 PLN, www.apple.com/pl

Gadżety, które w przyjemny i stylowy sposób zwiększą twoją kreatywność  
i produktywność nie tylko w pracy.

DO PRACY, RODACY!

Bardzo technologiczne święta
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Panasonic  
DP-UB9000

Miłośnicy fizycznych nośni-
ków filmowych nie będą mo-
gli przejść obok tego sprzętu 
obojętnie - DP-UB9000 to 

odtwarzacz Ultra HD Blu-ray 
klasy referencyjnej, do które-
go konstrukcji wykorzystano 
najwyższej klasy podzespoły. 

Specjalny procesor obrazu 
HCX odpowiada za przetwa-
rzanie kolorów i efektu HDR 

w taki sposób, aby obraz 
końcowy wyglądał jak w kinie. 

Urządzenie współpracuje 
z wieloma standardami HDR, 

w tym popularnymi HDR 
10+, Dolby Vision i HLG. Spe-

cjalna, sztywna konstrukcja 
zmniejsza wibracje związane 

z obracaniem się płyty Blu-ray 
w napędzie, co wpływa także 

na jakość dźwięku - dzięki 
DP-UB9000 możemy cieszyć 

się mocnym brzmieniem  
bez zakłóceń. 4 300 PLN, 

www.panasonic.com/pl

NVIDIA Shield TV
Funkcjonalny streamer, który pozwala cieszyć  

się wszystkimi dobrodziejstwami Android TV w 4K  
i dodatkowo grać w pecetowe tytuły bez ruszania  
się z kanapy. Za jego pomocą obejrzysz seriale na  

Netfliksie, ulubiony talk show na YouTube, stworzysz 
serwer z multimediami przez Plex, a także odpalisz grę 

komputerową w ramach usługi GeForce NOW. 
Od 849 PLN, www.nvidia.com

Oculus Go
System VR „dla ludu”  

- prosty w obsłudze, idealnie 
przenośny i współpracujący 
z wieloma ciekawymi grami 
i programami. W sam raz na 

twoje pierwsze spotkanie 
z wirtualną rzeczywistością.

Od 1 000 PLN, www.oculus.com

Samsung Q8D 75 cali
Jeden z najbardziej wszechstronnych telewizorów  

na rynku. Ogromny, jasny i barwny wyświetlacz cieszy 
oko ostrością szczegółów i głębią kontrastów, a tryb 
Motion Plus doskonale sprawdza się podczas grania 
na konsoli. Q8D to także tryb Ambient i wiele inte-
ligentnych funkcji, na przykład tworzenie osobistego 

programu telewizyjnego.
16 900 PLN, www.samsung.com/pl

Sprzęt wideo, który ucieszy twoje oczy pod każdym względem. Nie tylko pięknie wygląda,  
ale również zapewnia niesamowite wrażenia wizualne.

UCZTA DLA OCZU
Bardzo technologiczne święta
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ASUS ROG SCAR GL504GM
Laptop zaprojektowany specjalnie z myślą o fanach sieciowych strzela-

nek. Wydajny procesor Intel Core i7 8 generacji, 16 GB RAM z możliwo-
ścią rozszerzenia do 32 GB, karta graficzna GeForce GTX 1060 lub GTX 
1070 i matowa matryca 15,6 cala o częstotliwości odświeżania 144 Hz 

czynią z niego prawdziwą gamingową bestię - czy uda ci się ją okiełznać?
Od 6 399 PLN, www.asus.com/pl 

iiyama G-Master Red Eagle
Monitor o 24,5-calowej matrycy 144Hz i 1ms. Technologia FreeSync 

eliminujezacięcia w odtwarzaniu skomplikowanych animacji, a dedyko-
wane tryby gamingowe pozwalają na dobranie optymalnych ustawień 
monitora do specyfiki rozgrywki w danym tytule. Co więcej, monitor 

wyposażony jest w hub USB oraz funkcję PIVOT.
1 100 PLN, www.iiyama.com/pl

Farming Simulator  
C64 Edition

Kiedy pierwszego kwietnia tego roku pojawiły  
się pierwsze doniesienia na temat portu popularnej  
serii symulatorów na stareńkiego Commodore’a 64, 
wszyscy myśleli, że to dowcip. Gra jednak istnieje 
naprawdę jako dodatek do Farming Simulator 19, 

a poprzez 16-kolorową grafikę 320x320 px pozwala 
przenieść się w piękne, dawne czasy…
200 PLN, www.farming-simulator.com

TP-Link Archer 
C5400X 

Router wykrywa ruch sie-
ciowy związany z grami, aby 
nadać mu najwyższy priory-
tet. Funkcja Smart Connect 

automatycznie wybierze 
najlepsze pasmo dla każdego 
sprzętu połączonego z siecią. 
1 499 PLN, www.tp-link.com.pl

Creative  
BlasterX Siege M04

Gamingowa mysz od Creative wyposażona jest  
w czujnik PMW3360 IR LED, dzięki któremu rejestru-
je każde przesunięcie. Wrażliwość urządzenia można 
zmieniać w przedziale 200 - 12 000 DPI, co pomaga 

dostosować jej pracę do osobistych preferencji. Korzy-
stanie uprzyjemnia ergonomiczna konstrukcja z progra-

mowalnymi przyciskami.
200 PLN, www.pl.creative.com

Te prezenty ucieszą każdego gracza, niezależnie od tego, którą konsolę i gatunek gier preferuje.

NO TO GRAMY
Bardzo technologiczne święta
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Razer Phone 2
Tegoroczny flagowiec od Razera 

przedstawia się imponująco - pro-
cesorowi Snapdragon 845 towarzy-
szy 8 GB pamięci RAM, 5,7-calowy 

ekran IGZO LCD o imponującej 
częstotliwości odświeżania 120 

Hz, gigabitowy modem LTE, 64 GB 
pamięci i akumulator 4 000 mAh. 

Za udźwiękowienie gier odpo-
wiadają potężne głośniki stereo 

z dedykowanymi wzmacniaczami, 
konwerterem cyfrowo-analogowym 
i wsparciem dla Dolby Atmos, a ca-

łość już wkrótce będzie działała 
na Androidzie 9.0 Pie. Powyższa 

specyfikacja robi wrażenie, ale nie 
tylko ona czyni Razer Phone 2 ide-
alną propozycją dla wymagających 

graczy. Oprócz czystej mocy na 
pewno docenią oni przedni aparat 
z możliwością nagrywania filmów 

1080p w 60 kl./s, który umożliwia 
jednoczesne strumieniowanie gry 
i swoich reakcji, oraz zastępujące 
diodę powiadomień logo Razera, 
podświetlane w programowal-
nej technologii Chroma. Miłym 

dodatkiem jest również możliwość 
bezprzewodowego ładowania 
telefonu, którego brakowało  

w poprzednim modelu. 
3 000 PLN, www.razer.com

Bardzo technologiczne święta
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AOC C24G1
Zaawansowany monitor ga-

mingowy o lekko zakrzywionej 
24-calowej matrycy. Wysoka 

częstotliwość odświeżania 
zapobiega powstawaniu irytu-
jącego efektu zrywania klatek, 

który jest zmorą wielu gier 
online. Specjalne podświe-
tlenie ogranicza migotanie 

matrycy i chroni oczy przed 
zmęczeniem, a technologia 
FreeSync gwarantuje wyso-
ką liczbę klatek na sekundę 

i perfekcyjną płynność obrazu. 
Rozgrywkę uprzyjemnia nasy-
cona, kontrastowa paleta barw 
i wysoka jasność, dzięki której 

możesz podziwiać pełnię 
możliwości swojej karty gra-

ficznej. Wąskie ramki ułatwiają 
połączenie kilku monitorów 
w jeden ultraszeroki ekran - 

szczególnie pokochają go fani 
symulatorów kosmicznych!

850 PLN, www.eu.aoc.com/pl

Creative SoundBlasterX H6
W tym headsecie usłyszysz przeciwnika na długo przed tym, jak go zobaczysz, co 
da ci przewagę w wielu grach online. SoundBlasterX H6 zapewnia przestrzenne 
udźwiękowienie gier i sugestywne, precyzyjne rozmieszczenie źródeł dźwięku, a 
mikrofon pojemnościowy odfiltruje odgłosy tła i przekaże dalej tylko twój głos.

480 PLN, www.pl.creative.com

Verbatim  
Adapter USB-C

Przenośny adapter USB-C 
z HDMI, dwoma portami USB 

3.0 i dodatkowym złączem 
USB-C. Umożliwi on szybkie 
podłączenie dysku twardego, 

zewnętrznego ekranu czy 
gamingowej myszy. 260 PLN, 

www.verbatim.net.pl

SanDisk  
iXpand Flash

Kieszonkowy dysk zewnętrz-
ny dla twojego iPhone’a z au-

tomatycznym transferem 
plików. Dzięki niemu miejsce 
zajęte do tej pory przez fotki 
będziesz mógł przeznaczyć 

na kolejne gry.
Od 120 PLN, www.sandisk.com

Jeszcze głębiej sięgamy do worka św. Mikołaja! Oto kolejna porcja akcesoriów  
dla wytrawnych graczy - i nie tylko!

WRACAMY DO GRY
Bardzo technologiczne święta
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LEGO Super Heroes 
Zdalnie sterowany 

Batmobil
Czy może być coś lep-

szego niż zestaw klocków 
LEGO z Batmanem w roli 
głównej? Owszem: zestaw 
LEGO, z którego wraz ze 
swoją latoroślą zbudujesz 
zdalnie sterowany model 

Batmobilu! Z 321 klocków 
wspólnie złożycie genialnie 
wyglądający pojazd, którego 
ruchy można kontrolować za 
pomocą smartfona z aplikacją 

mobilną. Ma on dwa silniki 
zasilane bateriami, otwierany 
kokpit, napęd na cztery koła 

i dwa podwójne miotacze 
klocków, a włączamy go za 

pomocą przycisku na dachu. 
Ponadto w zestawie znajdu-
je się figurka Batmana oraz 

jedenaście broni i akcesoriów 
do rozprawiania się z prze-

stępcami nękającymi Gotham 
City. Czas pokazać Jokerowi, 
kto tu tak naprawdę rządzi!
450 PLN, www.lego.com/pl

Zagg ifrogz Little Rockerz
Słuchawki te zostały dostosowane do wrażliwych  

dziecięcych uszu. Maksymalna głośność rzędu  
85 dB ochroni słuch twoich pociech przed szkodliwym 

poziomem dźwięku, miękkie poduszki zapewnią  
komfort słuchania, a atrakcyjna forma i wysoka jakość 
wykonania sprawią, że dzieci będą cieszyły się nimi 

przez długi czas.
70 PLN, www.zagg.com

MekaMon  
Berserker V2

Bojowy robot w twoim 
mieszkaniu. Sterujesz nim  
za pomocą telefonu, który 
staje się także areną walk 
w rozszerzonej rzeczywi-
stości. Można bawić się 

w pojedynkę lub w trybie 
multiplayer.

1 000 PLN, www.mekamon.com

Osmo Genius Kit
Podczas korzystania z tabletu, dzieci wcale nie muszą 
oglądać ogłupiających filmików na YouTube, a zamiast 

tego rozwijać swoją kreatywność i wiedzę. Zestaw 
pięciu gier edukacyjnych na iPada, Osmo Genius Kit, 

zawiera klocki i puzzle, które uczą milusińskich podstaw 
matematyki, rozwijają ich słownictwo oraz zachęcają  

do zabaw plastycznych.
530 PLN, www.ispot.pl

Nie zdziwimy się, jeśli po zakupie tych zabawek swoim pociechom, będziesz chciał  
bawić się razem z nimi - są one po prostu superfajne.

DZIECI MAŁE I DUŻE
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Philips 5000 LatteGo
Ekspres ten oferuje moż-
liwość zaparzenia sześciu 

wyśmienitych kaw ze świeżo 
zmielonych ziaren: do wyboru 
mamy espresso, czarną kawę, 

americano, cappuccino, 
latte macchiatto i café au lait. 
Dzięki nowemu, innowacyjne-
mu systemowi spieniania mle-

ka, LatteGo zwieńczy kawy 
puszystą, mleczną pianką 

rodem z napojów przygoto-
wywanych przez baristów.  

Do tego spieniacz jest zaska-
kująco łatwy w czyszczeniu: 

składa się tylko z dwóch czę-
ści, jego mycie pod bieżącą 

wodą zajmuje zaledwie  
15 sekund, a dodatkowo 

można włożyć go do zmywar-
ki. Stylowy design urządzenia 
oraz różne warianty kolory-
styczne sprawią, że ekspres 

idealnie dopasuje się do 
wystroju twojej kuchni. 

2 820 PLN, www.philips.pl

Philips MoistureProtect BHB878
Ta lokówka automatyczna nie tylko umożliwia wyczarowanie profesjo-
nalnych fryzur, ale także dba o kondycję włosów. Wbudowany czujnik 
MoistureProtect chroni przed przesuszeniem, a system jonizacji zapo-

biega puszeniu się włosów. Inteligentny system kręcenia loków pozwala 
uzyskać aż 27 różnych fryzur - od fal po drobne spiralki.

630 PLN, www.philips.pl

iRobot Roomba 980
Najbardziej zaawansowany robot sprzątający na rynku, który doskonale 

poradzi sobie nawet z odkurzaniem dywanów - pomoże mu w tym superwy-
dajna funkcja Carpet Boost. Dodatkowo, jak większość modeli Roomba, inte-
ligentnie wykrywa szczególnie zabrudzone obszary i poświęca im szczególnie 

dużo uwagi. Robotem możemy zdalnie sterować za pomocą aplikacji.
4 000 PLN, www.irobot.pl

Tych gadżetów nie powstydziłaby się żadna perfekcyjna pani domu  
- pozwól im ułatwić sobie życie.

GOŚĆ W DOM…
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Epson  
EcoTank L3151

EcoTank L3151 to urządzenie 
wielofunkcyjne, które idealnie 

sprawdzi się w domowych 
warunkach. Model oferuje 

łatwe drukowanie, kopiowanie 
i skanowanie dokumentów 
oraz możliwość drukowania 
plików przesyłanych z urzą-
dzeń mobilnych za pomocą 

aplikacji Epson iPrint. Co waż-
ne, sprzęt zapewnia wyjąt-
kowo niskie koszty wydruku 

- dołączony do zestawu atra-
ment pozwala na uzyskanie 
do 8 100 stron czarno-bia-

łych i 6 500 stron kolorowych 
bez konieczności uzupełniania 

tuszu, a specjalny system 
napełniania zbiorników, ogra-

nicza ryzyko rozlania atra-
mentu i wlanie niewłaściwego 

koloru. Urządzenie objęte 
jest akcją cashback, w ramach 
której można otrzymać zwrot 

w wysokości 130 zł.
780 PLN, www.epson.pl/zwrot

iRobot Braava Jet 240
Malutki robot mopujący, który doskonale spraw-
dzi się w kuchni lub łazience. Urządzenie potrafi 
wycierać wszystkie rodzaje twardych podłóg na 
mokro, wilgotno lub sucho – po założeniu odpo-

wiedniej ściereczki, automatycznie dobiera metodę 
czyszczenia. Robot może być obsługiwany za 

pomocą aplikacji mobilnej iRobot Home.
900 PLN, www.irobot.pl

TP-Link Deco M5
Zestaw trzech routerów 

pracujących jako sieć MESH. 
Trzy jednostki TP-Link Deco 
wystarczą, aby pokryć siecią 

budynek o powierzchni  
do 400m2. Dodatkowo  
chronią przed wirusami.  

965 PLN/3 szt.,  
www.tp-link.com.pl

SMEG DCF01
Dodaj swoim porannym  

rytuałom elegancji, dzięki 
temu utrzymanemu  

w stylistyce retro ekspresowi 
przelewowemu od Smeg. 

Parzy on lekkie i mocniejsze 
kawy - na jaką masz  

dziś ochotę?
820 PLN, www.smeg.com

Netatmo Smart 
Smoke Alarm

Inteligentny czujnik dymu 
z wytrzymałą baterią, który 
natychmiast poinformuje cię 
o niebezpiecznej sytuacji za 

pomocą notyfikacji. Fałszywy 
alarm można łatwo wyłączyć 

za pomocą Bluetooth.
450 PLN, www.salonydenon.pl

Kolejne produkty, dzięki którym twój dom stanie się jeszcze bardziej przyjazny i inteligentny.
…BÓG W DOM

ZWROT  130 PLN
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InvisibleShield Glass+ VisionGuard
Jeśli codziennie jeździsz zatłoczonymi autobusami, warto zadbać o bez-

pieczeństwo smartfona. Osłona InvisibleShield Glass+ ochroni ekran 
telefonu przed zadrapaniami. Dodatkowo pełni ona rolę filtra, który 
chroni oczy przed nadmierną ilością szkodliwego błękitnego światła, 

jednocześnie zachowując balans wyświetlanych barw.
160 PLN, www.alstor.pl

Jabra Elite Sport
Te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki to najlepszy przyjaciel 

sportowca. Dzięki miękkim, gumowym haczykom, pewnie i komfortowo 
trzymają się one w uszach, a zawarte w nich czujniki monitorują pracę 
serca i pułap tlenowy. Co najlepsze, funkcja trenera personalnego zmo-

bilizuje cię do regularnych ćwiczeń.
999 PLN, www.jabra.pl

Astell&Kern A&norma SR15
Player, dzięki któremu każda przejażdżka autobusem  

zamieni się w festiwal muzycznych uniesień. Odtwarzacz 
wyposażony jest w podwójny konwerter cyfrowo-analo-
gowy klasy Master HiFi oraz dedykowany czterordzenio-
wy procesor i analogowy wzmacniacz - dzięki czemu za-
pewni ci perfekcyjną reprodukcję każdego gatunku muzyki.

3 500 PLN, www.mp3store.pl

Thule Lithos 20L
Oprócz kieszeni na laptopa 

plecak ten ma zapinaną 
skrytkę na drobiazgi, boczne 
kieszonki na butelkę z wodą 
oraz otwierany od przodu 
panel, w którym schowasz 
telefon, klucze, notatnik 

i inne podstawowe rzeczy. 
360 PLN, www.thule.com/pl

Sorel Madson Hiker
Te sznurowane trzewiki stanowią idealne wypośrodko-
wanie pomiędzy elegancją i praktycznością. Wodood-
porna cholewka z licowej skóry naturalnej i podeszwa 

z piankowego, polimerowego tworzywa EVA, zapewnia-
ją komfort i dobrą „przyczepność” podczas pokonywa-

nia ośnieżonych i oblodzonych chodników.
800 PLN, www.sorel.com

W drodze do pracy spędzamy… no cóż, na pewno więcej niż byśmy chcieli.  
Sprawdź gadżety, które uprzyjemnią ci codzienne dojazdy.

POGROMCY MIEJSKIEJ DŻUNGLI
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Withings Steel HR Sport
Withings tryumfalnie powraca z hybrydowym  

smartwatchem Steel HR Sport. Wygląda on jak standar-
dowy czasomierz analogowy, ale potrafi o wiele więcej 
- zmierzy liczbę kroków, spalonych kalorii, przeanalizuje 

długość i jakość snu, będzie na bieżąco monitorował tętno 
i przekazywał powiadomienia z podłączonego smartfona.

860 PLN, www.ggmedia.pl

Salomon X  
Ultra 3 Mid GTX

Buty trekkingowe zapewnia-
jące doskonałą przyczepność 
w trudnym terenie. Zapro-
jektowane są one z myślą 

o wędrówkach z plecakiem, 
ale dzięki wygodnym wkład-

kom sprawdzą się też na 
krótszych dystansach.

490 PLN, www.salomon.com/pl

Philips S9000 Prestige
Golarka S9000 Prestige zapewnia niezwykle gładkie, 

precyzyjne i komfortowe golenie nawet przy twardym 
zaroście. Można ją ładować indukcyjnie na dowolnej 

ładowarce Qi. W zestawie znajduje się także trymer do 
przycinania brody i szczoteczka do oczyszczania skóry. 
Całość zapakowana jest w eleganckie, wytrzymałe etui.

1 730 PLN, www.philips.pl

AlcoSense Pro
Ten kompaktowy alkomat wy-
posażony jest w czujnik elek-
trochemiczny o powierzchni 
121 mm2, będący mniejszą 

wersją tego używanego przez 
służby mundurowe w wielu 
krajach. Sensor chroniony  
jest przed przeciążeniem 

i zaniżeniem wyniku. Wyróż-
nia się kolorowym wyświetla-
czem i w pełni spolszczonym 
menu. Urządzenie ma ciągle 
aktualizowaną bazę limitów 
dla ponad 50 państw oraz 
asystenta pomiaru Blow 

Coach, który podpowiada, jak 
najskuteczniej przeprowadzić 
badanie, a w przypadku prze-
kroczenia norm, szacuje czas 
potrzebny do wytrzeźwienia. 
AlcoSense Pro spełnia ponad-
to rygorystyczne wymagania 
stawiane urządzeniom me-

dycznym, określone w normie 
ISO13485.

800 PLN, www.alcosense.pl

Najciekawsze gadżety dla podróżników, odkrywców i miłośników  
aktywności na świeżym powietrzu.

W DRODZE
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ASUS ZenFone 5 ZE620KL
Piękny i funkcjonalny smartfon pełen funkcji AI. Dedykowana sztuczna 
inteligencja automatycznie wybiera najlepsze parametry zdjęcia i do-

stosowuje je do rodzaju uwiecznianej sceny. AI odpowiada również za 
optymalizację zasobów smartfona - przyspiesza start twoich ulubionych 

aplikacji i wydłuży czas pracy telefonu na jednym ładowaniu.
1 400 PLN, www.asus.com/pl 

Fresh ’n Rebel Gift Pack
Zestaw składa się z przenośnego głośnika Fresh ‘n Rebel Pebble i do-
usznych słuchawek Bluetooth Vibe. Pebble jest odporny na wstrząsy, 

wodoszczelny i ma wbudowaną funkcję mikrofonu, a słuchawki można 
dopasować do ucha za pomocą silikonowych wkładek. Każde z urzą-

dzeń pracuje do 5 godzin na jednym ładowaniu.
160 PLN, www.freshnrebel.com/pl

Olympus PEN E-PL9
Ten stylowy i mobilny aparat bezlusterkowy 

nagrywający filmy 4K z pewnością spełni ocze-
kiwania najbardziej wymagających vlogerów.
Liczne filtry artystyczne nadadzą zdjęciom 

wyjątkowy charakter, a zaawansowane funkcje 
fotograficzne pozwolą z łatwością wykonać 

m.in. wielokrotne ekspozycje, piękne portrety 
nocne i panoramy.

Od 2 500 PLN, www.olympus.pl

Olympus 8×42 PRO
Lornetka stworzona dla obserwatorów ptaków 
i miłośników dzikiej przyrody. Dzięki 8-krotne-
mu powiększeniu dostrzeżesz oddalone obiek-
ty, a minimalna odległość ogniskowania (1,5 m) 
pozwoli ci obserwować z bliska rośliny i owady. 
8x42 PRO jest odporna na wodę, mgłę i zabru-
dzenia. Specjalne powłoki soczewek gwarantują 

jasny i wyrazisty obraz.
2 000 PLN, www.olympus.pl

Cowon U7
U7 to nie tylko stylowy odtwarzacz plików 

muzycznych, ale także wiele przydatnych urzą-
dzeń w jednym. Może on służyć jako dyktafon, 

pamięć masowa i radio FM z funkcją nagry-
wania muzyki ze stacji radiowych. Oczywiście 
nie można zapomnieć o jego podstawowych 
możliwościach: odtwarza pliki FLAC, WAV, 

MP3, WMA i OGG.
300 PLN, www.mp3store.pl

Gadżety tak użyteczne, że znajdziesz na nie miejsce nawet w bagażu podręcznym tanich linii lotniczych.

W PODRÓŻY
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Lenovo Yoga Book C930
Jeśli jeden ekran to dla ciebie za mało, 

Yoga Book C930 na pewno przypadnie ci 
do gustu. Urządzenie wyposażone jest  
w aż dwa, co doceni każda kreatywna 

osoba. Jeden to standardowy, dotykowy 
IPS o przekątnej 10,8 cala i rozdzielczo-
ści Quad HD, a drugi został wykonany 
w technologii E-ink i pokryty powłoką 
antyodblaskową. Za pomocą jednego 
przycisku można przełączyć go w tryb 

klawiatury, tabletu graficznego lub czytni-
kae-booków. Obydwa ekrany współpracują 

z piórem Precision Pen, które obsługuje 

ponad cztery tysiące poziomów nacisku. 
Trudno znaleźć bardziej mobilne urzą-

dzenie - Yoga Book C930 ma jedynie 9,9 
mm grubości i składa się na płasko. Aby 

je otworzyć, wystarczy delikatnie zapukać 
w górną pokrywę, a laptop lekko się uchyli. 
Specyfikacja laptopa - procesor Intel Core 

i5 7 generacji, 4 GB RAM, do 256 GB 
pamięci SSD i bateria starczająca na ponad 
8 godzin korzystania z urządzenia - umoż-
liwia jego wygodne wykorzystanie w roli 
mobilnego centrum rozrywki przy zacho-

waniu wysokiej kultury pracy.  
Od 4 599 PLN, www.lenovo.com/pl
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Pioneer RAYZ Rally
Ten kieszonkowy głośnik przeznaczony jest przede wszystkim do 

rozmów konferencyjnych. Podłączysz go do iPhone’a za pomocą złącza 
Lightning. RAYZ Rally ma wystarczająco dużo mocy, aby wypełnić 

dźwiękiem duże pomieszczenie, a dzięki integracji z Siri możesz stero-
wać nim za pomocą komend głosowych.
490 PLN, www.pioneer-audiovisual.eu/pl

Mophie charge stream powerstation wireless XL
Powerbank z funkcją ładowarki bezprzewodowej. Za jego pomocą 

można ładować jednocześnie dwa urządzenia - jedno bezprzewodo-
wo w standardzie Qi, jedno za pomocą portu USB-A 10 W. Potężny 

akumulator o pojemności 10 000 mAh wydłuży czas działania twojego 
smartfona o nawet 48 godzin.

570 PLN, www.alstor.pl

Sprzęt, który przypadnie do gustu aktywnym geekom i nigdy nie zawiedzie w potrzebie.
W RUCHU

JBL Tune 500BT
Lekkie i wygodne słuchawki bezprzewodowe 
o składanej, nausznej konstrukcji. Tune 500BT 
charakteryzują się przede wszystkim potężnym 

akumulatorem, starczającym na 16 godzin 
ciągłego słuchania. 32-milimetrowe przetworniki 
z technologią JBL Pure Bass zapewniają dosko-
nałe brzmienie, także podczas oglądania filmów.

220 PLN, www.jbl.com.pl

Fujifilm Instax Mini 70
Malutki aparat, który doda każdej twojej sesji 

zdjęciowej smaczku retro. Ma on kilka dedyko-
wanych trybów fotografii, w tym automatyczną 

kontrolę ekspozycji do stworzenia idealnego 
selfie. Można ustawić w nim również samowy-
zwalacz. Zdjęcia od razu wywołasz i wydruku-

jesz na światłoczułym papierze.
400 PLN, www.instax.pl 

Sorel 1964 Premium
Ciepłe i stylowe śniegowce, w których prze-
chodzisz niejedną zimę, nawet ekstremalną 

- nadają się na temperatury do -30 stopni Cel-
sjusza. Zewnętrzna część butów wykonana jest 
z wulkanizowanej gumy, doskonale chroniącej 
stopy przed wilgocią. Miękka wyściółka z filcu 

gwarantuje pełen komfort noszenia.
600 PLN, www.sorel.com
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Motorola One
Motorola One jest cieka-
wą alternatywą dla wielu 

urządzeń z wyższej półki. Po-
wstała ona w oparciu o sys-
tem Android One, czyli taki 

pozbawiony zbędnych nakła-
dek i aplikacji zapychających 
pamięć urządzenia oraz na 

bieżąco aktualizowany. Dzięki 
temu smartfon Motoroli dzia-
ła szybko, sprawnie i bez za-
cięć. Pochwalić należy także 

jasny i barwny ekran IPS LCD 
o rozdzielczości 5,9 cala, po-
dwójny aparat z możliwością 

kręcenia filmów w jakości  
4K i mocny akumulator  
3 000 mAh z funkcją 

ekspresowego ładowania. 
Plusem jest także spora jak 

na tę klasę urządzeń pamięć 
wewnętrzna 64 GB i możli-
wość zainstalowania dwóch 

kart SIM.
1 100 PLN,  

www.motorola.com/pl

PlayStation Classic
Prawdziwy „duchowy następca” oryginalnego PSX-a. Wraz z konsolą 
otrzymasz 20 tytułów, które zmieniły oblicze gier komputerowych. 

Przeżyjesz niezapomniane przygody w jakości HD na ekranie swojego 
telewizora. Dzięki dwóm kontrolerom możesz zagrać w niektóre tytuły 

ze znajomymi - Tekken 3 jak za starych lat!
450 PLN, www.playstation.com/pl

Deeper Smart Fishfinder START
Doskonały kompan na wyprawy wędkarskie. Fishfinder START to 

przenośna echosonda przeznaczona do rekreacyjnego wędkowania. Za 
jej pomocą łatwo zlokalizujesz, w którym miejscu znajdują się ryby - po 

połączeniu z aplikacją mobilną urządzenie wskaże ci, gdzie najlepiej 
zarzucić wędkę. Pozostaje tylko życzyć udanych połowów!

440 PLN, www.deepersonar.com/pl

Wybrałeś już prezenty dla wszystkich członków rodziny i przyjaciół?  
Pamiętaj też o jakimś miłym „drobiazgu” dla siebie.

NIE ZAPOMINAJ O SOBIE
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Sonoro Stream
To z jednej strony klasyczne 
radio, a z drugiej funkcjo-

nalny, wodoodporny głośnik 
multiroom z możliwością 

strumieniowania muzyki z in-
ternetu. Za pośrednictwem 
Sonoro Stream otrzymasz 

dostęp do radia internetowe-
go TuneIn, w którego bazie 

znajdziesz ponad 120 tysięcy 
stacji radiowych z całego 

świata i prawie 6 milionów 
audycji o zróżnicowanej tema-
tyce. Urządzenie odbiera rów-
nież radio FM i cyfrowe radio 
DAB+, a także współpracuje 

ze Spotify Connect i lokalnymi 
źródłami Bluetooth. Sonoro 
Stream doskonale sprawdzi 

się także jako budzik i element 
systemu multiroom. Odbiorni-
kiem można sterować poprzez 

dedykowaną aplikację lub  
za pomocą fizycznych  

przycisków.
899 PLN, www.tophifi.pl

RIVA Arena
Dzięki autorskiej technologii Trillium  

Arena, może odtwarzać dźwięk stereo. Trzy 
przetworniki i towarzyszące im radiatory 
pasywne zapewniają dokładną i miłą dla 
ucha reprodukcję dźwięku. Głośnik działa 

w systemie multiroom RIVA, a po dokupieniu 
opcjonalnego akumulatora może służyć jako 

urządzenie przenośne.
999 PLN, www.mp3store.pl

Netatmo Welcome
Domowa kamera bezpieczeństwa z funkcją 

rozpoznawania twarzy członków twojej rodziny. 
Po zidentyfikowaniu nieznanej osoby, Netat-
mo Welcome prześle ci stosowną notyfikację, 

a także wykona zdjęcie intruza lub nagra 
materiał w jakości 1080p, który może posłużyć 
jako materiał dowodowy. Wszystkie materiały 

zapisywane są lokalnie na karcie SD.
900 PLN, www.salonydenon.pl

Audeze Mobius
Zastosowany w tych planarnych słuchawkach 

system przestrzenny śledzi ruchy głowy  
użytkownika, dzięki czemu może on  

poruszać się w grze „na słuch” i emuluje  
efekt rozchodzenia się fal dźwiękowych  
w pomieszczeniu, w którym się znajduje. 

Słuchawki są również doskonałe do oglądania 
filmów i słuchania muzyki. 
1 900 PLN, www.tophifi.pl

Bardzo technologiczne święta
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Yamaha MusicCast 20
Najważniejszą zaletą tego głośnika Bluetooth 

jest wielofunkcyjność - możesz korzystać 
z niego samodzielnie, w parze stereo z drugą 

taką samą jednostką, w systemie kina domowe-
go i jako część systemu multiroom od Yamahy. 
W każdej z tych konfiguracji wypełni on twoje 

pomieszczenie głębokim, zbalansowanym 
i szczegółowym dźwiękiem.
1 150 PLN, www.tophifi.pl

Devialet Phantom Reactor
Urządzenie o głośności orkiestry symfonicznej, 
które możesz trzymać w jednej dłoni. Reactor 

dostępny jest w dwóch wariantach o mocy  
600 i 900 W, a za odtwarzanie muzyki odpo-
wiadają dwa woofery typu push-push i jeden 

przetwornik pełnozakresowy. Efekt? Perfekcyj-
ne, harmoniczne brzmienie pełne niesłyszal-

nych do tej pory szczegółów.
Od 4 500 PLN, www.tophifi.pl

Google Home Hub
W chwili, gdy czytasz te słowa, Asystent  
Google może być już dostępny w języku 

polskim. Sprawdź jego możliwości na Google 
Home Hub, czyli inteligentnym ekranie  

z funkcją głośnika. Ustawisz w nim specjalne 
tryby poranne i wieczorne, sprawdzisz status 

sprzętów smart home i… obejrzysz filmiki kuli-
narne na YouTube.

700 PLN, www.store.google.com

Parrot  
Mambo FPV

Miniaturowy dron, za po-
mocą którego wzniesiesz się 
w przestworza - towarzyszą-
ce mu gogle Cockpitglasses 2 

pozwolą ci obejrzeć  
świat z lotu ptaka w czasie 

rzeczywistym!
600 PLN, www.parrot.com

Denon CEOL N10
Miniaturowy system audio złożony z amplitunera stereo i kolumn podstawkowych. Może się 

pochwalić zdecydowanie lepszymi możliwościami niż niejeden większy sprzęt - za jego pomocą 
odtworzymy muzykę z płyt CD, serwisów streamingowych i nośników USB, a także posłuchamy 
radia. Może być także częścią większego systemu multiroom dzięki wbudowanej funkcjonalności 

HEOS. Sprzętem sterujemy za pomocą aplikacji mobilnej, ale jest też gotowy do obsługi głosowej 
za pomocą Amazon Alexa czy Google Assistant.

2 500 PLN, www.salonydenon.pl

Bardzo technologiczne święta
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Bluesound 2i

eszcze kilka lat temu 
systemy multiroom były 
uważane za intrygujące, 
ale w gruncie rzeczy 

niepraktyczne ciekawostki. Bezprze-
wodowe połączenia nie potrafiły 
przesyłać dźwięku z taką wiernością 
jak te „okablowane”, często wystę-
powały problemy ze wzajemną 
konfiguracją ich elementów, a stero-
wanie okazywało się mało intuicyjne. 
Pierwsza generacja sprzętu multiroom 
od Bluesound powstała właśnie po to, 
aby wyeliminować te problemy i na 
dobre wprowadzić audio Hi-fi do 
systemów bezprzewodowych. 

Produkty Bluesound spotkały  
się z ciepłym przyjęciem środowisk 
recenzenckich i konsumenckich - 
chwalono prostotę konfiguracji 
i obsługi, niespotykaną jakość 
dźwięku i odważne, nowoczesne 
wzornictwo. W drugiej generacji 
producent skupił się na dostarczeniu 
jeszcze lepszych rozwiązań Hi-fi. 
Urządzenia przeszły wtedy poważny 
zewnętrzny lifting, który odzwier-
ciedlał zmiany trendów na rynku 
sprzętu audiowizualnego. 

Po generacji 2 przyszedł nato-
miast czas na 2i. Najnowsza linia 
produktowa wprowadza do systemu 
multiroom szereg udogodnień, które 

pojawiły się od czasu premiery po-
przednika. Przyjrzyjmy się jej umie-
jętnościom w zakresie odtwarzania 
muzyki, bezprzewodowego stru-
mieniowania dźwięku i możliwości 
integracji z innymi posiadanymi 
sprzętami audio. 

GRA DRUŻYNOWA 
W serii 2i znajdziemy siedem urzą-
dzeń: odtwarzacze sieciowe Node 2i 
i Powernode 2i, serwer muzyczny 
Vault 2i, soundbar Pulse Soundbar 2i 
oraz głośniki Pulse 2i, Pulse Mini 2i 
i Pulse Flex 2i. Jeśli chcemy wypróbo-
wać możliwości produktów Bluesound, 
warto zacząć od jednego urządzenia , 
dzięki któremu możemy usieciowić 
posiadany zestaw audio i otworzyć 
drogę do sukcesywnego rozszerzania 
domowego multiroomu o kolejne 
sprzęty z serii. Oczywiście możemy to 
robić w swoim tempie, w miarę jak 
pojawiają się potrzeby ze strony po-
szczególnych domowników. Kolejne 
urządzenia bardzo łatwo przyłączają 
się do istniejącego systemu.

Ogromną zaletą propozycji 
Bluesound jest fakt, że łatwo za-
adaptujemy je do każdej sytuacji 
sprzętowej. Wiele urządzeń z serii 2i 
dobrze współgra ze sprzętem, który 
powstał jeszcze przed rozwojem 

technologii multiroom i strumienio-
wania audio. Jeśli chcemy podaro-
wać starym wzmacniaczom, mini-
wieżom lub kinom domowym drugie 
życie, warto zastanowić się nad 
zakupem Node 2i. Ten kompaktowy 
odtwarzacz może służyć jako przy-
stawka dodająca funkcje sieciowe 
i możliwość sterowania odtwarzaniem 
za pomocą aplikacji do wszystkich 
urządzeń, które ich nie posiadają, 
niezależnie od marki i roku produkcji. 
Wygodny zestaw wejść umożliwia 
podłączenie nawet gramofonu lub 
innych źródeł analogowych. Node 2i 
stanowi doskonały punkt wyjścia do 
rozbudowy systemu multiroom. 

Kolumny podłogowe i podstaw-
kowe najlepiej czuć się będą w towa-
rzystwie Powernode 2i - funkcjonal-
nego odtwarzacza ze wzmacniaczem 
HybridDigital i konwerterem cyfro-
wo-analogowym. Dzięki wbudowa-
nej funkcji strumieniowania audio 
ze źródeł internetowych i lokalnych 
oraz po połączeniu z głośnikami, 
stworzy on pełnofunkcjonalny sys-
tem muzyczny dla wymagających 
użytkowników, korzystających 
przede wszystkim z cyfrowych ka-
nałów dystrybucji muzyki. Urzą-
dzenie ma wiele przyłączy, dzięki 
którym połączymy je z posiadanym 

J

 Tekst: Agnieszka Stradecka

Zapraszamy na spotkanie z jednym z najbardziej zaawansowanych 
i najlepiej brzmiących systemów multiroom na rynku - sprawdź, 

dlaczego warto znaleźć dla niego miejsce na półce.

Bluesound  
2i

KOMPLETNY PRZEWODNIK
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BLUESOUND VAULT 2i
Ten serwer muzyczny o pojemności 2 TB prze-
chowa całą twoją bibliotekę muzyczną oraz 
umożliwi dostęp do serwisów i internetowych 
stacji radiowych. Automatycznie zgra wszystkie 
płyty CD, zapewniając każdemu z domowni-
ków bezprzewodowy dostęp do muzyki.
6 000 PLN, www.tophifi.pl

BLUESOUND POWERNODE 2i
To wyposażona we wzmacniacz HybridDi-
gital 2x 60 W aktywna wersja odtwarzacza 
NODE 2i. Wystarczy podłączyć do niej 
dwie kolumny, aby stworzyć wspaniały sys-
tem Hi-fi nowej generacji, oferujący wspa-
niały dźwięk i dostęp do milionów nagrań. 
A do tego możliwość pracy w multiroom!
4 100 PLN, www.tophifi.pl

BLUESOUND NODE 2i
Niewielki odtwarzacz strumieniowy z funk-
cją multiroom i integracją z Alexą, który 
podłączysz do swojego zestawu audio lub 
systemu kina domowego. Otwiera nowy 
świat serwisów muzycznych, radia inter-
netowego i muzyki z urządzeń mobilnych, 
oferując wysoką jakość odtwarzania.
2 500 PLN, www.tophifi.pl

sprzętem audio i zarówno analogowymi,  
jak i cyfrowymi źródłami dźwięku. Jego 
atutem jest moc wyjściowa 60 W na kanał. 
To ciekawa propozycja, jeśli dysponujemy 
niezłymi kolumnami lub chcemy stworzyć 
od podstaw dobry, bezprzewodowy zestaw 
Hi-fi, odtwarzający muzykę w wysokiej 
rozdzielczości.

Bezprzewodowo strumieniowane pliki 
mogą pochodzić z serwerów streamingo-
wych lub ze źródeł lokalnych. Bogatą kolek-
cję muzyczną najwygodniej trzymać na 
dysku sieciowym z funkcją udostępnienia 
zawartości dla wszystkich głośników 
i odtwarzaczy pracujących w domowej sieci. 
Vault 2i wyposażony jest w dysk o pojemno-
ści 2 TB, który pomieści mnóstwo plików 
zapisanych w formatach bezstratnych. 
Urządzenie potrafi także automatycznie 
zgrywać muzykę z płyt CD i zapisywać ją 
w plikach FLAC, WAV lub popularnych, 
zajmujących mało miejsca MP3. Tytuły 
piosenek oraz okładki płyt są wtedy auto-
matycznie pobierane z sieci. Dzięki obsłudze 
Spotify, TIDALa, Deezera i radia interneto-
wego, Vault 2i może z powodzeniem zastąpić 
niejeden odtwarzacz sieciowy. 

Każdy z odtwarzaczy i głośników może 
odtwarzać muzykę z komputera, źródeł USB 
oraz sprzętów mobilnych. Urządzenia łatwo 
włączymy do popularnych systemów kontroli 
smart home: Control4, RTI, Crestron, Lutron 
czy ELAN. Współpracują one również z Alexą 
i AirPlay 2 oraz obsługują dwupasmowe Wi-fi 
i dwukierunkowy Bluetooth - szerzej piszemy 
o tym na ostatniej stronie przewodnika.

W GRUPIE SIŁA 
Uzupełnienie domowego systemu audio 
o jedno lub dwa urządzenia Bluesound 2i jest 
możliwe, ale pełnię swoich umiejętności po-
każą one dopiero w szerszym systemie 
multiroom BluOS. Aplikacja BluOS Controller 

(iOS, Android, PC oraz Mac) zmienia się 
wtedy w prawdziwe centrum zarządzania 
inteligentnym udźwiękowieniem domu. 
BluOS umożliwia wydzielenie w domu 
wielu, maksymalnie 64 niezależnych stref, 
a każda może odtwarzać w tym samym 
czasie inną muzykę. Strefy można także 
dowolnie łączyć, tak, aby w kilku z nich 
odtwarzane były te same utwory. Każdy 
domownik ma całkowitą kontrolę nad 
dowolnym urządzeniem systemu niezależ-
nie od pozostałych użytkowników, wyko-
rzystując do tego swój smartfon, tablet lub 
komputer i łatwą w obsłudze aplikację.  

Spośród trybów sterowania najciekawsza 
jest funkcja Follow Me. Muzyka dosłownie 
śledzi wtedy nasze kroki, płynnie przełącza-
jąc się między głośnikami, w miarę jak 
zmieniamy swoje położenie. Aby przerwać 
odtwarzanie w jednej strefie i podjąć w dru-
giej, wystarczy wybrać docelowy głośnik 
lub player z podłączonymi kolumnami 
w aplikacji, a system automatycznie „prze-
rzuci” do niego utwór bez ponownego roz-
poczynania odtwarzania. Dużym plusem 
jest również polska wersja językowa aplikacji.

Dużą zaletą systemu Bluesound jest pro-
stota instalacji - do konfiguracji wystarczy 
jedynie zasilanie, połączenie Wi-fi i aplikacja 
sterująca. Rozwiązanie to pomaga uniknąć 

W trybie Follow Me 
muzyka przełącza się 
między głośnikami, 
w miarę jak zmienia-
my swoje położenie

Odtwarzacze z serii 2i wyposażone 
są w komplet złączy, za pomocą 
których podłączymy je również do 
starych sprzętów audio.

ODTWARZACZE  
BLUESOUND 2i
Trzy różne urządzenia  
- łączy je funkcjonalność 
i perfekcja brzmienia. 
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MAŁY, A SPRYTNY

DO SŁUCHANIA I OGLĄDANIA

POŚREDNIA OPCJA

 GRUDZIEŃ 2018 T3 95

Bluesound 2i

BLUESOUND PULSE MINI 2i
Głośnik ten opisujemy nieco szerzej 
na stronie 17 tego numeru, ale war-
to przypomnieć jego najważniejsze 
funkcje. To zmniejszona wersja Pulse 
2i o łącznej mocy 100 W, która 
podobnie jak większy brat może 
działać jak zestaw kolumn stereo. 
Jeśli dysponujemy dwoma głośni-

kami, możemy sparować je - każdy 
z nich odtwarza wtedy jeden kanał 
- odpowiednio prawy lub lewy. 
Urządzeniem można sterować za 
pomocą aplikacji BluOS Controller 
lub dotykowego panelu umieszczo-
nego na górnej ściance głośnika. 
2 700 PLN, www.tophifi.pl

Największy i najbardziej zaawan-
sowany pod względem technolo-
gicznym głośnik 2i, który w ma-
łych pomieszczeniach spokojnie 
zastąpi typową kolumnę głośni-
kową, jak i telewizyjny soundbar. 
Wyposażony jest on w proce-
sor dźwięku, który rozszerza 

i pogłębia przestrzeń dźwiękową 
Pulse 2i. Może również służyć do 
słuchania internetowych stacji ra-
diowych lub serwisów streamin-
gowych - do sieci podłączymy go 
za pomocą dwupasmowego Wi-fi 
lub gigabitowego portu Ethernet.
4 000 PLN, www.tophifi.pl

Pulse Soundbar 2i można sparo-
wać z sygnałem z pilota do telewi-
zora, dzięki czemu podczas oglą-
dania nie będziemy musieli sięgać 
po aplikację. Kiedy oglądamy filmy 
lub transmisje sportowe z dźwię-
kiem Dolby Digital, urządzenie 
automatycznie wykrywa sygnał. 

To pierwszy na świecie soundbar 
certyfikowany przez Dolby w za-
kresie bezprzewodowego dźwięku 
przestrzennego. Można do niego 
również dodać bezprzewodowe 
głośniki efektowe lub bezprzewo-
dowy subwoofer.
Od 4 500 PLN, www.tophifi.pl

Najmniejszy z głośników w linii, 
Pulse Flex 2i charakteryzuje się 
mocą 25 W. Ma on dwa prze-
tworniki, wysoko- i niskotonowy, 
które wydobywają z siebie mocne 
i precyzyjne brzmienie, pod-
kręcone przez kodek aptX HD. 
Do urządzenia można dokupić tak-

że wymienną baterię, dzięki której 
da się korzystać z niego także 
poza domem. Dwa głośniki można 
połączyć w parę stereo i podłą-
czyć na przykład do gamingowego 
komputera - doskonale zastąpią 
niewielkie kolumny podstawkowe. 
1 700 PLN, www.tophifi.pl

BLUESOUND PULSE FLEX 2i

BLUESOUND PULSE 2i BLUESOUND PULSE SOUNDBAR 2i

GŁOŚNIKI  
BLUESOUND 2i
Podpowiadamy, jak wybrać najlepsze 
uzupełnienie twojego sprzętu grającego.

Seria 2i kusi uniwersalnym, eleganckim designem, jakością wykonania 
i brzmieniem, ale również opcjami. Do wyboru mamy cztery głośniki 
o różnej charakterystyce, które najlepiej sprawdzą się w zupełnie in-
nych sytuacjach. Pamiętaj, że najwięcej zależy od twoich potrzeb, ocze-
kiwań i warunków przestrzennych, jakimi dysponujesz. 

Jeśli chcesz zbudować system kina domowego w oparciu o poniższe roz-
wiązania, nie zapomnij o tak ważnym elemencie, jakim jest subwoofer. Pulse 
Sub (3 000 PLN, www.tophifi.pl) doskonale współpracuje z soundbarem 
Bluesound i można nim sterować za pomocą aplikacji BluOS Controller. 
Wzbogaci on twój system o dodatkowe 100 W czystej, basowej mocy! 

T3 poleca... 



Aplikacja BluOS Controller umożliwia 
precyzyjne sterowanie wszystkimi 

urządzeniami Bluesound.
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CO NOWEGO W GENERACJI 2i
Teraz jeszcze więcej funkcji sieciowych i możliwości integracji

Z zewnątrz różnice pomiędzy sprzętem ozna-
czonym jako generacja 2 i tym najnowszym 
z linii 2i wyglądają na kosmetyczne, najwięk-
sze innowacje tkwią bowiem wewnątrz. Po 
raz pierwszy w produktach Bluesound poja-
wia się tu Apple AirPlay 2 - najświeższa od-
słona systemu bezprzewodowego przesyłania 
dźwięku z iPhone’ów, iPadów i innych urzą-
dzeń sygnowanych przez firmę z Cupertino.

Nowością jest 
również dwukie-
runkowe połącze-
nie Bluetooth, dzięki 
któremu do gło-
śników i odtwa-

rzaczy podłączymy nie tylko sygnał wej-
ściowy, ale również wyjściowy. W taki 
sposób sparujemy urządzenia na przykład 
ze słuchawkami bezprzewodowymi - przy-
datne, jeśli chcemy korzystać z systemu bez 
przeszkadzania innym. Obsługa dwupasmo-
wego Wi-fi przyda się w domach, w któ-
rych korzystamy przede wszystkim z bez-
przewodowego internetu i pozwoli na 

przyporządkowanie sprzętu audio do wy-
godniejszego dla nas, szybszego lub mniej 
obciążonego pasma. 

W generacji 2i zastosowano najnowszą, 
najwierniejszą pod kątem muzycznej repro-
dukcji wersję kodeka Qualcomm aptX HD, 
umożliwiającą przesyłanie przez Bluetooth 
dźwięku wysokiej jakości. Już wkrótce otrzyma 
ona także integrację z Amazon Alexą - wir-

tualną asystentką, 
która pomoże nam 
sterować odtwa-
rzaniem za pomo-
cą komend głoso-
wych. 

w obsługę kodeka Qualcomm aptX HD (poza 
Pulse Flex 2i, gdzie wykorzystano Qualcomm 
aptX), który pozwala na zminimalizowa-
nie zakłóceń podczas bezprzewodowego prze-
syłania plików i uzyskania jakości wyższej niż 
CD. Możemy na nich odtwarzać pliki audio  
24 bit o częstotliwości próbkowania 192 kHz. 

Sprzęty z funkcją odtwarzacza mają 
dodatkowo wbudowany konwerter cyfro-
wo-analogowy najwyższej klasy, zaawanso-
wany wzmacniacz HybridDigital i dekoder 
plików Master Quality Authenticated (MQA). 
Te ostatnie stanowią najbardziej zaawanso-
waną formę cyfrowego kodowania dźwięku, 
jaka powstała do tej pory. Zapewnia ona 
możliwość odsłuchu nagrania w jakości 
studyjnego mastera, więc tak, jak chciał tego 
artysta. Należy wspomnieć, że BluOS to 
pierwszy i póki co jedyny na świecie system 

nieestetycznych, plączących się przewodów, 
dbając jednocześnie o wysoką jakość prze-
syłanego dźwięku. Oprócz tworzenia stref 
odtwarzania, BluOS umożliwia także konfi-
gurację stałych par stereo. Połączymy w nie 
dwa głośniki Pulse Flex 2i, Pulse Mini 2i lub 
Pulse 2i, które z powodzeniem zastąpią 
tradycyjne kolumny. Po sparowaniu dwóch 
takich samych jednostek, dźwięk automa-
tycznie rozdzieli się na dwa kanały. Na tej 
samej zasadzie stworzymy także doskonale 
grający, bezprzewodowy zestaw kina domowego.

Oczywiście sama funkcjonalność to nie 
wszystko - szczególnie liczy się tutaj 
brzmienie. Bluesound nie jest kolejnym 
systemem, który ma dostarczać muzyki 
w tle, ale kompleksowym rozwiązaniem 
Hi-fi eliminującym konieczność stosowania 
kabli. Urządzenia z linii 2i wyposażone są 

multiroom, mający pełne wsparcie dla tej 
technologii, co ucieszy niejednego audiofila. 

WIZJE PRZYSZŁOŚCI 
Produkty Bluesound sprawdzą się także 
podczas tworzenia systemu kina domowego. 
Jego podstawą warto uczynić muzykalny 
Pulse Soundbar 2i. Sześć przetworników - 
dwa tweetery, dwa średniotonowe i dwa 
niskotonowe - rozmieszczone zostały 
w osobnych komorach z aluminium, co 
zapobiega interferencjom fal dźwiękowych. 
Towarzyszące im dwie membrany pasywne 
ładnie podbarwiają brzmienie basów. 
Soundbar potrafi wykrywać, że właśnie 
oglądamy film ze wsparciem dla standardu 
Dolby Digital i natychmiast przełączyć się na 
odpowiadający mu tryb działania. 

Urządzenie generuje głębokie i sugestyw-
ne basy, ale jeśli chcemy osiągnąć jeszcze 
mocniejsze brzmienie, warto sprawdzić Pulse 
Sub - bezprzewodowy, płaski subwoofer 
o dużej mocy. Jako tylne jednostki efektowe 
możemy natomiast wykorzystać Pulse Flex 2i 
- uniwersalne głośniki strumieniowe, które 
po zakończeniu projekcji będą mogły odtwa-
rzać muzykę. W większych pomieszczeniach 
lepiej sprawdzą się większe jednostki, na 
przykład Pulse Mini 2 lub Pulse 2i. W nowej 
generacji otrzymały one mocniejsze wzmac-
niacze i przetworniki, dzięki czemu ich 
możliwości brzmieniowe jeszcze wzrosły.

W powyższym poradniku przedstawili-
śmy tylko kilka sposobów na wprowadzenie 
sprzętu audio od Bluesound do domu - moż-
liwości są ograniczone tylko przez twoją 
wyobraźnię. Warto zapoznać się z nimi 
samodzielnie: doskonałe brzmienie, za-
awansowane funkcje multiroom i możliwość 
integracji z posiadanym sprzętem, czynią 
z generacji 2i i BluOS prawdziwego Rolls 
Royce’a świata bezprzewodowego audio, 
tylko w rozsądniejszej cenie. 
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Devialet zdradza nam swój sekret na stworzenie najpotężniejszego 
na świecie superkompaktowego głośnika.

Czyste 
brzmienie

 Tekst: Michał Lis  Zdjęcia: Olly Curtis



to krok w stronę naszego najważniej-
szego celu - udostępnienia doskonałe-
go brzmienia Devialet milionom słu-
chaczy na całym świecie. Aby go 
osiągnąć, musimy przenieść naszą 
technologię do mniejszych i tańszych 
urządzeń. Reactor na pewno nam 
w tym pomoże. 

Oczywiście „tańsze” to pojęcie 
subiektywne.

- Reactor to pierwszy tak osobisty 
produkt Phantom od Devialet - pod-
kreśla Emmanuel Nardin, współzało-
życiel firmy i kierownik działu projek-
towego. - Chcieliśmy, aby Reactor był 
głośnikiem należącym do ciebie; 
który może udać się z tobą, gdziekol-
wiek tylko zechcesz.

ZERO ZNIEKSZTAŁCEŃ
Wszyscy dobrze wiemy, że muzyka 
odtwarzana na słabych głośnikach 
brzmi jak przepuszczona przez 
puszkę, a dobry sprzęt audio potrafi 
przenieść nas tuż pod scenę, rozmie-
ścić instrumenty dookoła i sprawić,  
że artysta śpiewa bezpośrednio dla 
nas. Phantom Reactor zdecydowanie 
zalicza się do tej drugiej kategorii. 
Niewielki wymiarami, ale doskonały 
pod względem technicznym - ot, taka 
Lady Gaga świata audio. 

Dopracowany w każdym aspekcie, 
Reactor zamknięty jest w gładkiej, 
zaokrąglonej obudowie i zawiera dwa 
woofery typu push-push i jeden prze-
twornik pełnozakresowy, współpracu-
jące ze sobą w idealnej harmonii. De-
vialet chwali się, że dorównuje on 
mocą orkiestrze symfonicznej, ale 
jednocześnie mieści się w jednej dłoni. 

„Żadnych zniekształceń, żadnych 
odgłosów tła, żadnych przesterowań” 
- tak mogłaby brzmieć dewiza przy-
świecająca ponad stu inżynierom 
Devialet. Nic dziwnego, że dźwięk 
odtwarzany przez Reactora rzeczywi-
ście brzmi tak, jak chciałby oryginalny 
artysta, pozwalając na odkrycie nowych 
detali w twoich ulubionych utworach. 

Można na nim także strumieniować 
audio: integracja ze Spotify Connect 
i Apple AirPlay jest dostępna od po-
czątku, Chromecast i AirPlay 2 zostaną 
dodane wkrótce w aktualizacji opro-
gramowania, a możliwość tworzenia 
par stereo pojawi się w pierwszej poło-
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rystyczną, mocno bluesową gitarą 
i głębokim brzmieniem wokalu. Cieka-
we, czy ścieżka dźwiękowa została 
dobrana nieprzypadkowo i ma na celu 
pokazanie możliwości sprzętu z jak 
najlepszej strony. 

W międzyczasie Joachim Fritsch, 
koordynator projektu, podkręca  
dźwięk i usuwa pudełko, prezentując 
tym samym miniaturowy głośniczek. 
Nosi on nazwę Phantom Reactor i jest 
efektem trzyletnich badań i prac nad 
przeniesieniem znanych z oryginalnego 
Phantoma audiofilskich technologii 
akustycznych w zupełnie nowy, kom-
paktowy wymiar. Sztuka ta udała się 
Devialetowi bez problemu - Reactor 
zajmuje tyle samo miejsca, co ćwierć 

poprzednika, a mimo to otrzymał sze-
reg zupełnie nowych funkcji (o tym 
później). 

Urządzenie powstało w dwóch 
identycznych pod względem wizual-
nym wariantach: Reactor 600 i Reac-
tor 900. Model 600 osiąga imponują-
cą głośność 95 dB, a 900 potrafi 
rozkręcić się do 98 dB, co jest zasługą 
900 W mocy. Oczywiście nie ma co 
porównywać tych maluchów z flago-
wym Phantom Gold, zdolnym do 
wydobycia z siebie przerażających  
4 500 W mocy, ale trzeba przyznać, 
że w tym rozmiarze trudno znaleźć 
głośniej grający sprzęt. 

Prezes Devialet, Franck Lebo-
uchard, wyjaśnia: - Phantom Reactor 

szyscy znamy odpowiedź 
na pytanie „jakiej muzyki 
chcesz posłuchać?”, ale 
rzadko kiedy zastanawia-

my się nad tym, jakie uczucia chcemy, 
by w nas budziła. W pogoni za jak 
najlepszymi głośnikami i słuchawka-
mi, nietrudno zapomnieć, po co 
w ogóle je kupujemy - aby cieszyć się 
utworami, które kochamy. 

Muzyka od zawsze była przekaźni-
kiem uczuć, a sposób, w jaki jej słucha-
my, może podkreślać lub tłamsić ten 
ładunek emocjonalny. W obecnym 
świecie wiele zależy od jakości sprzę-
tu, z jakiego korzystamy. Na świecie 
znajduje się mnóstwo firm produkują-
cych głośniki, a wiele z nich potrafi 
stworzyć urządzenia o magicznym 
brzmieniu. Francuscy specjaliści od 
audio z Devialet należą do tej grupy, 
a ich celem jest stworzenie perfekcyj-
nych głośników, które będą dostępne 
dla wszystkich użytkowników… przy-
najmniej w przyszłości. 

Ich pierwszy głośnik, obecny na 
rynku od 2015 roku Devialet Phantom 
podbił serca redaktorów „Magazynu 
T3”, więc z zaciekawieniem przyjęli-
śmy informację o premierze nowej, 
mniejszej wersji. Poprzeczka zawieszo-
na była bardzo wysoko, ale na szczę-
ście nasze wysokie oczekiwania 
zostały spełnione.

MAŁY, ALE WIELKI
Siedziba Devialet mieści się w prze-
stronnej kamienicy w centralnej części 
Paryża. Poranne słońce wpada przez 
duże okna i rozświetla obszerne 
wnętrze. Na stole pojawiają się napoje 
i przekąski, jednak nie one są tutaj 
najważniejsze, a ukryty za czarnym 
pudełkiem tajemniczy głośnik. Doby-
wają się z niego utwory Bena Harpera; 
dźwięk jest głośny i pełny, z charakte-

REACTOR DORÓWNUJE MOCĄ 
ORKIESTRZE SYMFONICZNEJ,  

ALE MIEŚCI SIĘ W DŁONI

SPECYFIKACJA
Moc i głośność  
600 W 95 dB SPL 
(Reactor 600),  
900 W 98 dB SPL 
(Reactor 900)
Wymiary  
219 x 168 x 157 mm
Waga 4,5 kg
Zakres 18 Hz - 21 kHz
Formaty audio HE-AAC 
(V1), AAC (16 do 320 
kbit/s), WMA (16-bit), 
MP3, MP3 VBR, WAV, 
Apple Lossless, AIFF, 
FLAC, Vorbis, Opus

W



wie 2019 roku. Reactorem sterujemy 
za pomocą aplikacji lub specjalnie 
zaprojektowanych przycisków umiesz-
czonych w górnej części obudowy. 
W jaki sposób producentowi udało się 
upakować tyle technologii w tak kom-
paktowym produkcie? 

- Zajęło nam to trzy trudne lata 
- śmieje się Pierre-Emmanuel Calmel, 
współzałożyciel Devialet, dyrektor 
techniczny i twórca technologii 

W fabryce Devialet, 
godzinę drogi od 
Paryża, znajduje się ta 
kosmicznie wyglądają-
ca komora akustyczna, 
w której głośniki pod-
dawane są testom.

Analogue Digital Hybrid. - Jednym 
z największych wyzwań było zasto-
sowanie wszystkich naszych syste-
mów bez negatywnego wpływu na 
jakość dźwięku i wydajność. Nie 
mogliśmy skorzystać z rozwiązań 
z poprzedniego Phantoma, dlatego 
na początku zaprojektowaliśmy 
zupełnie nowe przetworniki i proce-
sor dźwięku trzeciej generacji. Kiedy 
założyłem Devialet, firma nie miała 
jak skorzystać z najnowszych techno-
logii miniaturyzacji, dopiero sukces 
pierwszego Phantoma dał nam do 
niej dostęp. Reactor jest kontynuacją 
tego cyklu, który przełamuje wiele 
barier: wielkości, ceny, mobilności. 

Pierwsza makieta Reactora miała 
objętość pięciu litrów, następna zaś 
czterech. 

- W obecnej formie głośnik jest 
właściwie identyczny z trzylitrową 
makietą, może trochę mniejszy. 
Właśnie o ten efekt zmniejszenia 
obudowy nam chodziło - wyjaśnia 

NA LEWO I POWYŻEJ
Frank Lebouchard, prezes Devialet;  
Emmanuel Nardin, współzałożyciel firmy  
i pomysłodawca charakterystycznego  
designu głośników Devialet.
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REACTOR PRZEŁAMUJE WIELE BARIER: 
WIELKOŚCI, CENY, MOBILNOŚCI



- głośnik składa się od tyłu do przodu, 
a nie z boku do boku. Mniejsze wymiary 
podyktowały również konieczność 
innego połączenia części. Nie chcieli-
śmy, żeby przez środek głośnika biegła 
linia łączenia dwóch elementów. Pod-
stawa pierwszego Phantoma drżała, 
dlatego zależało nam na zbudowaniu 
prostej i stabilnej bazy. 
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kowi wyglądu klimatyzatora. 
Nardin dodaje ze śmiechem: - Orygi-

nalny Phantom jest zaokrąglony jak 
balonik, ale wydłużony. W przypadku 
Reactora chcieliśmy zachować stylisty-
kę poprzednika, ale celowaliśmy w nie-
co bardziej kulisty kształt. Wymagało 
to zupełnego przemodelowania tylnej 
części i zmianę sposobu konstrukcji 

Pierre-Emmanuel Calmel. - Jego 
osiągnięcie było niełatwe, ponieważ 
każda modyfikacja miała ogromny 
wpływ na charakterystykę produktu, 
a najprostszym sposobem na rozwiąza-
nie problemów konstrukcyjnych było 
powiększenie obudowy lub obniżenie 
wydajności. Takie rozwiązanie nas nie 
zadowoliło, ale ciężka praca przyniosła 
efekty - głośnik brzmi doskonale od 
pierwszego odsłuchu.

PEŁNIA UCZUĆ
Okazało się, że Phantom Reactor brzmi 
świetnie nie tylko w folkowo-blueso-
wym repertuarze. Po odtworzeniu na 
nim utworów artystów reprezentują-
cych naprawdę różne gatunki muzycz-
ne (wymieńmy tutaj chociażby Się, 
Johna Mayera, Metallikę), byliśmy pod 
wrażeniem jego głośności. Sekretem 
głośnika jest szereg wielokrotnie 
nagradzanych technologii Devialet: 
Heart Bass Implosion, Speaker Active 
Matching, Active Cospherical Engine 
i Analogue Digital Hybrid (więcej o nich 
w ramce poniżej). Ta ostatnia została 
opatentowana przez Pierre-Emmanu-
ela Calmela w 2004 roku. 

- Przedtem korzystaliśmy z analogo-
wych wzmacniaczy - wspomina 
Calmel. - Dają one dobre efekty, ale 
produkują bardzo dużo ciepła, co 
utrudnia zastosowanie ich w kieszon-
kowym urządzeniu. 

Niewielkie wymiary Reactora okaza-
ły się wyzwaniem również dla Emma-
nuela Nardina.

- Generowane przez głośnik ciepło 
musi być efektywnie odprowadzane, co 
jest trudniejsze w przypadku małych 
urządzeń - tłumaczy. - Musieliśmy zapro-
jektować ten system w taki sposób, aby 
był funkcjonalny, ale nie nadawał głośni-

NIEWIELKIE WYMIARY REACTORA 
OKAZAŁY SIĘ SPORYM WYZWANIEM

AKUSTYCZNY ARSENAŁ
Krótki przewodnik po technolo-
giach dźwięku Reactora

Cała linia Phantom oparta jest na 
czterech kluczowych rozwiązaniach: 
Analogue Digital Hybrid (ADH), flago-
wa technologia Devialet, łączy w sobie 
rozwiązania analogowego wzmacniania 
dźwięku klasy A i cyfrowego klasy D; 
Speaker Active Matching (SAM) to ma-
tematyczny model zapewniający dosko-
nałą kontrolę nad reprodukcją muzyki; 
Heart Bass Implosion (HBI), które pod-
kręca basy, nadając im dodatkowej głę-
bi oraz Active Cospherical Engine (ACE) 
- specjalny model akustyczny, który 
pozwala na regularne rozprowadzenie 
dźwięku we wszystkich kierunkach.



dość prowokacyjną kampanię rekla-
mową, której hasło przewodnie 
brzmiało: „W przyszłości każdy będzie 
miał sprzęt Devialet”. Wpisuje się to 
w misję firmy, która zawsze pragnęła 
tworzyć wysokiej jakości sprzęt audio 
w stosunkowo przystępnych cenach. 

- Chcemy, aby każde urządzenie, 
które produkujemy, odtwarzało 
prawdziwy dźwięk Devialet - potwier-
dza Calmel. - Dlatego podejmujemy 
działania w dwóch obszarach. Jedny-
mi są własne produkty, z generacji na 
generację mniejsze i tańsze, a drugimi 
licencjonowanie naszych technologii. 

To ostatnie daje zresztą imponujące 
rezultaty - jego efektem jest współpra-
ca z Renault przy koncepcyjnym aucie 
przyszłości Symbioz i ze Sky przy Sky 
Soundbox. To, co Devialet uznaje za 
„przystępne cenowo”, nie do końca 
musi pokrywać się z osobistą definicją 
każdego z nas, a wraz z ciągłym 

Projekt Reactora to efekt epickiej 
współpracy pomiędzy zespołami pro-
jektantów i inżynierów. Wiele spotkań 
poświęcono na wymyślenie, w jaki 
sposób wcisnąć tyle technologii do 
tak małego urządzenia. 

- Pierwsze szkice designu powstały 
właściwie od razu - opowiada Nardin. 
- Wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć 
coś w stylistyce podobnej do oryginal-
nego Phantoma, więc udało nam się 
osiągnąć obecny design przy trzeciej 
czy czwartej próbie.

NARODZINY BRZMIENIA
Devialet został założony w 2007 roku, 
a jego pierwszym komercyjnym sukce-
sem był system audio Expert Pro. Był 
to (i ciągle jest) prawdziwie audiofilski 
produkt, dostępny w zwalającej z nóg 
cenie. Firmie od początku towarzyszy 
high-endowa reputacja. Mimo tego 
w 2013 roku firma zdecydowała się na 

DALEJ NA LEWO
Pierre-Emmanuel Cal-
mel, współzałożyciel 
i dyrektor techniczny 
Devialet, odpowie-
dzialny za niesamowite 
brzmienie Reactora.

Zaawansowana techno-
logicznie linia montażo-
wa może wyproduko-
wać 4 000 Reactorów 
tygodniowo.

zmniejszaniem ich produktów może 
ulec zmianie. Wszystko sprowadza się 
do tego, czy wolisz cieszyć się sprzę-
tem audio dostarczającym audiofilskie-
go brzmienia, czy też tymi nieco mniej 
zaawansowanymi, za to nie obciążają-
cymi tak mocno portfela. 

- Wierzymy, że perfekcyjne brzmie-
nie dostarcza ludziom wiele radości - 
dodaje Lebouchard na koniec prezen-
tacji. - Marzymy o tym, żeby dźwięk 
Devialet towarzyszył ludziom gdziekol-
wiek się znajdują: w domu z Phanto-
mem, ale także w samochodach, 
słuchawkach, laptopach i smartfonach. 
Oczywiście zajmie to dużo czasu, 
ponieważ miniaturyzacja naszych 
rozwiązań jest sporym wyzwaniem. 

Pytamy również, dlaczego Devialet 
do tej pory nie zdecydował się na wej-
ście na rynek inteligentnych głośników. 

- Chcemy skupiać się przede 
wszystkim na brzmieniu - wyjaśnia 
Lebouchard. - Wszystkimi naszymi pro-
duktami można sterować za pomocą 
Alexy, ale to tylko dodatek. Czy zdecy-
dujemy się na zintegrowaną sztuczną 
inteligencję w naszych produktach? 
Może, ale nie jest ona priorytetem. 
Najważniejszy jest dźwięk - to on 
stanowi sens naszej pracy.
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NAJWAŻNIEJSZY JEST DŹWIĘK  
- TO ON STANOWI SENS NASZEJ PRACY



CAŁA PRAWDA O TECHNOLOGII 
W TWOJEJ SKRZYNCE POCZTOWEJ

ROCZNA PRENUMERATA Z RABATEM 35% TYLKO 56,10 ZŁ

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

Szanowny Kliencie, od 25 maja 2018 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną.
Administratorem Twoich danych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, e-mail: prenumerata@avt.pl. Chodzi o dane osobowe, które zbieramy, aby móc 
wysłać Ci nasze czasopisma w formie drukowanej lub elektronicznej oraz inne towary (np. prezenty), a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach, w tym marketingu bezpośredniego naszych 
produktów i usług (tzw. uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania zamówienia na prenumeratę.
Twoje dane osobowe mogą być przekazane Poczcie Polskiej, która będzie dostarczać do Ciebie przesyłki. Bez Twojej zgody nie przekażemy i nie będziemy dokonywać obrotu (nie użyczymy, nie 
sprzedamy) Twoich danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Twoje dane osobowe możemy przekazać jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego 
prawa (np. sądy lub organy ścigania) – ale tylko na ich żądanie w oparciu o stosowną podstawę prawną. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, 
w którym wystąpiła ostatnia płatność. Dane osobowe do celów marketingowych będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie lub do czasu usunięcia danych.
Informujemy, że masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych lub ich przenoszenia. W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz możesz zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały przez nas usunięte.

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

E-prenumerata 
Prenumerata roczna wersji cyfrowej (pdf) 

kosztuje 46,70 zł (rabat 15%).   
Prenumeratorzy wersji drukowanej za 

równoległe e-wydania płacą 20% ceny: 
opłata za e-prenumeratę równoległą 

wynosi 11,20 zł.

Przywileje Prenumeratorów
Jeśli zamawiasz prenumeratę na  

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

otrzymasz kody rabatowe na bezpłatne 
pobranie dowolnych e-wydań z oferty  

na stronie www.UlubionyKiosk.pl.



Crème de la crème

SPIS TREŚCI

CRÈME DE 
LA CRÈME

Jedyna lista zakupów jakiej potrzebujesz

ROZRYWKA 

STYL ŻYCIA 

AUDIO 

TRANSPORT 

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

KOMPUTERY 

AGD 

PODRÓŻE

110

109

111
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PROJEKTOR 4K HDR 

STREAMER 4K HDR  

PRZENOŚNA KONSOLA 

HIGH-ENDOWY TELEWIZOR 4K

TELEWIZOR 4K

HIGH-ENDOWY ODTWARZACZ BLU-RAY

KONSOLA DO GIER  

SOUNDBAR 

UNIWERSALNY PILOT 

DESIGNERSKI TELEWIZOR 

KINO DOMOWE 

TELEWIZOR OLED 

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

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

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

POLK AUDIO TL1600
Profesjonalny zestaw kina domowego 
do twojego salonu. Głośnik centralny, 
satelity i subwoofer zostały zaprojekto-
wane z charakterystyczną dla Polk Audio 
dbałością o naturalność brzmienia.
2 500 PLN, www.salonydenon.pl

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

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

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

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

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

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

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

SAMSUNG QLED Q8D 75 CALI
Telewizor wyposażony w bezpośrednie 
podświetlenie ekranu, dzięki któremu 
może poszczycić się niespotykanymi kon-
trastami i nasyconymi barwami. Ma także 
dedykowany tryb gamingowy.
16 900 PLN, www.samsung.com/pl

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

HIGH-ENDOWY PRZENOŚNY GŁOŚNIK

HIGH-ENDOWE KOLUMNY BEZPRZEWODOWE HIGH-ENDOWE SŁUCHAWKI DOUSZNE 

GŁOŚNIK MULTIROOM 

HIGH-ENDOWE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE 

GRAMOFON 

AMPLITUNER STEREO HIGH-ENDOWE KOLUMNY AKTYWNE

ODTWARZACZ SIECIOWY 

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

YAMAHA NX-N500
Głośniki, które grają jak studyjne mo-
nitory: muzyka przez nie odtwarzana 
brzmi tak, jak życzyłby sobie tego artysta. 
Współpracują z systemem Yamaha Music-
Cast, AirPlay i Spotify Connect.
1 500 PLN, www.tophifi.pl

YAMAHA MUSICCAST VINYL 500
Innowacyjny gramofon z funkcją odtwa-
rzacza sieciowego. Oprócz czarnych płyt 
posłuchamy za jego pomocą utworów z ra-
dia internetowego, Spotify lub lokalnych 
serwerów - także w systemie multiroom!
2 780 PLN, www.tophifi.pl

YAMAHA MCR-N670
Elegancki system hi-fi złożony z czterech 
elementów. Wzmacniacz i kolumny głośni-
kowe odpowiadają za stworzenie prze-
strzeni dźwiękowej, a sieciowy odtwarzacz 
dostarcza im muzykę z wielu źródeł.
2 800 PLN, www.tophifi.pl

YAMAHA R-N303D
Sieciowy amplituner służący zarówno do 
lokalnego odtwarzania muzyki z kom-
putera czy serwera NAS, jak i strumie-
niowania ze Spotify lub Tidala. Może on 
działać w systemie multiroom MusicCast.
1 800 PLN, www.tophifi.pl

B&O PLAY E8
Najpiękniejsze prawdziwie bezprzewo-
dowe dokanałówki, jakie możesz sobie 
wyobrazić. Jakością dźwięku nie ustępują 
innym produktom Duńczyków, zapewnia-
jąc bogate i zbalansowane brzmienie.
1 300 PLN, www.salonydenon.pl

DIVOOM VOOMBOX OUTDOOR
Planujesz jechać na ekstremalną imprezę 
w terenie i boisz się, że twój sprzęt tego 
nie przeżyje? Spokojnie, wytrzyma - o ile 
posiadasz wodo-, pyło- i wstrząsoodpor-
ny Voombox Outdoor. 
270 PLN, www.mp3store.pl

B&O BEOPLAY A1
Podróżny głośnik o designerskiej formie 
i supermocnym wzmacniaczu. Dzięki po-
tężnemu akumulatorowi jedno ładowanie 
wystarczy na aż 24 godziny ciągłego 
słuchania muzyki.
1 100 PLN, www.salonydenon.pl

DALI CALLISTO
Podstawkowe lub podłogowe głośniki 
o klasycznym designie i doskonałych 
parametrach. Po połączeniu ze specjal-
nym Sound Hubem można na ich bazie 
stworyć system multiroom. 
Od 5 500 PLN, www.salonydenon.pl

YAMAHA MUSICCAST NP-S303
Wszechstronny odtwarzacz sieciowy 
z wewnętrznym modułem sieciowym. Po-
łączy się nie tylko z systemem multiroom 
od Yamahy, ale także z AirPlay, Spotify 
Connect i urządzeniami Bluetooth.
1 500 PLN, www.tophifi.pl

HIGH-ENDOWY ODTWARZACZ PRZENOŚNY 

ASTELL & KERN AK70 MKII
Dzięki oddzieleniu obydwu kanałów 
dźwięku, AK70 zapewnia idealne odtwa-
rzanie muzyki bez jakichkolwiek zakłóceń. 
Duża moc wyjściowa pozwala na skom-
pensowanie nawet słabych słuchawek.
3 300 PLN, www.mp3store.pl

DENON HEOS 7 HS2
System HEOS od Denona oferuje nie tyl-
ko świetny dźwięk, ale również prostą ob-
sługę. W kategorii „niepowtarzalny wygląd 
i krystalicznie czysty dźwięk” naprawdę 
trudno jest znaleźć lepszy produkt.
2 000 PLN, www.salonydenon.pl

AUDIO
Bezprzewodowa wygoda czy audiofilskie doznania? Niezależnie od tego  
co wybierzesz, znajdziesz to na poniższej liście.

KOMPAKTOWY SYSTEM AUDIO
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SMARTWATCH 

GOLARKA 

HIGH-ENDOWY SMARTFON 

MID-ENDOWY SMARTFON 

SMARTWATCH Z ANDROIDEM 

TRACKER BLUETOOTH 

ZABAWKA

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW 

SMARTWATCH HYBRYDOWY 

FITNESS TRACKER 

LOW-ENDOWY SMARTFON 

SPHERO BB-9E
Twoje dzieciaki też wolą antagonistów? 
Mamy coś dla nich - inteligentny model 
droida BB-9E od Sphero, którym można 
sterować za pomocą smartfona lub (an-
gielskich) komend głosowych.
500 PLN, www.alstor.pl

CZYTNIK E-BOOKÓW 

AMAZON KINDLE PAPERWHITE
Żaden inny czytnik nie zapewnia tak 
udanego wrażenia obcowania z papiero-
wą książką, nawet w warunkach nocnych 
- podświetlenie nie męczy oczu. Szkoda 
tylko, że tak wspaniale nie pachnie! 
590 PLN, www.amazon.com

SAMSUNG GEAR S3 CLASSIC
Dla posiadaczy telefonów z Androidem, 
smartwatch z Android Wear wydaje się 
naturalnym wyborem. Szczególnie, jeśli 
jest to Gear S3 z GPS-em, głośnikiem 
i sterowaniem za pomocą pierścienia.
1 400 PLN, www.samsung.pl

FITBIT ALTA HR
Sprytny i leciutki tracker mierzący rytm 
serca, liczbę spalonych kalorii i pokona-
nych kroków oraz analizujący jakość snu. 
Dzięki pojemnej baterii możesz korzystać 
z niego przez cały tydzień!
590 PLN, www.fitbit.com

PHILIPS SONICARE  
DIAMONDCLEAN SMART
Ta inteligentna szczoteczka nie tylko usu-
wa kamień nazębny, ale również monito-
ruje skuteczność twojego szczotkowania 
i informuje o pominiętych zębach.
1 700 PLN, www.philips.pl

TRACKR BRAVO
Czujnik ten wyróżnia się zastosowaniem 
technologii Crowd Locate - natychmia-
stowym powiadamianiem, kiedy szukany 
przedmiot znajdzie się w pobliżu dowol-
nego użytkownika apki TrackR. 
130 PLN, www.alstor.pl

HTC U11 LIFE
Może i nie jest to flagowiec, ale wygląda 
i działa zupełnie jak wysokopółkowy U11. 
Dzięki zastosowaniu EdgeSense korzy-
stanie z telefonu za pomocą jednej dłoni 
jest bardzo komfortowe.
Od 1 499 PLN, www.htc.com/pl

HTC DESIRE 10 LIFESTYLE
Dobry dźwięk i ostry, kolorowy ekran, 
to fajne elementy jak na tani telefon, 
ale Lifestyle urzekł nas faktem, że za tak 
niewielką cenę otrzymujemy urządzenie 
wyglądające na znacznie droższe.
999 PLN, www.htc.com/pl

BRAUN SERIES 9 9095CC
Dzięki sonicznej technologii golenia 
i automatycznemu dostosowaniu mocy 
golarki do gęstości i szorstkości zarostu, 
za każdym razem możesz liczyć na ideal-
ną gładkość. I to w kilka minut!
1 200 PLN, www.braun.pl

APPLE WATCH SERIES 4
Czwarta generacja smartwatcha od 
Apple wyposażona jest w większy ekran, 
wygodniejszą koronkę, zaawansowane 
funkcje fitness i rewelacyjny system alar-
mowy, który może uratować życie.
Od 1 900 PLN, www.apple.com/pl

NOKIA STEEL
Wolisz bardziej klasycznie wyglądające 
zegarki? Nokia Steel wykonany jest z efek-
townie wyglądającej nierdzewnej stali 
i wyposażony w krokomierz, tracker ak-
tywności oraz czujnik analizy jakości snu.
520 PLN, www.alstor.pl

SAMSUNG GALAXY S9/S9+
Flagowiec Samsunga wyposażony w re-
wolucyjny aparat o zmiennej jasności 
przysłony, jeszcze wydajniejszy procesor 
i ulepszonego Bixby’ego, to doskonały 
towarzysz w pracy i poza nią.
Od 3 600 PLN, www.samsung.pl

STYL ŻYCIA
Gadżet musi być piękny i użyteczny. W tym dziale zebraliśmy wszystkie najciekawsze 
propozycje, które są właśnie takie.
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SAMOCHÓD SPORTOWY 

SAMOCHÓD EKO 

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 

KAMERA SAMOCHODOWA 

SAMOCHÓD MIEJSKI  

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA 

SAMOCHÓD TERENOWY 

SAMOCHÓD RODZINNY 

SAMOCHODOWY SYSTEM AUDIO NAWIGACJA ROWEROWA 

SAMOCHÓD LUKSUSOWY 

NAWIGACJA SAMOCHODOWA 

EMICRO ONE
Pod biurem znowu nie ma miejsc parkin-
gowych i musisz cofnąć się o kilometr? 
eMICRO One pozwoli ci rozwiązać ten 
problem dzięki długiemu zasięgowi, niezłej 
prędkości, niewielkiej masie i wymiarom.
5 000 PLN, www.micro-mobility.com

MIO CYCLO 605 HC
Po co ci komputer rowerowy? Oprócz na-
wigacji, dzięki której nie zgubisz się w nie-
znanym miejscu, monitoruje on twoją 
kondycję podczas jazdy i analizuje wyniki, 
wskazując dalsze kierunki treningu.
1 500 PLN, www.mio.com/pl

VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE
W samochodzie zmieści się nawet 
siedem osób wraz z bagażami. Nawet 
jeśli nie posiadasz aż tak dużej rodziny, 
docenisz przestronne wnętrze, świetną 
przyczepność i komfortowe zawieszenie.
Od 116 090 PLN, www.volkswagen.pl

MIO MIVUE DRIVE 65 LM
Nawigacja z wbudowanym wideorejestra-
torem oraz dodatkowymi układami wspo-
magania. Jeśli twój samochód nie posiada 
ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu 
i kolizją z przodu, Drive 65 to zmieni.
1 000 PLN, www.mio.com/pl

VORDON HT-869V2
Funkcjonalny, wygodny w obsłudze ze-
staw multimedialny z dużym, kolorowym 
wyświetlaczem. Wbudowany mikrofon 
umożliwia prowadzenie rozmów przez 
telefon w bezpieczny sposób.
800 PLN, www.vordon.pl

MIO MIVUE C380 
Zestaw dwóch supermalutkich, ale moc-
nych kamer z GPS-em. Dzięki szerokiemu 
polu widzenia 130 stopni, świetnej jasno-
ści f/1.8 i nagrywaniu w jakości Full HD 
i 30 kl./s, nic nie umknie ich oczom!
1 000 PLN, www.mio.com.pl

MERCEDES KLASA A
Samochód z przyszłości - futurystyczne 
auto, z którym możesz porozmawiać jak 
z wirtualnym asystentem. Dużo systemów 
bezpieczeństwa i luksusowe, niebanalne 
wzornictwo.
Od 97 600 PLN, www.mercedes-benz.pl

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC
Niezły zasięg (205 km!) i trzy tryby jazdy 
to w sumie standard, ale IONIQ Electric 
uzupełnia go o nowe funkcjonalności, 
w tym rewelacyjny tryb VESS symulujący 
odgłos silnika spalinowego.
Od 149 900 PLN, www.hyundai.pl

TYLT Y-CHARGE
Dwuportowa ładowarka samochodowa 
z technologią SmartDetect, współpracu-
jąca z iOS i Androidem. Prąd wyjściowy 
4,8 A oraz obsługa usługi QuickCharge 
zapewniają szybkie ładowanie.
120 PLN, www.alstor.pl

BMW SERII 7
Kolejna edycja kultowej serii pojazdów 
- jak zawsze jest szybko, luksusowo i ele-
gancko. Sportowy sznyt i bogata elektro-
nika dodają samochodowi niepowtarzal-
nego (i bardzo kosztownego) stylu.
Od 409 300 PLN, www.bmw.pl

NISSAN X-TRAIL
Potężny silnik, składana kanapa w trzecim 
rzędzie i szybko reagujący system napę-
du 4x4 to wszystko czego potrzebujesz, 
żeby zabrać znajomych na wycieczkę 
nawet w ekstremalnych warunkach. 
Od 119 100 PLN, www.nissan.pl

VOLKSWAGEN POLO HIGHLINE
Nieśmiertelna „polówka” jak zawsze nie 
zawodzi oczekiwań. Doskonale zestrojony 
układ kierowniczy, przyjemnie sprężyste 
zawieszenie i dynamiczny silnik czynią 
z niej idealnego obywatela miasta.
82 000 PLN, www.volkswagen.pl

TRANSPORT
Dwa czy cztery kółka? Nieważne - do bezstresowej jazdy potrzebujesz 
najlepszych możliwych rozwiązań.
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Zastanawiasz się, co kupić
bliskiej Ci osobie pod choinkę? 

Zamów na
UlubionyKiosk.pl/bony
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BON GWIAZDKOWY
z l da e  Ci się ca  ok i ia o o ę stwie dzić, e jeste  naj zeczniejsz  spo d 

naj zeczniejsz ch  late o p z otowa e  dla Ciebie co  specjalne o pod choinkęChcę Ci podarować prenumeratę jednego z 19 czasopism, których okładki znajdziesz
na odwrocie tego bonu. Wybierz swoje ulubione czasopismo i zamów je na www.ulubionykiosk.pl/gwiazdka, powołując się na unikalny Kod Gwiazdkowy podany
poniżej. Otrzymasz tyle numerów, ile pokazano na rewersie bonu (liczba w kółku).A więc wejdź na www.ulubionykiosk.pl/gwiazdka - gdzie możesz przejrzeć każdeczasopismo - i odbierz swój prezent!
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AGD

ODKURZACZ 

CZAJNIK 

STEAMER 

KLIMATYZATOR 

ROBOT ODKURZAJĄCY 

LODÓWKA 

EKSPRES DO KAWY 

OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

ROBOT MOPUJĄCY KOSIARKA  

PRALKA 

WAGA 

SAMSUNG RB37J5329SS
Energooszczędna, bezszronowa lodówka 
o niezależnym chłodzeniu komór chło-
dziarki i zamrażarki. Wyposażona w spe-
cjalne szuflady przeznaczone do przecho-
wywania mięsa, ryb, owoców i warzyw.
2 500 PLN, www.samsung.pl

ROBOMOW RS635
Trawnik pod idealną kontrolą - szczegól-
nie po włączeniu trybu krawędziowego. 
56-centymetrowa krawędź cięcia i możli-
wość pracy do 100 minut na jednym ła-
dowaniu, starczy na nawet duże trawniki.
15 000 PLN, www.robomow.com/pl

PHILIPS AIR WASHER
Urządzenie oczyszcza i nawilża pomiesz-
czenie bez jednoczesnego pozostawiania 
plam wody. Dzięki wydajnej technologii 
Nano Cloud, mikroklimat w twoim pokoju 
będzie zawsze korzystny. 
1 500 PLN, www.philips.pl

NOKIA BODY+
Waga Wi-Fi wyposażona w możliwość 
pełnej analizy składu ciała i zapisywanie 
wyników. Motywuje do utraty wagi po-
przez system odznak przyznawanych za 
regularne ważenie się i chudnięcie.
420 PLN, www.alstor.pl

IROBOT BRAAVA JET 240
Robot służący do ścierania, wycierania 
lub mopowania terakoty, kafelków i in-
nych typów twardych podłóg. Niewielkie 
rozmiary urządzenia pozwalają na dotar-
cie do nawet najmniejszych zakamarków.
800 PLN, www.irobot.pl

SAMSUNG WIND-FREE
Dzięki systemowi optymalnego rozpro-
wadzania powietrza oraz jonizatorowi 
powietrza z filtrem cząstek stałych, klima-
tyzatory Samsung Wind-Free zadbają 
o jakość powietrza w twoim domu.
Od 2 400 PLN, www.samsung.com/pl

PHILIPS POWERPRO ULTIMATE LED
Odkurzacz bezworkowy z nasadką pod-
świetlającą podłogę, dzięki której żaden 
paproch nie ukryje się przed jego ssawką. 
Dzięki zastosowaniu nasadki CarpetClean, 
łatwo czyści on również dywany.
1 600 PLN, www.philips.pl  

SMARTER IKETTLE
Zdalnie sterowany czajnik. Aplikacja 
Smarter iKettle pozwala dodatkowo na 
ustawienie trybu „porannego” i „powrót 
do domu”, dzięki czemu zawsze będzie 
czekała na ciebie gorąca woda.
500 PLN, www.alstor.pl

PHILIPS STYLETOUCH PURE GC440
Delikatna dla wszystkich tkanin pa-
rownica, która pozwala w okamgnieniu 
odświeżyć i doprowadzić ubrania do 
porządku bez konieczności rozkładania 
deski do prasowania.
420 PLN, www.philips.pl 

SAMSUNG ADDWASH WW70
W ferworze sprzątania bardzo często 
zdarzy się zapomnieć o wrzuceniu niektó-
rych ubrań do pralki. System AddWash 
zapobiega związanej z tym frustracji, 
umożliwiając ich dodanie w trakcie prania.
2 000 PLN, www.samsung.pl

NESPRESSO KRUPS EXPERT & MILK
Dzięki łatwemu w obsłudze systemowi 
ładowania kapsułek, funkcjonalnej aplika-
cji i profesjonalnemu spieniaczowi mleka, 
już nigdy nie będziesz chciał iść na kawę 
do sieciówki!
1 400 PLN, www.nespresso.com/pl

IROBOT ROOMBA 980
Szybki i dokładny robot odkurzający. 
Dzięki doskonałemu systemowi wykrywa-
nia przeszkód, nie zderza się z meblami 
i nie zawiesza na progach i schodach. 
Jest on także bardzo cichy.
4 500 PLN, www.irobot.pl

AGD
Wiecznie brak ci czasu? Z takim sprzętem sprzątanie i inne domowe 
zajęcia staną się prawdziwą przyjemnością.
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Crème de la crème
Komputery

HEADSET 

HIGH-ENDOWY TABLET 

TABLET

LEKKI LAPTOP 

LAPTOP DO GIER 

MONITOR 4K

KAMERA  

MYSZ 

DYSK PRZENOŚNY 

KOMPUTER ALL-IN-ONE 

KLAWIATURA 

HIGH-ENDOWY LAPTOP 

LOGITECH MX MASTER 2S
Gryzoniowy brat K780, również wyposa-
żony w możliwość pracy z kilkoma urzą-
dzeniami. Co najlepsze, może on przeno-
sić skopiowaną lub wyciętą zawartość  
np. z tableta na komputer.
400 PLN, www.logitech.com/pl

APPLE IPAD
iPad w wersji standard może i nie należy 
do najtańszych, ale płacisz za wysoką ja-
kość wykonania, superczuły i ostry ekran 
oraz całkiem pojemną baterię starczającą 
na 10 godzin ciągłej zabawy.
Od 1 800 PLN, www.apple.pl

SAMSUNG U28E590D
28 cali i obsługa Ultra HD są w nazwie, 
a czym jeszcze może poszczycić się ten 
monitor? Równomiernym podświetleniem 
matrycy, świetną jakością obrazu i na-
prawdę rozsądną ceną.
1 700 PLN, www.samsung.pl

LOGITECH K780
Bezprzewodowa klawiatura z możliwością 
obsługi smartfona lub tabletu i funkcją 
przełączania się pomiędzy podpiętymi 
urządzeniami. Jej atutem są ponadto 
ciche i dobrze wyprofilowane klawisze. 
440 PLN, www.logitech.com/pl

SEAGATE GAME DRIVE 4 TB PS4 
Powiększ swoją kolekcję gier na PS4 
za pomocą tego prostego w obsłudze 
i instalacji dysku zewnętrznego. Jest on 
wytrzymały, lekki i w pełni zgodny z wy-
maganiami gier online.
600 PLN, www.seagate.com/pl

LOGITECH BRIO 4K STREAM EDITION
Najlepszy przyjaciel początkującego 
streamera. BRIO 4K nie tylko zapewnia 
świetną jakość nagrywanego materiału, 
ale również pozwala zastąpić tło nagry-
wania jednolitym kolorem.
1 050 PLN, www.logitech.com/pl

RAZER BLADE STEALTH
Superostry ekran 4K, processor Core i7 
i superwygodna klawiatura zamknięte 
w zadziwiająco eleganckiej jak na Razera 
obudowie, przypominającej... ultrabooki. 
Ma całkiem niezły chip graficzny.
Od 6 500 PLN, www.razerzone.com

APPLE MACBOOK PRO 15 CALI
MacBook Pro nie tylko świetnie wygląda, 
ale ma od 256 GB superszybkiej pamięci 
SSD oraz 16 GB RAM. Osoby, które czę-
sto korzystają z programów graficznych, 
docenią mocne GPU.
Od 12 000 PLN, www.apple.pl

APPLE IPAD PRO
Pod względem jakości wykonania i spe-
cyfikacji, iPad Pro jest właściwie niedo-
ścigniony w swojej kategorii. To nie tylko 
tablet, ale i kreatywne narzędzie, którego 
pełen potencjał zależy od ciebie.
Od 3 200 PLN, www.apple.pl

STEELSERIES ARCTIS PRO + GAMEDAC
Pierwszy gamingowy headset z obsługą 
audio Hi-Res i zewnętrznym wzmacniaczem 
słuchawkowym. Lekka i ergonomiczna kon-
strukcja kryje w sobie bogactwo dźwięków, 
jakiego gracze mogą nieczęsto doznawać.
1 100 PLN, www.steelseries.com

APPLE IMAC
Obłędnie ładny komputer „wszystko w jed-
nym”. Wyższe wersje wyposażenia otrzy-
mały dedykowane karty graficzne, dzięki 
którym urządzenie może być wykorzysty-
wane do edycji zdjęć i nagrań wideo.
Od 5 500 PLN, www.apple.com/pl

ASUS ZENBOOK PRO UX550VD
Najbardziej stylowe centrum pracy 
zdalnej, jakie możesz sobie wyobrazić. 
Mocarne wnętrzności, ostra, kolorowa 
matryca i wytrzymała bateria poradzą 
sobie z niejednym wyzwaniem.
Od 5 500 PLN, www.asus.com/pl

KOMPUTERY
Możesz wykorzystać je do gier, pracy i hobby - te komputery 
i akcesoria nie zawiodą cię niezależnie od sytuacji.
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Crème de la crème
Podróże 

BEZLUSTERKOWIEC 

PODSTAWOWY DSLR 

ADAPTER PODRÓŻNY 

GŁOŚNIK PODRÓŻNY 

PEŁNOKLATKOWY DSLR 

POWERBANK 

APARAT KOMPAKTOWY 

DRON 

ETUI NA SMARTFONA  SŁUCHAWKI SPORTOWE 

KAMERA AKCJI

PRZEWÓD DO ŁADOWANIA 

MOPHIE POWERSTATION XL
Dodatkowa bateria o pojemności  
12 000 mAh dla twojego smartfona 
i tableta jednocześnie? Czemu nie - ten 
powerbank od Mophie może być podłą-
czony do dwóch urządzeń naraz. 
600 PLN, www.mophie.com

DENON AH-C160W
Wygodne słuchawki douszne o przyjem-
nych w dotyku „obejmach” na małżowiny. 
Pasywny system tłumienia hałasu spraw-
dza się bardzo dobrze, a głębia i inten-
sywność basów potrafi zaskoczyć.
700 PLN, www.salonydenon.pl

DJI MAVIC PRO
Lekki dron, który może działać przez aż 
27 minut. Dzięki jakości obrazu 4K każdy 
nagrany przez ciebie film będzie ucztą 
dla oczu. Ma on również tryb nagrywania 
w slow-motion w jakości Full HD.
5 100 PLN, www.dji.com

FUSE CHICKEN ARMOUR CHARGE
Jeśli potrzebujesz dodatkowego kabla do 
powerbanku, zwróć uwagę na Armour 
Charge. Dzięki osłonce z plecionej stali 
nierdzewnej, jest on nie do zdarcia. Do-
stępny w wersji USB-C i Lightning.
Od 120 PLN, www.fusechicken.com

UAG PYLO
Obudowy Urban Armor Gear są twarde 
na zewnątrz, lecz miękkie w środku - 
dzięki temu drgania nie przenoszą się na 
obudowę telefonu. Dostępne na nowsze 
generacje flagowców Apple i Samsunga.
100 PLN, www.alstor.pl

JBL CLIP 2
Dzięki możliwości przyczepienia głośnika 
do plecaka za pomocą specjalnego kara-
bińczyka, muzyka może ci towarzyszyć 
nawet na szlakach. Tylko pamiętaj: jego 
mocne wysokie tony płoszą zwierzęta!
210 PLN, www.jbl.com.pl

OLYMPUS OM-D E-M10 MARK III
Siłą Mark III jest jego prostota - łatwo 
wybierzesz najfajniejszy efekt dla każdego 
zdjęcia. Dzięki lepszej niż w lustrzankach 
szybkostrzelności, sprawdza się on świet-
nie w fotografii sportowej.
3 300 PLN, www.olympus.pl

CANON EOS 200D
Dla osób stawiających pierwsze kroki 
w świecie lustrzanek, ten aparat będzie 
wręcz idealny. 24,2 Mpix i 49 punktów 
autofokusu pozwolą każdemu na zrobie-
nie pierwszych „profesjonalnych” zdjęć.
2 300 PLN (body), www.canon.pl

SKROSS PRO WORLD & USB
Jeśli często podróżujesz, na pewno posia-
dasz sporą kolekcję przejściówek. Może już 
czas zastąpić ją jedną, uniwersalną? Jeśli 
masz kabel USB, Skross Pro może służyć 
również jako ładowarka do telefonu.
160 PLN, www.skross.com

GOPRO HERO7 BLACK
Dzięki innowacyjnemu systemowi stabili-
zacji obrazu HyperSmooth, każde nagra-
nie wykonane tą kamerą będzie płynne 
i profesjonalne. Możliwość streamingu na 
Facebooka to ciekawy bonus.
1 900 PLN, www.gopro.com

OLYMPUS TOUGH TG-5
Kompaktowy, ale nie do zdarcia. TG-5 
został zaprojektowany po to, abyś nawet 
w najtrudniejszych warunkach mógł robić 
świetnej jakości fotki. Aparat jest odpor-
ny na wodę, mróz, upadki i zalanie. 
2 130 PLN, www.olympus.pl

NIKON D850
To sprzęt dla prawdziwych profesjonali-
stów czy majętnych amatorów? Obydwie 
grupy mogą cieszyć się matrycą o rozdziel-
czości 45,7 Mpix, 153 punktami fokuso-
wymi i tworzeniem filmów poklatkowych.
17 000 PLN (body), www.nikon.pl

PODRÓŻE
Nawet w najgłębszej dziczy przyda ci się chociaż odrobina najnowszych  
technologii. Nie wierzysz? Sprawdź te gadżety!
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Perfekcyjna przyjemność  
w luksusowej cenie

DOBROBYT

 ZAMÓW KOLEJNY NUMER NA WWW.ULUBIONYKIOSK.PL
Odkrywaj technologiczne innowacje i krocz z nami ku przyszłości!

Jesteśmy pewni, że wielu czytelników z rozrzewnieniem wspomina czasy, w których z bijącym szybciej sercem udawali się do 
sklepu z płytami po wymarzony krążek ulubionego wykonawcy, a mimo rozwoju technologii streamingowych wciąż posiada 

spore kolekcje srebrnych krążków. Trudno znaleźć lepszy sposób na ich słuchanie niż Pioneer PD-70AE, ekskluzywny 
odtwarzacz płyt CD i SACD z konwerterem cyfrowo-analogowym. Jego stabilna, masywna konstrukcja, zapobiega powsta-

waniu drgań, które zakłóciłyby odtwarzanie muzyki, a oddzielone od siebie zasilanie obwodu cyfrowego i analogowego 
dodatkowo dba o czystość dźwięku. Na precyzję brzmienia wpływa także „zawieszona” konstrukcja tacki na płyty CD. 
Wewnątrz odtwarzacza pracują przetworniki ESS 9026 SABRE PRO (po jednym na kanał), gwarantujące realistyczną 

reprodukcję dźwięku. Za dynamikę brzmienia odpowiadają natomiast autorskie kondensatory elektrolityczne, których nie 
znajdziemy w żadnym innym rozwiązaniu na rynku. PD-70AE ma trzy filtry cyfrowe, modyfikujące brzmienie utworów - od 
ciepłego Slow, poprzez dynamiczny Short, aż do intensywnego Sharp. Aluminiowa obudowa jest nie tylko funkcjonalna, ale 

i elegancka - minimalistyczny przód ze szczotkowanego metalu sprawia, że odtwarzacz wygląda jak milion dolarów.

11 000 PLN
www.pioneer-audiovisual.eu/pl

PIONEER PD-70AE





ATH-DSR9BT

ATH-DSR7BT

Najnowsze słuchawki Audio-Technica wyznaczają nowy poziom jakości dźwię-

ku bezprzewodowego. Sięgając po najbardziej zaawansowane rozwiązania 

– układ Pure Digital Drive™, przetworniki True Motion, Bluetooth aptX HD 

– projektanci połączyli swobodę i  niezależność konstrukcji bezprzewodo-

wych z naturalnością i czystością brzmienia, jaką dotychczas mogły zapewnić 

wyłącznie przewodowe słuchawki klasy hi-fi.

MUZYKA BEZ KABLI
NIGDY NIE BRZMIAŁA TAK CZYSTO

Salony firmowe Audio-Technica

www.tophifi.pl


